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1 MÈTODES APROXIMATS PER AL 
CÀLCUL D'OPERACIONS DE 
SEPARACIÓ DE MESCLES 
MULTICOMPONENTS  

1.1 Introducció i problema 

La destil·lació és el principal mètode per a la separació de mescles, enfront del 
qual n’ha de ser contrastada tota la resta. El predomini de la destil·lació sobre 
altres operacions unitàries de separació de mescles, malgrat la seua baixa 
eficiència termodinàmica, obeeix a dues raons fonamentals, una de tipus 
cinètic i l’altra de tipus termodinàmic. Des del punt de vista cinètic, es tracta 
de l'operació que permet la major velocitat de transferència de matèria, i des 
del punt de vista termodinàmic, cal destacar que la resta d’operacions unitàries 
presenten una eficiència encara menor. D'altra banda, moltes de les operacions 
de separació que impliquen cascades d'etapes d'equilibri es resolen mitjançant 
l'aplicació dels mètodes de simulació o de disseny desenvolupats per a la 
rectificació.

Tradicionalment, l'estudi de la rectificació es tracta diferenciant entre el cas de 
les mescles multicomponents i les binàries. Això es justifica, en primer lloc, 
pel fet que els mètodes gràfics, que resulten tan útils en el disseny de processos 
de destil·lació de mescles binàries, no poden aplicar-se en el cas de mescles 
multicomponents, on per tant és necessari el desenvolupament de mètodes 
algebraics diferents. A més el plantejament del problema també és diferent, ja 
que el nombre de variables que es pot especificar permet que en el cas de les 
mescles binàries siga possible arribar a conèixer amb exactitud quina serà la 
composició dels productes desitjats, mentre que en el cas multicomponent, 
només es podrà conèixer la composició dels dos components clau que es 
pretén separar. Per tant no seran directament aplicables els criteris en els quals 
es basen els mètodes clàssics de Ponchon-Savarit o de McCabe-Thiele, que 
haurien de ser modificats o substituïts per uns altres. Aquesta és una situació 
comuna per a tots els processos de separació en els quals l'equilibri entre les 
fases implicades no puga representar-se gràficament en un pla (equilibri 
líquid-vapor en mescles de més de 2 components, equilibri líquid-líquid en 
mescles de més de tres components i equilibri líquid-gas on es reparteix més 
d'un component), encara que com ja s'ha dit, se sol considerar com a referència 
el cas líquid-vapor. 
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Encara que es disposa de mètodes rigorosos per a la simulació o el disseny 
d'operacions de rectificació multicomponent des dels anys trenta, la resolució 
d'aquests problemes es va tractar primer, de forma aproximada, mitjançant 
procediments gràfics o analítics i fins que no es va disposar d'ordinadors 
potents, no es van desenvolupar adequadament els mètodes rigorosos. En 
l'actualitat no hi ha cap tipus de conflicte entre ambdós tipus de mètodes, i es 
combina la velocitat i precisió dels càlculs rigorosos realitzats pels programes 
d'ordinador per a la simulació de columnes de rectificació amb la utilitat 
analítica i visual dels mètodes gràfics, reservant-se els mètodes analítics 
aproximats per a les etapes aproximades del disseny.  

A l'hora de plantejar-se el disseny o l'anàlisi d'una columna, cal considerar els 
aspectes següents:  

1. Cabal, composició, pressió i temperatura de l’aliment 

2. Grau de separació desitjat entre dos dels components 

3. Pressió de l’operació (que ha de ser inferior a la pressió crítica de la 
mescla) 

4. Pèrdua de pressió del vapor, especialment per a operacions al buit 

5. Raó de reflux mínima i raó de reflux d’operació 

6. Mínim nombre de etapes i nombre d’etapes reals (eficiència de 
l’etapa) 

7. Tipus de condensador (total, parcial o una combinació d’ambdós) 

8. Tipus de caldera (total o parcial) 

9. Tipus de contacte (columna de pisos, amb farciment, o d’ambdós 
tipus)

10. Altura de la columna 

11. Pis d’entrada de l’aliment 

12. Diàmetre de la columna 

13. Dispositius interns de la columna 

El càlcul complet d'una columna de destil·lació (considerant com a tal la 
resolució dels onze primers aspectes enunciats prèviament) pot dividir-se en 
tres parts: 

1. Càlcul del disseny preliminar, incloent-hi l'elecció del tipus i 
disposició de l'equip que s’ha d’utilitzar, els balanços de matèria 
previs i l'estimació de costos del disseny preliminar. A partir d'aquesta 
estimació es determinen aproximadament les condicions de treball més 
econòmiques, es tria la raó de reflux d'operació i s'estima la grandària 
de la columna.  

2. Càlcul detallat de les composicions dels pisos, amb el qual s'obté la 
composició dels productes amb major exactitud i es fixa la posició 
òptima de l'aliment. Amb mescles complexes, aquest càlcul pot 
conduir a resultats bastant diferents dels obtinguts amb el disseny 
preliminar.  

3. Anàlisi dels resultats, per exemple mitjançant un mètode gràfic. 
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Una vegada conclosos els càlculs de les tres etapes anteriors, el disseny 
complet de la columna implica calcular-ne el diàmetre, dissenyar-ne els 
dispositius interns i determinar la pèrdua de pressió en la columna. S'ha de 
comprovar llavors si la pèrdua de pressió calculada coincideix amb el valor 
fixat per a portar a terme el càlcul detallat de les composicions dels pisos de la 
columna. En general es tracta d'un procés de càlcul iteratiu en el qual una 
vegada s'ha conclòs el disseny de la columna, s'ha de comprovar:  

a) que tots els valors de paràmetres que hagen sigut suposats 
coincideixen amb els calculats 

b) que el disseny final a què s'haja arribat permet que la columna opere 
de manera estable.  

En l’actualitat, els mètodes aproximats s’usen per a: 

Disseny preliminar 

Establir les condicions òptimes d’operació 

Establir la seqüència òptima de separació en síntesi de processos 

El mètode de càlcul del disseny preliminar, que es tracta en aquesta primera 
part, és de gran importància per als enginyers químics. El procediment que cal 
seguir és el següent: 

1. Normalment es coneix la quantitat d'aliment i la seua composició i 
s'especifica la qualitat o la quantitat dels productes desitjats. Si es vol 
obtenir més de dos productes amb unes especificacions de separació 
elevades, generalment es necessita més d'una columna de destil·lació. 
El terme “generalment” s’introdueix en aquest paràgraf perquè hi ha la 
possibilitat que en un pis intermedi de la columna s’obtinga un 
component amb un elevat grau de puresa i, per tant, que puga 
recuperar-se com a producte lateral, permetent així l’obtenció de més 
de dos productes –tres– amb especificació de puresa elevada. No 
obstant això, aquesta seria una situació excepcional. La millor 
disposició de tot l'equip sol ser la triada en aquesta primera etapa dels 
càlculs. Es desenvolupen llavors balanços de matèria preliminars, 
triant curosament les concentracions dels productes de manera que, a 
més d'assegurar l'obtenció de la qualitat desitjada, siga factible per a 
l'equip de destil·lació aconseguir aquesta destil·lació. Aquests balanços 
de matèria són preliminars, de manera que no és fàcil saber si la 
columna dissenyada podrà satisfer-los, ja que és possible que en una 
fase determinada dels càlculs rigorosos pis a pis no puga arribar-se a 
les concentracions especificades per a alguns components en els 
productes.

2. A continuació s'ha de fer una recopilació de les dades d'equilibri i de 
les propietats físiques de tots els components de la mescla en l'interval 
de pressió i temperatura que ha d'utilitzar-se. En la bibliografia es 
disposa de poques dades per a sistemes multicomponents i amb molta 
freqüència les propietats de les mescles han de calcular-se o estimar-se 
a partir de les propietats dels components purs. Aquesta és una etapa 
fonamental del procés de disseny, de la qual depèn en gran mesura la 
qualitat dels resultats obtinguts. Amb molta freqüència, l’elecció 
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inadequada dels models per al càlcul del equilibri pot conduir a 
disseny de columnes que, en cas de ser construïdes, mai seran capaces 
d’arribar a la separació desitjada.  

3. Se selecciona la configuració òptima de la columna que permet fer la 
separació desitjada. Per fer-ho, cal efectuar una estimació del cost 
preliminar de diferents columnes que operen dins de l'interval possible 
de condicions d'operació, que està determinat per les condicions de 
reflux mínim –que correspon a una columna que és capaç de portar a 
terme la separació desitjada amb infinites etapes– i reflux total –que 
correspon a una columna que és capaç de portar a terme la separació 
desitjada amb el nombre mínim d'etapes–. Si es coneix la producció de 
la columna i la relació entre el nombre de pisos i la raó de reflux, pot 
estimar-se el cost de funcionament de la columna i el capital 
immobilitzat per a la instal·lació completa. La configuració òptima 
serà aquella que corresponga al cost mínim.  

El disseny complet d’una columna, i també la seua posada al punt i el seu 
funcionament constitueixen tasques complexes. H. Z. Kister ha publicat un 
llibre (Distillation –Operation–) on es descriuen les causes més freqüents dels 
problemes d’operació de les columnes de rectificació i les possibles formes 
d’evitar-los, i posa en relleu que en el 7% dels casos, els problemes tenen 
l’origen en el disseny primari de la columna (càlculs relacionats amb 
l’equilibri líquid-vapor, relació entre el nombre d’etapes i la relació de reflux, 
característiques específiques de la rectificació multicomponent, eficiències, 
escalat, dimensionament de la columna, esquemes de flux, tipus de pisos i 
grandària i material del farciment), encara que aquestes qüestions 
constitueixen la major part dels coneixements actuals sobre el procés de 
destil·lació. Cal ressaltar que, malgrat que aquests aspectes són primordials en 
el disseny i optimització de les columnes, sembla que exerceixen una 
influència secundària sobre el funcionament de la columna, sobretot en els 
processos de separació ben experimentats, encara que poden arribar a ser 
importants quan es tracta de separacions que s’hi posen a punt per primera 
vegada. Tanmateix, això no vol dir que el personal que opera amb les 
columnes o aquell que s’encarrega de solucionar els problemes de mal 
funcionament no haja d’estar familiaritzat amb el disseny primari de la 
columna. Tot al contrari, sense uns sòlids coneixements sobre el disseny 
primari de les columnes és impossible comprendre com ocorre el procés de 
destil·lació.
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1.2 Revisió de conceptes bàsics: 
termodinàmica de l’equilibri entre fases 

El coneixement dels fonaments de la termodinàmica de l'equilibri entre fases 
és indispensable per a poder discutir les operacions unitàries de transferència 
de matèria destinades a la separació de mescles. Les composicions d'equilibri 
depenen de certes variables com ara la pressió, la temperatura i la naturalesa 
química i la composició de la mescla global. La termodinàmica de l'equilibri 
entre fases estableix les relacions entre les variables que determinen l'equilibri 
i que romanen constants quan aquest ja ha sigut assolit. 

1.2.1 La termodinàmica clàssica de l’equilibri entre 
fases

L'equilibri entre fases en el cas de mescles multicomponents no pot resoldre's 
mitjançant representacions gràfiques de les propietats, com ocorre en el cas de 
l'equilibri líquid-vapor en mescles binàries, o l'equilibri líquid-líquid en 
mescles ternàries, i cal aplicar procediments analítics, representant les 
propietats termodinàmiques mitjançant equacions algebraiques. Tenint en 
compte que les propietats de la mescla depenen de la pressió (P), de la 
temperatura (T) i de les composicions de les fases (xi), les equacions 
esmentades tendeixen a ser complicades. En un sistema heterogeni tancat, 
format per  fases i c components, cada fase pot considerar-se com un sistema 
obert pel que fa al sistema global. Aquest sistema està en equilibri si: 

)(
c

)2(
c

)1(
c

)(
2

)2(
2

)1(
2

)(
1

)2(
1

)1(
1

)()2()1(

)()2()1(

...

...

...

...
...

...

P...PP

T...TT

  (1.1) 

on i
(F) representa el potencial químic del component i en la fase F.  

La relació existent entre les c+2 variables que caracteritzen l’estat d’un sistema 
heterogeni tancat pot expressar-se mitjançant l’equació de Gibbs-Duhem (1.2): 

i
ii 0dnVdPSdT   (1.2) 

on S i V representen l’entropia i el volum del sistema, respectivament, i ni és el 
nombre total de mols de component i. 
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Segons l’equació (1.1), a T i P constants la condició d’equilibri es redueix a la 
condició d’igualtat de potencials químics; d’altra banda, segons la 
termodinàmica clàssica, a P i T constants, dGF

i = d F
i, sent GF

i l’energia libre 
del component i en la fase F, i la condició d’equilibri és dGF

i = 0. Per tant, la 
resolució d’un problema d’equilibri entre fases es redueix a la recerca de las 
relacions entre el potencial químic, abstracte, i magnituds físiques fàcils de 
mesurar. La dificultat que això comporta està relacionada amb el fet que no es 
poden obtenir valors absoluts del potencial químic, sinó tan sols els increments 
que acompanyen els canvis de pressió, temperatura o composició, per la qual 
cosa les relacions buscades han de tenir forma d’equacions diferencials, per 
exemple: 

dPvdTsd iii   (1.3) 
T

ºT

P

ºP
iiii dPvdTs)ºP,ºT()P,T(   (1.4) 

on si i vi són, respectivament, l’entropia molar i el volum molar del component 
i i el superíndex º indica un estat de referència del qual es desconeix el valor 
del potencial químic. 

Amb la finalitat de simplificar l'equació abstracta del potencial químic, Lewis 
va considerar el potencial químic d'un gas ideal pur. A partir de l'equació (1.3): 

i
T

i v
P

  (1.5) 

i substituint en l’equació d’estat del gas ideal (vi = RT/P) i integrant, a 
temperatura constant: 

ºP
P

lnRT
i

io
ii   (1.6) 

A temperatura constant, el canvi del potencial químic, per a gasos ideals, és 
una funció de la pressió. Per a generalitzar al cas de sistemes reals, Lewis va 
definir una funció –fugacitat, fi– tal que: 

o
i

io
ii

f

f
lnRT   (1.7) 

on el superíndex º es refereix a un estat arbitrari o estàndard, que es tria com 
aquell que simplifique les equacions. La definició de fugacitat proporciona una 
base per a resoldre l’equilibri entre fases i és un concepte necessari per a 
establir les equacions d’equilibri, ja que permet transformar la condició 
d’igualtat de potencials químics en igualtat de fugacitats.

La fugacitat pot interpretar-se com una “pressió corregida” que recull la 
desviació d’un gas de la idealitat i, per tant, pot interpretar-se en termes de 
consideracions moleculars. L’aplicació de la condició d’equilibri entre les 
fases  i  (a P i T constants) condueix a: 

ii ff   (1.8) 
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per a tots els components. La fugacitat del vapor pot considerar-se com una 
pressió parcial corregida i la fugacitat del líquid com una pressió de vapor 
corregida. El coeficient de fugacitat del vapor, i , sent iii Pf , dóna una 
idea de l’efecte de la no idealitat del vapor sobre la fugacitat del vapor, fi

v, i 
s’avalua, generalment, a partir d’una equació d’estat. El coeficient de fugacitat 
del líquid dóna una idea de l’efecte de la no-idealitat del vapor sobre la 
fugacitat del líquid. Es calcula de forma similar a la del vapor, però a la 
temperatura del sistema i a la pressió de vapor del component pur. 

Lewis va denominar activitat, a, el quocient f/fo. L'activitat d'una substància 
dóna una mesura de la diferència entre el potencial químic en l'estat estàndard 
i en l'estat en què es troba la substància. Atès que l'equació (1.7) s'obté per a 
un canvi isotèrmic, la temperatura de l'estat estàndard ha de ser la mateixa que 
la de l'estat d'interès, no obstant això la composició i la pressió no han de ser 
necessàriament les mateixes (i de fet generalment no ho són). L'activitat d'un 
component, ai, proporciona la relació entre la fugacitat del component en la 
mescla i la fugacitat del component en l’estat estàndard, i ha d’utilitzar-se 
sempre que hi haja regles de mescla que influïsquen sobre if  (fugacitat molar 
parcial). L’ús de la condició d’igualtat d’activitats en lloc de la igualtat de 
fugacitats per a resoldre un problema d’equilibri entre fases només serà vàlid 
en el cas particular que els estats estàndard de totes las fases siga el mateix. 

D’altra banda, es defineix el factor de correcció de Poynting ( i, equació 
(1.9)) per a tenir en compte l’efecte de la pressió sobre la fugacitat del líquid. 
Atès que el coeficient de fugacitat del líquid pur s’avalua com la fugacitat del 
vapor en equilibri amb aquest (normalment l’estat de referència per a un 
component en una fase líquida és el líquid pur a la mateixa temperatura que el 
sistema) ha de corregir-se per a tenir en compte la diferència entre la pressió 
de vapor del component pur i la pressió a la qual es troba el líquid, que és la 
pressió del sistema. i cobra importància a pressions elevades. 

RT
ºPPºv

exp ii
i  (1.9) 

on viº és el volum específic del líquid a saturació. 

Finalment, es defineix el coeficient d'activitat, que proporciona la relació entre 
l'activitat del component i i una mesura convenient de la concentració, xi, que 
normalment és la fracció molar. El coeficient d’activitat ( i = ai/xi) corregeix la 
fugacitat del líquid per efecte de la composició. El seu valor depèn del grau de 
similitud entre els components de la mescla. 

Així doncs, es disposa de dues vies per al càlcul de fugacitats, mitjançant el 
coeficient de fugacitat, i :

iii Pf  (1.10) 

expressió que, en el cas de tractar-se d’una fase condensada (sòlid o líquid), 
haurà d’incloure també el factor de correcció de Poynting, i mitjançant el 
concepte d’activitat: 
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o
iii

o
iii fxfaf  (1.11) 

Utilitzant tots aquests conceptes, pot calcular-se la relació d’equilibri entre 
fases Ki = yi/xi, sent yi i xi les fraccions molars del component i en cadascuna 
de les dues fases en equilibri. L’expressió més convenient de la relació 
d'equilibri entre fases per al cas líquid-vapor s’obté combinant l’expressió 
(1.10) per a calcular la fugacitat del component i en la fase vapor i l’expressió 
(1.11) per a calcular la fugacitat del component i en la fase líquida: 

P
P

x
y

K
o

i
iiv

i

oL
i

i

i
i  (1.12) 

on s’ha utilitzat l’equació (1.10) per a calcular la fugacitat en l’estat de 
referència del component i en la fase vapor ( ooo

iii
Pf ) i s’ha inclòs el factor 

de correcció de Poynting per a la fase líquida. 

1.2.2 Fugacitat en mescles gasoses 

La condició d’equilibri queda expressada per l’equació (1.8), on la fugacitat 
del gas pot calcular-se a partir de la definició del coeficient de fugacitat, 
mitjançant l’equació (1.10). Segons la termodinàmica clàssica, el coeficient i
es pot obtenir a partir de les següents equacions: 

P

0 n,P,Tii

i
i dP

P
RT

n
V

RT
1

Py
f

lnln
j

  (1.13) 

on

i
n,P,Ti

v
n
V

j

 (1.14) 

és el volum molar parcial del component i. 

L'equació (1.13) pot aplicar-se sense problemes quan es disposa d'una equació 
d'estat, és a dir, de la relació matemàtica entre V, P, T i composició. A 
continuació es descriu el càlcul del coeficient de fugacitat d'un component 
d'una mescla gasosa utilitzant l'equació d'estat virial. Aquesta equació, 
limitada als dos primers termes, adopta la següent forma:  

Pv = RT + BmesclaP (1.15) 

on Bmescla és el coeficient virial de la mescla gasosa. Per tant, segons les 
equacions (1.13) i (1.15), el coeficient de fugacitat, i, d’un component i d’una 
mescla gasosa pot calcular-se de la manera següent: 

RT
PBBy2ln

c

1j
mesclaijji   (1.16) 
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amb Bmescla donat per l’equació: 

c

1i

c

1j
ijjimescla ByyB   (1.17) 

amb Bij = Bji.

Per a gasos purs no polars, pot usar-se la correlació proposada per Pitzer i Curl 
i per O’Connell i Prausnitz per al càlcul de Bij, basada en una teoria d’estats 
corresponents de tres paràmetres: temperatura crítica, Tci, pressió crítica, Pci, i 
factor acèntric, i, definit per l’equació (1.18). La teoria d’estats corresponents 
estableix que quan l’equació d’estat de qualsevol fluid s’escriu en coordenades 
reduïdes, l’equació es pot aplicar també per a qualsevol altre fluid. Està basada 
en la similitud de comportament molecular, especialment en les proximitats 
del punt crític. El factor acèntric dóna una mesura de la naturalesa no centrada 
de les forces intermoleculars. 

000,1
P
P

log
7,0T/Tc

o
i

10i

cii

  (1.18) 

on Pi
o és la pressió de vapor de i a la temperatura absoluta T = 0,7 Tci. Segons 

aquesta correlació, Bii ve donat per l’equació (1.19): 

8
R

3
R

2
RR

i

3
R

2
RR

NP

cR

iR
NP

c

c
ii

iiii

iii

i
i

i
i

i

T

0073,0

T

097,0

T

50,0
T

46,0073,0

T

0121,0

T

1385,0
T
330,01445,0f

T
T=Tamb

,Tf
P

RT
B

  (1.19) 

En el cas de gasos purs polars, l’equació a aplicar per al càlcul del coeficient 
virial és la següent: 

iR
AS

iRR
H

iR
NP

c

ci
ii ,Tf,Tf,Tf

P
RT

B iii
i

  (1.20) 

on, si Ri 4:
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ii

ii

i
i

i

iiii

RiiR
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3
R

2
R

R
R

3
R

2
RRRR

T7,0·6,6exp,Tf

ln·2649074,0ln·283270,2

·ln181427,6769770,5
T

1ln·2525373,0

ln·133816,2·ln665807,5237220,5,Tf

 (1.21) 

i si Ri < 4: 

0,Tf,Tf iR
AS

RR iii  (1.22) 

i
H és el factor acèntric de l’homomorf del corp i, és a dir, un hidrocarbur amb 

aproximadament la mateixa grandària i la mateixa forma que la molècula 
polar. Ri és el moment dipolar reduït (1.23): 

2
c

c
2

i
5

R
i

i
i T

P10
  (1.23) 

i és el moment dipolar en Debye, Pci la pressió crítica en atm i Tci la
temperatura crítica en K. 

i és un coeficient que sols és diferent de zero per a les molècules amb 
tendència a dimeritzar-se en fase vapor. S’obté per correlació de dades 
experimentals. 

Les contribucions degudes al moment dipolar i a la constant de dissociació són 
menyspreables per a TR > 0,95 ja que són molt febles. 

Per als coeficients Bij s’utilitzen les mateixes equacions de correlació, però 
reemplaçant Pci per Pcij, Tci per Tcij, i per ij, Ri per Rij i i per ij. Les noves 
constants vénen donades per les següents regles de mescla: 

TTT 2
1

jiij ccc  (1.24) 

2
ji

ij   (1.25) 
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T

vP

T

vP

T4P   (1.26) 

on
icv és el volum crític de i. 
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2
c

cji
5

R
ij

ij
ij T

P10
  (1.27) 

2
ji

ij   (1.28) 

Si una de les substàncies, i, és polar, i l’altra, j, no ho és, s’aplica: 

2
j

H
i

ij  (1.29) 

i si ambdues són polars: 

2

H
j

H
iH

ij  (1.30) 

L'interval de validesa d'aquesta equació és suficient per als càlculs d'equilibri a 
pressions moderades de mescles que es desvien bastant de la idealitat. La 
condició, sovint citada, que el volum molar de mescla ha de ser superior a dues 
vegades el volum molar crític, duu normalment a una pressió màxima 
d'aplicació de l'ordre de 15 atm.  

1.2.3 Fugacitat en mescles líquides: energia d’excés

El procediment més útil per a calcular fugacitats de components de mescles 
líquides consisteix a definir una dissolució líquida ideal i descriure les 
desviacions de la idealitat en termes de funcions d'excés, que proporcionen els 
coeficients d'activitat, que al seu torn donen una mesura quantitativa d'aquestes 
desviacions.

La fugacitat d’un component i d’una dissolució líquida ve donada per 
l’equació (1.11). És important recordar que a qualsevol composició, ai (i, per 
tant, i) depèn de l’elecció de l’estat estàndard i el seu valor numèric no té 
sentit si no s’especifica també el valor numèric de fi

o.

Es tria com a estat estàndard aquell en què els valors de fi
o fan que els i

s’aproximen a 1, de forma que quan es complisquen certes condicions que 
facen que i = 1, signifique que es tracta d’una dissolució ideal. Tanmateix, 
com ja s’ha dit, a causa de l’íntima relació entre i y fi

o, la definició de la 
idealitat d’una dissolució ( i = 1) no està completa tret que s’especifique 
clarament l’elecció de l’estat estàndard. Se solen utilitzar dos criteris per a la 
definició de dissolucions ideals: l’un basat en la Llei de Raoult i l’altre basat 
en la Llei de Henry. 

Una dissolució líquida ideal és aquella en què, a pressió, P, i temperatura, T 
constants, la fugacitat d’un component és proporcional a alguna mesura de la 
concentració: 



20 Operacions de separació multicomponent

ii
L

i xf  (1.31) 

on i és una constant de proporcionalitat dependent de P i T i independent de 
xi.

Si l’equació (1.31) es compleix per a tot l’interval de composició, es diu que la 
dissolució és ideal segons la Llei de Raoult: per a una dissolució que 
complisca la condició límit xi = 1, i = fi pur a la T de la dissolució, i es té la 
Llei de Raoult. En altres casos, l’equació (1.31) es compleix sols en un petit 
interval de composició, però si xi tendeix a zero, es pot tenir una dissolució 
ideal en el sentit que es compleix l’equació (1.31) encara que i  fi,pur:
aquesta seria una dissolució diluïda ideal, i el seu comportament queda 
representat per la Llei de Henry.  

Pot demostrar-se que la formació d'una dissolució ideal transcorre sense 
absorció ni despreniment de calor i sense canvis de volum. Així doncs, es 
defineix:

Una dissolució ideal és aquella en què la fase vapor és un gas ideal (es 
troba a P prou reduïda), i totes les molècules de la fase líquida són 
virtualment de la mateixa grandària i entre elles hi ha les mateixes 
forces intermoleculars d'atracció. Com a conseqüència, la mescla es 
desenvolupa sense interaccions químiques i l'entalpia molar parcial i el 
volum molar parcial de cada component són iguals a l'entalpia molar i al 
volum molar corresponents, respectivament.  

Una mescla semiideal atèrmica és aquella on la mescla de components 
es desenvolupa sense efectes calorífics ni volumètrics, igual que en una 
ideal, però amb una variació d'entropia major que la ideal, a causa de 
diferència entre els volums lliures dels components aïllats.  

Una dissolució regular o normal és endotèrmica en la seua formació, 
però ideal pel que fa a l'entropia de mescla: els seus components són 
apolars i semblants en forma, grandària i naturalesa química. Les 
desviacions de la idealitat es produeixen a causa d'interaccions de tipus 
físic.

Les mescles associades presenten una formació endotèrmica i una 
variació d'entropia inferior a la corresponent a les mescles ideals, mentre 
que les mescles solvatades presenten una entalpia de mescla exotèrmica 
i una entropia de mescla inferior a la del comportament ideal.  

Les mescles líquides reals no són dissolucions ideals, encara que si els líquids 
són similars, sovint el seu comportament és pròxim a l'ideal. Totes les 
dissolucions de no electrolits a baixes concentracions es comporten com 
dissolucions diluïdes ideals. 

Els termes que relacionen les propietats de les dissolucions reals amb les de les 
ideals reben el nom de funcions d'excés: les funcions d'excés són propietats 
termodinàmiques de les dissolucions que representen la diferència entre el 
valor de la propietat en la dissolució real i en la dissolució ideal. Per exemple, 
l'energia lliure d'excés, GE:

c,...,1iGGG ii xT,a P,idealdissolucióxT,a P, realdissolució
E   (1.32) 
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Las funcions d’excés poden ser positives o negatives: quan GE > 0 es diu que 
la dissolució presenta una desviació positiva de la idealitat, i negativa si  
GE < 0. 

Siga M una propietat termodinàmica extensiva i im  l’esmentada propietat 
molar parcial de i. Si ni és el nombre de mols de i en la mescla, es compleixen 
les equacions següents: 

E
i

i
i

E

i
i

i

n,P,Ti

E
E

i

n,P,Ti
i

mnM

mnM

n
Mm

n
Mm

j

j

  (1.33) 

Per a la termodinàmica de l’equilibri entre fases, la propietat d’excés més útil 
és GE, ja que està relacionada amb i. A més E

ih está relacionada amb T i 
E

iv està relacionat amb P. 

A partir de la definició de la fugacitat d’un component i d’una dissolució a T i 
P constant es dedueix: 

i
E

i lnRTg   (1.34) 

Per la qual cosa el valor de i es pot obtenir si es disposa d’una expressió que 
permeta calcular gi

E.

1.2.3.1 Models per al càlcul de i

Es pot distingir entre tres tipus fonamentals de models: 

a) Models de coeficients d’activitat o d’entalpia lliure d’excés 

b) Equacions d’estat 

c) Models de contribució de grups 

que es descriuen breument a continuació. 

a) Models de coeficients d’activitat o d’entalpia lliure d’excés 

Es caracteritzen pel fet de postular una expressió per a gE, i a partir d'aquesta 
s'obtenen els i corresponents a cadascun dels components de la mescla. Hi ha 
un gran nombre d'equacions que representen gE en funció de la composició, 
algunes empíriques i d’altres basades en models de composició local. Totes 
contenen uns paràmetres ajustables que han de determinar-se a partir de les 
dades experimentals d'equilibri del sistema. Hi ha dos tipus de models: 
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empírics i de composició local, si bé aquests últims han demostrat ser 
superiors.

Models empírics: Whol ha demostrat que la majoria de les equacions 
empíriques són simplificacions d'una equació general que relaciona les 
diverses contribucions a gE a causa de les interaccions de grups de 2, 3, 4, etc. 
molècules de compostos distints. En l'expressió de gE apareixen les fraccions 
molars, xi, els volums molars efectius, qi, i les fraccions volumètriques 
mitjanes, zi. A partir d’aquesta expressió general es poden obtenir les 
equacions empíriques clàssiques mitjançant aproximacions consistents a anar 
eliminant termes del desenvolupament en sèrie proposat per Wohl. Algunes 
d’aquestes equacions són: 

Equació de Margules 
Equació de Van Laar 
Equació de Redlich-Kister 
Equació de Black 

Models basats en el concepte de composició local: Descriuen la dependència 
de les propietats d'una mescla respecte a la composició a partir del concepte de 
composició local, que s'introdueix per a tenir en compte la distribució no 
aleatòria de les molècules en el líquid. Aquests models consideren que en una 
mescla de c components hi ha c tipus diferents de cèl·lules elementals, 
distintes segons la molècula que ocupa el seu centre: la composició local d'una 
cèl·lula determinada no té per què ser idèntica a la de la mescla global. xij
representa la concentració de molècules j en la primera esfera de coordinació 
de la molècula i. Aquesta concentració no té per què coincidir amb xj que és la 
concentració global o mitjana de les molècules j en la mescla. Per descomptat 
que per a cada cèl·lula elemental ha de complir-se 

k
ki 1x .

Els distints models termodinàmics basats en el concepte de composició local 
es diferencien en la relació existent entre les composicions locals de les 
diverses cèl·lules i la composició global de la mescla. Els principals són: 

Model de Wilson 
Model de Heil 
Model NRTL 
Model LEMF (Local Effective Mole Fraction) 
Model UNIQUAC 

b) Equacions d’estat 

Aquests models han rebut poca atenció, a pesar d'haver donat bons resultats en 
el reduït nombre de casos en què s'han aplicat.  

c) Models de contribució de grups 

Consideren que una determinada propietat física és la suma de les 
contribucions dels grups funcionals presents en la molècula. S'han utilitzat dos 
models: 
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ASOG (Analytical Solution Of Groups) 
UNIFAC (UNIQUAC Functional-groups Activity Coefficients) 

Es poden trobar descripcions exhaustives de tots aquests models, i d’altres 
més, en la bibliografia. A continuació es reprodueixen les equacions 
corresponents a alguns dels més utilitzats per als casos de sistemes altament no 
ideals.

1.2.3.2 Alguns models d’entalpia lliure d’excés freqüentment 
utilitzats per al càlcul de coeficients d’activitat 

Equació de Wilson

L’equació de Wilson per a mescles multicomponents pot expresar-se de la 
manera següent: 

c

1i
c

1j
ijj

iki
c

1j
kjjk

jjij

j

i
ji

iiij
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j
ij

c
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1j
ijji
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x

x
1xlnln

RT
exp

v
v

RT
exp

v
v

xlnx
RT
g

   (1.35) 

on gE està referida a una dissolució ideal segons la Llei de Raoult. Els 
paràmetres ajustables, ij, es relacionen amb els volums molars dels 
compostos purs (vi) i amb les seues diferències d’energia d’interacció ( ij és 
l’energia d’interacció entre les molècules i-j.). Aquesta equació és útil per a 
dissolucions de soluts polars o que presenten associació, en dissolvents 
apolars. Atès que es pot aproximar que els ij són independents de la 
temperatura, l’equació de Wilson permet també estimar la variació dels 
coeficients d’activitat amb la temperatura. L’equació no és aplicable en 
sistemes en els quals la representació log i enfront de xi presente màxims o 
mínims i sols és vàlida en sistemes totalment miscibles. 
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Equació NRTL (Non-Random, Two-Liquid)

Va ser proposada per Renon i és aplicable tant a sistemes totalment miscibles 
com als parcialment miscibles. La seua formulació per a mescles 
multicomponents és: 

c
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llj

c

1r
rjrjr

ij

c

1j
c
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llj

ijj
c
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  (1.36) 

El significat dels gij és similar al dels ij en l’equació de Wilson. Els ij estan 
relacionats amb la no-aleatorietat de la mescla: quan ij = 0, la mescla és 
aleatòria i l’equació es redueix a la de Margules amb dos coeficients. Per a 
sistemes moderadament no ideals, l’equació NRTL no presenta avantatges 
sobre les més senzilles de Van Laar o Margules de tres paràmetres, però sí per 
a mescles fortament no ideals i especialment per als sistemes parcialment 
miscibles.

Equació UNIQUAC (Universal Quasi-Chemical Theory)

Va ser proposada per Abrams i Prausnitz. L’equació UNIQUAC per a gE

consisteix en dues parts: una combinatorial o configuracional, que descriu la 
contribució entròpica dominant, i una part residual que es deu principalment a 
les forces intermoleculars responsables de l’entalpia de mescla. La part 
combinatorial es determina sols per la composició i per la grandària i forma de 
les molècules, i requereix sols dades de compostos purs. La part residual depèn 
també de les forces intermoleculars i inclou dos paràmetres binaris ajustables. 

)residual(g)ialcombinator(gg EEE   (1.37) 
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Per a una mescla multicomponent: 
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  (1.38) 

on z és el nombre de coordinació, z = 10, i els paràmetres r i q són constants 
d’estructura molecular de compostos purs, que depenen de la grandària 
molecular i de l’àrea superficial. Per a cada mescla binària, hi ha dos 
paràmetres ajustables ij i ji que depenen de les energies característiques 

uij y uji:

T
a

exp
RT
u

exp

T
a

exp
RT
u

exp

jiji
ji

ijij
ij

  (1.39) 

on els paràmetres binaris aij estan tabulats per a alguns sistemes. 

L’equació UNIQUAC és aplicable a una gran varietat de mescles líquides, 
incloent-hi les parcialment miscibles. Els seus principals avantatges són, en 
primer lloc, la relativa simplicitat, i en segon lloc, el gran interval d'aplicació.  
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1.2.4 Aplicació del càlcul de l’equilibri entre fases a 
l’equilibri líquid-vapor 

1.2.4.1 Càlcul de les temperatures de bombolla i de rosada 
per a sistemes on tots els components són volàtils 

En el cas del càlcul del punt de bombolla, és a dir, de les condicions 
corresponents al cas en què la mescla es trobe com a líquid saturat, en equilibri 
amb el vapor, es tracta, per exemple, de trobar el valor de la temperatura, T, 
que fa que es complisca l'equació:  

c

1i
iixK1  (1.40) 

o el que és el mateix, que donat: 

c

1i
ii 1xK)T(f   (1.41) 

faça f(T) = 0. 

L’algorisme de càlcul corresponent es mostra a la figura 1.1. Un esquema de 
càlcul totalment equivalent s’utilitzaria en el cas que es volguera calcular la 
pressió de bombolla, llevat que ara caldria fixar T i suposar P. 

D’altra banda, el càlcul de la temperatura o pressió de rosada, és a dir, la 
temperatura o la pressió a la qual la mescla es troba com a vapor saturat, en 
equilibri amb líquid saturat, segueix un esquema similar al de la temperatura o 
pressió de bombolla. Evidentment, en aquest cas l'equació que ha de complir-
se és l'equació característica del punt de rosada:  

c

1i i

i
K
y

1   (1.42) 

i s’ha de fixar la composició del vapor i suposar la del líquid en equilibri. 
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Es fixen P i composició
del líquid saturat

S’estimen yi i T

Es calcula ki

Nous yi

SI

SI
NO

NO

Es calcula yi = kixi

Abs(yi,sup-yi,calc)<<<

kixi=1

FI

Nova T

Es fixen P i composició
del líquid saturat

S’estimen yi i T

Es calcula ki

Nous yi

SI

SI
NO

NO

Es calcula yi = kixi

Abs(yi,sup-yi,calc)<<<

kixi=1kixi=1

FI

Nova T

Figura 1.1. Algorisme de càlcul d’una temperatura de bombolla 

1.2.4.2 Càlcul de la temperatura de bombolla o de rosada a 
partir de les volatilitats relatives 

Aquest és un mètode particularment convenient quan les volatilitats són 
independents de la temperatura, encara que també pot usar-se en aquells casos 
en què aquestes varien amb la temperatura. La volatilitat relativa es defineix:  

b
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b
b
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i

i K
K

x
y

x
y

  (1.43) 

on el subíndex “b” identifica al component base respecte al qual es calcula la 
volatilitat, que normalment és un dels de la mescla, b = 1. 

Per a un component i: 
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  (1.44) 

que pot reordenar-se: 

ii
b

i x
K
y

  (1.45) 

i fent un sumatori per a tot i: 
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1Kox
K
1   (1.46) 
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L’eliminació de Kb condueix a: 
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i

x

x
y   (1.47) 

Anàlogament, de l’equació (1.44) s'arriba a:  
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K   (1.48) 

Per tant, les equacions del punt de bombolla i de rosada en funció de les 
volatilitats relatives es redueixen a les equacions (1.47) i (1.48), 
respectivament. Si les volatilitats són independents de la temperatura, el valor 
de Kb corresponent a un conjunt de valors de xi o yi s'obté directament de les 
equacions (1.46) o (1.48) i, una vegada calculada, la temperatura corresponent 
s'obté fàcilment llegint en gràfics de Kb = f(T), o de les relacions algebraiques 
entre ambdues magnituds. 

Quan les volatilitats relatives varien amb la temperatura, es pot utilitzar el 
mètode de Newton-Raphson per a trobar el valor de T que anul·la les funcions 
f(T) o F(T), definides de la manera següent, per al càlcul de la temperatura de 
bombolla i de rosada, respectivament:  
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b
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1K)T(f  (1.49) 

c

1i i

i
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y
K)T(F   (1.50) 
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1.2.4.3 Càlcul de les temperatures de bombolla i de rosada 
en sistemes que contenen components que sols es 
troben presents en una de les dues fases 

Components d'aquest tipus són els gasos no condensables (que es designen pel 
subíndex L, indicant així que només estan presents en la fase lleugera), o els 
líquids no volàtils (que es designen pel subíndex H, indicant així que només 
estan presents en la fase pesada). Per al càlcul de la temperatura de bombolla: 

L L,Hi
iiL xKy1   (1.51) 

ja que el sumatori a ambdós costats de yi = Kixi s'ha d'estendre només als 
components volàtils (que estan presents en ambdues fases). Per tant, l'equació 
que cal resoldre per al càlcul de la temperatura de bombolla queda:  

L,Hi L
Lii y1xK)T(f   (1.52) 

Anàlogament, per al càlcul de la temperatura de rosada: 

L,Hi H
H

i

i x1
K
y

)T(F   (1.53) 

1.2.4.4 Mescles parcialment vaporitzades. Càlcul de 
destil·lació sobtada 

1.2.4.4.1 Destil·lació sobtada en condicions isotèrmiques 
Es tracta de, conegudes la pressió i la temperatura d’operació, T i P, calcular 
les composicions de les fases en equilibri. A la figura 1.2. es mostra la 
representació esquemàtica d’un procés de destil·lació sobtada. Segons els 
valors respectius de la temperatura i la pressió de l’aliment i de l’interior de la 
cambra de destil·lació, el mateix esquema pot servir per a representar un 
procés de destil·lació contínua, un procés de condensació parcial o inclòs 
simplement el procés de separació en dues fases d’un aliment parcialment 
vaporitzat.

Q

(aportat o eliminat)

Cambra de destil·lacióALIMENT

(líquid o vapor)

F, zi, HF, TF, PF

V, y, HV

L, x, HLT, P

Q

(aportat o eliminat)

Q

(aportat o eliminat)

Cambra de destil·lacióALIMENT

(líquid o vapor)

F, zi, HF, TF, PF

V, y, HV

L, x, HLT, P

Figura 1.2. Representació esquemàtica d’un procés de destil·lació sobtada 
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Atenent el diagrama de la figura 1.2, un balanç de component i: 

iii LxVyFz   (1.54) 

i aplicant la condició d’equilibri: 

i

i
ii K

yL
yVFz  (1.55) 

Per tant: 

i

i
i

K
L
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Fzy   (1.56) 

ja que F = V + L. Dividint numerador i denominador per F i reordenant 

iK
11

F
L1
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iy   (1.57) 

La suma per a tots els components: 
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Siga  = LF/F, es defineix la funció p( ):

c

1i
i

i 1
)

K
11(1

z
)(p   (1.59) 

Conegudes la pressió i la temperatura de operació, T i P, la resolució del 
problema d’equilibri es redueix a l’obtenció del valor de  > 0 que fa p( ) = 0. 
La composició del vapor format s’obté per substitució d’aquest valor de  en 
l’equació (1.57). Per a la fase líquida, la composició s'obté per la relació 
d'equilibri xi = yi/Ki. La funció p( ) té tantes solucions com components tinga 
el sistema, de les quals sols dues tenen sentit físic: el valor  = 0, i la solució 
buscada  = r. L’algorisme per al càlcul, en el cas general que els valors de K 
depenguen de la composició, es mostra a la figura 1.3. 
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Es Fixen F, zi, P i T

Estimació inicial de xi, yi

Es calcula Ki = f (xi, yi, T, P)

Es calcula a partir de p( )

Es calcula xi, yi a partir de 

Diferència entre xi, yi
suposades i calculades <<

FI
SI

Nova estimació de xi, yi

NO

Figura 1.3. Esquema de càlcul d’un procés de destil·lació sobtada 

En el cas que hi haja components que estan presents en només una fase, si 
aquests estan presents només en la fase lleugera, yL = KLxL, yL  0 i xL = 0, per 
tant xL = yL/KL i 1/KL = 0. En aquest cas: 

FzL = VyL + LxL = VyL  yL = FzL/V = zL/(V/F) = zL/(1 - )  (1.60) 

i l’equació a resoldre és: 
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(1.61)

Quan es tracta de components que estan presents sols en la fase pesada, yH = 
KHxH, xH  0 i yH = 0, per tant KH = 0. yi = 1 amb yH = 0. En el sumatori de 
zi/(1 - (1-1/Ki)), cal excloure i = H, ja que se sap per endavant que val 0, i en 
cas que s’incloguera apareixeria 1/KH = 1/0. Per tant, en el cas general, la 
funció pren la forma: 

Hi
i

i 1
)

K
11(1

z
)(p   (1.62) 

on s'ha fet ús del fet que per als components només en fase lleugera 1/KF = 0. 
Per a qualsevol conjunt de valors de P i T per a l'operació de destil·lació, és 
possible trobar una solució real de l'equació anterior, és a dir una solució que 
és físicament possible. Per a qualsevol valor de T entre 0 i , el valor de  que 
fa p( ) = 0 es troba 

Li H
Hri zz , on el límit inferior representa la 

formació d’una fase líquida composta només pels components que únicament 
estan presents en fase pesada, i el superior, d’una fase líquida consistent en tots 
els components excepte els que tan sols estan en la fase lleugera.
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1.2.4.4.2 Destil·lació sobtada en condicions adiabàtiques 
Quan la pressió d'un corrent líquid de composició, cabal i temperatura (o 
entalpia) coneguts es redueix adiabàticament a través d'una vàlvula, es pot fer 
un càlcul de les composicions i cabals que resulten per als corrents de vapor i 
líquid en equilibri per a una pressió especificada en la cambra de destil·lació 
sobtada.

Cas 1: es coneix la pressió i la temperatura de l’operació i es vol calcular la 
temperatura de l’aliment perquè aquesta siga adiabàtica

Ja que es coneix la pressió i la temperatura de l’operació, es pot fer un càlcul 
de destil·lació sobtada en condicions isotèrmiques per a obtenir la fracció 
vaporitzada i la composició de les fases formades; amb això es pot calcular 
l'entalpia dels dos productes –vapor (HV) i líquid (HL) en equilibri– obtinguts: 

c

1i
fiViV

c

1i
iLiL

yHH

xHH

 (1.63) 

i a partir d’aquestes, es pot calcular l’entalpia de l’aliment (HF) perquè que 
l’operació siga adiabàtica: 

LVF H
F
LH

F
VH  (1.64) 

Per tant, el problema es redueix a la recerca de la temperatura de l'aliment, TF,
que produeix l’esmentat valor d'entalpia, HF:

c

1i
iFiF zHH  (1.65) 

Cas 2: es coneix l’entalpia de l’aliment i es vol calcular la temperatura (o la 
pressió) de l’operació perquè aquesta siga adiabàtica

En aquest cas es tracta de fer un càlcul de destil·lació sobtada en condicions 
isotèrmiques per a trobar les condicions que fan que l'entalpia dels productes 
obtinguts siga igual a l'entalpia de l'aliment. 
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Exercicis d’aplicació. Revisió de conceptes 
de termodinàmica de l’equilibri entre fases 

1. (Exercici resolt). Prepara un full de càlcul per a la determinació de 
punts de bombolla i de rosada de la mescla ternària n-propanol (1)-
isopropanol (2)-benzè (3). Els punts d'ebullició normals dels tres 
components són, respectivament, 97,3ºC, 82,3ºC i 80,1ºC. El par binari 
1, 3 forma un azeòtrop de punt d'ebullició mínim a 77,1ºC i el par 2, 3, 
un altre a 71,7ºC. Utilitza el següent model per al càlcul dels coeficients 
d’activitat:

iLiL
L

iLi
i

L

iL

L

iL

2
c

1j
jjiiL

i

vxv
v
vx

v
v

1
v
v

ln
RT

v

exp

on:

viL és el volum molar del component i, líquid (cm3/mol)
j és la fracció en volum de j, suposant volums additius  

j és el coeficient de solubilitat del component j (cal/cm3)1/2, que pot calcular-
se com: 

2/1

jL

j
j v

RT

Dades:
Densitat molar (kmol/m3,T en K): 

D

C
T11

B

A

Component A B C D 
n-propanol 1,2350 0,27136 536,78 0,2400 
Isopropanol 1,1800 0,26475 508,31 0,24300 
Benzè 1,0259 0,26666 562,05 0,28394 

Pressió de vapor: ln Piº = A - B/(T + C); Piº en mm Hg i T en K.
Component A B C 
n-propanol 17,232 3008,3 -83,491 
Isopropanol 17,664 3109,3 -73,546 
Benzè 16,175 2948,8 -44,563 
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i pot calcular-se en funció de la temperatura mitjançant la següent 
correlació:

rTCB
ri T1A , amb i en J/kmol i Tr = T/Tc

Component A B C Tc (K)
n-propanol 6,330·107 0,35750 - 562,05 
isopropanol 5,698·107 0,08700 0,3007 508,31 

Benzè 4,535·107 0,39053 - 536,71 

SOLUCIÓ:

Càlcul del punt de bombolla. S’ha d’aplicar l’algorisme de càlcul de la figura 1.1. Es 
proposa resoldre el problema mitjançant la utilització del full de càlcul Excel de 
Microsoft. Se selecciona arbitràriament una composició per al líquid i s’aplica el 
següent esquema de càlcul: 

1. Se suposa un valor de temperatura (per exemple 300 K) 
2. Es calcula i, Piº i Ki
3. Es calcula yi = Ki·xi

4. Es comprova si yi = 1, i si no ho és, es repeteix des del pas 1 amb una altra 
temperatura 

Aplicant les equacions i els coeficients proposats amb l’enunciat i calculant Ki i yi,
s’obté:

Tb (K)
300,00

Component xi viL (cm3/mol) vL i i (cal/mol) i

1 0,2 75,24 82,97 0,1814 11564,92 12,08
2 0,3 76,96 0,2783 10801,22 11,52
3 0,5 89,67 0,5404 7905,81 9,03

Component i Pºi Ki yi  y
1 1,5011 28,15 0,0556 0,0111 0,120687625
2 1,2179 51,09 0,0819 0,0246
3 1,2593 102,60 0,1700 0,0850

En aquest moment es comprova si yi = 1, i si no ho és, es repeteix des del pas 1 amb 
una altra temperatura. La resolució del problema pot fer-se mitjançant l’ús de l’eina 
“Buscar objetivo” del full de càlcul, a la qual es pot accedir a través del menú 
desplegable que apareix sota la tecla d’ordre “Herramientas”: 
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A continuació, el programa demana que se seleccionen les caselles del full de càlcul 
que contenen, respectivament, la funció objectiu, el valor que es vol aconseguir per a 
aquesta i la casella amb la variable que s’ha de modificar per tal d’arribar a 
l'objectiu. Per tant, es defineix la cel·la que conté el valor del yi com a funció 
objectiu perquè assolisca valor d’1, canviant la cel·la que conté la temperatura 
suposada: 
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Els valors que s’obtenen finalment són: 

Tb (K)
351,38

Component xi viL (cm3/mol) vL i i (cal/mol) i

1 0,2 79,98 88,58 0,1806 10696,93 11,18
2 0,3 82,64 0,2799 9670,06 10,42
3 0,5 95,59 0,5396 7185,30 8,24

Component i Pºi Ki yi  y
1 1,4445 404,36 0,7686 0,1537 0,99992622
2 1,1343 647,25 0,9660 0,2898
3 1,1927 709,12 1,1128 0,5564

Càlcul del punt de rosada. S’ha d’aplicar l’algorisme de càlcul de la figura 1.1, 
després d’adaptar-lo al cas en què es coneix la composició del vapor i s’ha de 
calcular la del líquid. Com en el cas anterior, se selecciona arbitràriament una 
composició per al vapor i es procedeix de la següent manera: 

1. Se suposen valors de temperatura i de xi

2. Es calcula i, Piº i Ki
3. Es calcula xi = yi/Ki
4. Es comprova si xi suposades i calculades són pràcticament iguals. Si no ho 

són, es repeteix des del pas 1 amb altres valors suposats de xi.
5. Es comprova si xi = 1, i si no ho és, es repeteix des del pas 1 amb una altra 

temperatura. 

Tr (K)
300,00

Component yi viL (cm3/mol) vL xi,suposada 1 i (cal/mol)
1 0,2000 75,24 80,26 0,3000 0,2812 11564,92
2 0,3000 76,96 0,4000 0,3836 10801,22
3 0,5000 89,67 0,3000 0,3352 7905,81

Component i 1 Pºi K1 xi,calculada x
1 12,08 1,2107 28,15 0,0448 4,4606 10,9432
2 11,52 1,0601 51,09 0,0713 4,2096
3 9,03 1,6294 102,60 0,2200 2,2730

Per tal de fer les comprovacions dels pasos 4 i 5, es construeix una funció objectiu 
que, quan s’anul·le, signifique que s’acompleixen les dues condicions: 

les xi suposades i calculades són pràcticament iguals.  
xi = 1. 

per exemple:  

2
i

2
icalcsupi 1xxxFO

Component (xi,sup-xicalc)2 FO
1 17,3108 134,5825
2 14,5128
3 3,8926

A diferència del cas del càlcul del punt de bombolla, en què només calia obtenir el 
valor d’una variable (T) i, per tant, es podia resoldre mitjançant l’ús de “Buscar 
objetivo”, ara cal calcular quatre variables (xi i T). El problema pot resoldre’s 
mitjançant l’eina “Solver”, que es troba sota el menú desplegable de la tecla d’ordre 
“Herramientas”: 
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A continuació, el programa demana que se seleccionen les caselles que contenen: a) 
la funció objectiu, b) el valor que s’hi vol aconseguir (màxim, mínim o un valor 
especificat) i c) les variables que s’han de modificar per tal d’arribar a l’objectiu. A 
més, es poden fer altres seleccions, com ara posar restriccions a les variables o 
canviar les opcions de càlcul de “Solver”: 
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Finalment, la solució trobada mitjançant “Solver” és: 

Tr (K)
352,11

Component yi viL (cm3/mol) vL xi,suposada 1 i (cal/mol)
1 0,2000 80,06 87,08 0,2807 0,2580 10683,69
2 0,3000 82,73 0,3198 0,3038 9651,89
3 0,5000 95,68 0,3987 0,4381 7174,26

Component i 1 Pºi K1 xi,calculada x
1 11,17 1,2999 416,86 0,7130 0,2805 0,9996
2 10,40 1,0688 666,48 0,9373 0,3201
3 8,23 1,3129 725,45 1,2532 0,3990

Component (xi,sup-xicalc)2 FO
1 2,6838E-08 3,4614E-07
2 8,0727E-08
3 5,6293E-08

2. Prepara un full de càlcul per a la determinació de punts de bombolla i de 
rosada d’una mescla ternària ideal i aplica’l al sistema benzè-toluè-m-
xilè.

Dades:
ln Piº = A + B/T + C lnT + D TE (Piº en Pa i T en K)
Component A B C D E 
Benzè 78,050 -6275,5 -8,4443 6,26 10-6 2 
Toluè 83,359 -6995,0 -9,1635 6,2310-6 2 
m-xilè 84,744 -7594,1 -9,2570 5,5510-6 2 

(solució: per exemple, per a x1=0,2, x2=0,5 i x3=0,3, T de bombolla = 380,4 K 
i per a y1= 0,429, y2=0,454 i y3=0,117, T de rosada = 380,4 K a 101330 Pa) 

3. La següent mescla s'introdueix en una columna de destil·lació com a 
líquid saturat a 2 MPa. Calcula la temperatura del punt de bombolla. 
Resol considerant que es tracta d'una mescla ideal.  

Compost kmol/h 
Età 2,0 
Propà 10,0 
n-Butà 20,0 
n-Pentà 18,0 
n-Hexà 4,0 

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component Pc (psia) A1 A2 A3

C2 709,8 5,383894 2847,921 434,8980 
C3 617,4 5,353418 3371,084 414,4880 
C4 550,7 5,741624 4126,385 409,5179 
C5 489,5 5,853654 4598,287 394,4148 
C6 440,0 6,039243 5085,758 382,7940 

(solució: T = 209,8ºF) 
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4. Una mescla equimolar de benzè i toluè s'evapora totalment a una 
temperatura constant de 100ºC. Quines són les pressions de 
començament i finalització del procés de vaporització? Considera una 
dissolució ideal i utilitza l'equació d’Antoine per a les pressions de 
vapor.

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component Pc (psia) A1 A2 A3

Benzè 714,2 5,658375 5307,813 379,456 
Toluè 587,8 5,944251 5836,287 374,745 

(solució: 18,3 i 15,2 psia) 

5. S’ha de separar propilè de 1-butè per destil·lació amb la finalitat 
d'obtenir un vapor destil·lat que continga 95% en mols de propilè. 
Calcula la pressió d'operació de la columna suposant que la temperatura 
a l’eixida del condensador parcial és de 122ºF (50ºC), la mínima 
assolible amb l'aigua de refrigeració. Determina la composició del líquid 
de reflux.

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component Pc (psia) A1 A2 A3

Propilé 667 5,44467 3375,447 418,4319 
1-buté 583 5,58272 3941,014 404,7410 

(solució: 266.9 psia, xpropilè, reflux = 0,847) 

6. a) Calcula la temperatura del punt de bombolla de la següent mescla a 
30 psia.  
b) Calcula la temperatura que resulta per a una vaporització d'un 20% a 

aquesta pressió. Determina les corresponents composicions del líquid 
i el vapor.

Dades:
(Ki/T)1/3 = a1 + a2T + a3T2 + a4T3 (T en ºR) 

Component zi
(molar) a1 x 101 a2 x 103 a3 x 106 a4 x 109

Metà 0,01 -2,2389 1,8427 0,9633 -3,3378 
Età 0,60 -0,7618 0,3052 1,6787 -1,7814 
n-Butà 0,39 -0,2429 0,3136 -1,2511 2,1044 

(solució: a) T = 345,7ºR, b) T =368,8ºR) 
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7. (exercici resolt). Els 6000 kmol/h de vapor calent que ixen d’un reactor 
d’hidrodealquilació tèrmica a alta pressió i alta temperatura de toluè a 
benzè es condensen parcialment, refredant-los amb aigua fins a 122ºF, i 
després se separen les fases que es produeixen en una cambra de 
destil·lació sobtada. L’objectiu és separar i recircular l’hidrogen. Si la 
composició de l’efluent del reactor és la que s'indica seguidament, i la 
pressió de la cambra de destil·lació sobtada és 450 psia, calcula les 
composicions d'equilibri i les velocitats de flux del vapor i del líquid que 
ixen de la cambra de destil·lació.

Component Fracció molar 
Hidrogen 0,30 
Metà 0,60 
Benzè 0,05 
Toluè 0,05 

Utilitza la correlació de Chao-Seader per a calcular el coeficient d'activitat de 
la fase líquida i considera que la fase vapor es comporta idealment. La 
correlació de Chao-Seader:  

iLiL
L

iLi
i

L

iL

L

iL

2
c

1j
jjiiL

i

vxv
v
vx

v
v

1
v
v

ln
RT

v

exp

on:

viL és el volum molar del component i, líquid (cm3/mol)
j és la fracció en volum de j, suposant volums additius  
j és el coeficient de solubilitat del component j (cal/cm3)1/2, que per al benzè i 

el toluè pot calcular-se com: 

2/1

jL

j
j v

RT

Dades:

component i (cal/cm3)1/2 viL (cm3/mol)
Hidrogen 0 31 
Metà 5,68 52 
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ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3), Pci= pressió crítica de i; T en ºF 
component A1 A2 A3 Pc (psia) 
Hidrogen 5,602657 418,1773 474,214 190,8 
Metà 5,141350 1742,638 452,974 673,1 
Benzè 5,658375 5307,813 379,456 714,2 
Toluè 5,944251 5836,287 374,745 587,8 

Densitat molar (kmol/m3:T en K) 

D

C
T11

B

A

Component A B C D 
Benzè 1,0259 0,26666 562,05 0,28394 
Toluè 0,8792 0,27136 591,75 0,29241 

i pot calcular-se en funció de la temperatura mitjançant la següent 
correlació:

2
rr TDTCB

ri T1A , amb i en J/kmol i Tr = T/Tc

Component A B C D Tc (K)
Benzè 4,5350·107 0,39053 - - 536,71 
Toluè 4,9510·107 0,37742 - - 591,79 

SOLUCIÓ:

S’ha d’aplicar l’esquema de càlcul de la figura 1.3. El problema es resol suposant 
valors de xi i de per a optimitzar una funció objectiu similar a la utilitzada en el 
problema 1, apartat b, que assegure que es complisca l’equació (1.59), i també que les 
composicions suposades i calculades siguen prou pròximes. Es proposa resoldre el 
problema mitjançant la utilització del full de càlcul Excel de Microsoft. Els càlculs 
iteratius es resolen amb l’eina “Solver”, que es descriu en el problema 1. 

Dades de partida:

T = 122 ºF = 323,15 K

P = 450 psia = 3355 kPa

Cabal = 6000 kmol/h

1. Se suposa xi

2. Es calcula i (correlació de Chao-Seader)  
3. Es calcula Ki = iPiº/P
4. Es calcula  (porció líquida de l'aliment) per fer p( )=0  
5. E calcula yi = f(zi, , Ki)
6. Es calcula xi (xi = yi/ Ki)
7. Es comprova si xi suposada i calculada són pròximes. Si no ho són, es 

repeteix des d'1 amb nous valors de xi.
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El càlcul iteratiu implícit en el pas 4 es pot resoldre mitjançant l'eina 
"buscar objetivo" (com al problema 1).  
El càlcul iteratitu complet es pot resoldre mitjançant l'eina "solver" per 
a calcular els valors de  i de xi que minimitzen una funció objectiu 
adient. 

Abans de començar el càlcul iteratiu, s’hi calculen els valors de piº a la temperatura 
especificada: 

component Piº (psia) Piº (atm)
Hidrogen 25655,03 1745,65
Metà 5554,88 377,97
Benzè 5,18 0,35
Toluè 1,77 0,12

D’acord amb l’esquema de càlcul, s’aplica “Solver” per a calcular la fracció líquida 
i la composició del líquid en equilibri que fan que es complisca la funció objectiu 
(F.O.) plantejada: 

 suposat = 0,0972
P( ) = 7,7115E-04
F.O. = 8,7006E-07

component xi suposat viL (cm3/mol) xiviL i i (cal/mol) i

Hidrogen 0,0000 31 0 0 - 0
Metà 0,0318 52 1,6528 0,0167 - 5,68
Benzè 0,4649 92,18 42,85 0,4331 7594,35 8,69
Toluè 0,4967 109,60 54,44 0,5502 8819,63 8,64

F.O. = (xi calc - xi sup)2 + p( )2

VL = 98,94

component Ki yi = f( ) xi calc. = yi/Ki (xisup-xicalc)
2

Hidrogen 22,60 1288,26 0,3323 0,0003 6,6527E-08
Metà 1,6970 20,95 0,6612 0,0316 4,8208E-08
Benzè 0,9984 0,0115 0,0053 0,4647 1,9515E-08
Toluè 0,9947 0,0039 0,0019 0,4963 1,4113E-07

Cabal de líquid = 583,29 kmol/h
Cabal de vapor = 5416,71 kmol/h

COMPOSICIÓ
component xi yi

Hidrogen 0,0003 0,3323
Metà 0,0316 0,6612

Benzè 0,4647 0,0053
Toluè 0,4963 0,0019

8. Calcula la composició i les quantitats relatives de les fases en equilibri 
formades en sotmetre a destil·lació sobtada, a 150ºF i 50 psia, una 
mescla amb la següent composició:

Component fracció molar Ki

C2 0,01 16,2 
C3 0,15 5,2 
i-C4 0,10 2,6 
n-C4 0,30 1,98 
i-C5 0,10 0,91 
n-C5 0,10 0,72 
C6 0,24 0,28 

(solució:  = 0,267, yC2 = 0,0133 yC3 = 0,1913, yiC4 = 0,1197, y nC4 = 0,3457, 
yiC5 = 0,0597, ynC5 = 0,0906, yC6 = 0,1422, xC2 = 0,0008, xC3 = 0,0368, xiC4 = 
0,0460, x nC4 = 0,1746, xiC5 = 0,1071, xnC5 = 0,1258, xC6 = 0,5079) 
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9. Una mescla d'hidrocarburs que conté 40% en mols de n-butà, 40% en 
mols de n-pentà i 20% en mols de n-hexà, s'introdueix com a aliment a 
una cambra de vaporització sobtada, on s’obté un producte en equilibri a 
200ºF. El 95% de l’hexà es recupera en la fracció líquida. Calcula el 
cabal i la composició del vapor,i també la pressió necessària per a portar 
a terme l'operació. Si el mateix aliment s'introdueix en una cambra de 
vaporització a 7,5 atm i 220ºF, calcula els cabals i les composicions de 
les dues fases en equilibri que s'obtenen.

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
component A1 A2 A3 Pc (psia)
n-butà 5,741624 4126,385 409,5179 550,7 
n-pentà 5,853654 4598,287 394,4148 489,5 
n-hexà 6,039000 5085,758 382,7940 440,0 

(solució: a)  = 0,841, P = 107,1 psia, yC4 = 0,646, yC5 = 0,291, y C6 = 0,063, 
xC4 = 0,354, xC5 = 0,421, xC6 = 0,226, b) totalment vaporitzat) 

10. 100 kmol/h d'una alimentació composta per 20 mols % de n-butà, 20 
mols % de n-pentà i 60% mols % de n-hexà se sotmeten a vaporització 
sobtada en condicions d'estat estacionari. Si s'ha de recuperar el 80% de 
l’hexà en el líquid a 250ºF, quina pressió es requereix i quines són les 
composicions del líquid i el vapor?  

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component Pc (psia) A1 A2 A3

nC4 550,7 5,741624 4126,385 409,5179 
nC5 489,5 5,853654 4598,287 394,4148 
nC6 440,0 6,039243 5085,758 382,7940 

(solució: a)  = 0,692, P = 7,25 atm, yC4 = 0,376, yC5 = 0,235, y C6 = 0,389, 
xC4 = 0,122, xC5 = 0,184, xC6 = 0,694) 

11. S'afegeixen 0,10 mols d'un component que només es troba en la fase 
lleugera a 1 mol d'hidrocarburs, per a obtenir un aliment amb la 
composició que s'indica en la següent taula. Calcula la quantitat i la 
composició de les fases en equilibri a 150ºF i 50 psia.  

Component zi (fracció molar) Ki (a 150ºF y 50 psia) 
Sols en fase lleugera 0,09  
C2 0,20 16,2 
C3 0,20 5,20 
i-C4 0,05 2,60 
n-C4 0,05 1,98 
i-C5 0,05 0,91 
n-C5 0,05 0,72 
C6 0,31 0,28 

(solució:  = 0,168, yL = 0,109, yC2 = 0,237, yC3 = 0,231, yiC4 = 0,056, y nC4 = 
0,055, yiC5 = 0,049, ynC5 = 0,047, yC6 = 0,216, xL = 0, xC2 = 0,015, xC3 = 0,044, 
xiC4 = 0,021, x nC4 = 0,027, xiC5 = 0,054, xnC5 = 0,065, xC6 = 0,772) 
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12. Calcula les temperatures del punt de bombolla i del punt de rosada 
d'una mescla de 0,2 de fracció molar de toluè (1) i 0,8 de fracció molar 
de iso-butanol (2) a 101,3 kPa. Els valors de K es poden calcular 
utilitzant l'equació d’Antoine per a la pressió de vapor i 1 i 2 a partir de 
l'equació de Van Laar amb A12 = 0,169 i A21 = 0,243. Si la mateixa 
mescla se sotmet a destil·lació sobtada a una temperatura mitjana 
aritmètica entre el punt de bombolla i el punt de rosada a 101,3 kPa, 
quina fracció es vaporitza i quines són les composicions de les dues 
fases?

Dades:

Equació de Van Laar: 2

21

12

2

1

12
1

A
A

x
x1

Aln

ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component Pc (psia) A1  A2 A3

Toluè 623 7,134107 5843,713 310,811 
isobutanol 587,8 5,944251 5836,287 374,745 

(solució: a) T = 228,0ºF, b) T = 228,4ºF, c)  = 0,541 a T = 228,2ºF, yT = 
0,218, xT = 0,782) 

13. Atés la següent mescla, calcula la quantitat de vapor que es forma quan 
se sotmet a una destil·lació sobtada adiabàtica a 250 psia i 122º F. Quina 
ha de ser la temperatura (i l'entalpia) de l'aliment perquè l’operació 
transcórrega adiabàticament? Utilitza el valor obtingut per a, suposant 
desconegut el valor de la temperatura de la destil·lació, recalcular-la 
perquè el procés siga adiabàtic.

Component lbmol 
C2H4 10,0 
C2H6 10,0 
C3H6 15,0 
C3H8 5,0 
n-C4 30,0 
i-C4 10,0 

Per al càlcul de l'entalpia, pots utilitzar la següent aproximació, vàlida a 
pressions moderades:

Hv = yiHivº

F)0º=a referèncideT=(T
k

)TT(a
dTºcºH o

5

1k

k
o

k
k

T

T
piv

o

HL = xi (Hivº - i)

i = A2RT2/(T’ + A3)2 (T’ en ºF y T en ºR) 

(L'estat de referència és vapor a 0ºF)  
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Dades:

ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3 Pc (psia)
Etilè 5,277910 2568,994 433,9156 742,2 
Etá 5,383894 2847,921 434,8980 709,8 
propilè 5,444670 3375,447 418,4319 667,0 
Propà 5,353418 3371,084 414,4880 617,4 
n-butá 5,741624 4126,385 409,5179 550,7 
i-butà 5,611805 3870,419 409,9490 529,1 

COEFICIENTS PER A Cp (Btu·lb-mol-1·ºF-1, T en ºF) 
Component a1 a2 a3 a4 a5

Etilè 9,326018 1,39 10-2 1,01 10-6 -7,52 10-9 3,62 10-12

Etá 11,51606 1,40 10-2 8,54 10-6 -1,11 10-8 3,16 10-12

propilè 13,63267 2,11 10-2 2,50 10-6 -1,15 10-8 5,25 10-12

Propà 15,58683 2,50 10-2 1,40 10-5 -3,53 10-8 1,86 10-12

n-butá 20,41853 3,46 10-2 1,42 10-5 -4,25 10-8 2,30 10-12

i-butà 20,79783 3,14 10-2 1,93 10-5 -4,59 10-8 2,38 10-12

(solució: l’aliment és un mescla parcialment vaporitzada amb T = 121.2ºF, b) 
T = 122ºF) 
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Com resoldre problemes d’equilibri entre 
fases mitjançant el simulador de processos 
químics Chemcad 5.2.0. 
Els problemes d'equilibri entre fases poden resoldre's per mitjà de l'ús de la unitat 
FLASH, que és un model general que permet simular operacions que responguen 
a un diagrama de flux com el de la figura 1.2. La selecció del mode d'operació 
apropiat permet realitzar càlculs en condicions isotèrmiques, isobàriques, 
adiabàtiques, isoentrópiques, etc. A més, en aquells casos en què es tracte mescles 
d'aigua i hidrocarburs, també es preveu la possibilitat d'anar separant aigua pura 
des d'una mescla d'aigua i hidrocarburs. 

Es tracta d'una opció molt versàtil: seleccionant el mode d'operació adequat es 
poden resoldre problemes de càlcul de temperatures o pressions de bombolla o 
de rosada, problemes d'equilibri líquid-líquid, d'equilibri líquid-vapor, equilibri 
líquid-líquid-vapor, etc. 

Una vegada executat el càlcul, la mateixa pantalla d'introducció de paràmetres 
per a l'equip mostra el valor obtingut per a la calor intercanviada en l'operació. 

Modes d'operació

Una vegada dibuixat el diagrama de flux corresponent al problema que s’ha de 
resoldre, per a seleccionar les condicions del problema, cal accedir a la tecla 
d’ordre “Specifications”, seleccionar “Select Unitops” i introduir el nombre 
d'identificació de la icona corresponent a l'operació unitària FLASH (també 
s'accedeix fent dues vegades clic sobre la icona de FLASH). Les diferents 
possibilitats se seleccionen per mitjà de la combinació adequada de paràmetres 
que correspon a cadascun dels distints modes d'operació. Per exemple: 

Destil·lació sobtada isotèrmica en les mateixes condicions de pressió i 
temperatura que els corrents d'entrada. 

Destil·lació sobtada a fracció vaporitzada de l'aliment i pressió fixes. Fent 
la fracció vapor de l'aliment igual a zero, V/F = 0, s'obté la temperatura 
de bombolla de la mescla i fent V/F = 1 s'obté la temperatura de rosada. 

Destil·lació sobtada a temperatura i pressió fixes. Si no s'hi introdueixen 
dades per als paràmetres, s'utilitzen els dels corrents d'entrada. 

Destil·lació sobtada a entalpia i temperatura fixes. Si no s'hi introdueix la 
temperatura com a paràmetre, s'utilitza la del corrent d'entrada. Si 
s'introdueix una pèrdua de calor = 0, es fa un càlcul de flaix adiabàtic. 

Destil·lació sobtada a fracció de vapor de l'aliment i temperatura fixes. 
Fent la fracció vapor de l'aliment igual a zero, V/F = 0, s'obté la pressió 
de bombolla de la mescla i fent V/F = 1 s'obté la pressió de rosada. 

Destil·lació sobtada a entalpia i presió fixes. Si no s'introdueix la pressió 
com a paràmetre, s'utilitza la del corrent d'entrada. Si s'introdueix una 
pèrdua de calor = 0, es fa un càlcul de destil·lació sobtada adiabàtica. 

Destil·lació sobtada isoentròpica a pressió fixa. Si no s'introdueix la 
pressió com a paràmetre, s'utilitza la del corrent d'entrada.  
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Destil·lació sobtada isoentrópica a temperatura fixa Si no s'introdueix la 
temperatura com a paràmetre, s'utilitza la del corrent d'entrada. 

Nombre de corrents

L'operació pot realitzar-se amb un màxim de tres corrents d'eixida. Si se 
n’especifica només una, aquesta sempre tindrà el mateix cabal i composició que 
l'alimentació, però les seues condicions tèrmiques (temperatura, pressió, fracció 
vapor, etc.) seran diferents, depenent del tipus d'operació seleccionada. 

Si s'especifiquen dos corrents d'eixida, el primer és sempre un vapor i el segon 
sempre un líquid. Si el resultat de l'operació és un únic corrent, de vapor, el segon 
corrent estarà “buit”, amb cabal zero, i amb la mateixa temperatura i pressió que 
el vapor d'eixida. Si l'operació produeix només un corrent, líquid, el primer 
corrent d'eixida, estarà “buit”, i el segon tindrà el mateix cabal i composició que 
l'aliment. Si en el model termodinàmic es va seleccionar l'opció d'immiscibilitat 
amb aigua, l'aigua que es va eliminant s'inclou en el segon corrent d'eixida, llevat 
que se seleccionen tres corrents d'eixida. 

Si se seleccionen tres corrents d'eixida, i se selecciona l'opció d'inmiscibilitat aigua-
hidrocarburs, el tercer corrent conté l'aigua eliminada. En aquest cas, el primer 
corrent és el vapor, el segon és la fase hidrocarbonada amb un poc d'aigua 
dissolta, tal com es prediu en el model de solubilitat, i el tercer és l'aigua pura 
separada.

Si se seleccionen tres corrents d'eixida i l'opció VLLS (en el menú de 
ThermoPhysical/K-values), es realitzarà un càlcul rigorós amb tres fases. El primer 
corrent d'eixida és el vapor, el segon la fase líquida lleugera, i el tercer la fase 
líquida pesada. 

Aplicació al càlcul del punt de rosada o de bombolla

El diagrama de flux constarà de la unitat FLASH, un aliment i dos productes 
(vapor i líquid). Les condicions d'operació s'especifiquen en el menú de 
“Specifications/Select Unitops”: 

Per a indicar que els càlculs corresponen al punt de rosada, s'ha 
d'especificar, en el paràmetre corresponent, que la fracció vaporitzada de 
l'aliment és el 100% (V/F = 1).  

Per a indicar que els càlculs corresponen al punt de bombolla, s'ha 
d'especificar, en el paràmetre corresponent, que la fracció vaporitzada de 
l'aliment és el 0% (V/F = 0). 

Segons el que es vulga calcular (pressió, P, o temperatura, T), s'introduirà l'altra 
variable com a paràmetre, sempre amb el valor corresponent en l'equilibri. 

(Si només es desitja calcular P o T, pot fer-se directament des del quadre de 
diàleg del corrent d'alimentació). 

Aplicació al càlcul de destil·lació sobtada 

El problema es resol utilitzant un diagrama de flux que conté un aliment i dos 
productes i seleccionant les condicions adequades tant per a l'aliment com per a 
l'equip.



Mètodes aproximats per al càlcul d’operacions de separació de mescles multicomponents 49

Aplicació al càlcul de l'equilibri líquid-vapor: donada la composició d'una fase, 
calcular la de l'altra fase en equilibri 

Si es vol calcular la composició del vapor en equilibri amb un líquid, i s'introdueix 
com a paràmetre de l'equip que la fracció vaporitzada siga 0, V/F = 0, indicant 
que es tracta d'un càlcul de punt de bombolla, evidentment, el resultat serà un 
corrent de vapor que apareixerà com a “buida”. Per a obtenir la composició del 
vapor, es pot introduir un valor de V/F prou petit perquè es puga considerar que 
es tracta d’un líquid saturat, però no tan petit perquè el programa ho considere 
igual a zero. D'aquesta forma, el problema es resol com un càlcul d’equilibri, on 
l'aliment és la fase la composició de la qual és coneguda, en qualsevol condició 
tèrmica, i seleccionant una d'aquestes dos opcions: 

a) mode d'operació a fracció vaporitzada de l'aliment i temperatura fixes: 
V/F = 0.000001 (per a calcular el vapor en equilibri) o 0.999999 
(per a calcular el líquid en equilibri)  
T = temperatura d'equilibri 

b) mode d'operació a fracció vaporitzada de l'aliment i pressió fixes: 
V/F = 0.000001 (per a calcular el vapor en equilibri) o 
0.999999 (per a calcular el líquid en equilibri)
P = pressió d'equilibri 

Depenent del valor especificat per a V/F, un dels dos productes tindrà un cabal i 
una composició pràcticament idèntics als de l'aliment (el vapor, si es tracta d'un 
càlcul de punt de rosada, o el líquid, si es tracta d'un càlcul de punt de bombolla). 
La condició tèrmica de l'aliment afecta només la calor intercanviada, però no la 
temperatura, pressió o composicions de les fases en l'equilibri. Segons V/F 
s'aproxime més a 0 (o a 1), els resultats per al vapor (o el líquid) en equilibri 
anirien millorant, però si el cabal del corrent que es vol calcular és massa petit, es 
corre el risc que el programa el considere com a zero i no calcule aquesta fase o 
no la calcule bé. 

Aplicació al càlcul de l'equilibri líquid-líquid 

El càlcul de l'equilibri líquid-líquid es realitza amb la unitat FLASH, igual que el 
càlcul de l'equilibri líquid-vapor, però tenint en compte que el diagrama de flux ha 
de contenir tres corrents de productes: un de vapor (el cabal del qual serà 
lògicament zero, és a dir, és un corrent “buit”), un corresponent a la fase líquida 
lleugera, i un altre corresponent a la fase líquida pesada. 

L'alimentació pot consistir: 

a) En dos corrents consistents en dos líquids miscibles o immiscibles que en entrar 
en contacte produïsquen les dos fases en equilibri. 

b) En un únic corrent, que si es troba dins de la zona d'immiscibilitat, es 
desdoblarà en dues fases en equilibri. 

Dins del menú desplegat per “Thermophysical/K-values”, cal seleccionar l'opció 
vapor/líquid/líquid/sòlid. No cal tenir especial precaució en l'orde d'introducció 
dels corrents d'alimentació. 

El mode d'operació adequat correspon a l'operació a la temperatura i pressió del 
corrent d'alimentació (mode = 0), llevat que es vulga calcular l'equilibri líquid-
líquid-vapor, cas en què se seleccionarà el mode d'operació més adequat al 
procés que es vol simular. 
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1.3 Plantejament del problema de disseny. 
Aspectes preliminars 

1.3.1 Composició de l’aliment: anàlisi del diagrama 
TER

En ocasions l'aliment que es pretén separar en una columna de rectificació és 
una mescla complexa la composició de la qual no es coneix amb exactitud. 
Considerem, per exemple, el cas que es vulga dissenyar una de les columnes 
de la secció de recuperació del procés de reformat amb H2 sobre catalitzador 
que s’utilitza en la indústria del petroli per a trencar les fraccions de gasolina 
d'elevada temperatura d'ebullició i qualitat mediocre, en fraccions de menor 
punt d'ebullició i de més qualitat comercial. El producte, després que el H2 s'ha 
separat i recirculat al reactor, o eliminat, és una mescla complexa 
d'hidrocarburs aromàtics i alifàtics de cadena curta. Aquest producte 
s’estabilitza mitjançant l’eliminació dels butans i altres compostos de 
temperatura d'ebullició inferior. Després es tracta en la secció de recuperació 
per a reduir la quantitat d’heptà i incrementar el seu índex d’octà, o bé es 
divideix per a obtenir una fracció amb heptans i compostos de baixa 
temperatura d'ebullició i una altra fracció d'elevada temperatura d'ebullició que 
conté toluè i xilens, que poden recuperar-se posteriorment com a productes 
bastant purs. La composició d'un aliment d'aquest tipus se sol presentar en 
forma d'un diagrama de temperatura d'ebullició real (diagrama TER, o TBP en 
la literatura de parla anglesa –true boiling point–) (figura 1.4). 

El diagrama TER s'obté mitjançant una destil·lació intermitent de l'aliment 
amb una raó de reflux elevada (20:1) en una columna de fraccionament d'alta 
eficàcia, que separa els compostos semblants en grups. Es representa la 
temperatura del vapor en el cap de la columna enfront del percentatge 
volumètric destil·lat (figura 1.4). Els trams gairebé horitzontals indiquen la 
presència d'un component únic o d'un grup de components semblants, les 
temperatures d'ebullició dels quals estan compreses en un petit interval de 
temperatura.  

El significat del diagrama TER s'aclareix amb l'histograma de la figura 1.5, on 
es representa el percentatge volumètric destil·lat en un interval de temperatura 
enfront de la temperatura en el cap de la columna. Els trams horitzontals de la 
figura 1.4 estan representats pels pics de l'histograma de la figura 1.5. Atès que 
la columna separa molt bé, la temperatura de condensació dels vapors en el 
cap de la columna diferirà molt poc de la temperatura d'ebullició del líquid de 
la mateixa composició (és a dir, es van obtenint successivament, pràcticament, 
components purs), i els grups de components s'identifiquen pels punts 
d'ebullició corresponents als pics de l'histograma.  

La complexitat de la mescla pot reduir-se si es considera que cada grup o 
fracció està format per un component únic. Això pot fer-se ja que tots els 
components del grup tenen propietats físiques semblants. En el cas reflectit en 
les figures 1.4 i 1.5 pot considerar-se que la mescla és un sistema de set 
components. Si els grups de la figura 1.5 es traslladen a la figura 1.4, es pot 
determinar el percentatge volumètric de cada grup de components i es pot 
suposar que cada fracció té les propietats del component principal del grup 
(figura 1.4 i taula 1.1). D’acord amb Sawistowski i Smith, l’anàlisi d’una 
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mescla amb un diagrama TER i una composició similars als de les figures 1.4 i 
1.5 proporciona resultats de l’ordre dels de la taula 1. Com s’hi pot veure, en 
aquest cas hi ha un reduït percentatge de la mescla que té una temperatura 
d'ebullició inferior a 20ºC i que correspon a components que són, 
probablement, butans. A més, se suposa que el grup 1, incloent-hi els butans, 
se separaria com una unitat i condensaria a la temperatura d'ebullició de 
l’isopentà (28ºC). Per conveniència es considera el residu (grup 7-R) 
equivalent a 1,3-dietilbezè, de temperatura d'ebullició igual a 181º. Finalment, 
una vegada conegut el percentatge volumètric i la densitat del líquid, es pot 
calcular el nombre de mols i el percentatge molar de cada component (taula 
1.1).
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Figura 1.4. Exemple de diagrama TER  
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Figura 1.5. Composició de l’aliment el diagrama TER del qual es presenta a 
la figura 1.4 
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Taula 1.1. Composició de l’aliment el diagrama TER del qual es presenta a 
la Figura 1.4 

Grup 1 
C5 
pentans 

2
C6 
hexans 

3
C7-H 
heptans 

4
C7-T 
toluè 

5
C8 
xilens 

6
C9 mesi- 
tilens 

7
R
residu 

Component 
Seleccionat

i-pentà 3-Metil- 
pentà 

2-Metil- 
hexà

Toluè p-xilé 1,3,5-tri- 
metil- 
benzè

1,3-
dietil- 
benzè

Tb (ºC) 27,95 64,0 90,4 110,6 138,4 164,6 181,1 
Temperatura 
Grup 

50 80 103 121 149 175 - 

Volum 
Acumulat 
(%)

19,5 34,0 46,5 58,5 77,5 93 100,0 

Volum (%) 19,5 14,5 12,5 12,0 19,0 15,5 7,0 
Densitat
(g/ml)(20ºC) 

0,62 0,67 0,68 0,86 0,86 0,86 0,86 

Massa
Molar 

72,15 86,17 100,2 92,13 106,16 120,19 134,21 

Nombre  
de mols 

0,1672 0,1128 0,0848 0,1118 0,1536 0,1108 0,0448 

% molar 21,3 14,4 10,8 14,2 19,5 14,1 5,7 

D'aquesta manera, s'ha aconseguit passar d'un aliment complex, de composició 
desconeguda, a una mescla relativament senzilla en la qual es coneixen tant els 
components que la integren com la proporció en què es troben. En la indústria 
del petroli i derivats no se sol arribar a assignar cadascun dels grups que 
s'obtenen a partir d'un diagrama TER a un compost concret, sinó que es parla 
de pseudocomponents, caratcteritzats per la temperatura d'ebullició i la 
densitat de la fracció. Hi ha diversos tipus de diagrames normalitzats, depenent 
de les condicions en què es fa el fraccionament de l'aliment. En el cas de les 
figures 1.4 i 1.5 i la taula 1.1, cadascun dels 7 grups de components definits, 
caracteritzats i assimilats a un component pur, és un pseudocomponent. 

1.3.2 Balanç preliminar de matèria: selecció dels 
components clau  

La destil·lació multicomponent és molt més complexa que la destil·lació 
binària; en fixar una composició d’un corrent, no resta determinada la 
composició de la mescla i la temperatura de l’etapa que hi abandona. Aquest 
fet, unit amb el nombre de variables independents del sistema, fa que no s’hi 
puga especificar per complet i de forma independent el destil·lat i el residu. 

Una forma útil i senzilla de determinar el nombre de variables independents és 
l’aplicació de la regla de descripció de Hanson, Duffin i Somerville, segons la 
qual, el nombre de variables independents que cal especificar per a tenir 
completament determinat un procés de separació és igual al nombre que cal 
fixar en la construcció de la columna o que poden controlar-se per mitjans 
externes durant l’operació de la columna. Per a l’aplicació d’aquesta regla, 
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s’ha de visualitzar l’operació de la columna i comptar les variables fixades en 
la construcció, les fixades pel procés i les controlades per a que la columna 
funcione de forma estable i permeta obtenir els productes desitjats. Por 
exemple, per a una columna convencional: 

La construcció de la columna fixa el nombre d’etapes en cada sector o, 
el que és el mateix, el nombre d’etapes i la posició del pis 
d’alimentació (2 variables). 

El procés fixa la composició i l’entalpia total de l’aliment (1+(c-1) 
variables, sent c el nombre de components). 

A més s’hi pot controlar de manera externa el cabal d’aliment, la 
pressió en la columna i la calor aportada i l’eliminada en la caldera i el 
condensador, és a dir, els cabals de vapor de calefacció i d’aigua de 
refrigeració (4 variables). 

Per tant, el nombre de variables que s’hi pot especificar és 2+1+(c-1)+4 = c+6.  

Segons el que s’ha exposat, si en una columna convencional, adiabàtica i amb 
condensador total, s’especifica el cabal (1 variable), la composició (c-1 
variables) i l’entalpia de l’aliment (1 variable), la pressió en el condensador (1 
variable) i el nombre d’etapes i la possició del pis d’alimentació (2 variables), 
sols resten dos graus de llibertat. Això vol dir que, per exemple, sols s’hi 
podria especificar el cabal de destil·lat o de residu i la raó de reflux, amb el 
qual automàticament resten determinades les composicions del destil·lat i del 
residu. Una altra possibilitat seria l’especificació del grau de recuperació d’un 
component en el destil·lat i d’un altre en el residu. Així doncs, es posa 
clarament en relleu que, efectivament, una columna de rectificació pot 
dissenyar-se només per a portar a terme únicament la separació entre dos dels 
components de la mescla. 

En relació amb la discussió anterior, cal tenir en compte que, estrictament, 
l’especificació completa del corrent d’alimentació requereix c+2 variables, és 
a dir, cabal, composició i dues variables més. Per exemple, fixant la 
temperatura i la pressió, quedaria automàticament fixada l’entalpia. D’altra 
banda, per a l’especificació completa de la columna no n’hi ha prou amb 
l’especificació de la pressió d’operació, sinó que també es requereix la pèrdua 
de pressió en la columna, o, dit d’una altra manera, l’especificació de la 
pressió en cadascun dels pisos de la columna. Per tant, el tractament anterior es 
una simplificació del problema, de manera que quan es parla de l’especificació 
de l’entalpia de l’aliment, realment s’estarien especificant dues variables, 
l’entalpia i la pressió del pis d’alimentació. Tampoc no s’ha posat en relleu de 
manera explícita el fet que la construcció i operació de la columna no sols 
determinen la pressió d’operació, sinó també la pèrdua de pressió, es a dir, la 
pressió en cadascun dels pisos de la columna. Per tant, si la columna és 
adiabàtica i el condensador és total, el nombre de graus de llibertat calculat 
abans, hauria d’incrementar-se en N+1, sent N el nombre de pisos de la 
columna, incloent-hi el condensador total i la caldera parcial, que 
correspondrien a l’especificació de la pressió en cadascuna de les etapes de la 
columna i de la pressió del corrent d’alimentació. Si a més, la columna no fóra 
adiabàtica, caldria especificar també la calor intencanviada en cada pis de la 
columna –òbviament, sense tenir en compte el condensador i la caldera –. 
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Segons tot això, en general es requereixen c-1 columnes de fraccionament per 
a produir c corrents d’eixida d'una qualitat especificada. Així, en l'exemple 
presentat en la secció anterior, la separació del corrent d'aliment en els seus 7 
pseudocomponents requeriria 6 columnes. Per tant, quan només es disposa 
d'una columna, només pot especificar-se la qualitat de dos productes (destil·lat 
i residu). A més, la qualitat d'aquests dos productes pot caracteritzar-se 
únicament per la concentració d'un component en cada corrent. D'altra banda, 
les concentracions dels altres components no poden triar-se arbitràriament. 

En primer lloc, cal plantejar-se quina separació es vol portar a terme, és a dir, 
especificar la qualitat dels productes. Això implica seleccionar els dos 
components que s’han d’utilitzar per a la seua caracterització (components 
clau) i la comprovació de la viabilitat de la separació (determinació de les 
regions de productes possibles). Cal tenir en compte que normalment una 
columna no podrà dividir l'aliment de totes les maneres possibles. Per 
exemple, en el cas descrit en la secció anterior, un destil·lat que continga 
només C5, C6 i C7-H i un residu que continga només C7-T, C8, C9 i R 
(separació completa) requeriria un nombre infinit de pisos. Seria també 
impossible construir una columna capaç de produir un destil·lat amb 90% de 
C6. Per tant, cal tenir la seguretat que és possible obtenir productes de la 
qualitat desitjada, abans d’abordar el disseny de la columna.  

En el cas considerat en la secció anterior, s'especificaria la concentració total 
de toluè que es vol en el destil·lat i la d’heptà en el residu. L’heptà té una 
temperatura d'ebullició inferior a la del toluè, i és possible dissenyar la zona 
d'esgotament perquè s'elimine l’heptà fins a la concentració desitjada. 
Anàlogament pot dissenyar-se la zona d'enriquiment perquè s'elimine el toluè 
fins a la concentració desitjada, i ambdues operacions poden combinar-se i 
efectuar-se en una columna la separació completa. Estrictament parlant, no 
poden fixar-se més concentracions en aquesta etapa dels càlculs: els seus 
valors queden determinats pel procés de destil·lació, que està pensat per a 
separar heptà i toluè. 

Una vegada especificada la qualitat dels productes i comprovada la viabilitat 
de la separació, ja no és possible donar més especificacions de composició dels 
productes. No obstant això, per a iniciar el disseny aproximat de la columna es 
requereix la composició completa dels productes, i això implica la realització 
d'un balanç preliminar de matèria. Atès que la composició del destil·lat i del 
residu depenen del procés de separació de la columna, només pot fer-se una 
estimació dels seus valors: si l’especificació de concentració de toluè en el 
destil·lat és petita, és raonable suposar que les concentracions dels productes 
de temperatura d'ebullició inferior seran menyspreables i es prenen com a 
nul·les les concentracions de C8, C9 i residu en el destil·lat. Anàlogament, es 
pot suposar que les concentracions de C5 i C6 en el residu són zero. Amb la 
concentració de toluè en el destil·lat i la d’heptà en el residu es poden 
determinar 7 concentracions, i no se’n pot fixar cap més. Segons tot això, i 
tenint en compte els resultats de la taula 1.1, si se suposen 100 mols d'aliment i 
H i T representen, respectivament, la quantitat d’heptà que apareix en el residu 
i la quantitat de toluè que apareix en el destil·lat, el balanç de matèria 
preliminar resultant seria aquell que es mostra a la taula 1.2. H i T serien les 
especificacions del problema. 

És important recordar que no es pot concloure que es puga construir una 
columna que produïsca exactament aquesta separació. Si en l'última etapa del 
càlcul de la columna (càlcul rigorós de les composicions, cabals i temperatures 



56 Operacions de separació multicomponent

dels corrents que abandonen cada pis de la columna) s'obtingueren valors 
diferents, caldrà repetir el càlcul complet.  

Taula 1.2. Balanç preliminar de matèria en funció de les especificacions del 
problema

 Cabals de component (mol/h) 
Component Fzi DyDi RxRi

C5 21.3 21.3 0 
C6 14.4 14.4 0 
C7-H 10.8 10.8-H H 
C7-T 14.2 T 14.2-T 
C8 19.5 0 19.5 
C9 14.1 0 14.1 
R 5.7 0 5.7 
Total 100.0 46.5 + (T - H) 53.5 + (H - T) 

Com s'ha vist, prèviament a l'establiment del balanç de matèria preliminar 
resulta imprescindible l'especificació dels components clau i de la seua 
distribució entre el destil·lat i les cues, que s'ha de fer tenint en compte les 
condicions d'operació i les característiques de la mescla que tractarem. Reben 
el nom de components clau aquells dos components la separació dels quals 
s'especifica; el més volàtil és el clau lleuger, i el menys volàtil, el clau pesant. 
Normalment el component clau lleuger (LK) i el component clau pesant
(HK) es trien com el més lleuger (més volàtil) especificat en el residu i el més 
pesant (menys volàtil) especificat en el destil·lat. Els components més volàtils 
que LK reben el nom de components no clau volàtils (LLK o LNK) ) i els 
menys volàtils que HK reben el nom de no clau pesants (HHK o HNK). En 
ocasions hi ha components de volatilitat intermèdia entre la de LK i la de HK; 
aquests s’hi trobaran repartits entre el destil·lat i el residu. Es diu que un 
component està repartit quan apareix simultàniament en el destil·lat i en el 
residu. Si hi ha components de volatilitat compresa entre les de LK i HK, s’hi 
trobaran repartits.

En el cas de la recuperació de l’aliment descrit en la secció anterior, LK és el 
component 3 (C7-H) i HK és el component 4 (C7-T). No cal que els 
components clau tinguen temperatures d'ebullició consecutives. Si s'haguera 
especificat C8 en el destil·lat, el toluè, amb temperatura d’ebullició intermèdia 
entre C7-H i C8 hauria de repartir-se d'acord amb la separació especificada per 
a C7-H i C8 (seria llavors un component repartit). 

Els components LK i HK, així com altres components repartits, apareixen 
tant en el producte de cap com en el de cues. Si la separació entre HK i LK és 
pronunciada, tot el cabal alimentat de components LLK apareix pràcticament 
en el producte de cap (destil·lat), mentre que el dels components HHK ho fa en 
el de cues (residu). Els components que apareixen només en el destil·lat o 
només en el residu es diu que són components no repartits. En la figura 1.6 
es mostren els perfils típics de composició per a cada tipus de components al 
llarg d'una columna de rectificació que permet obtenir una bona separació. 
S’hi pot observar que els perfils de LK i HK passen per un màxim abans 
d'arribar al condensador i la caldera, respectivament. Això és degut al fet que, 
a cada moment, la columna realitza la separació dels components més volàtils i 
els menys volàtils: quan s'està arribant al condensador, pràcticament només hi 



Mètodes aproximats per al càlcul d’operacions de separació de mescles multicomponents 57

ha components LK i LLK, i així el component LK passa a ser el menys volàtil 
de la mescla, i segons ascendeix per la columna, va disminuint-ne la 
concentració. Un raonament anàleg pot fer-se per al cas de HK i HHK en les 
proximitats de la caldera, on HK és el component més volàtil de la mescla. En 
les proximitats del pis d'alimentació, estan presents tots els components en 
quantitats apreciables.

Pel que fa al perfil de temperatura, aquesta augmenta gradualment des del 
condensador cap a la caldera, si bé els canvis són més ràpids en les proximitats 
de la caldera, del condensador i dels pisos d'alimentació, ja que són els punts 
on la concentració dels components no clau canvia més ràpidament.  
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Figura 1.6. Perfils de composició típics en una columna de rectificació que 
permet obtenir una bona separació entre els components clau 

1.3.3 Pressió d’operació de la columna i tipus de 
condensador 

La pressió d'operació d'una columna de rectificació s'especifica indicant la 
pressió en el condensador juntament amb la pèrdua de pressió en cada etapa de 
la columna. La pressió en el condensador ha de ser tal que la temperatura del 
destil·lat siga lleugerament superior (de 10 a 50ºF o de 6 a 28ºC) a la 
temperatura d'entrada de l'aigua utilitzada com a refrigerant en el condensador 
del cap de la columna. No obstant això, si aquesta pressió s'aproxima a la 
pressió crítica dels components més volàtils, es treballarà a pressions inferiors 
i s'utilitzaran altres fluids refrigerants.  

A l'hora de seleccionar la pressió d'operació de la columna cal tenir en compte 
que, en general, d’acord amb H.Z. Kister, un augment de la pressió d'operació 
de la columna té els següents efectes desfavorables:  

1. La volatilitat relativa disminueix i, per tant, augmenta la dificultat de 
la separació: augmenten els requeriments de nombre de pisos, reflux i 
consum en el condensador i en la caldera.  

2. Fa augmentar la temperatura de la columna: augmenten les reaccions 
de degradació química, polimerització, etc. 

3. Per damunt de 100 psig, cal augmentar l'espessor del material de la 
columna, i per tant augmenta el cost de l'immobilitzat. Aquest factor 
no és important a P < 100 psig.  
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4. Augmenta la temperatura en la caldera i, per tant, es requereix un 
mitjà de calefacció més car (o fins i tot inexistent). Per al mateix agent 
de calefacció, augmenta l'àrea d'intercanvi de calor.  

5. Per a separacions superatmosfèriques, les fuites són majors, i 
augmenta el perill potencial en el cas d'usar materials tòxics o 
inflamables.  

Per contra, també es produeixen els següents efectes favorables:  

1. Augmenta el punt d'ebullició del destil·lat, fet que permet l'ús de 
refrigerants més barats.  

2. Si la columna opera per sota d’1 atm, un augment de pressió 
disminueix el cost de creació i manteniment de buit.  

3. Augmenta la densitat del vapor, i per tant, la capacitat de la columna: 
si la columna treballa al buit, es produeix una disminució considerable 
del diàmetre de columna i dels costos de l'immobilitzat. La reducció és 
menor per a pressions compreses entre 50 i 150 psia. 

4. En la destil·lació de gasos liquats, augmenten els punts d'ebullició del 
líquid que circula per la columna, fet que permet utilitzar materials de 
construcció més barats.  

5. Disminueix el diàmetre de les canonades i la grandària de les vàlvules 
per on circula el vapor.

6. Per sota d’1 atm disminueixen les fuites i per tant el perill potencial 
dels materials tòxics o inflamables. 

Per al disseny preliminar, la pressió d’operació de la columna i el tipus de 
condensador es poden establir seguint el procediment proposat per Henley i 
Seader que es descriu en la figura 1.7, que s’ha formulat per assolir, si és 
possible, una pressió PD en el condensador compresa entre 0 i 2,86 MPa per a 
una temperatura mínima de 49ºC, amb la finalitat d'utilitzar aigua com a líquid 
de refrigeració. Els límits de pressió i temperatura són només orientatius i 
depenen de factors econòmics. Se sol suposar una caiguda de pressió en la 
columna de 5 psi (35 kPa) i de 0 a 2 psi (0 a 14 kPa) en el condensador. No 
obstant això, quan es conega el nombre de plats, es podran realitzar càlculs 
més refinats considerant una caiguda de P de 0,1 psi/plat per a columnes 
operant a pressió atmosfèrica o superatmosfèrica 0,05 psi/plat per a columnes 
operant a buit. S'ha de tenir en compte també que el producte de cues no ha 
d'estar pròxim a la seua temperatura de descomposició o al seu estat crític.  

Si la pressió en el cap es troba al voltant de 215 psia (1,48 MPa), es recomana 
utilitzar un condensador total; entre 215 i 365 psia (2,52 MPa) s'utilitza un 
condensador parcial, i també quan es vol un destil·lat vapor i la pressió és 
inferior a 215 psia. Si la P supera 365 psia, s'utilitza un fluid refrigerant per al 
condensador de cap. Un condensador mixt pot proporcionar al mateix temps 
vapor destil·lat i líquid destil·lat.  

Amb la columna operant a la pressió estableida, l'alimentació pot sotmetre's a 
una operació de destil·lació sobtada adiabàtica per a una pressió del plat 
d'alimentació de PD + 7,5. psia amb la finalitat de determinar la condició fàsica 
de l'alimentació.  
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Figura 1.7. Organigrama de càlcul per a la determinació de la pressió 
d’operació d’una columna de rectificació 
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Exercicis d’aplicació. Determinació de la 
pressió d’operació d’una columna de 
rectificació

14. Una mescla dels àcids propiònic i n-butíric, que pot admetre's que 
formen una dissolució ideal, ha de separar-se per destil·lació per a 
obtenir un destil·lat amb 99% en mols d'àcid propiònic i unes cues amb 
99% d'àcid butíric. Determina el tipus de condensador que s’ha 
d’utilitzar i fixa la pressió d'operació en la columna de destil·lació.  

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3 Pc

Àc. Propiònic 6,838962 6770,055 340,8683 778,9 
Ac. butíric 7,444973 7372,927 330,4845 648,1 

(solució: Pb = 0.301 psia, Pr = 0.270 psia, condensador total a 30 psia) 

15. Ha d'utilitzar-se una seqüència de dues columnes de destil·lació per a 
obtenir els productes que s'indiquen en la figura. Determina el tipus de 
condensador adient i una pressió d'operació per a cadascuna de les 
columnes en els casos següents:  

a) Seqüència directa (primera separació C2/C3)  
b) Seqüència indirecta (primera separació C3/nC4)  

kmol/h
C1 200
C2 345
C3 5

kmol/h
C2 5
C3 240
nC4 5

kmol/h
C3 5
nC4 20
nC5 5

kmol/h
C1 200
C2 350
C3       250
nC4       25
nC5 5

Seqüència de 2 
columnes de 
destil·lació
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Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3 Pc (psia) 
C1 5,141350 1742,638 452,9740 673,1 
C2 5,383894 2847,921 434,8980 709,8 
C3 5,353418 3371,084 414,4880 617,4 
n-C4 5,741624 4126,385 409,5179 550,7 
n-C5 5,853654 4598,287 394,4148 489,5 

(solució: Cas A: columna 1, Pb = 2573 psia, Pr = 1213 psia, condensador 
parcial a 415 psia amb fluid refrigerant diferent d’aigua; columna 2, Pb = 248 
psia, Pr = 230 psia, condensador parcial amb aigua, a pressió entre Pb y Pr.
Cas B: columna 1, Pb = 1845 psia, Pr = 526 psia, condensador parcial a 415 
psia amb fluid refrigerant diferent d’aigua; columna 2, Pb = 2573 psia, Pr = 
1263 psia, condensador parcial a 415 psia amb fluid refrigerant diferent 
d’aigua) 

16. (exercici resolt). Per a cadascuna de les dues separacions per destil·lació 
(D - 1 i D - 2) que s'indiquen més avall, determina el tipus de 
condensador adient i la pressió d'operació. Les mescles poden 
considerar-se ideals.  

kmol/h
C1         20
C2           5
Benzè 50

kmol/h
C2          15
Benzè 440
Toluè 5

kmol/h
Benzè 10
Toluè 195

D1 D2
kmol/h

C1          20
C2          20
Benzè 500
Toluè 200

D1 D2D1 D2
kmol/h

C1          20
C2          20
Benzè 500
Toluè 200

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3 Pc (MPa) 
C1 5,1414 1742,6 452,97 4,640 
C2 5,3839 2848 434,90 4,893 
Benzè (B) 5,6584 5307,8 379,46 4,923 
Toluè (T) 5,9443 5836 374,75 4,052 
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SOLUCIÓ:

Dades dels corrents:

Columna D - 1 Columna D - 2
aliment Destil·lat Residu aliment Destil·lat Residu

kmol/h C1 20 20 0 0 0 0
kmol/h C2 20 5 15 15 15 0
kmol/h B 500 50 450 450 440 10
kmol/h T 200 0 200 200 5 195
cabal total 740 75 665 665 460 205
xC1 0,0270 0,2667 0 0 0 0
xC2 0,0270 0,0667 0,0226 0,0226 0,0326 0
xB 0,6757 0,6667 0,6767 0,6767 0,9565 0,0488
xT 0,2703 0 0,3008 0,3008 0,0109 0,9512

Per a calcular la pressió d’operació, s’aplica l’esquema de càlcul de la figura 1.7 a 
cadascuna de les columnes. Per a calcular els punts de bombolla o de rosada, 
s’utilitza el procediment descrit en la secció 1.2.4. Els càlculs es fan mitjançant l’eina 
“Buscar objetivo” del full de càlcul. 

a) Columna D - 1

a1. P en el punt de bombolla del destil·lat a 120ºF                    

P = 10,55 MPa = 104,15 atm = 1530,64 psia
T = 120 ºF

Component xi Piº (MPa) Ki yi

C1 0,2667 37,89 3,5906 0,9575
C2 0,0667 6,29 0,5962 0,0397
B 0,6667 0,03 0,0032 0,0022
T 0 0,01 0,0011 0

F.O. = yi = 0,9994

P superior a 1.48 Mpa: la P necessària per a condensar tot el destil·lat
és massa elevada

Es suposa P i s'utilitza "Buscar objectivo" per a fer yi =1 
canviant la pressió suposada.

a2. P en el punt de rosada del destil·lat a 120ºF                    

P = 0,0513 MPa = 0,51 atm = 7,44 psia
T = 120 ºF

Component yi Piº (MPa) Ki xi

C1 0,2667 37,89 738,7557 0,0004
C2 0,0667 6,29 122,6639 0,0005
B 0,6667 0,0342 0,6673 0,9991
T 0 0,0117 0,2271 0

F.O. = yi = 1,0000

P inferior a 2.52 Mpa: s'utilitzarà un condensador parcial a una pressió 
compresa entre la del punt de bombolla i el de rosada

Per exemple: P = 2 atm = 0,2027 Mpa

Se suposa P i s'utilitza "Buscar objectivo" per a fer xi =1 
canviant la pressió suposada.
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Per a calcular la temperatura a la qual es trobarà el residu si es treballa a la pressió 
que s’acaba de fixar, es pot considerar, per exemple: 

pèrdua de pressió en la columna = 5 psia = 0,0345 MPa 
pèrdua de pressió en el condensador = 5 psia = 0,0345 MPa 

pèrdua de pressió total = 10 psia = 0,0689 MPa 

Pcues = 0,2716 Mpa
i s’obté: 

a3. Càlcul de la temperatura de bombolla de les cues a la P estimada 

P = 0,2716 MPa = 2,68 atm
T = 164,29 ºF

Component xi Piº (MPa) Ki yi

C1 0 47,13 173,54 0
C2 0,0226 9,19 33,85 0,7636
B 0,6767 0,0813 0,2995 0,2026
T 0,3008 0,0307 0,1131 0,0340

F.O. = yi = 1,0002

T crítica del corrent (calculada amb Chemcad 5.2.0) = 565,1ºF : s'hi 
donen per vàlids els càlculs previs

Se suposa T i s'utilitza "Buscar objectivo" per a fer yi =1 
canviant la temperatura suposada.

Anàlogament, per a la segona columna: 

b) Columna D - 2

b1. P en el punt de bombolla del destil·lat a 120ºF                    

P = 0,2380 MPa = 2,3484 atm = 34,52 psia
T = 120 ºF

Component xi Piº (MPa) Ki yi

C1 0 37,89 159,24 0
C2 0,0326 6,29 26,44 0,8622
B 0,9565 0,0342 0,1438 0,1376
T 0,0109 0,0117 0,0490 0,0005

F.O. = yi = 1,0003

P inferior a 1.48 Mpa: s'hi pot utilitzar un condensador total
que operarà a 34,52 psia

Els càlculs d'equilibri es fan mitjançant "Buscar objectivo" de la 
mateixa manera que en el cas anterior.

Considerant, per exemple: 

pèrdua de pressió en la columna = 5 psia = 0,0345 MPa 
pèrdua de pressió en el condensador = 5 psia = 0,0345 MPa 

pèrdua de pressió total = 10 psia = 0,0689 MPa 

Pcues = 0,3069 Mpa

S’obté: 



Mètodes aproximats per al càlcul d’operacions de separació de mescles multicomponents 65

b3. Càlcul de la temperatura de bombolla de les cues a la P estimada 

P = 0,3069 MPa = 3,0288 atm
T = 305,69 ºF

Component xi Piº (MPa) Ki yi

C1 0 79,77 259,92 0
C2 0 22,79 74,24 0
B 0,0488 0,6098 1,9871 0,0969
T 0,9512 0,2913 0,9493 0,9030

F.O. = yi = 0,9999

T calculada és inferior a la T crítica del residu (calculada amb Chemcad) = 603,4ºF:
s'hi donen per vàlids els càlculs previs
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Com treballar amb corbes de destila·lació 
mitjançant el simulador de processos 
químics Chemcad 5.2.0. 
El simulador de processos CHEMCAD permet que l’usuari introduïsca les dades 
de caracterització d’una corba de destil·lació –diagrama TER o procedent d’un 
altre assaig normalitzat–, a partir dels quals és capaç d’establir les fraccions que 
corresponents a presudocomponents, que després seran considerades i tractades 
de la mateixa manera que qualsevol altre component procedent de la base de 
dades del programa.  

Per a introduir una corba de destil·lació: 

Cal definir els components purs de la forma habitual, mitjançant el menú 
“Thermophysical/component list”. Si la corba s’usarà en un problema en 
què s'usa vapor directe com a agent de calefacció en la destil·lació, ha 
d'afegir-se aigua a la llista de components. 
Els hidrocarburs lleugers que constitueixen la cua de lleugers de la corba 
també han d'incloure's en la llista de components. 
Se selecciona la tecla d’ordre “Distillation Curves”, que es troba dins del 
menú de “Thermophysical”. El programa demana els nombres 
d'identificació dels corrents a caracteritzar. 
Si s'introdueix més d'un nombre, posteriorment es podrà elegir l'opció de 
“mesclar” les propietats d'ambdós corrents per a crear un conjunt comú 
de pseudocomponents. 
Cal seleccionar la correlació per a estimar la massa molecular i les 
propietats crítiques dels pseudocomponents. 
Cal indicar les temperatures de tall entre cada fracció de destil·lat i el 
nombre de pseudocomponents a definir en cada fracció. 
Cal introduir les següents propietats del corrent global: 

- Tipus de corba de destil·lació 
- Pressió
- Tipus de densitat especificada 
- Densitat del material en bloc 
- Unitats per al flux total 
- Cabal total 
- Unitats de flux per als components lleugers 
- Unitats per a la corba de destil·lació 

A continuació s’introdueixen les dades corresponents als punts 
experimentals de la corba de destil·lacció. La següent pantalla permet 
introduir una corba de densitat per a la corba completa, així com també 
la densitat per a tota la mescla (opcional). Si es donen ambdues dades, el 
programa ajusta la corba de densitat per a fer-la coincidir amb la densitat 
global del material. Finalment, en pantalla apareix una anàlisi de la cua 
de productes lleugers (només si en l'aliment hi ha aigua o hidrocarburs 
lleugers).

L'opció “Edit Curve Data” permet retrocedir i canviar, si cal, alguna dada de la 
corba. Amb l’opció “Save and exit” s’inicien els càlculs. En finalitzar el procés, en 
la llista de components s'hauran afegit els pseudocomponents obtinguts a partir de 
la corba de destil·lació i en el quadre de diàleg del corrent corresponent 
apareixerà també la concentració que els haja sigut assignada pel programa. 
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1.4 Mètodes aproximats per al càlcul de 
columnes de rectificació de mescles 
multicomponents: mètode de Fenske-
Underwood-Gilliland

L'algorisme de càlcul corresponent es mostra en la figura 1.8. El mètode de 
disseny aproximat rep el nom de Fenske-Underwood-Gilliland (FUG), ja que 
utilitza l’equació de Fenske per al càlcul del nombre mínim de pisos, el 
mètode d’Underwood per al càlcul del reflux mínim i, per a relacionar el 
nombre de pisos teòrics i la raó de reflux, s’utilitza el mètode de Gilliland, que 
fa ús del nombre mínim de pisos i de la raó de reflux mínima. 

Càlcul del nombre d’etapes 
teòriques per a un reflux 

major que el mínim
(correlació de Gilliland)

Si

Càlcul de la relació de 
reflux mínima 

(equació d’Underwood)

Separació suposada =
Separació calculada

Càlcul de destl·lació sobtada adiabàtica
de l’aliment a la pressió de la columna

S’especifica 
l’alimentació

S’especifica la separació dels dos 
components clau

Se suposa la separació dels
dos components no clau

Es determina la pressió de la columna i 
el tipus de condensador 

(càlculs de punt de bombolla i de rosada)

Es calcula el nombre mínim d’etapes
(equació de Fenske)

Càlcul de la separació dels
components no clau
(equació de Fenske)

No

Localització de l’etapa 
d’alimentació

(equació de Kirkbride)

Càlcul dels serveis del 
condensador  i la caldera

Fi

Càlcul del nombre d’etapes 
teòriques per a un reflux 

major que el mínim
(correlació de Gilliland)

Si

Càlcul de la relació de 
reflux mínima 

(equació d’Underwood)

Separació suposada =
Separació calculada

Separació suposada =
Separació calculada

Càlcul de destl·lació sobtada adiabàtica
de l’aliment a la pressió de la columna

S’especifica 
l’alimentació
S’especifica 
l’alimentació

S’especifica la separació dels dos 
components clau

Se suposa la separació dels
dos components no clau

Es determina la pressió de la columna i 
el tipus de condensador 

(càlculs de punt de bombolla i de rosada)

Es calcula el nombre mínim d’etapes
(equació de Fenske)

Càlcul de la separació dels
components no clau
(equació de Fenske)

No

Localització de l’etapa 
d’alimentació

(equació de Kirkbride)

Càlcul dels serveis del 
condensador  i la caldera

FiFi

Figura 1.8. Algorisme de càlcul del mètode de Fenske-Underwood-Gilliand 
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1.4.1 Nombre mínim d’etapes de equilibri 

El nombre mínim d'etapes d'equilibri s'obté quan la columna proporciona la 
separació desitjada en condicions de reflux total. La deducció exacta per al 
nombre mínim d'etapes requereix només la utilització del valor de la constant 
d'equilibri (K) i la consideració d'igualtat de fraccions molars entre les etapes 
(és convenient recordar els conceptes establits quan s’estudià el càlcul gràfic 
per a mescles binàries pel mètode de Ponchon-Savarit o de McCabe-Thiele). 
Per a operació en estat estacionari, l'entrada de calor en el calderí i l’eixida en 
el condensador són iguals (suposant que no hi ha pèrdues de calor) i, segons el 
balanç de matèria, els corrents de vapor i líquid que es creuen entre dues 
etapes tenen els mateixos cabals i composicions. No obstant això, els cabals de 
vapor i líquid variaran d'una etapa a l’altra, tret que es complisca la condició 
de flux molar constant. Això es comprova fàcilment fent balanç de matèria 
global i de component entre el cap o la cua de la columna i qualsevol etapa 
intermèdia.  

Si la columna es numera de cap a cua i xij i yij són les composicions del líquid i 
el vapor, respectivament, que abandonen cada etapa, per al component i de 
l’etapa N (última etapa = caldera): 

N,iN,iN,i xKy   (1.66) 

i per als corrents que es creuen entre etapes: 

1j,ij,i xy   (1.67) 

Per tant: 

N,iiN1N,i xKx   (1.68) 

anàlogament, per a l’etapa N-1: 

N,i1N,iN,i1N,i1N,i1N,i xKKxKy   (1.69) 

i en general: 

N,i1,i2,i1N,iN,i1,i xKK...KKy   (1.70) 

sent el pis 1 el primer pis de la columna (en el cap), sense comptar el 
condensador. Plantejant l'expressió anàloga per al component j i dividint-ne 
una per una altra:  

N,j

N,i
1,ij2,ij1N,ijN,ij

1,j

1,i

x
x

...
y
y

  (1.71) 
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o bé 

minN

1k
k,ij

0,j

N,j

N,i

0,i

x
x

x
x

  (1.72) 

ja que yi1 = xi0 (xi0 és la composició del líquid que es creua amb el vapor V1, és 
a dir, el reflux: és la composició del destil·lat líquid que s’extrau de la columna 
si el condensador és total). ij,k = Kik/Kjk és la volatilitat relativa entre els 
components i i j en l’ etapa k. 

Encara que l'equació anterior (1.72) és exacta, no se sol utilitzar en la pràctica 
ja que cal conèixer les condicions de cada etapa per a calcular la sèrie de 
volatilitats relatives. No obstant això, si la volatilitat relativa és constant: 

minN
ij

0,j

N,j

N,i

0,i

x
x

x
x

  (1.73) 

i

mij

0,j

N,j

N,i

0,i

min )log(

x

x

x
x

log

N   (1.74) 

que és l’equació de Fenske. Quan i és el component LK i j el HK, el nombre 
mínim d'etapes d'equilibri està influït pels components no clau solament a 
causa del seu efecte (si és que n’exerceixen algun) sobre el valor de la 
volatilitat relativa dels components clau. N inclou els pisos teòrics més la 
caldera. El condensador no s'ha tingut en compte en deduir l'equació (seria 
l'etapa 0). ( ij)m és la volatilitat relativa mitjana geomètrica dels valors de cap i 
cua.

Quan el condesador és total, xoi = xD, i l’equació de Fenske sol formular-se de 
manera que relaciona les composicions dels components clau en el destil·lat 
(xD) i en el residu (xB). Si el condensador és parcial, es pot mantenir la mateixa 
formulació de l’equació de Fenske, especificant la composició del destil·lat, en 
aquest cas yD, però tenint en compte que ara el nombre de pisos calculat sí que 
inclou el condensador parcial, que es tracta com una etapa d'equilibri més.  

L’equació de Fenske permet una estimació ràpida del nombre mínim d'etapes 
d'equilibri. Una forma d'expressió alternativa s'obté substituint el producte de 
les relacions de fraccions molars pel producte de les relacions de cabals molars 
de component i en el destil·lat i en les cues, di i bi respectivament:

2
1

1ijNijijm

ijm

i

j

j

i

min log

b
b

d
d

log

N   (1.75) 
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Per tant, si i = LK i j = HK, s’hi veu que el nombre mínim d'etapes d'equilibri 
depèn del grau de separació dels dos components clau i de la seua volatilitat 
relativa, però és independent de la condició fàsica de l'alimentació.  

L'aplicació de l'equació de Fenske requereix una estimació prèvia de la 
composició i la volatilitat dels components clau en el destil·lat i del residu. Per 
a fer-ho, s'haurà hagut de realitzar una estimació prèvia de la distribució de 
components no clau i de la pressió en la caldera (depenent de la pressió en el 
condensador, que és una especificació del problema, del nombre de pisos, que 
es desconeix en aquesta etapa de càlculs preliminars i de la caiguda de pressió 
en la columna, que és una estimació). Una vegada calculat Nmín, i si se suposa 
que es treballa amb un valor d'operació de la raó de reflux que, com sol ser 
habitual, faça que es necessite aproximadament dues vegades el nombre mínim 
de pisos teòrics, i suposant també una eficàcia per pis (per exemple d'un 70% 
que és un valor freqüent en la indústria del petroli), es pot tenir una estimació 
del nombre de pisos reals, que es pot comparar amb l'utilitzat per a calcular la 
pressió en la caldera. Evidentment, en cas que les discrepàncies siguen molt 
grans, s'haurà de repetir el càlcul. 

Quan hi haja diferències considerables entre la volatilitat en el cap i en la base 
de la columna, no resulta adequat utilitzar la volatilitat relativa mitjana en 
l’equació de Fenske. En aquests casos, es pot calcular el nombre mínim de 
pisos en cada sector, utilitzant l’equació de Fenske amb la composició de 
l’aliment per a la base del sector d’enriquiment i per al cap del sector 
d’esgotament, i avaluant per separat la volatilitat relativa mitjana en cada 
sector.

En la indústria del petroli solen trobar-se columnes de 45-50 pisos. Per tant, 
quan el nombre d'etapes calculades siga d'aquest ordre, està justificada la 
suposició que la qualitat especificada per als productes pot obtenir-se amb una 
sola columna. Si el nombre de pisos haguera sigut molt major, hauria de fer-se 
una especificació de productes de menor qualitat (menor percentatge de 
separació entre els components clau), o es necessitaria més d'una columna de 
destil·lació.

Winn va fer una modificació en l’equació de Fenske per a tenir en compte la 
variació de la volatilitat relativa amb la temperatura: 

)log(

x
x

x
x

log

N
HK/LK

LK

D;HK

B,HK

B,LK

D,LK

min   (1.76) 

on LK/HK i LK són constants a pressió fixa, que s’avaluen a partir dels valors 
de la constant d’equilibri, K, dels components HK i de LK a la temperatura del 
cap i la base de la columna. Hi estan relacionades per: 

LKHK

LK
HK/LK

K

K
 (1.77) 

L’equació de Winn es redueix a la de Fenske quan LK = 1 i LK/HK = LK/HK
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1.4.2 Distribució de components no clau a reflux 
total

Resulta evident que la distribució dels components clau entre el destil·lat i el 
residu ha de ser la mateixa independentment de les condicions d'operació de la 
columna, ja que es tracta d'una especificació del problema. No obstant això, la 
distribució de components no clau varia depenent que la columna opere a 
reflux total, a reflux mínim o a reflux intermedi. Una vegada que es coneix 
Nmín, l'equació de Fenske permet calcular les fraccions molars xo i xN per a tots 
els components no clau. Aquests valors proporcionen una primera aproximació 
a la distribució real dels productes quan s'utilitza un nombre d'etapes superior 
al mínim i, òbviament, permeten calcular les temperatures de les etapes de cap 
i de cua, que haurien de comparar-se amb els valors suposats utilitzats per al 
càlcul de les volatilitats en l'equació de Fenske i per a la determinació de la 
pressió de la columna (figura 1.7). 

Siga i un component no clau i j el component HK, i fent j = r, segons l’equació 
(1.75):

mín
m
N

ir
r

r

i

i
b
d

b
d

  (1.78) 

i substituint fi = di + bi

minN
mir

r

r

i
i

b
d

1

f
b   (1.79) 

o bé 
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min

N
mir

r

r

N
mir

r

r
i

i

b
d

1

b
d

f
d   (1.80) 

que donen la distribució dels components no clau a reflux total segons 
l’equació de Fenske. 

Aquestes composicions calculades per al destil·lat i el residu a reflux total han 
de comparar-se amb les procedents del balanç preliminar de matèria que ha 
servit per a iniciar els càlculs, i que permet el càlcul de la volatilitat relativa 
mitjana necessària per a aplicar l'equació de Fenske. En cas que s'observen 
discrepàncies considerables, haurà de reconsiderar-se el balanç preliminar de 
matèria i repetir-se el càlcul de Nmín i, si cal, també la pressió d’operació.  

1.4.3 Reflux mínim 

El reflux mínim pot calcular-se per mètodes gràfics, per mètodes aproximats o 
per mètodes rigorosos. Els mètodes gràfics, estrictament, només són vàlids per 
a mescles binàries. La majoria dels mètodes gràfics i aproximats donen bons 
resultats si s’hi pot aplicar la suposició de flux molar constant, o si el mètode 
es corregeix incloent-hi els balanços d'energia. No obstant això, la majoria dels 
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simuladors comercials no tenen en compte aquesta correcció i les prediccions 
solen ser dolentes. Els mètodes rigorosos prediuen el reflux mínim amb 
precisió, però són tediosos i donen molts problemes de convergència. Un 
mètode senzill per a calcular el reflux mínim pot consistir en una extrapolació 
en la representació gràfica del nombre de pisos teòrics enfront de la raó de 
reflux.

El càlcul rigorós del reflux mínim requereix fer càlculs pis a pis des del cap i 
la base de la columna fins al pis d'alimentació, fins a no trobar canvis en la 
composició del líquid en passar d'un pis a un altre. Per a fer-ho, cal conèixer la 
composició del destil·lat i la del residu, fet que, al seu torn, implica haver de 
fer una suposició sobre la distribució de productes entre el cap i les cues. 
Aquesta distribució pot estimar-se, però és molt difícil d'establir exactament 
per a un aliment donat i per a una certa separació entre claus, per això encara 
que es tracte de mètodes rigorosos, els resultats continuaran sent aproximats. 
Per a una distribució de components calculada o suposada, es pot utilitzar el 
següent procediment: 

1. Se suposa una raó de reflux extern mínima, i es calcula la raó de reflux 
intern mínima per a cada sector de la columna.  

2. Es calcula la temperatura de rosada del vapor que ix del pis 1.  

3. Es calcula la composició del líquid que ix del pis 1 (equilibri).  

4. Es calcula la composició del vapor que ix del pis 2 (balanç de 
matèria).  

5. Es continua d'aquesta manera, repetint els càlculs pis a pis, fins que no 
s'observe canvi en la temperatura o en la composició en canviar de pis.  

6. Es calcula la temperatura de bombolla del residu i la composició del 
vapor en equilibri.  

7. Es repeteixen els càlculs pis a pis des de la base de la columna, fins a 
no trobar canvis en la temperatura o en la composició dels corrents en 
passar d'un pis a un altre.  

8. S'afegeix traces dels components LLK a la composició del punt de 
contacte o infinitud inferior (on s'acumulen les etapes de composició 
constant) i es continua fins al pis d'alimentació (on les composicions 
de l'aliment coincideixen essencialment amb les obtingudes en el 
càlcul pis a pis).

9. Es continua amb el càlcul pis a pis fins que els components HHK 
pràcticament hagen desaparegut.  

10. Es comparen les composicions obtingudes en el pas 9 amb les 
procedents del càlcul pis a pis començant en el pis 1 (punt 5). Si són 
iguals, el reflux mínim suposat era correcte. En cas contrari, se suposa 
un nou reflux mínim i es repeteix tot el càlcul.  

Aquest procediment, que se sol qualificar de rigorós, continua sent aproximat 
ja que no té en compte els balanços d'entalpia en cada etapa. No obstant això, 
encara que aquests sí que es consideressen, els resultats encara continuarien 
sense ser exactes a causa de la incertesa associada amb el càlcul de l'entalpia 
d'una mescla multicomponent, i també amb el fet que els càlculs s’inicien 
partint d’una composició dels productes suposada. 
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Per a calcular el reflux mínim per un mètode aproximat han de fixar-se les 
següents variables: 

1. Quantitat, composició i entalpia de l'aliment. 

2. Quantitat, composició i entalpia/temperatura del destil·lat. 

3. Quantitat, composició i entalpia/temperatura del residu.  

4. Composició i temperatura de les dues zones de composició constant.  

5. Pressió a la qual es porta a terme la destil·lació.  

6. Tipus de condensador.  

Les especificacions 1, 2, 3, 5 i 6 són necessàries per a qualsevol procés de 
disseny (disponibilitat d'aliments i requisits dels productes). La pressió i el 
tipus de condensador s'estableixen en funció de consideracions d’enginyeria. 
Per tant, la temperatura i la composició de les zones de composició constant 
(pinch zones) són els factors clau en la determinació del reflux mínim. 

1.4.3.1 Equació d’Underwood per a separacions de classe 1 
Shiras, Hanson i Gibson classifiquen els sistemes multicomponents atenent 
que tinguen un (classe 1) o dos (classe 2) punts de contacte o d’infinitud (zona 
on s'acumulen les etapes de composició constant). 

Són sistemes de classe 1 les mescles binàries i les mescles multicomponents en 
les quals tots els components estan distribuïts (repartits). La zona de contacte o 
de conjunció, també anomendada zona de tangència (pinch zone en la 
literatura anglosaxona) apareix en els pisos adjacents al pis d'alimentació, 
excepte en casos similars al que es dóna en mescles binàries no ideals en les 
quals la recta operativa que determina el reflux mínim siga una tangent a la 
corba d'equilibri. En aquest cas, la zona de composició constant apareix en el 
sector en què es trobe aquest punt de tangència. 

Els sistemes de classe 2 són aquells en què hi ha components no repartits. Si hi 
ha components LLK no distribuïts, apareix una zona de contacte en el sector 
d'esgotament, i els pisos compresos entre el d'alimentació i la zona de contacte 
serveixen per a eliminar els components lleugers que no apareixen en el residu. 
Si hi ha components HHK no distribuïts, apareix una zona de contacte en el 
sector d'enriquiment, i les etapes entre el pis d'alimentació i la zona de contacte 
serveixen per a eliminar els components pesants que no apareixen en el 
destil·lat.

Ocorreran separacions de classe 1 en el cas de mescles amb un estret marge de 
temperatures d'ebullició, o quan el grau de separació entre els components clau 
no siga molt gran. 

Considerem el cas general d'un punt de contacte en l'etapa d'alimentació 
(figura 1.9). Un balanç de component per a totes les etapes entre la zona de 
contacte i el cap de la columna condueix a: 
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                              V           D             
             

L
                                                        

                                          Zona del punt de contacte 
                      
                     V       L       

Figura 1.9. Representació esquemàtica de la zona entre el punt de contacte 
del sector d’enriquiment (ombrejada) i el cap de la columna 

DxLxVy iDii   (1.81) 

i el balanç total: 

DLV   (1.82) 

on el subíndex  es refereix els corrents en la zona de contacte, V i L 
representen, respectivament, cabals de corrents de vapor i líquid i D és el cabal 
de destil·lat. 

Atès que les composicions de les fases no varien en la zona de contacte (els 
corrents que es creuen entre etapes estan en equilibri, desapareix la força 
impulsora i no hi ha transferència de matèria), la relació d'equilibri entre fases 
proporciona: 

iii xKy   (1.83) 

Operant sobre una equació anàloga a (1.81), plantejada per al component j 
s’arriba a: 

j

jD

j

j

x
x

D
L1

D
L

x
y  (1.84) 

o el que és el mateix, ara expressat pel component i,  

1
D

L
x
x

D
L

x
y i

iD

i

i   (1.85) 
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Tenint en compte les equacions anteriors junt amb l’equilibri:  

1
D

L
x
x

D
L

x
y

Kk
x
y j

jD

ij
j

j
ijjiji

i

i   (1.86) 

Substituint l’últim terme de (1.86) en (1.85): 

i

iD

j

jD
ij x

x
D

L
x
x

D
L   (1.87) 

és a dir, 
j

jD
ij

i

iD
ij x

x
x
x1

D
L , que directament proporciona l’equació 

d’Underwood: 

1

x
x

x
x

D
L

ij

j

jD
ij

i

D,i

  (1.88) 

Per a les separacions de classe 1, les composicions de la zona de contacte són 
idèntiques a les de concentracions en equilibri amb l'aliment, sempre que 
aquest no estiga ni sobrecalentat ni subrefredat. Si sols hi ha un punt de 
contacte, normalment hi apareixerà immediatament per damunt, 
immediatament per davall, o immediatament per damunt i per davall del pis 
d’alimentació. Per tant, xi  = xiF i (1.88) per a LK i HK adquireix la forma: 

1

xL
Dx

xL
Dx

F
L

F
L

:
F
Dperntmultiplica,o

1

x
x

x
x

D
L

FHK,LK

F,HKF

D,HK
FHK,LK

F,LKF

D,LKF

min

FHK,LK

F,HK

D,HK
FHK,LK

F,LK

D,LK

min

  (1.89) 

que és l’equació d’Underwood i que també pot aplicar-se als components no 
clau.

Normalment en una columna de destil·lació hi ha dos punts de conjunció, un 
en la zona d'enriquiment i l’altre en la d'esgotament, i la composició en 
cadascun pot ser molt diferent de la de l'aliment. No obstant això, pot calcular-
se un valor molt aproximat de la raó de reflux mínima fent la suposició 
anterior.

Com s’hi pot veure, per a aplicar l'equació d’Underwood es necessita la 
volatilitat relativa corresponent a l'aliment: es requerirà el càlcul de la 
temperatura d'ebullició de l'aliment i a partir d'aquesta temperatura, i estimant 
la pressió del pis d'alimentació, es calcularan Ki, Kj i ij.
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Per a una separació especificada dels dos components clau, la distribució dels 
no clau s'obté combinant (1.89) amb una equació anàloga per al component i: 

1

xL
Dx

xL
Dx

F
L

F
L

FHK,i

F,HKF

D,HK
FHK,i

F,iF

D,iF

min   (1.90) 

i operant: 

1

xL
Dx

xL
Dx

F
L

1

xL
Dx

xL
Dx

F
L

F
L

FHK,LK

F,HKF

D,HK
FHK,LK

F,LKF

D,LKF

FHK,i

F,HKF

D,HK
FHK,i

F,iF

D,iF
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 (1.91) 

F,HKF

D,HK
FHK,i

F,HKF

D,HK
FHK,LK

F,LKF

D,LK

FHK,LK

FHK,i

F,iF

D,i

xL
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xL
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1

1

xL
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 (1.92) 

s’obté: 

F,HKF

D,HK

FHKLK,

FHK,iFHKLK,

F,LKF

D,LK

FHK,LK

FHK,i

iFF

iD
xL

Dx
1xL

Dx
1

1

xL
Dx

 (1.93) 

equació que dóna la distribució de components no clau en condicions de reflux 
mínim. 

Per a una separació de classe 1: 

1
Fx
Dx0

iF

iD   (1.94) 

Per a tots els components no clau (ja que tots els components es troben 
repartits).

La relació de reflux extern s'obté a partir del reflux intern per mitjà d'un balanç 
d'entalpia aplicat a la secció de rectificació: 
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Figura 1.10. Representació esquemàtica de la zona entre el punt de contacte 
del sector d’enriquiment (ombrejada) i el cap de la columna 

LVexternminLexternminV HLHD)L(H)L(HV   (1.95) 

LVexternminLexternminV HLHD)L(H)L(H)DL(   (1.96) 

)HH()L()HH(D)HH(L LVexternminVVLV   (1.97) 

)HH(
)HH()HH()D/L(

)R(
D
)L(

LV

VVLVmin
externmin

externmin (1.98)

on els subíndexs V i L es refereixen al vapor que ix de l'etapa superior i al 
líquid de reflux extern, respectivament. Per a condicions de flux molar 
constant:

D
)L(

)R( min
externmin   (1.99) 

1.4.3.2 Equacions d’Underwood per a separacions de classe 2 
Per a les separacions de classe 2 són també aplicables les equacions (1.81) a 
(1.88), no obstant això, aquesta última no es pot utilitzar directament per a 
calcular la relació de reflux intern mínima ja que els valors de xi  no estan 
relacionats de forma senzilla amb la composició de l’alimentació. Underwood 
va idear un procediment, definint per al sector d’enriquiment una magnitud 
de la manera que es descriu a continuació. 

Un balanç de matèria en el sector d’enriquiment (figura 1.10):  

V yi = L xi + DxiD  (1.100) 

Considerant la relació d’equilibri, yi =ki xi  , i combinant les equacions: 

V yi = (L /ki ) yi + DxiD  (1.101) 

Introduint la volatilitat relativa ( i=ki/kHK):

V yi [1-L /( V i ki )] = DxiD  (1.102) 

L

externomín)L(
D

V

D)L( externomín

L

externomín)L(
D

V

D)L( externomín
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Reordenant:

HK
i

iDi
i

kV
L

Dx
yV  (1.103) 

Sumant per a tots els components per a obtenir el cabal total de vapor en el 
sector d’enriquiment: 

i

HK
i

iDi

i
i

kV

L
Dx

yVV   (1.104) 

Es defineix

HKkV

L
  (1.105) 

i, si es té en compte que  

1 + (R )min = 1 + L /D = (D + L )/D = V /D  (1.106) 

s’obté l’equació (1.107): 

min
ir

iDir )R(1
)(

x)(   (1.107) 

De la mateixa forma que es va fer per a l’equació (1.107), al sector 
d’esgotament s’obté: 

i
''

'
'

iB
'

'

HK
i

i

kV

L

Bx
V   (1.108) 

Es defineix

''

'

HKkV

L
'   (1.109) 

i, si es considera que 

1 - (R ’)min = 1 - L ’/B = (B - L ’)/B = -V ’/B  (1.110) 
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s’obté l’equació (1.111): 

min
ir

iBir )'R(1
')'(

x)'(   (1.111) 

on R’ = L’ /B, i la ‘ fa referència a condicions en la zona de contacte en el 
sector d’esgotament. Se suposen constants les volatilitats relatives en la secció 
entre les dues zones de contacte i que (R )min i (R’ )min estan relacionades per 
la suposició de flux molar constant en la regió compresa entre l'entrada de 
l'alimentació i el punt de contacte de la secció de rectificació, així com en la 
regió compresa entre l'entrada de l'alimentació i el punt de contacte en la 
secció d'esgotament. Per tant: 

F)L()'L( min   (1.112) 

on  indica la condició tèrmica de l’alimentació, expressada com a fracció de 
líquid saturat. 

Underwood va demostrar que hi ha, almenys, una solució comuna, , entre les 
equacions (1.107) i (1.111) (  =  = ‘). La solució comuna, , pot obtenir-se 
si se suposa cabal molar constant i se sumen les següents expressions 
(deduïdes a partir de (1.104) i (1.108)): 

i i

iDi Dx
V  i 

i
''

iB
'

'

i

i Bx
V   (1.113) 

per a obtenir: 

1
)(

z)(

ir

iFir   (1.114) 

on s’ha fet  =  = ‘ i r es pren com el component clau pesant, HK. Quan 
solament es distribueixen dos components clau, es resol (1.114) per a obtenir 
una solució  que complisca LK,HK> >1, i s’obté aleshores la relació de reflux 
intern (R )min:

min
ir

iDir )R(1
)(

x)(   (1.115) 

Si es pensa que hi ha distribució d'algun component no clau, no es poden 
utilitzar directament en (1.115) els valors desitjats de xiD, perquè la distribució 
dels components no clau repartits a reflux mínim és desconeguda. Aquesta 
situació ocorre especialment quan els components no clau tenen una volatilitat 
intermèdia entre els dos clau. En aquest cas es resol (1.114) per a obtenir m 
solucions de , sent m el nombre de components distribuïts menys 1. A més, 
cada  està compresa entre una parella adjacent de volatilitats relatives de 
components distribuïts. Amb aquestes m solucions es resolen simultáneament 
les m equacions (1.115) i s’obtenen (R )min i els valors desconeguts de les xiD.
Per descomptat, la solució ha de complir la condició 1x iD .
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Segons les equacions (1.104) a (1.107), l’equació (1.107) és anàloga a la 
següent equació: 

min
rir

iDir )R(1
)K(V/L)(

x)(   (1.116) 

on L / V (Kr)  és el factor d’absorció per a un component de referència en la 
zona del punt de contacte del sector d’enriquiment. No obstant això, encara 
que  es anàleg al factor d’absorció, per a l’obtenció de (R )min s’utilitza una 
solució diferent de .

L’equació (1.114) rep el nom de “primera equació d’Underwood” i permet 
calcular els valors apropiats de , mentre que l’equació (1.107) rep el nom de 
“segona equació d’Underwood”, i permet calcular Rmín.

Una vegada calculada la relació de reflux intern (R )min, la relació de reflux 
extern es calcula per un balanç d'entalpia segons (1.98), el que requereix 
conèixer les composicions del punt de contacte en el sector d'enriquiment. Per 
a alimentacions amb un ampli interval de punts d'ebullició, el reflux extern pot 
ser considerablement més alt que l'intern. 

Per a obtenir la composició en la zona de contacte, Underwood va demostrar, 
combinant el balanç de matèria entre el punt de contacte i el cap de la columna 
i les relacions d’equilibri en la zona del punt de contacte, que: 

)()R(
x

x
irmin

iD
i   (1.117) 

El valor de  que s’ha d’utilitzar en (1.117) per a obtindre la fracció molar de 
component és la solució de (1.115) que compleix ( HNK,r) >  > 0, on HNK es 
refereix al no clau més pesant en el destil·lat per a reflux mínim. Aquesta 
solució és igual al factor d'absorció ja que la condició imposada implica que 0 
< L /[ V  (Kr) ]< ( HNK,r) < 1. Tenint en compte el significat del factor 
d’absorció, A = L /[ V  (Kr) ] –que s’estudiarà amb detall mès endavant, junt 
amb els mètodes de grup– això vol dir que el cabal de component en el corrent 
líquid en la zona del punt de contacte, li , és menor que el cabal de component 
en el corrent de vapor amb què es troba en equilibri, vi  (ja que li =Ai vi  i se 
selecciona Ai <1). Això es pot considerar com a raonable per al sector 
d’enriquiment, on s’està produint l’enriquimient del vapor en els components 
més volàtils a costa del líquid amb què es creua. 

Anàlogament, per a la composició del punt de contacte de la secció 
d’esgotament, Underwood obté: 

)(1)'R(
x

'x
irmin

iB
i   (1.118) 

on en aquest cas  compleix ( HNK,r)  >  > 0 i HNK és el no clau més pesant 
en el producte de cues per a reflux mínim. 

Les equacions d’Underwood per a separacions de classe 2 són àmpliament 
utilitzades, fins i tot sense que s'arribe a plantejar el tipus de separació que es 
tracta. A més se sol fer també la suposició que el reflux mínim intern i l'extern 
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són iguals. Quan les suposicions de flux molar constant no són vàlides, el valor 
obtingut per aquest procediment per al reflux mínim pot desviar-se molt del 
valor real. Quan les suposicions poden acceptar-se com a vàlides i s'obté un 
valor negatiu per al reflux mínim, pot interpretar-se com que la secció 
d'enriquiment no és necessària per a portar a terme la separació plantejada. Les 
equacions d’Underwood indiquen que el reflux mínim depèn fonamentalment 
de la volatilitat relativa i de la condició tèrmica de l'aliment, i en menor 
extensió de la separació entre els components clau.  

1.4.3.3 Altres mètodes 
Aproximació de Colburn per a la composició en la zona de contacte

Colburn va donar dues relacions amb les quals es pot calcular de forma 
aproximada les concentracions dels components clau en el punt de contacte 
superior. Aquestes concentracions s'utilitzen llavors en lloc de les 
concentracions de l'aliment en l'equació d’Underwood, 

F
LK

HK

iFHK,iF

F
LK

r
xx

)x1)(r1(
r

x
  (1.119) 

on rF és la relació suposada entre les concentracions de LK i HK en el pis 
d'alimentació, considerada igual al valor d'aquesta relació en l'aliment, i el 
sumatori es refereix a tots els components de la part líquida de l'aliment més 
pesants que el component pesant. i,HK es calcula a la temperatura d’ebullició 
de l’aliment.  

Mètode de Colburn

Colburn va demostrar que per a la raó de reflux mínima han de ser iguals les 
dues funcions següents: 

)xb1)(xb1(
1

r/r

nnmmHKm
2

nm1
  (1.120) 

on:

m es refereix a la zona inaccessible d’esgotament i n a la 
d’enriquiment. 

rm i rn són les relacions entre les concentracions de LK i HK en les 
zones inaccesibles d’esgotament i enriquiment, respectivament. 

mmHKm xb es considera per a tots els components més pesants 
que HK en la zona inaccessible d’esgotament. 

nn xb  es refereix a tots els components més lleugers que LK en la 
zona inaccessible d’enriquiment. 

bm i bn són factors que depenen de la volatilitat relativa, i que poden 
trobar-se a la bibliografia. 
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mHK és la volatilitat relativa respecte a HK. 

La raó de reflux per a la qual 1 = 2 s’obté per temptetjos, mitjançant el 
procediment següent: 

a) Es calcula una raó de reflux mínima per un mètode aproximat.  

b) Amb aquest valor es calculen, mitjançant l’equació d’Underwood, les 
concentracions inaccessibles en les zones d'enriquiment i esgotament 
per a tots els components 

c) Es determinen 1 i 2. Si 1 > 2, la raó de reflux triada era massa 
gran, si 1 < 2, la raó de reflux triada era massa petita. 

Mètode de Gilliland

Amb aquest mètode pot calcular-se la raó de reflux mínima mitjançant una 
sola equació. Com en el mètode d’Underwood, s'utilitza un valor mitjà de les 
volatilitats relatives i, per tant, només pot usar-se l'equació quan la variació de 
la volatilitat a través de la columna és petita. 

2 i
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)dcb(a1)R(

  (1.121) 

on el sumatori 1 es refereix a tots els components més pesants que HK i el 2 a 
tots els components més lleugers que LK. Els valors de  es prenen respecte 
del component clau pesant a la temperatura d'ebullició de l'aliment. 

1.4.4 Relació de reflux real i nombre d’etapes 
teòriques

El nombre de pisos necessari per a separar la mescla en el grau especificat 
depèn de la raó de reflux, que ha de triar-se de manera que el cost total de la 
destil·lació siga el menor possible. La relació de reflux real se sol establir a 
partir de consideracions econòmiques i s'expressa com un múltiple del reflux 
mínim. A partir d'aquesta, es determina el corresponent nombre d'etapes 
teòriques per algun mètode analític o gràfic, o bé per mitjà d'una equació 
empírica.  

D’acord amb Henley i Seader, en la pràctica, les separacions que requereixen 
gran nombre d'etapes es dissenyen per a un valor de R/Rmín d'aproximadament 
1,10, mentre que aquelles que requereixen poques etapes es dissenyen per a un 
valor de R /Rmin d’aproximadament 1,50. Per a casos intermedis se sol prendre 
R/Rmín = 1,30. 
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Nombrosos investigadors han proposat correlacions empíriques en les quals 
R,,q,x,zR,,x,xNNN iDiFminiBiDmin . D’aquestes, la de major èxit i la 

més senzilla és la de Gilliland (figura 1.11), on els 61 punts experimentals 
considerats per a la construcció del gràfic cobreixen els següents intervals de 
condicions:

1) Nombre de components = 4 - 11 

2)  = 0,28 – 1,42 

3) Pressió = buit - 600 psia 

4)  = 1,1 - 4,05 

5) Rmín = 0,53 – 9,09 

6) Nmín = 3,4 -60,3 

i s’ajusten a l’equació desenvolupada per Molokanov i col.: 

5,0
min

X
1X

X2,11711
X4,541exp1

1N
NN

Y   (1.122) 

on
1R

RR
X min . El valor de N inclou una etapa per a un ebullidor parcial i 

una etapa per a un condensador parcial. La correlació de Gilliland pot 
presentar problemes quan l'esgotament és més important que la rectificació.  

Altres autors prefereixen la correlació d’Eduljee: 

Y = 0,75 (1 - X0,5668)  (1.123) 
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Figura 1.11. Correlació de Gilliland en coordenades lineals 

Un altre tipus de correlació per a determinar el nombre de pisos teòrics és la 
d’Erbar-Maddox, on s'utilitza un gràfic de R/(R + 1) enfront de Nmín/N, 
utilitzant Rmín/(Rmín + 1) com a paràmetre. Quan R = Rmín, el valor de la 
coordenada x es fa 0, de manera que l’eix x representa les condicions de reflux 
mínim. Quan N=Nmín, x = y = 1. 
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1.4.5 Localització de l’etapa d’alimentació 

Normalment, l'equació empírica de Kirkbride permet obtenir una aproximació 
raonablement bona de la localització de l'etapa òptima d’alimentació: 

206.02

D,HK

B,LK

F,LK

F,HK

S

R
D
B

z
z

z
z

N
N   (1.124) 

Una altra equació utilitzada amb freqüència és l'equació Fenske: 

B,LK

B,HK

HK

LK
s

s

s
smin,

x
x

z
z

S

ln
Sln

N
  (1.125) 

on s és la volatilitat relativa mitjana de LK en la secció inferior de la 
columna. El nombre de pisos en l’esmentat sector es calcula: 

minsmin,

S
N

N
N

N
  (1.126) 

L’equació de Fenske proporciona pitjors resultats que la de Kirkbride. 

1.4.6 Estimació preliminar de costos 

Segons augmenta la raó de reflux, R, disminueix el nombre de pisos necessaris 
per a la separació, i es redueix el cost de la columna. Aquest és l'únic factor de 
cost que disminueix en augmentar R. Per a una quantitat donada d'aliment i 
producte, el cabal de vapor a través de la columna augmenta amb R, i la 
quantitat de vapor que és necessari subministrar en la caldera i la quantitat 
d'aigua de refrigeració en el condensador també. El cost de calefacció de la 
caldera és el principal cost de funcionament en un procés de destil·lació. L'àrea 
de la superfície de calefacció en la caldera i la de refrigeració del condensador 
i la grandària dels dipòsits, canonades i bombes augmenten amb R, per tant, el 
cost de l'equip accessori augmenta en augmentar R.  

Segons Sawistowski, en una estimació de costos d'un disseny previ, per a 
trobar la raó de reflux més econòmica, només cal tenir en compte els elements 
de cost que depenen de R. En els costos de funcionament s'inclouen: 

calor a subministrar en la caldera 

aigua per al condensador 

costos de bombament 

El cost de capital necessari per a construir la planta s'estima de la manera 
següent:
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1. En primer lloc s'estima el cost de l'equip principal en funció de R: amb 
això queda imposat el cost de columna i dels canviadors de calor. 

2. Finalment, el cost total de la planta instal·lada es calcula, per exemple, 
tenint en compte la següent relació de costos, proposada per 
Sawistowski: 

Cost de l’equip principal 100 

Muntatge 30 

Canonades i vàlvules  35 

Instruments  10 

Material elèctric 5 

Suports mecànics  15 

Pintura, aïllament tèrmic, etc.  5 

 200 

Disseny  20 

Costos associats aliens a la producció  40 

Imprevistos 20 

3. Una vegada s’han calculat els costos d’operació i de l’equip, la suma 
d’ambdós proporciona el cost total. El reflux òptim s’obtindrà a partir 
del mínim de cost total enfront del reflux, a partir d’un gràfic com el 
de la figura 1.12. 

A diferència del que ocorre en l’optimització del balanç de matèria, 
l’optimització del balanç de energia té una influència molt gran sobre el cost 
de la columna. Els requisits de reflux i de nombre de pisos depenen 
fonamentalment de la separació, S definida: 

S = (xLK/xHK)D(xHK/xLK)B (1.127)

Raó de reflux

Cost

Cost total, (1) + (2)

Costos 
d’aigua de 
refrigeració i 
de vapor de 
calefacció (1)

Cost de l’equip (2)

Reflux mínim

Reflux òptim

Raó de reflux

Cost

Cost total, (1) + (2)

Costos 
d’aigua de 
refrigeració i 
de vapor de 
calefacció (1)

Cost de l’equip (2)

Reflux mínim

Reflux òptim

Figura 1.12. Variació dels costos fixos, d’operació i totals enfront de la raó 
de reflux

A major separació, S, major raó de reflux, R, i major nombre de pisos, N: 
major cost de l'immobilitzat i dels serveis auxiliars. Una anàlisi d'aquest tipus 
per a una columna amb un nombre de pisos fix (és a dir, quan S és funció 
només de R) requereix representar gràficament els següents conceptes en 
funció de R:  
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El cost per dia dels serveis auxiliars 

El valor dels productes obtinguts (€/dia)  

El valor net (diferència entre els dos anteriors)  

L'òptim serà el valor de R que done el màxim en la corba del valor net 
(pessetes/dia enfront de R). En aquest tipus de gràfiques han de traçar-se les 
verticals que corresponen a les condicions límit d'operació de la columna 
(reflux total, reflux mínim, límits de capacitat de la caldera o del condensador, 
etc.).

Normalment en aquest tipus d'anàlisi es dóna per descomptat que el preu dels 
productes és funció del seu contingut en impureses, i que el seu valor està ben 
definit. En alguns casos no és així, per exemple quan un dels productes 
obtinguts ha d'enviar-se a una altra unitat de la planta, per exemple a un 
reactor. En aquest cas, el preu (“el valor”) ha d'avaluar-se en funció de l'efecte 
del contingut d'impureses sobre l'operació del reactor i aquest estudi pot ser 
complicat.  

Una variable que no se sol considerar és l'efecte de les fluctuacions en la 
composició de l'aliment. Quan s'esperen fluctuacions importants, és més 
convenient treballar amb recuperació de component (DxLK,D/FzLK,F) que amb 
cabals (D/F). 

L'estudi econòmic també ha de tenir en compte l'efecte de la condició tèrmica 
de l'aliment (ha d'optimitzar-se separadament abans d'optimitzar la recuperació 
de producte i la separació). Si s'arriba a la conclusió que no està justificat el 
preescalfament o prerefredament, i és probable que l'estat tèrmic de l'aliment 
varie, aquestes fluctuacions haurien de tenir-se en compte.  
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Exercicis d’aplicació. Aplicació del mètode 
de Fenske, Underwood i Gilliland 

17. (Exercisi resolt). Per al desbutanitzador de la figura:  

a) Calcula el nombre mínim d'etapes d'equilibri per l'equació de 
Fenske. Suposa una pressió uniforme de 85 psia en tot el sistema.  

b) Calcula la distribució dels components no clau mitjançant l'equació 
de Fenske.

c) Calcula el reflux intern mínim, suposant una separació de classe 1. 
L'aliment entra vaporitzat un 20 %. Comprova la validesa d'aquesta 
suposició.

d) Calcula el reflux intern mínim, suposant una separació de classe 2 i 
utilitzant les equacions d’Underwood per aquest tipus de sistemes. 
Comprova la validesa de les suposicions d’Underwood. Calcula 
també la relació de reflux externa.

e) Utilitza la correlació de Gilliland per a calcular les etapes teòriques 
necessàries per a un reflux extern de 1,5· Rmín.

f) Utilitza l'equació de Kirkbride per a determinar la localització de 
l'etapa d'alimentació.  

En la següent figura, els valors entre parèntesi són estimacions de distribució 
de components no clau. 

Alimentació

Destil·lat

Cues

Desbutanitzador
Component       lb-mol/h
iC4                           12
nC4 (LK)                450
iC5  (HK)                  40
nC5                          15
C6                             25
C7                             40
                        C8                           275
C9                             30
                                887

Component       lb-mol/h
iC4                           (12)
nC4                          445
iC5                             15
nC5                            (2)

                       
468

Component       lb-mol/h
nC4                          5
iC5                        
nC5                       (13)
C6                         (25)
C7                         (40)
C8                       (275)
C9                         (30)
                            (408.3)

25

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3 Pc

iC4 5,611805 3870,419 409,9490 529,1 
nC4 5,741624 4126,385 409,5179 550,7 
iC5 5,499780 4221,154 387,2870 483,0 
nC5  5,853654 4598,287 394,4148 489,5 
C6 6,039243 5085,758 382,7940 440,0 
C7 5,986270 5278,902 359,5259 396,9 
C8 6,414100 5947,491 360,2600 362,1 
C9 6,221890 6662,655 330,9600 331,0 
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Coeficients per a Cp (Btu·lb-mol-1·ºF-1, Cp = a1+a2T+a3T2+a4T3+a5T4, T en ºF) 
Component a1 a2 a3 a4 a5

iC4 20.41853 3.4623 10-2 1.4156 10-5 -4.2461 10-8 2.2970 10-11

nC4 20.79783 3.1433 10-2 1.9285 10-5 -4.5887 10-8 2.3810 10-11

iC5 24.94637 4.4467 10-2 7.0549 10-6 -3.3442 10-8 1.7745 10-11

nC5  25.64627 3.8918 10-2 2.3973 10-5 -5.8426 10-8 3.0799 10-11

Vegeu model per a l’entalpia en el problema 13.  

SOLUCIÓ:

El balanç preliminar de matèria és el que s’hi proposa en l’enunciat del problema. Les 
lletres minúscules, fi, di i bi fan referència al cabal de component en cada corrent: 
aliment, F, destil·lat, D i residu, B, respectivament. 

S'hi considerarà comportament ideal per a calcular l'equilibri L-V 

Balanç preliminar de matèria:

Component fi zi di xDi bi xBi

iC4 12 0,0135 12 0,0253 0 0
nC4 (LK) 450 0,5073 445 0,9388 5 0,0121
iC5 (HK) 40 0,0451 15 0,0316 25 0,0605

nC5 15 0,0169 2 0,0042 13 0,0315
C6 25 0,0282 0 0 25 0,0605
C7 40 0,0451 0 0 40 0,0969
C8 275 0,3100 0 0 275 0,6659
C9 30 0,0338 0 0 30 0,0726

Total 887 1 474 1 413 1

P = 85 psia 

a) Càlcul del nombre mínim d'etapes de'equilibri

Per a aplicar l'equació de Fenske, la volatilitat mitjana es calcula com a la mitjana 
geomètrica entre les volatilitats de les etapes de cap i de cua (com es tracta d'un 
condensador total, seran la temperatura de condensació del destil·lat i la temperatura 
d'ebullició del residu). 

Els càlculs de punt de bombolla i de rosada es fan seguint el mateix procediment que 
en exercicis anteriors i mitjançant les eines “Buscar objetivo” i “Solver” del full de 
càlcul.

Càlcul de la temperatura de rosada del destil·lat:

Temperatura de rosada = 135,85 ºF
xDi/Ki = 1,0014

Component yi = xDi Piº (psia) Ki xi =xDi/Ki i

iC4 0,0253 120,50 1,4176 0,0179 3,2571
nC4 (LK) 0,9388 88,81 1,0448 0,8985 2,4006
iC5 (HK) 0,0316 37,00 0,4352 0,0727 1,0000

nC5 0,0042 29,23 0,3439 0,0123 0,7902
C6 0 10,18 0,1197 0 0,2751
C7 0 3,72 0,0438 0 0,1005
C8 0 1,37 0,0162 0 0,0371
C9 0 0,11 0,0012 0 0,0029
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Càlcul de la temperatura de bombolla del residu
Temperatura de bombolla = 335,48 ºF

xBiKi = 1,0000

Component xBi Piº (psia) Ki yi =KixDi i

iC4 0 804,95 9,4701 0 2,3426
nC4 (LK) 0,0121 674,54 7,9358 0,0961 1,9630
iC5 (HK) 0,0605 343,62 4,0426 0,2447 1,0000

nC5 0,0315 313,29 3,6857 0,1160 0,9117
C6 0,0605 155,32 1,8273 0,1106 0,4520
C7 0,0969 79,40 0,9341 0,0905 0,2311
C8 0,6659 42,85 0,5041 0,3356 0,1247
C9 0,0726 7,59 0,0893 0,0065 0,0221

Amb la volatilitat mitjana geomètrica i la separació dels components clau s’aplica 
l’equació de Fenske: 

LK, HK, m = 2,1708

Càlcul de Nmín (ec. Fenske):

di = dLK = 445
dj = dHK = 15
bi = bLK = 5
bj = bHK = 25

Nmín = 6,45

Per tant es requereixen 7 etapes ideals

S'aplica l'equació de Fenske

Per a calcular la distribució de components no clau, es torna a aplicar l’equació de 
Fenske, ara amb Nmín calculat i amb la separació de HK especificada. La resolució de 
l’equació de Fenske junt amb el balanç de component, fi = di + bi, proporciona els 
valors de la taula següent, on es pot veure com la comparació entre la distribució de 
components no clau suposada i calculada mostra diferències menyspreables. Per tant 
es considera que els valors obtinguts per a les temperatures de bombolla i de rosada 
dels productes, que han servit per a calcular les volatilitats, poden admetre's com a 
correctes.

b) Distribució de components no clau (eq. Fenske)

Nmín = 6,45
dr/br = 0,6000

Component i (Tr destil·lat) i (Tb residu) m fi bi calculat di calculat
iC4 3,2571 2,3426 2,7622 12 0,03 11,97

nC4 (LK) 2,4006 1,9630 2,1708 450 5,00 445,00
iC5 (HK) 1,0000 1,0000 1,0000 40 25,00 15,00

nC5 0,7902 0,9117 0,8488 15 12,41 2,59
C6 0,2751 0,4520 0,3526 25 24,98 0,02
C7 0,1005 0,2311 0,1524 40 40,00 0,00
C8 0,0371 0,1247 0,0680 275 275,00 0,00
C9 0,0029 0,0221 0,0079 30 30,00 0,00

Component bi calculat bi suposat di calculat di suposat
iC4 0,03 0 11,97 12

nC4 (LK) 5,00 5 445,00 445
iC5 (HK) 25,00 25 15,00 15

nC5 12,41 13 2,59 2
C6 24,98 25 0,02 0
C7 40,00 40 0,00 0
C8 275,00 275 0,00 0
C9 30,00 30 0,00 0
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c) Reflux intern mínim considerant separació de classe 1

Per a aplicar l’equació d’Underwood per a sistemes de classe 1, es suposa que la 
temperatura i la composició en la zona de contacte són les de l’aliment. Per tant, es 
requereix un càlcul de l’equilibri de l’aliment, és a dir, s’ha de fer un càlcul de 
destil·lació sobtada isotèrmica per a calcular la temperatura a la qual  

 = 0.80. 

Temperatura = 191,85 ºF
= 0,8
= 0,2

p( ) = 0,0000

Component zi Piº (psia) Ki yFi xFi i

iC4 0,0135 233,11 2,7425 0,0275 0,0100 2,8877
nC4 (LK) 0,5073 179,67 2,1137 0,8770 0,4149 2,2257
iC5 (HK) 0,0451 80,72 0,9497 0,0433 0,0456 1,0000

nC5 0,0169 66,93 0,7874 0,0139 0,0177 0,8291
C6 0,0282 26,46 0,3113 0,0102 0,0327 0,3278
C7 0,0451 10,98 0,1291 0,0071 0,0546 0,1360
C8 0,3100 4,63 0,0545 0,0208 0,3823 0,0574
C9 0,0338 0,49 0,0057 0,0002 0,0422 0,0060

Per tant, la raó de reflux, aplicant l’equació d’Underwood per a sistemes de classe 1 : 

xLK,D = 0,9388
xHK,D = 0,0316
xLK,F = 0,4149
xHK,F = 0,0456
LK,HK = 2,2257

Rmín = 0,5846

Per comprovar la validesa de la suposició que es tracta d'una separació de classe 1, s'hi 
calcula la distribució de components no clau en condicions de reflux mínim i s'hi 
analitzen els resultats obtinguts. Per fer aquest càlcul, s'aplica de nou l'equació 
d'Underwood per a sistemes de classe 1, però ara amb el valor de Rmín calculat. 

xLK,D = 0,9388
xHK,D = 0,0316

Component xFi i xDi

iC4 0,0100 2,8877 0,0312
nC4 (LK) 0,4149 2,2257 0,9388
iC5 (HK) 0,0456 1,0000 0,0316

nC5 0,0177 0,8291 0,0084
C6 0,0327 0,3278 -0,0054
C7 0,0546 0,1360 -0,0224
C8 0,3823 0,0574 -0,1954
C9 0,0422 0,0060 -0,0244

Com s’hi pot veure, s'obtenen fraccions molars negatives, fet que és una prova evident 
que la suposició que es tracta d'una separació de classe 1 no és correcta. Això era obvi, 
atès que hi ha components no repartits. 

Si es considera que es tracta d’un sistema de classe 2: 

d1) Càlcul del reflux intern mínim considerant separació de classe 2

En primer lloc cal calcular les solucions de la primera equació d'Underwood (equació 
(1.114)) que s'hi troben compreses entre les volatilitats relatives dels components 
repartits. Aquesta equació té 8 solucions. Si es planteja una funció objectiu que faça 
que es complisca l'equació, les diferents solucions poden trobar-se mitjançant l'eina 
"Buscar objetivo" i partint d'un valor inicial per al paràmetre que estiga dintre de 
l’interval on ha de trobar-se la solució: 
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= 0,8
= 0,8451

F.O. = 0,0034

Component zFi i Component sumands
iC4 0,0135 2,8877 iC4 0,0191

nC4 (LK) 0,5073 2,2257 nC4 (LK) 0,8179
iC5 (HK) 0,0451 1,0000 iC5 (HK) 0,2911

nC5 0,0169 0,8291 nC5 -0,8754
C6 0,0282 0,3278 C6 -0,0179
C7 0,0451 0,1360 C7 -0,0086
C8 0,3100 0,0574 C8 -0,0226
C9 0,0338 0,0060 C9 -0,0002

1
)(

z)(

ir

iFir

)1(
)(

z)(
.O.F

ir

iFir

Canviant el valor de  suposat com a valor de partida s’obtenen les següents solucions 
possibles: 

2,8682
1,0647
0,8451
0,3495
0,1560
0,0883
0,0063
-5,5296

Hi ha tres components repartits (LK, HK i nC5), per tant per a calcular Rmín mitjançant 
l'equació (1.115), hi ha dues incògnites, xD,nC5 i Rmín. La quantitat de LLK en el 
destil·lat es coneix, atès que tot el LLK ix en en el destil·lat; les quantitats de LK i HK 
també es coneixen perquè són especificacions del problema. S'hi pot plantejar un 
sistema de dues equacions amb dues incògnites, una vegada s'hagen seleccionat els 
valors adients de , que s’hi troben entre cada parell de valors de volatilitats dels 
components repartits. El problema es resol mitjançant "Solver" per a obtenir Rmín i dnC5
que fan que la funció objectiu plantejada per tal que es complisquen les dues 
equacions a resoldre siga mínima.  

1 = 1,0647
2 = 0,8451

Rmín = 0,3156
f1= 1,3156

f2 = 1,3156
F.O.1 = f1-(1+R min) = 5,7379E-09
F.O.2 = f2-(1+R min) = -5,6979E-09

F.O. =1010 (F.O.1 + F.O.2) = 6,53896E-07

Component i di xDi sumands per a f1 sumands per a f2

iC4 2,8877 12 0,0252 0,0399 0,0356
nC4 (LK) 2,2257 445 0,9350 1,7923 1,5073
iC5 (HK) 1,0000 15 0,0315 -0,4874 0,2034

nC5 0,8291 3,95 0,0083 -0,0292 -0,4307

D = 475,95 lbmol/h

min
1ir

iDir
1 )R(1

)(
x)(f min

2ir

iDir
2 )R(1

)(
x)(f

Cal optimitzar dnC5 en compte de xnC5 ja que el
que es coneix són els cabals de LLK i LK en el
destil·lat, i no les fraccions molars, mentre que en
les equacions cal substituir fraccions molars.
L'altra variable a optimizar és Rmín.

A partir del valor obtingut s'hi pot calcular el cabal de líquid que baixa per la columna 
en les zones de contacte superior i inferior, considerant cabals molars constants: 

L  = R D = 150,22 lbmol/h
L ' = L + qF = 859,82 lbmol/h

d1) Càlcul del reflux extern mínim 
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S'ha d'aplicar l'equació (1.98). Per tant, cal calcular HV i HL, entalpies del destil·lat en 
fase vapor i en fase líquida, respectivament, així com també HV  i HL , entalpies dels 
corrents de vapor i de líquid en el punt de contacte superior. Per calcular-les, es 
necesita conèixer la composició i temperatura d'ambdós corrents. La composició s'obté 
per aplicació de l'equació (1.117) i la temperatura mitjançant càlculs d'equilibri:

on s'obté de l'equació (1.115), i està comprés entre 0 i la
volatilitat del HNK més pesant en el destil·lat a reflux mínim.
S'aplica el mateix procediment que en el cas anterior.

)()R(
x

x
irmin

iD
i

Rmin = 0,3156
Component xDi i  = 2,8718

iC4 0,0252 2,8877 F.O. = 0,0000
nC4 (LK) 0,9350 2,2257
iC5 (HK) 0,0315 1,0000 Component sumands

nC5 0,0083 0,8291 iC4 4,5565
nC4 (LK) -3,2207
iC5 (HK) -0,0168

nC5 -0,0034

Les possibles solucions són:  

2,8718
1,0647
0,8451
0,4948

i el valor adient de és:

Ara, amb el valor de  calculat, s’aplica l’equació (1.117) per a obtindre la composició 
del punt de contacte: 

Component i xDi x i

iC4 2,8877 0,0252 0,0165
nC4 (LK) 2,2257 0,9350 0,8468
iC5 (HK) 1,0000 0,0315 0,0978

nC5 0,8291 0,0083 0,0389
1 1

Un balanç de matèria amb el cap de la columna permet calcular la composició del 
vapor en la zona de contacte: 

L  = 150,22 lbmol/h
V  = D + L  = 626,17 lbmol/h

Component xDi x i y i

iC4 0,0252 0,0165 0,0231
nC4 (LK) 0,9350 0,8468 0,9138
iC5 (HK) 0,0315 0,0978 0,0474

nC5 0,0083 0,0389 0,0157

DL
DxxLy iDi

i

La temperatura en el punt de contacte es calcula com la temperatura de rosada del 
vapor la composició del qual és yi  o com la temperatura de bombolla del líquid la 
composició del qual és xi .
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Temperatura de rosada = 139,00 ºF
yi/Ki = 1,0000

Component yi Piº (psia) Ki yi/Ki i

iC4 0,0231 125,52 1,4767 0,0157 3,2324
nC4 (LK) 0,9138 92,77 1,0914 0,8373 2,3889
iC5 (HK) 0,0474 38,83 0,4568 0,1038 1,0000

nC5 0,0157 30,77268511 0,3620 0,0432 0,7925

Temperatura de bombolla = 138,48 ºF
xiKi = 1,0000

Component xi Piº (psia) Ki Kixi i

iC4 0,0165 124,67 1,4667 0,0242 3,2364
nC4 (LK) 0,8468 92,10 1,0835 0,9175 2,3909
iC5 (HK) 0,0978 38,52 0,4532 0,0443 1,0000

nC5 0,0389 30,51 0,3590 0,0140 0,7921

Com s'hi pot veure, la temperatura calculada per ambdós camins es molt similar, així 
com també ho són les composicions en equilibri. Per tant, per a calcular la composició 
del vapor en equilibri, no calia fer el balanç de matèria amb el cap de la columna, ja 
que s’obté directament del càlcul de la temperatura del punt de contacte a partir de la 
composició del líquid saturat. No obstant aixó, el fet d’haver calculat la composició 
del vapor en el punt de contacte pels dos procediments –balanç de matèria i equilibri 
amb el líquid– permet comprovar que no hi ha errades. 

Per al càlcul de les entalpies s'utilitza el mateix model que en el problema 13, amb els 
paràmetres especificats en l’enunciat del problema. 

Hv = yiHivº
HL =  xi(Hivº - i)

i = A2RT2/(T’ + A3)
2  (T’ en ºF y T en ºR)
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Component a1 a2 a3 a4 a5

iC4 20,41853 3,4623E-02 1,4156E-05 -4,2461E-08 2,2970E-11
nC4 20,79783 3,1433E-02 1,9285E-05 -4,5887E-08 2,3810E-11
iC5 24,94637 4,4467E-02 7,0549E-06 -3,3442E-08 1,7745E-11

nC5 25,64627 3,8918E-02 2,3973E-05 -5,8426E-08 3,0799E-11

Component A1 A2 A3

iC4 5,611805 3870,419 409,949
nC4 5,741624 4126,385 409,5179
iC5 5,49978 4221,154 387,287

nC5 5,853654 4598,287 394,4148

R = 1,9860 btu/lbmol/R

El destil·lat líquid està a la temperatura de bombolla i, si el condensador és total, HV
s'ha de calcular a la temperatura de rosada del destil·lat. A més, quan no s’haja fet 
abans, caldrà fer els calculs d’equilibri dels corrents la temperatura de les quals encara 
no es conega. En els següents càlculs totes les entalpies, així com també els calors 
latents de vaporització ( i), vénen en Btu/lbmol. 
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Entalpia HV

Temperatura de rosada del destil·lat = 136,50 ºF
yi/Ki = 1,0000

Component yi Piº (psia) Ki yi/Ki i

iC4 0,0252 121,53 1,4297 0,0176 3,2519
nC4 (LK) 0,9350 89,62 1,0544 0,8868 2,3981
iC5 (HK) 0,0315 37,37 0,4397 0,0717 1,0000

nC5 0,0083 29,55 0,3476 0,0239 0,7906

T = 136,50 ºF
Component xDi Hviº yiHviº

iC4 0,0252 3118,21 78,62
nC4 0,9350 3144,33 2939,84
iC5 0,0315 3822,69 120,47

nC5 0,0083 3878,82 32,22

Hv  = 3171,15 Btu/lbmol

Entalpia HV

T = 139,00 ºF

Component yi Hviº yiHviº
iC4 0,0231 3181,69 73,58
nC4 0,9138 3207,88 2931,37
iC5 0,0474 3900,62 184,94

nC5 0,0157 3957,24 61,95

Hv   = 3251,85 Btu/lbmol

Entalpia HL

Temperatura de bombolla del destil·lat = 133,78 ºF
xiKi = 1,0000

Component xi Piº (psia) Ki xiKi i

iC4 0,0252 117,29 1,3799 0,0348 3,2736
nC4 (LK) 0,9350 86,29 1,0152 0,9492 2,4083
iC5 (HK) 0,0315 35,83 0,4215 0,0133 1,0000

nC5 0,0083 28,26 0,3324 0,0028 0,7886

T = 133,78 ºF = 593,45 ºR
Component xDi Hviº i HLiº xiHLiº

iC4 0,0252 3049,47 9156,89 -6107,43 -153,98
nC4 0,9350 3075,49 9777,97 -6702,48 -6266,60
iC5 0,0315 3738,29 10874,25 -7135,95 -224,89

nC5 0,0083 3793,88 11528,24 -7734,36 -64,24

HL  = -6709,71 Btu/lbmol

Entalpia HL

T = 139,00 ºF = 598,67 ºR

Component xDi Hviº i HLiº xiHLiº
iC4 0,0165 3181,69 9142,29 -5960,60 -98,45
nC4 0,8468 3207,88 9762,23 -6554,35 -5549,94
iC5 0,0978 3900,62 10847,93 -6947,31 -679,34

nC5 0,0389 3957,24 11503,42 -7546,18 -293,87

HL  = -6621,60 Btu/lbmol
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Una vegada calculades les entalpies, l’equació (1.98) proporciona: 

Càlcul del reflux extern mínim

(Rmín)intern = 0,3156
HL  = -6621,60 Btu/lbmol
HV  = 3251,85 Btu/lbmol
HL = -6709,71 Btu/lbmol
HV = 3171,15 Btu/lbmol

(Rmín)extern = 0,3236

Com s'hi pot veure, el reflux intern i l’extern són molt pareguts. 

e) Nombre d'etapes teóriques

S'aplica la correlació de Molokanov i col. Es suposa un valor per a N i s'utilitza l'eina 
"Buscar objetivo" per a obtindre el valor de N que fa que la funció objectiu s'iguale a 
zero. Es planteja la funció objectiu perquè s'anul·le quan es complisca l'equació de 
Molokanov. 

Nmín = 6,45
Rmín = 0,3236

R = 0,4853
X = 0,1089

N = 15,32
Y = 0,5436

F.O. = 0,0011

Per tant es requereixen 16 etapes ideals

R ha de ser 1,5 vegades el valor mínim.

f) Pis d'alimentació

Es calcula mitjançant l'equació de Kirkbride: 

zLK, F = 0,5073
zHK, F = 0,0451
zLK, B = 0,0121
zHK, D = 0,0316

B = 413
D = 474

NR + NS = 15,32
NR/NS = 0,4449

F.O. = -0,0475
NR = 4,72
NS = 10,60

El sector d'enriquiment té 5 pisos i el d'esgotament 11 pisos. Per tant, el pis 
d'alimentació és el 6 començant a comptar des del cap de la columna. 
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18. La mescla multicomponent que es descriu en el següent quadre, 
s'alimenta a una columna de rectificació. L'aliment és un líquid 
saturat. Dissenya la columna per a obtenir un percentatge de 
recuperació en el destil·lat del 95% de component C i del 5% de 
component D. Es considera adequat que la columna opere a una raó de 
reflux 1,5 vegades superior a la mínima. Es pot considerar que el reflux 
extern i l'intern són pràcticament iguals. Especifica en quin moment es 
fa ús de la consideració anterior.

Component FxF

A 0,1 3,0 
B 0,1 2,1 
C 0,2 2,0 
D 0,5 1,0 
E 0,1 0,8 

(solució: Nmín = 8,50, Rmín = 1,7659, N = 15,5, NR = 6,8, NS = 8,8) 

19. Considera la separació per destil·lació d'un efluent clorat per a la 
recuperació de C2H5Cl. L'alimentació és un líquid al seu punt de 
bombolla per a una pressió de la columna de 240 psia, amb la 
composició i els valors de K que s'indiquen per a les condicions de la 
columna:

Component Fracció molar K 
C2H4 0,02 5,1 
HCl 0,10 3,8 
C2H6 0,08 3,4 
C2H5Cl 0,80 0,15 

Les especificacions són:

(xD/xB ) per a C2H5Cl = 0,02  
(xD/xB ) per a C2H6 = 80 

Calcula (mitjançant mètodes aproximats):  

1. El nombre mínim d'etapes teòriques  
2. La distribució de productes  
3. El reflux mínim (intern).
4. El nombre d'etapes teòriques per a un reflux 1.5 vegades superior al 

valor del reflux mínim (intern)
5. L'etapa d'alimentació  

La columna tindrà un condensador parcial i un ebullidor parcial.  

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A B C Pc (psia) 
Etilè 5,227910 2568,994 433,9156 742,2 
HCl 5,688540 3244,028 442,268 1198,5 
Età 5,383894 2847,921 434,898 709,8 
Cloroetà 5,696013 4424,781 404,411 764,2 

(solució: Nmín = 2,84, Rmín = 0,181, N = 8,13, NR = 4,41, NS = 3,72) 
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20. Una columna de rectificació s'alimenta amb una mescla, vaporitzada en 
un 50%, la composició de la qual s'indica en la taula adjunta. La 
columna consta de caldera i un condensador parcial, i la relació de 
reflux és d’1.3. La pressió d'operació de la columna és de 350 psia. 
Considera menyspreables les pèrdues de pressió en el condensador i en 
la columna. S’ha de recuperar el 98,5 % del C3 alimentat i l’1,5% del 
C4 alimentat en el destil·lat. Dissenya la columna de forma aproximada.  

Component zi (fracció molar) 
metà 0.26 
Età 0.09 
Propà 0.25 
n-butà 0.17 
n-propà 0.11 
n-hexà 0.12 

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3 Pc (psi) 
metà 5,141350 1742,638 452,974 673,1 
età 5,383894 2847,921 434,898 709,8 
propà 5,353418 3371,084 414,488 617,4 
n-butà 5,741624 4126,385 409,5179 550,7 
n-pentà 5,853654 4598,287 394,4148 489,5 
n-hexà 6,039243 5085,758 382,794 440 

(solució: Nmín = 7,95, Rmín = 0,432, N = 12,3, NR = 6,63, NS = 5,64) 

21. Per a l'operació de destil·lació que s'indica seguidament, calcula el 
nombre mínim d'etapes d'equilibri i la distribució dels components no 
clau.

HK iC5   15 kmol/h

LK  nC4  6 kmol/h

             kmol/h
C3        2500
iC4         400
nC4(LK) 600
iC5 (HK) 100
nC5        200
nC6          40
nC7          50
nC8          40

Destil·lat
HK iC5 5 kmol/h

Residu
LK nC4 10 kmol/h

700 kPa
Alimentació

HK iC5   15 kmol/h

LK  nC4  6 kmol/h

             kmol/h
C3        2500
iC4         400
nC4(LK) 600
iC5 (HK) 100
nC5        200
nC6          40
nC7          50
nC8          40

Destil·lat
HK iC5 5 kmol/h

Residu
LK nC4 10 kmol/h

700 kPa
Alimentació
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Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3

C3 5,353418 3371,084 414,488 
iC4 5,611805 3870,419 409,949 
nC4 (LK) 5,741624 4126,385 409,518 
iC5 (HK) 5,499780 4221,154 387,287 
nC5 5,853654 4598,287 394,415 

Coeficients per a Cp(Btu·lb-mol-1·ºF-1, Cp = a1+a2T+a3T2+a4T3+a5T4, T en ºF)
Component a1 a2 a3 a4 a5

C3 15,58683 2,51 10-2 1,40 10-5 -3,53 10-8 1,86 10-11

iC4 20,41853 3,46 10-2 1,42 10-5 -4,25 10-8 2,30 10-11

nC4 (LK) 20,79783 3,14 10-2 1,93 10-5 -4,59 10-8 2,38 10-11

iC5 (HK) 24,94637 4,45 10-2 7,05 10-6 -3,34 10-8 1,77 10-11

nC5 25,64627 3,89 10-2 2,40 10-5 -5,84 10-8 3,08 10-11

(solució: després de modificar el balanç de matèria preliminar: Nmín = 7,80, 
Rmín = 0,269, Rmín, extern = 0,303, N = 19,49, NR = 3,21, NS = 16,28) 

22. S'ha de dissenyar una columna de rectificació per a la separació que 
s'indica. Calcula el nombre d'etapes d'equilibri que es requereixen, 
suposant que és igual a 2 vegades el nombre d'etapes per a reflux total. 
Quina és la relació de reflux òptima per a aquesta separació? L'aliment 
s'introdueix vaporitzat en un 66% i la pressió d'operació (constant en 
tota la columna) és de 30 psia.  

Alimentació

Destil·lat

Cues

Componente       kmol/h
C3                          160
nC4                        370
nC5                        240
nC6                          25
nC7                            5

5 kmol/h de nC5

                       

5 kmol/h de nC4

Dades:
ln (Piº/Pci) = A -B/(T +C) (T en ºF) 
Component A B C Pc (psia) 
C3H8 5,353418 3371,084 414,4880 665,9 
n-C4H10 5,741624 4126,385 409,5180 765,3 
n-C5H12 5,853654 4598,287 394,4150 845,6 
n-C6H14 6,039200 5085,800 382,7900 440,0 
n-C7H16 5,986270 5278,902 359,5259 396,6 

(solució: Nmín = 7,54, Rmín = 0,690, R = 0,846) 
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23. S’ha de separar la següent mescla d’alimentació mitjançant destil·lació 
ordinària a 120 psia, per a obtindre un destil·lat amb el 95.5% en mols 
del n-C4 i un residu amb el 90.0% en mols del i-C5. 

a) Calcula el nombre mínim d’etapes d’equilibri si s’utilitza 
l’equació de Fenske. 

b) Utilitza l’equació de Fenske per a determinar la distribució de 
components no clau en el destil·lat i en el residu. 

c) Si es suposa que l’alimentació está en el seu punt de bombolla, 
utilitza el mètode d’Underwood per a estimar la relació de reflux 
mínima.

d) Determina el nombre d’etapes teòriques que es requereixen si es 
considera L/D=1,3(L/D)min, ebullidor parcial i condensador total. 

e) Estima la localització de l’etapa d’alimentació. 

Component lbmol/h 
C3 5 
iC4 15 
nC4 25 
iC5 20 
nC5 35 
Suma 100 

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3

C3 5,353418 3371,084 414,488 
iC4 5,611805 3870,419 409,949 
nC4 (LK) 5,741624 4126,385 409,518 
iC5 (HK) 5,499780 4221,154 387,287 
nC5 5,853654 4598,287 394,415 

Coeficients per a Cp(Btu·lb-mol-1·ºF-1, Cp = a1+a2T+a3T2+a4T3+a5T4, T en ºF)
Component a1 a2 a3 a4 a5

C3 15,58683 2,51 10-2 1,40 10-5 -3,53 10-8 1,86 10-11

iC4 20,41853 3,46 10-2 1,42 10-5 -4,25 10-8 2,30 10-11

nC4 (LK) 20,79783 3,14 10-2 1,93 10-5 -4,59 10-8 2,38 10-11

iC5 (HK) 24,94637 4,45 10-2 7,05 10-6 -3,34 10-8 1,77 10-11

nC5 25,64627 3,89 10-2 2,40 10-5 -5,84 10-8 3,08 10-11

(solució: Nmín = 6,57, Rmín = 1,05, Rmín, extern = 1,31, N = 15,67, NR = 6,68, NS
= 8,99) 
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Com aplicar el mètode de Fenske-Underwood 
i Gililland (FUG) mitjançant el simulador de 
processos químics Chemcad 5.2.0. 
CHEMCAD permet la possibilitat d'aplicar el mètode FUG per a resoldre de 
manera aproximada la simulació o el disseny de columnes de destil·lació, per 
mitjà de l'ús de l'operació SHORCUT. El programa de destil·lació SHORTCUT 
utilitza el mètode de Fenske-Underwood-Gilliland per a simular una columna de 
destil·lació senzilla amb un aliment i dos productes, destil·lat (e1 corrent d'eixida) i 
residu (segon corrent d'eixida). Permet tant la simulació (“rating”) com el disseny 
(“design”) de la columna. La localització del pis d'alimentació es calcula per les 
equacions de Fenske o de Kirkbride. També permet un estudi del cas en què es 
varie la raó de reflux dintre d'un interval especificat, i examina l'efecte que açò té 
sobre el funcionament de la columna. Les columnes sempre es numeren de cap a 
cua. El pis de cap és el pis 1 i l’últim pis és el N. Si hi ha condensador o caldera, 
aquests són el pis 1 i N, respectivament.  

Els paràmetres a introduir són: 

mode:

1 - simulació pel mètode de Fenske-Underwood-Gilliland. 
2 - disseny pel mètode de Fenske-Underwood-Gilliland, amb localització 
del pis d'alimentació pel mètode de Fenske. 
3 - disseny pel mètode de Fenske-Underwood-Gilliland, amb localització 
del pis d'alimentació per l'equació de Kirkbride. 

Tipus de condensador:   

0 - per a condensador total (el destil·lat és un líquid) 
1 - per a condensador parcial (el destil·lat és vapor) 

Pressió en la columna (opcional): és el valor de la pressió en el primer pis de la 
columna (en el condensador). Si no s’hi introdueix, es considera que la columna 
treballa a la pressió del corrent d'alimentació. 

Pèrdua de pressió: el valor introduït més el corresponent a la pressió de la 
columna (paràmetre anterior) proporciona la pressió en l'últim pis (caldera). El 
valor per defecte és 0. 

Component clau lleuger (LK)

Recuperació del LK en el cap de la columna (en el destil·lat): es necessita un valor 
entre 0,5 i 1. Per simulació de columnes, el valor introduït es pren com a punt de 
partida per a les iteracions.Si no s'hi introdueix cap valor, el valor per defecte és 
0.95. És un paràmetre imprescindible en problemes de disseny. Es defineix la 
recuperació com la fracció de la quantitat total de component alimentat que s'obté 
com a producte en un determinat corrent, en aquest cas, en el destil·lat. 

Component clau pesant (HK)

Recuperació del HK en el cap de la columna: es requereix un valor entre 0 i 0,5. 
Es defineix la recuperació com la fracció de la quantitat total de component 
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alimentat que s'obté com a producte en un determinat corrent, en aquest cas, en 
el destil·lat. 

Nombre de pisos: és un paràmetre d'entrada en simulació i és calculat en 
problemes de disseny. 

Relació de reflux: és necessària en problemes de simulació. 

R/Rmínima: és el quocient entre la raó de reflux i la raó de reflux mínima. És un 
paràmetre necessari per a disseny. Si no s’hi introdueix s'utilitza la raó de reflux 
(parámetre anterior). Per tant, en disseny, si R/Rmínima és zero, ha d'especificar-
se un valor per a la raó de reflux. 

Nombre de punts per a l'estudi del cas: si es desitja fer un estudi de la influència 
de la raó de reflux sobre el funcionament de la columna, ha d'introduir-se el 
nombre de punts en què ha de dividir-se l'interval per a R/Rmin. 

Extrems per a l'interval de R/Rmín: aquests últims paràmetres només 
s'introdueixen, en problemes de disseny, si es desitja fer l'estudi del cas.  

El mòdul permet només la introducció d'un aliment i l'extracció de dos productes: 
el primer corrent d'eixida és el destil·lat i el segon el residu. 

Els mètodes utilitzats són: 

Equació de Fenske per al nombre mínim de pisos 
Equació d'Underwood per al reflux mínim 
Correlació de Gilliland per al nombre de pisos 
Correlacions de Fenske o de Kirkbride per a localitzar el pis d'alimentació 

El programa calcula el nombre mínim de pisos, la posició del pis d'alimentació, la 
calor eliminada en el condensador i la calor aportada en la caldera, el reflux 
mínim i la raó de reflux. 
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1.5 Métodes gràfics 

Els mètodes gràfics solen aplicar-se després d'efectuar una o diverses 
simulacions rigoroses, és a dir, quan es disposa d'informació sobre els perfils 
de temperatura, cabals i composició en l'interior d'una columna. Resulten 
especialment útils per a analitzar els resultats de la simulació, és a dir per a: 

Detecció de punts de contacte 

Identificació de punts d’alimentació inadequats 

Identificació d’excessius reflux i/o vapor generat en la caldera 

Detecció de situacions on resulten adequats intercanviadors interetapes 
(quan les interseccions allunyen les operatives de la corba d’equilibri, 
fet que equival a un augment dels cabals de líquid o de vapor que 
circulen per la columna). 

Orientació per a l’optimització de la columna (visualització de l’efecte 
del canvi de la composició d’aliments o productes, de l’estat tèrmic de 
l’aliment, etc.). 

1.5.1 Diagrames de Hengstebeck 

La construcció d'un diagrama de Hengstebeck suposa una extensió del mètode 
de McCabe-Thiele al cas de mescles multicomponents: el problema es tracta 
com una separació binària entre els components clau, i els cabals i 
composicions dels diferents corrents es basen en els dels dos clau. Es 
defineixen unes composicions i cabals efectius de la següent manera: 

xe,LK = xLK/(xLK + xHK)  (1.128) 
ye,LK = yLK/(yLK + yHK)  (1.129) 
Le = L(xLK + xHK)  (1.130) 
Ve = V(yLK + yHK)  (1.131) 

Per a calcular aquestes composicions i cabals efectius en l'interior de la 
columna, se suposa que en el sector d'enriquiment els components HNK estan 
absents i que els LNK mantenen una composició constant que rep el nom de 
composició limitant. Anàlogament, es considera que en el sector d'esgotament 
els components LNK estan absents i que els HNK es mantenen constants en la 
seua composició limitant.  

Per tant, amb la finalitat de poder aplicar les equacions anteriors en l'interior 
de la columna, es necessita determinar les composicions limitants de cada no 
clau en cada sector, és a dir, la composició de cada no clau en la zona en què 
aquest no clau presenta composició constant.  

L'estimació de la composició dels no claus es basa en l'aproximació que KLK = 
L’/V’ en la zona del sector d'esgotament on la composició del no clau pesant 
(HNK) és constant i KHK = L/V en la zona del sector d'enriquiment on la 
fracció molar de no clau lleuger (LNK) és constant. Basant-se en aquestes 
consideracions, les composicions limitants es poden calcular mitjançant les 
següents equacions: 
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LKHNK

B,HNK
lim,HNK K/K0.1

)'L/B(x
x   (1.132) 

0.1K/K
)L/D(y

x
HKLNK

D,LNK
lim,LNK   (1.133) 

0.1K/K
)'V/B(x

y
HNKLK

B,HNK
lim,HNK   (1.134) 

LNKHK

D,LNK
lim,lNK K/K0.1

)V/D(y
y   (1.135) 

Això pot fer-se perquè xHNK,lim·L’ = xHNK,B·B + yHNK,lim·V’, i a mès xHNK,lim·= 
yHNK,lim/KHNK,lim. Per tant, yHNK,lim·L’/KHNK - yHNK,lim·V’ = xHNK,B·B; és a dir,

1
K'V

'L
'V

Bx

yBx'V
K

'Ly

HNK

B,HNK

lim,HNKB,HNK
HNK

lim,HNK   (1.136) 

i es considera que L’/V’ = KLK. En efecte, per a una separació pronunciada i en 
la zona de HNK constant, es complirà que xLK,B<< xLK, i en el balanç de 
matèria i si la concentració de LK canvia poc d’etapa a etapa, xLK,B·B<< xLK·L’ 
i xLK,B·B<< yLK·V’, de manera que es pot considerar xLK·L’  yLK·V’
KLK·xLK·V’ i per tant, KLK  L’/V’. 

Així doncs, les equacions (1.128) a (1.131) poden reescriure’s: 

a) zona de xLNK constant del sector d’enriquiment: 

lim,LNK

LK
LK,e x0.1

x
x   (1.137) 

lim,LNK

LK
LK,e y0.1

y
y   (1.138) 

)x0.1(LL lim,LNKe   (1.139) 

)y0.1(VV lim,LNKe   (1.140) 
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b) zona de xHNK constant del sector d’esgotament: 

lim,HNK

LK
LK,e x0.1

x
x   (1.141) 

lim,HNK

LK
LK,e y0.1

y
y   (1.142) 

)x0.1('L'L lim,HNKe   (1.143) 

)y0.1('V'V lim,HNKe   (1.144) 

Els punts extrems del diagrama de Hengstebeck (representatius del destil·lat i 
del residu) es poden calcular mitjançant les equacions (1.128) i (1.129) a partir 
dels productes de cap i cua, i els pendents de les operatives, de (1.139), 
(1.140), (1.143) i (1.144). 

D’acord amb Hengstebeck, per a la construcció de la corba d'equilibri, si les 
volatilitats relatives dels components clau determinades a la temperatura de 
bombolla del producte de cues i a la temperatura de rosada del destil·lat 
difereixen menys d'un 10%, pot utilitzar-se l'equació: 

LK

LK
LK x)1(1

x
y   (1.145) 

on  = KLK/KHK. Quan la volatilitat relativa varia molt, la corba d'equilibri 
dependrà del reflux (que al seu torn determina en gran mesura la temperatura 
d'operació). En aquest cas, el procediment per a traçar la corba d'equilibri és el 
següent:

1. Determinar la raó de reflux. 

2. Determinar els cabals de vapor i de líquid. 

3. Calcular les composicions limitants dels no clau. 

4. Determinar LK,HK a diferents valors de xe en cada sector, mitjançant 
càlculs de punt de bombolla, utilitzant les composicions limitants dels 
no clau. Amb LK,HK pot calcular-se ye, mitjançant l’equació (1.145). 

5. Representar els punts (xe, ye).

Evidentment, si es disposa dels resultats d'una simulació rigorosa prèvia, que 
proporciona els perfils de composició en la columna, es disposa directament de 
dades d'equilibri multicomponet al llarg de la trajectòria de la rectificació, i pot 
construir-se el diagrama per aplicació directa de les equacions (1.128) i (1.129) 
a les dades d'equilibri. 

En representar els punts d'equilibri efectiu, es tenen dues corbes, una per al 
sector d'enriquiment i una altra per al d'esgotament, amb una discontinuïtat en 
el punt d'alimentació. Hengstebeck recomana traçar arbitràriament la unió 
entre ambdues corbes (figura 1.13). Evidentment, el tram de corba per al sector 
d’enriquiment s’ha d’extendre de manera que permeta el traçat de tots els pisos 
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per damunt del d’alimentació, mentre que el tram per al sector d’esgotament 
ha de permetre el traçat de tots els pisos per sota del d’alimentació.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
xe

y e

Figura 1.13. Connexió –arbitraria- entre les corbes d’equilibri efectives per 
als sectors d’enriquiment i d’esgotament, respectivament.

Hengstebeck recomana utilitzar la següent equació per a calcular la recta de 
l’aliment o recta , que té pendent igual a e/( e-1), on: 

e

lim,HNKlim,LNKL
e F

x'LxLF
  (1.146) 

on FL= porció líquida de l’aliment = L’ – L i Fe= F·(zLK+zHK) = fLK + fHK.
Aquesta relació es evident ja que:  

e

lim,HNKlim,LNK

e

lim,LNKlim,HNK

e

ee

e

Le
e

F
x'LxLL'L

F
x1Lx1'L

F
L'L

F
F

  (1.147) 

Una vegada construït el diagrama de Hengstebeck, s’utilitza igual que es fa en 
el mètode de McCabe-Thiele, com es pot veure a la figura 1.14. 
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Figura 1.14. Exemple de construcció d’un diagrama de Hengstebeck

1.5.2 Representació gràfica de la raó entre claus 

En els gràfics de raó entre claus es representa log(xLK/xHK) enfront del nombre 
de l'etapa. El pendent en cada pis dóna una mesura del fraccionament que 
s'aconsegueix. Segons l'equació de Fenske, a reflux total, aquesta representació 
ha de ser una recta; a refluxos elevats, serà pràcticament recta, i a menor 
reflux, només serà recta en les proximitats dels extrems de la columna. En 
disminuir el reflux apareix un punt d'inflexió pel fet que apareix un màxim per 
sota del pis d'alimentació i un mínim per damunt. Entre ambdós punts hi ha 
una regió en la qual la raó entre LK i HK disminueix en ascendir per la 
columna. Aquest comportament és únic de la rectificació multicomponent en 
les proximitats del reflux mínim, o quan els components clau constitueixen 
una petita porció de l'aliment, i rep el nom de destil·lació retrògrada o 
destil·lació inversa. També pot aparèixer quan els punts d'alimentació no són 
els òptims. 

Aquest comportament és degut a la presència de LNK per sota del pis 
d'alimentació i de HNK per damunt. Si per sobre del pis d'alimentació hi ha 
HHK, la columna separarà HK i HHK i el vapor s'enriqueix en HK. 
Anàlogament, per sota de l'aliment, se separarà a LK i LLK, i el líquid 
s'enriqueix en LK. Això és més acusat en les proximitats del reflux mínim, on 
les zones adjacents al pis d'alimentació s'utilitzen per a eliminar els 
components HHK i els LLK.  

Els punts de contacte en destil·lació multicomponent no ocorren en el pis 
d'alimentació, com ocorre en destil·lació binària, sinó per damunt i per sota del 
pis d'alimentació. Els pisos entre el punt de contacte inferior i el pis 
d'alimentació fraccionen els LNK del líquid de la secció inferior, i els 
compresos entre el punt de contacte superior i el pis d'alimentació, fraccionen 
els HNK del líquid de la secció d'enriquiment.  

Aquest tipus de gràfics és de gran utilitat per a detectar si la posició del pis 
d’alimentació està allunyada de la posició òptima, com pot veure’s a la figura 
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1.15 (b). En l’apartat 5.5. s’hi enumeren alguns dels criteris que solen utilitzar-
se per a determinar l’esmentada posició òptima.  

(a)

Log (xLK/xHK)

Número de pis

Pis d’alimentació 
massa baix

Pis d’alimentació 
massa alt

Pis d’alimentació 
òptim

Log (xLK/xHK)

Número de pis

Pis d’alimentació 
massa baix

Pis d’alimentació 
massa alt

Pis d’alimentació 
òptim

(b)
Figura 1.15. Representació gràfica de la raó entre claus (a) per a una 

columna operant a diferents raons de reflux; (b) per a una columna amb 
diferents localitzacions del pis d’alimentació 

1.5.3 Distribució de no claus: gràfics d/b 

Per a mescles multicomponents, a reflux total, tots els components estan 
distribuïts en alguna extensió entre el destil·lat i el residu. No obstant això, en 
condicions de reflux mínim, cap o només uns pocs dels no clau estan 
distribuïts. D'acord amb l'equació de Fenske, a reflux total, la representació de 
log(xD/xB) (o de log(d/b)) enfront de log  per a cada component, ha ser una 
recta de pendent Nmín, sent di i bi els cabals de component en el destil·lat i el 
residu, respectivament. Aquesta relació és no lineal a reflux mínim i a raó de 
reflux finita, superior a la mínima. A reflux mínim, la corba tendeix 
asintòticament els valors de log i per a LK en el destil·lat i HK en el residu, 
respectivament. D'altra banda, els claus distribuïts se separen millor a reflux 
total que a reflux mínim. 
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Log di/bi

Log i

Raó de reflux
elevada

Raó de reflux
baixa

Reflux total

Reflux mínim

Log di/bi

Log i

Log di/biLog di/bi

Log iLog i

Raó de reflux
elevada

Raó de reflux
baixa

Reflux total

Reflux mínim

Figura 1.16. Gràfic d/b corresponent a una columna que opera sota 
diferents raons de reflux. 

Aquest tipus de diagrames proporciona la base per a un mètode gràfic per a 
determinar la distribució de components no clau, proposat por Hengstebeck i 
basat en l’equació de Fenske. L’equació de Fenske pot escriure’s de la forma 
log (di/bi) = A + C log i, on l’especificació dels components clau permet 
determinar els valors de A i C (recta de la figura 1.16). Una vegada obtinguda 
aquesta recta, la distribució dels components no clau s’obtindria en llegir el 
valor del log (di/bi) corresponent a la volatilitat relativa de cada component no 
clau. D’aquesta forma es té la distribució de components no clau a reflux total, 
igual que amb les equacions (1.79) i (1.80). No obstant això, d’acord amb la 
bibliografia, i segons s’hi pot veure a la figura 1.16, aquesta es pot considerar 
com una bona aproximació a la distribució que s’hi obtindrà amb la columna 
treballant a una raó de reflux finita. 

1.5.4 Solució analítica del diagrama x-y: equació de 
Smoker

L'equació de Smoker proporciona una solució analítica anàloga al mètode 
gràfic de Hengstebeck, és a dir, considerant que tant la volatilitat relativa com 
els cabals molars de vapor i líquid que circulen per la columna són constants. 
S'aplica fonamentalment per a superfraccionadors en les separacions d’età-
etilè i d’isobutà-butà. Les equacions a utilitzar són les següents: 

relativatvolatilita
k)1(1c

kx'x
kx'x

)mc/(log
)mc/('x)1(mc1'x
)mc/('x)1(mc1'x

log
N

nn

oo

2

2
on

2
no

  (1.148) 
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on k es la solució de la següent equació (0 < k < 1): 

m(  - 1)k2 + m + b (  - 1) - k + b = 0  (1.149) 

L'equació de Smoker ha d'aplicar-se individualment a les seccions 
d'esgotament i enriquiment. Els valors per al sector d'enriquiment: 

m = R/(R + 1) (pendent de l’operativa) 
b = xD/(R + 1) (ordenada en l’origen de l’operativa) 
xo = xD

xn = xint (fracció molar de la intersecció operativa - recta )

i per al sector d’esgotament: 

Bn

into

BD

BD

xx
xx

x)R(x)1(z)1R(
x)xz(b

)D/B)(1(R
)D/B(R

'V
'Lm

   

 z = fracció molar en l’aliment 

L’equació de Smoker s’hi pot usar per a determinar el nombre d’etapes quan la 
volatilitat relativa es manté constant en cada sector. És particularment útil 
quan la volatilitat relativa s’hi troba molt propera a la unitat, per exemple en la 
separació d’isòmers amb punts d’ebullició molt propers, on no és viable l’ús 
de diagrames de McCabe-Thiele o Hengstebeck. La deducció d’aquesta 
equació pot consultar-se en el llibre de Coulson i Richardson.

Jafarey va desenvolupar una equació que és una simplificació de l'equació de 
Smoker per a destil·lació binària, i que és útil per a la predicció de l'efecte de 
les pertorbacions en les condicions d'operació de la columna, i que s'aplica en 
sistemes de control: 

)Rz)(1R(
R1ln

SlnN  ; 
BLK

HK

DHK

LK
x
x

x
x

S   (1.150) 

L'efecte de les pertorbacions en la columna s'avalua combinant l'equació de 
Jafarey amb els balanços de matèria:  
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1. Es calcula N per a l'operació normal de la columna 

2. Es resolen els balanços per a les noves condicions d'operació 

3. Es recalcula el nou valor de la variable sota control de manera que N 
es mantinga 

Douglas i col. han estès l’equació de Jaffarey a destil·lació multicomponent. El 
procediment consisteix a definir dos pseudocomponents equivalents a LK + 
LNK i HK + HNK, respectivament.

1.5.5 Determinació de la posició òptima del pis 
d’alimentació

Kister ha fet una anàlisi de les diferents opcions per a determinar la posició 
òptima del pis d’alimentació i ha conclòs que alguns dels criteris que poden 
utilitzar-se són: 

1. És aquell en el qual xLK/xHK és el més pròxim possible al valor 
d'aquesta relació en la porció líquida de l'aliment (sotmès a destil·lació 
sobtada a la pressió de la torre). 

2. La composició binària equivalent de LK en l'aliment correspon a la 
intersecció entre les rectes operatives en un diagrama de Hengstebeck. 

3. El pis d'alimentació dóna els pendents més semblants a banda i banda 
del pis d'alimentació en una representació de la raó de claus. Si el pis 
d'alimentació està massa alt, provoca excessiva destil·lació inversa per 
sota del punt d'alimentació, i si està massa baix, per damunt. 

4. Utilitzar els resultats de l’aplicació d’una tècnica analítica aproximada 
o rigorosa. 

Algunes observacions a tenir en compte: 

Els criteris 1 i 2 solen funcionar bé, però no sempre (sobretot 
funcionen malament en aproximar-se al reflux mínim).  

Els LNK tendeixen a superar la raó entre claus òptima en el pis 
d'alimentació, mentre que els HNK tendeixen a ser inferiors. Quan la 
quantitat de HNK és molt major que la de LNK, o a l’inrevés, els 
criteris 1 i 2 poden fallar.  

Els components no clau la volatilitat dels quals és pròxima a la dels 
claus tendeixen a augmentar la raó òptima xLK/xHK (o la concentració 
de LK) en el pis d’alimentació. 

El primer criteri sol funcionar millor quan hi ha més LNK que HNK, 
mentre que el segon ho fa quan HNK és superior a LNK. 

Un procediment proposat per Ricker i Greens (1974) per a determinar la 
posició òptima del pis d’alimentació és el següent: 
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1. Es suposen valors per a NR i Ns

2. Es calcula la columna per un mètode rigorós i es determina la raó de 
reflux per a obtindre la separació desitjada. 

3. Amb la raó de reflux, s’obté el nombre de pisos mitjançant un mètode 
aproximat. 

4. Amb els resultats del pas anterior, es realitza una nova estimació de NR
i Ns.

5. Es comprova si les diferències amb els valors de NR i Ns suposats són 
prou petites, i si no ho són, es corregeixen els perfils de la columna i 
es repeteix des del punt 2.  

1.5.6 Anàlisi de columnes existents: mètode de 
Smith-Brinkley 

És un mètode aproximat de simulació de columnes, és a dir, donat el nombre 
de pisos, la raó de reflux i la posició del pis d'alimentació, calcula la 
composició dels productes. Es tracta d'un mètode aplicable tant a absorció i 
extracció, com a destil·lació.  

Tenint en compte que es tracta d'un mètode d'anàlisi de columnes, els valors de 
N, nombre de pisos de la columna, i M, nombre de pisos per sota de l'aliment, 
són coneguts. Ki i Ki’ s'avaluen a les temperatures efectives de les seccions de 
cap i de cua. Si es disposa d'un perfil de temperatura, la temperatura efectiva 
mitjana és la mitjana aritmètica de les temperatures dels pisos en el sector en 
qüestió. Alternativament, s'usa la mitjana aritmètica entre la temperatura del 
pis d'alimentació i la temperatura del pis de l'altre extrem del sector. La forma 
de les equacions, per a destil·lació, és la següent: 
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  (1.151) 

Estrictament, les equacions (1.151) no han d'aplicar-se si el condensador és 
parcial, ja que s’hi ignora la diferència entre el producte de cap i el reflux, però 
no obstant això pot aproximar-se que si hi ha condensador parcial, l'equació 
s'utilitzarà incrementant N en 1.  
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Exercicis d’aplicació. Aplicació del mètode 
de Hengstebeck 

24. (exercici resolt). Una columna de rectificació s'alimenta amb una 
mescla, vaporitzada en un 66%, la composició de la qual s'indica en la 
taula adjunta. La columna consta de caldera i condensador parcial i la 
relació reflux és de 1.5. La pressió d'operació de la columna és de 315 
psia. Considera menyspreables les pèrdues de pressió en el condensador 
i en la columna. S’ha de recuperar el 98.4 % del C3 alimentat i l’1.76% 
del C4 alimentat en el destil·lat. Construeix el diagrama de Hengstebeck 
i calcula el nombre de pisos i el reflux mínim.

Component zi (fracció molar) 
Metà 0.26 
Età 0.09 
Propà 0.25 
n-butà 0.17 
n-propà 0.11 
n-hexà 0.12 

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3 Pc

Metà 5,14135 1742,638 452,974 673,1 
Età 5,383894 2847,921 434,898 709,8 
Propà 5,353418 3371,084 414,488 617,4 
n-butà 5,741624 4126,385 409,5176 550,7 
n-propà 5,853654 4598,287 394,4148 489,5 
n-hexà 6,039243 5085,758 382,794 440,0 

SOLUCIÓ:

Dades:
1 -  = 0,66

 = 0,34
R = 1,5
P = 315 psia

% Rec C3 = 0,984 x 100
% Rec C4 = 0,0176 x 100

Base de càlcul: F = 100 kmol/h

Càlculs previs

Per a poder construir el diagrama de Hengstebeck es necessita conèixer la composició 
del destil·lat i de les cues, per tal d’obtindre els valors efectius corresponents. Es 
disposa d'especificacions per als components clau i caldrà fer una estimació raonable 
per als no clau. Per exemple: 
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        ALI MENT             DESTIL·LAT              RESIDU
Component z f yD d xB b
metà 0,26 26 0,4341 26 0 0
età 0,09 9 0,1503 9 0 0
propà 0,25 25 0,4107 24,6 0,0100 0,4
n-butà 0,17 17 0,0050 0,2992 0,4165 16,7008
n-pentà 0,11 11 0 0 0,2743 11
n-hexà 0,12 12 0 0 0,2992 12
CABAL (kmol/h) 100 59,90 40,10

on els cabals de components clau s’ha calculat considerant els Graus de recuperació 
especificats. A continuació, cal calcular les composicions limitants dels components 
no clau en cada sector. Abans, s’ha de determinar el cabal dels corrents de líquid i de 
vapor al llarg de la columna: 

CABALS EN CADA SECTOR

L = R D = 89,85 kmol/h
V = L + D = 149,75 kmol/h

L' = L + F = 123,85 kmol/h
V' = V - (1- )F = 83,75 kmol/h

Es suposen cabals molars constants.

Per a l’aplicació del mètode de Hengestebeck, es considera que KLK = L’/V’ i KHK = 
L/V. la resta de constants d’equilibri es poden obtenir si es diposa de valors de 
volatilitats per als components NK. En aquest cas, els valors de volatilitat s’obtenen 
mitjançant un càlcul de l’equilibri de l’aliment. Es considera que les volatilitats 
relatives es mantenen constants en l'interval de pressió i temperatura d'operació de la 
columna i es fa un càlcul de l'equilibri de l'aliment, que permet obtenir valors de les 
volatilitats representatius dels corresponents a les condicions de la columna. Amb 
aquests valors de les volatilitats, les constants d'equilibri dels diferents components, 
necessaris per al càlcul de les composicions limitants s'obtenen mitjançant kHK = L/V, 
kLK = L'/V', kNK = NK·kHK.

T SUPOSADA = 189,01 ºF
= 0,34

p( ) = -0,000782957

Component Piº (psia) K y = f( ,z,K) x =y/K
metà 7621,88 24,20 0,3857 0,0159 43,8254
età 1610,36 5,1123 0,1239 0,0242 9,2595
propà 489,32 1,5534 0,2845 0,1831 2,8135
n-butà 173,91 0,5521 0,1332 0,2413 1,0000
n-pentà 64,42 0,2045 0,0474 0,2316 0,3704
n-hexà 25,32 0,0804 0,0245 0,3053 0,1456

Per tant, les constants d'equilibri pel càlcul de les composicions limitants són: 

Component K
metà 26,2952 ·kHK

età 5,5557 ·kHK

propà 1,4788 L'/V'
n-butà 0,6000 L/V
n-pentà 0,2223 ·kHK

n-hexà 0,0874 ·kHK

Com es pot veure, els valors de les constants d’equilibri calculades mitjançant les 
volatilitats relatives amb les aproximacions del mètode de Hengstebeck són molt 
paregudes a les que proporciona el càlcul de l’equilibri de l’aliment. 

Càlcul de les composicions limitants dels components no clau

Sector d'esgotament

Component x y
n-pentà 0,1045 0,0232
n-hexà 0,1030 0,0090
SUMA 0,2075 0,0322

HNK = C5 i C6
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Sector d'enriquiment

Component x y
metà 0,0068 0,1777
età 0,0121 0,0674
SUMA 0,0189 0,2451

LNK = C1 i C2

Per a resoldre el problema cal abordar dos aspectes: 
1) Construcció de la corba d'equilibri "efectiva" 

2) Càlcul de les rectes operatives i de la recta  "efectiva" 

Càlcul de la corba d'equilibri efectiva

El procediment a seguir, atès que es considera que la volatilitat es manté constant en 
l'interval de condicions d'operació consisteix a: 

1. Donar valors a x en cada sector 

2. Calcular xe

3. Determinar ye utilitzant l'expressió que proporciona y = f(x) mitjançant la 
volatilitat

Si es considera LK, HK = kLK/kHK = (L'/V')/(L/V), s’obté: 

Volatilitat calculada a partir del quocient entre cabals: 2,4647

Ara es tenen en compte les següents consideracions: 

En el sector d'esgotament es considera que sols estan presents els dos 
components clau (C3 i C4) i els no clau pesants (C5 i C6). La composició 
dels no clau es considera constant en tot el sector i igual a la composició 
limitant. 
En el sector d'enriquiment es considera que sols estan presents els dos 
components clau (C3 i C4) i els no clau lleugers (C1 i C2). La composició 
dels no clau es considera constant en tot el sector i igual a la composició 
limitant.  
En el sector d'enriquiment es considera que xe variarà aproximadament entre 
ze i yDe

En el sector d'esgotament es considera que xe variarà aproximadament entre 
ze i xBe

Per tant: 

ze = 0,5952
xBe = 0,0234
yDe = 0,9880

xC1 xC2 xC3 xC4 xC5 xC6 xe ye

0 0 0 0,7925 0,1045 0,1030 0,0000 0,0000
0 0 0,1 0,6925 0,1045 0,1030 0,1262 0,2625
0 0 0,2 0,5925 0,1045 0,1030 0,2524 0,4541
0 0 0,3 0,4925 0,1045 0,1030 0,3786 0,6002
0 0 0,4 0,3925 0,1045 0,1030 0,5047 0,7152
0 0 0,5 0,2925 0,1045 0,1030 0,6309 0,8082
0 0 0,6 0,1925 0,1045 0,1030 0,7571 0,8848

0,0068 0,0121 0,9811 0 0 0 1 1
0,0068 0,0121 0,95 0,0311 0 0 0,9683 0,9869
0,0068 0,0121 0,9 0,0811 0 0 0,9173 0,9647
0,0068 0,0121 0,8 0,1811 0 0 0,8154 0,9159
0,0068 0,0121 0,7 0,2811 0 0 0,7135 0,8599
0,0068 0,0121 0,6 0,3811 0 0 0,6115 0,7951
0,0068 0,0121 0,5 0,4811 0 0 0,5096 0,7192
0,0068 0,0121 0,4 0,5811 0 0 0,4077 0,6292
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Diagrama d'equilibri efectiu

xe ye

0 0
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0,2524 0,4541
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0,5047 0,7152
0,6309 0,8082
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0,9173 0,9647
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0,5096 0,7192

ENRIQUIMENT

ESGOTAMENT

DIAGRAMA D'EQUILIBRI EFECTIU

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1xe

y e

Càlcul de les rectes operatives i de la recta efectiva

Les rectes operatives es tracen una vegada se’n coneix el pendent i un punt. El pendent 
és igual al quocient Le/Ve en cada sector, i el punt per on passen és el lloc geomètric de 
la composició dels dos corrents que s'hi creuen entre etapes. 

Recta operativa d'enriquiment

Passa pel punt...

xe = 0,9880
ye = 0,9880

I el seu pendent és ...

Le = 88,15202821
Ve = 113,0512282

pendent = Le/Ve = 0,7798

Per tant, l'equació de la recta és ...

pendent = 0,7798
ordenada en l'origen = 0,2176

x = y = yD

Recta operativa d'esgotament

Passa pel punt...

xe = 0,0234
ye = 0,0234

I el seu pendent és ...

Le' = 98,15
Ve' = 81,05

pendent = Le'/Ve' = 1,2110

Per tant, l'equació de la recta és ...

pendent = 1,2110
ordenada en l'origen = -0,0049

x = y = xB

De la composició del residu, B
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Recta 

Passa pel punt...

xe = 0,5952
ye = 0,5952

I el seu pendent és ...

Porció líquida de l'aliment = FL = 34 kmol/h
Aliment efectiu = Fe = fLK + f HK = 42 kmol/h

e = 0,2380

pendent = e/( e - 1) = -0,3124

x = y = zF

De la composició de l'aliment

(és L-L')

Una altra possibilitat per a calcular e podria ser calcular FLe = FL · (xFLK + XFHK) i 
després ye = FLe/Fe:

FLe = 14,4317
e = 0,3436

Tanmateix, com s'hi pot veure, els valors obtinguts en calcular e d'ambdues formes 
no coincideixen. La diferència obeeix que en un cas es suposa que Le = L (1- xLNK, lim)
i en l'altre s'utilitzen directament els valors procedents del càlcul de l'equilibri de 
l'aliment (FLe = FL · (xFLK + XFHK)). Òbviament, ambdós valors no coincideixen, atès 
que si no, les e respectives també ho farien.  

Les diferències procedeixen de les suposicions fetes per a les composicions limitants 
en cada sector de la columna. 

Evidentment, una vegada s'ha fet el càlcul de l'equilibri de l'aliment, a priori sembla 
més correcte utilitzar e calculat a partir de la composició de la fracció líquida de 
l'aliment. Tanmateix, si es fera així, els cabals efectius en el sector d'esgotament NO 
PODRIEN CALCULAR-SE MITJANÇANT Le' = L' (1- xHNK, lim) i Ve' = V' (1-

yHNK, lim) ja que llavors les rectes operatives no s'intersectarien sobre la recta ye.

Per tant, l'equació de la recta és ...

pendent = -0,3124
ordenada en l'origen = 0,7812

Ara pot fer-se la comprovació que la intersecció entre les rectes operatives ocorre 
sobre la recta , com efectivament ocorre: 

Intersecció ...
x = 0,5160
y = 0,6200

Donat el valor de x, el valor de y, sobre la recta q és ...

y = 0,6200

Finalment, amb l’equilibri efectiu, les rectes operatives i la recta , es construeix el 
diagrama sobre el qual es farà la determinació gràfica del nombre de pisos teòrics: 
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DIAGRAMA DE HENGSTEBECK
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S'han de dibuixar els pisos entre les operatives i la corba d’equilibri, de la mateixa 
manera que s'hi fa en el mètode de McCabe-Thiele. En aquest cas, també es pot fer 
que el full de càlcul "dibuixe" els "graons" del diagrama (per tant, el que s'estarà 
aplicant realment serà el mètode analític de Sorel-Lewis). Per a procedir-hi, primer cal 
ajustar els dos trams de la corba d'equilibri efectiva -encara que en aquest cas concret 
podria ajustar-se com un únic tram- i després s'hi calculen les successives 
interseccions.

Ajust del tram d'esgotament

A = 0,7523
B = -0,7557
C = 0,6592
D = 0,3441
E = 0

x y xcalc (x-xcalc)
2

0 0 0 0
0,1262 0,2625 0,1257 0,0000
0,2524 0,4541 0,2535 0,0000
0,3786 0,6002 0,3783 0,0000
0,5047 0,7152 0,5038 0,0000
0,6309 0,8082 0,6307 0,0000
0,7571 0,8848 0,7583 0,0000

F.O. 3,8579E-06

S'ajusta x = f(y) perquè es vol obtenir el líquid (x) a partir del vapor (y)

x = Ay4 + By3 + Cy2 + Dy + E 
Passa per (0,0): E = 0
Passa per (1,1): D = 1 - A - B -C

Els coeficients A, B i C s'obtenen mitjançant l'eina "solver", per a minimitzar la funció 
objectiu de sumatori dels quadrats de les diferències entre les composicions originals i 
les calculades pel polinomi.
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Ajust del tram d'enriquiment

A = 0,8653
B = -0,8371
C = 0,5236
D = 0,4483
E = 0

x y xcalc (x-xcalc)
2

1 1 1 0
0,9683 0,9869 0,9685 0,0000
0,9173 0,9647 0,9176 0,0000
0,8154 0,9159 0,8155 0,0000
0,7135 0,8599 0,7134 0,0000
0,6115 0,7951 0,6125 0,0000

- - - -

F.O. 9,4635E-07

S'utilitzen els mateixos criteris que en el cas anterior

x = Ay4 + By3 + Cy2 + Dy + E 
Passa per (0,0): E = 0
Passa per (1,1): D = 1 - A - B -C
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En aquest cas que els dos trams d’equilibri efectiu calculats se solapen perfectament, 
es podria haver fet un únic ajust per a tota la corba. A més, cal tenir en compte que 
poden haver d’altres correlacions per a fer l’ajust que siguen més apropiades que la 
polinómica, com ara y = Ax/(1+(A-1)x) o y = Ax/(1+Bx). 

Ara ja es pot procedir al càlcul del nombre de pisos teòrics, partint de la composició 
del destil·lat i mitjançant la corba d’equilibri per a calcular la composició del vapor en 
equilibri amb cada líquid i la recta operativa adient per a calcular el vapor que es creua 
amb cada líquid. Així doncs, es procedeix de la mateixa manera que en el mètode de 
McCabe-Thiele: 

Construcció del diagrama

x y Canvi? Sector
0,9880 0,9880
0,9715 0,9751 no enriquiment
0,9412 0,9515 no enriquiment
0,8886 0,9105 no enriquiment
0,8050 0,8453 no enriquiment
0,6892 0,7550 no enriquiment
0,5578 0,6525 no enriquiment
0,4398 0,5276 si esgotament
0,3124 0,3734 no esgotament
0,1957 0,2320 no esgotament
0,1081 0,1259 no esgotament
0,0525 0,0586 no esgotament
0,0223 0,0221 si fi
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DIAGRAMA DE HENGSTEBECK
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Finalment, per al càlcul del reflux mínim, cal tenir en compte que aquesta condició 
s'assoleix quan una recta operativa s'intersecta amb la corba d'equilibri dintre del 
sector corresponent. Encara que depèn de la forma de la corba d'equilibri, és freqüent 
que el punt de contacte que condueix al major reflux mínim es trobe en la intersecció 
entre la recta  i la corba d'equilibri. En eixe cas, el pendent de la recta operativa 
corresponent permet calcular la raó de reflux mínima. 

Per a fer el càlcul, s’optimitza, mitjançant l'eina "Buscar objetivo", el valor de x que fa 
que la y calculada per l'equació de la operativa menys la calculada per l'equilibri siga 
igual a zero: 

Intersecció recta -corba d'equilibri efectiva en el sector d'enriquiment

x = 0,3910
y = 0,6591

F.O. = 4,6499E-02

Intersecció recta -corba d'equilibri efectiva en el sector d'esgotament

x = 0,4032
y = 0,6552

F.O. = 2,6314E-02

Punt considerat per a calcular el pendent que dóna el reflux mínim

x = 0,3971
y = 0,6571

Pendent de la recta operativa

pendent = 0,5599

R = pendent/(1-pendent) = 1,272

Rmín, e = 1,272

Le, mín = Rmín, e · De = 31,67
Lmín = Le, mín · (1- xLLK, lim) 31,67

Rmín = Lmín/D = 0,529
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1.6 Altres mètodes aproximats: mètodes de grup 

1.6.1 Aplicació dels mètodes de grup a absorció i 
desorció

Els mètodes de grup són mètodes de càlcul aproximats que relacionen el 
nombre d'etapes d'equilibri necessàries per a arribar a una determinada 
separació i les composicions dels corrents d'entrada i sortida de la cascada 
d'etapes d'equilibri. Aquests mètodes s'apliquen fonamentalment quan els 
components majoritaris (component inert, dissolvent, etc.) de les fases en 
contacte són immiscibles. La major utilitat d'aquests mètodes es troba per tant 
en la resolució aproximada de problemes d'absorció.  

Aquests mètodes reben aquest nom, mètodes de grup, pel fet que consideren 
solament un tractament global de les etapes de la cascada, sense tenir en 
compte els canvis de temperatura i de composició en les etapes individuals. 

El mètode de grup es deu a Kremser i va ser millorat per Souders i Brown,
Horton i Franklin i Edmister.

Considerem N etapes adiabàtiques (figura 1.17), disposades per a absorbir les 
espècies presents en el vapor que entra per la base de la columna. Es suposa 
que aquestes espècies estan absents en el líquid que entra. Les etapes es 
numeren de cap a cua. Un balanç de matèria incloent les etapes 1 a N-1, per a 
una espècie qualsevol que s'absorbeix, condueix a: 

viN = vi1 + li, N-1  (1.152) 

on

viN = yiN VN  (1.153) 
li, N-1 = xi, N-1 LN-1  (1.154) 

i li,0 =0. Tenint en compte que els corrents que abandonen la mateixa etapa 
estan en equilibri, per a l’etapa N es té: 

yi,N, = Ki,N xi,N  (1.155)

Combinant (1.153), (1.154) i (1.155), s’obté: 

NN,i
N

N,i
N,i

VK
L

l
v   (1.156) 
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Eixida de vapor
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Figura 1.17. Representació esquemàtica d’un absorbidor 

Es defineix el factor d’absorció, Aij, per a una etapa j i un component i donats, 
com a: 

jij

j
ij VK

L
A   (1.157) 

Combinant (1.156) i (1.157), i ometent el subíndex i referent al component, 
s’obté:

vN = lN/AN  (1.158) 

Substituint (1.158) en (1.152), 

lN = (lN-1 + v1)AN  (1.159) 

El cabal intern de component, lN-1, es pot estimar aplicant balanços de matèria 
a seccions cada vegada més petites de la part superior de la cascada. Per a les 
etapes 1 a N-2, 

lN-1 = (lN-2 + v1)AN-1  (1.160) 

Substituint (1.160) en (1.159), s’obté 

lN = lN-2 AN-1 AN + v1(AN + AN-1 AN)  (1.161) 

Continuant aquest procés fins a l’etapa superior, on l1=v1A1, l’equació 
(1.1619) es converteix finalment en: 

lN = v1(A1 A2 A3 ... AN + A2 A3 .... AN + A3 ... AN + ... + AN)  (1.162) 
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Si ara es combina (1.162) amb el balanç global de component, 

lN = vN+1 - v1  (1.163) 

s’obté una equació que permer obtenir el cabal de component en el vapor que 
ix de la columna en funció del vapor que hi entra i de la fracció de 
recuperació:

v1 = vN+1 A  (1.164) 

on, per definició, la fracció de recuperació és 

1A...A...AA...AAA...AAA
1

NN3N32N321
A   (1.165) 

Evidentment, hi ha una fracció de recuperació per a cada component, i 
representa la fracció d'aquest component en el vapor que entra que no és 
absorbida pel líquid que baixa per la columna.  

Per a l’aplicació del mètode de grup, es defineix un factor d'absorció efectiu 
mitjà Ae, que substitueix els factors d'absorció individuals corresponents a 
cada etapa. L’equació (1.165) es transforma llavors en 

1A...AAA

1

e
2N

e
1N

e
N

e
A   (1.166) 

En multiplicar i dividir per (Ae - 1) l’equació (1.166) es redueix a: 

1A

1A
1N

e

e
A   (1.167) 

L'equació (1.166) es troba representada gràficament en la bibliografia, amb N 
com a paràmetre, per a poder calcular fàcilment Ae a partir de A o a l’inrevés, 
encara que amb les eines de càlcul de què es disposa actualment és més fàcil, 
ràpid i fiable fer el càlcul numèricament que per interpolació gràfica.  

En el cas d'un desorbidor en contracorrent, si se suposa que els components 
desorbits del líquid estan absents en el vapor que entra i s'ignora la 
condensació o absorció de l'agent de desorció (és a dir, es considera que no hi 
ha transferència de matèria de l’agent de desorció des del vapor fins al líquid), 
les equacions es dedueixen d'una forma anàloga al cas d'absorció. Si 
s'inverteix la numeració de les etapes (ara es numeren de cua a cap) amb la 
finalitat que les equacions resultants tinguen la mateixa forma, els resultats 
són:

l1 = lN+1 S  (1.168) 
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on:

1S

1S
1N

e

e
S   (1.169) 

A
1

L
KVS   (1.170) 

Els valors de s es troben també en la bibliografia, representats gràficament, al 
mateix temps que A .

Les equacions anteriors s'han deduït considerant que la substància o 
substàncies que es transfereixen d'una fase a una altra no estan presents en el 
líquid (per a absorció) o en el gas (per a desorció) d'entrada. Tanmateix, tal 
com es mostra en la figura 1.18, els absorbidors s'acoblen freqüentment amb 
desorbidors o columnes de destil·lació per a permetre la regeneració i 
recirculació de l'absorbent. Com que l'acció de desorció no és perfecta, 
l'absorbent que entra en l’absorbidor quasi sempre conté les espècies presents 
en el vapor que entra en l’absorbidor. Així doncs, el vapor que ascendeix a 
través de l’absorbidor pot desorbir aquestes espècies així com altres espècies 
absorbides que entren amb la reposició del líquid absorbent. Considerant les 
definicions de les fraccions de recuperació per a absorció i per a desorció, es 
pot plantejar una equació general, que té en compte la possibilitat de 
transferència de qualsevol component en qualsevol sentit (des del líquid al 
vapor o a l’inrevés). Així, el balanç total en l’absorbidor per a un component 
que apareix tant en el vapor com en el líquid que hi entren ve donat per: 

)1(lvv SoA1N1   (1.171) 

que generalment s’aplica per a cada component del vapor que entra en 
l’absorbidor.  

Amb la finalitat d’obtenir els valors de A i S que permeten resoldre el 
problema, ja que proporcionen els cabals de component en els corrents 
d’eixida a partir del cabals alimentats, es requereixen expressions per a Ae i Se.
Aquestes expressions es poden obtenir a partir d’equacions deduïdes per 
Edmister:

5.025.0)1A(AA 2
1

1Ne   (1.172) 

5.025.0)1S(SS 2
1

N1e   (1.173) 

on els subíndexs de les etapes fan referència a la figura 1.17. Aquestes 
equacions són exactes per a un absorbidor adiabàtic amb dues etapes i 
constitueixen aproximacions raonablement bones per a absorbisors adiabàtics 
amb més de dues etapes.  
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Reposició
d’absorbent

Desorbidor

Agent de desorció
(p.e. vapor d’aigua o 
         un altre gas inert)

Absorbidor

Entrada de vapor

Recirculació d’absorbent

a)
Reposició 
d’absorbent

Desorbidor
amb ebullició

Absorbidor

Entrada de vapor

Recirculació d’absorbent

b)

Reposició 
d’absorbent

Destil·lacióAbsorbidor

Entrada de vapor

c)

Figura 1.18. Diferents esquemes d’acoblament per a la recuperació de 
l’absorbent. a) Ús de vapor d’aigua o d’un gas inert com a desorbents. b) Ús 

de desorbidor amb ebullidor. c) Ús de destil·lació. 
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Els valors de A i S per a les etapes superior i inferior, necessaris per a calcular 
els factors d’absorció i desorció efectius, estan basats en temperatures 
suposades i en els fluxos molars totals de vapor i líquid que ixen de les etapes. 
Els fluxos totals es poden estimar a partir de les següents equacions 
proposades per Horton i Franklin,

N
1

1

1N
12 V

V
VV   (1.174) 

1201 VVLL   (1.175) 

N
1

1N

1
1NN V

V
VV   (1.176) 

Aquestes equacions es poden deduir fàcilment si es suposa que la contracció 
molar del vapor és la mateixa per a totes les etapes. Són per tant expressions 
aproximades. A més, suposant que la variació de temperatura del líquid és 
proporcional al volum de gas absorbit s’obté: 

11N

21N

oN

1N
VV
VV

TT
TT

  (1.177) 

La resolució simultània d’aquesta equació amb un balanç d’entalpia permet 
obtenir T1 i TN. Generalment, si To  TN+1, (T1 - To), varia entre 0 i 20ºF, 
depenent de la fracció absorbida del gas que entra. 

El cabal mínim d'absorbent, que correspon a un nombre infinit d'etapes, es pot 
estimar a partir de la següent equació, obtinguda de (1.167), fent N = .

(Lo)min = Kk VN+1 (1 - Ak)  (1.178) 

on el subíndex k es refereix al component clau. En (1.178) s'admet que no hi 
ha component clau en el líquid absorbent que entra, que Ak < 1, i que la fracció 
absorbida del gas d’alimentació és petita. 

Quan només s'absorbeix una petita fracció del gas d'alimentació, pot 
considerar-se com a suposició de partida que L1  LN  Lo, V1  VAN  VN+1 i T1

 TN  (To + TN+1)/2. Aquestes suposicions constitueixen l’aproximació de 
Kremser i són raonables en certs processos, com en la recuperació dels 
components de la fracció gasolina a partir del gas natural. 

En el cas d’un desorbidor, i si de nou s’inverteix la numeració de les etapes 
(cua a cap) amb la finalitat de mantenir la mateixa forma de les equacions, es 
té:

Se = SN(S1 + 1) + 0.25 1/2 - 0.5  (1.179) 

Amb el fi d’estimar S1 i SN, es poden aplicar les equacions de Horton i 
Franklin:
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N
1

1

1N
12 L

L
LL   (1.180) 

12o1 LLVV   (1.181) 

N
1

1N

1
1NN L

L
LL   (1.182) 

i, de nou considerant que la temperatura del líquid és proporcional a la 
contracció del líquid: 

11N

N1N

11N

N1N
LL
LL

TT
TT

  (1.183) 

El cabal mínim de l'agent de desorció per a un valor especificat de s del 
component clau K, que correspon a un nombre infinit d'etapes es pot estimar a 
partir d'una equació anàloga a (1.169) amb N = 

)1(
K

L
)V( Sk

k

1N
mino   (1.184) 

Aquesta equació implica que Kk < 1 i que la fracció de líquid d’alimentació 
desorbida és petita. 

En la figura 1.19 es mostra esquemàticament quina podria ser la seqüència de 
passos a seguir en la resolució d'un problema d'absorció o desorció per 
aplicació del mètode de grup. 

FI

Es suposa un primer valor per a LN, V1, TN i T1 (Aproximació de Kremser)

Es calcula V2, L1, VN (aproximació de Horton i Franklin)

Es calcula K1, KN, A1, AN, S1, SN, Se, Ae, FA, Fs:

S’obté lN, v1 (és a dir xN i y1)

S’obté LN i V1

Balanç d’entalpia

Equació (TN, T1) = f(V1, V2, TN+1, To)

Diferències entre valors calculats i suposats menyspreables?

NO SI

T1, TN

FI

Es suposa un primer valor per a LN, V1, TN i T1 (Aproximació de Kremser)

Es calcula V2, L1, VN (aproximació de Horton i Franklin)

Es calcula K1, KN, A1, AN, S1, SN, Se, Ae, FA, Fs:

S’obté lN, v1 (és a dir xN i y1)

S’obté LN i V1

Balanç d’entalpia

Equació (TN, T1) = f(V1, V2, TN+1, To)

Diferències entre valors calculats i suposats menyspreables?

NO SI

T1, TN

Figura 1.19. Algorisme de càlcul per al mètode de grup 
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1.6.2 Aplicació dels mètodes de grup a cascades 
complexes en contracorrent 

Una cascada d'etapes d'equilibri pot considerar-se com una combinació 
complexa de seccions o zones de separació, on poden distingir-se, segons el 
cas, fins a cinc zones de separació:  

1) Condensació parcial 

2) Cascada d’absorció 

3) Destil·lació sobtada de l’etapa d’alimentació 

4) Cascada de desorció 

5) Ebullició parcial 

Depenent de les zones que s'hi inclouen, es tindrà un absorbidor, un 
desorbidor, una columna d'esgotament, una d'enriquiment o, en el cas que s’hi 
incloguen totes, una columna de rectificació. 

La combinació d'una cascada d'absorció equipada amb un condensador en la 
part superior rep el nom d'enriquidor. Un ebullidor parcial acoblat a una 
cascada de desorció es denomina esgotador. Per a ser coherents amb la 
nomenclatura utilitzada, les etapes d'un enriquidor es numeren des de la part 
superior cap avall i el producte de cap és el destil·lat mentre que per a un 
esgotador les etapes es numeren des de la part inferior cap amunt. 
L'alimentació d'un enriquidor és un vapor mentre que la d'un esgotador és un 
líquid. Les equacions de recuperació per a un enriquidor s'obtenen a partir de 
(1.171) realitzant les següents substitucions, que s'obtenen a partir del balanç 
de matèria i de consideracions d'equilibri: 

v1 = l0 + d  (1.185) 
vN+1 = lN + d  (1.186) 
l0 =dA0  (1.187) 

on

Ao = 
0

0

DK
L

 (si hi ha condensador parcial)  (1.188) 

Ao = Lo/D (si hi ha condensador total)  (1.189) 

Les equacions que, per a cada espècie, resulten per a un enriquidor són: 

d

v1 l0

lN
vN+1

d

v1 l0

lN
vN+1

d

v1 l0

lN
vN+1

d

v1 l0

lN
vN+1

A1NS0

S0A1N01

S00A1NS0A1N1

vA1d
dAvdlv

llv)1(lvv

(equacions 1.190, 1.191 i 1.192, respectivament) 
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que proporciona: 

AE

SEo1N 1A
d

v
  (1.193) 

o bé, tenint en compte que vN+1=lN+d i que, per tant, 
AANS0 dlA1d :

1
1A

d
l

AE

SEoN   (1.194) 

on el subíndex addicional E es refereix a l’enriquidor. 

Les equacions de recuperació per a un esgotador, obtingudes de forma similar 
són:

b

v0 l1

lM+1vM

b

v0 l1

lM+1vM

S1MA0

A0S1MA0S1M01

A0S1M1

lS1b
bSlvldvl

)1(vll

(equacions 1.195, 1.196 i 1.197, respectivament) 

d’on:

1
1S

b
v

SX

AXoM   (1.198) 

o bé 

SX

AXo1M 1S
b

l
  (1.199) 

on So = KoVo/B per a un ebullidor parcial, i el subíndex X es refereix a un 
esgotador.

Tant per a un enriquidor com per a un esgotador, A i E vénen donats per 

5.025.0)1A(AA 2
1

TBe   (1.200) 

5.025.0)1S(SS 2
1

BTe   (1.201) 

Els subíndexs B i T representen les etapes de cua i cap de la secció, 
respectivament.
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Quan les seccions de la cascada estan acoblades, es connecten mitjançant una 
etapa d'alimentació, on es produeix una destil·lació sobtada adiabàtica de 
l'alimentació. A més de l’aliment, es considera l’entrada en l’etapa d’un vapor 
que ascendeix des de la cascada inferior i d’un líquid que descendeix des de la 
cascada superior. El factor d'absorció per a l'etapa d'alimentació està relacionat 
amb els corrents que ixen de l'etapa d'alimentació per: 

F

F

FFFFF

F

FF

F
F v

l
V)lV/Lv(

L
VK

L
A   (1.202) 

on LF i VF són els corrents que abandonen l’etapa d’alimentació. 

Les equacions per a cascades d’absorbidors, desorbidors, enriquidors i 
esgotadors, més l'etapa d'alimentació, es poden combinar per a obtenir 
equacions de distribució dels productes per als diferents tipus de separadors. 
Per a un fraccionador es combinen (1.177), (1.179) i (1.202) per a eliminar lF i 
vF tenint en compte que vN+1 = vF i lM+1 = lF. La divisió entre les equacions 
(1.194) i (1.195) per al sector d’enriquiment i d’esgotament, respectivament, 
proporciona la següent expressió: 

SX

AXo

AE

SEo

M

N

1S

1A

b
bv

d
dl

  (1.203) 

on lN+d = vN+1 és el vapor que entra al sector d’enriquiment, és a dir, vF, mentre 
que vM+b = lM+1 és el líquid que entra al sector d’esgotament, és a dir, lF. Per 
tant:

SX

AXo

AE

SEo

F

SX

AXo

AE

SEo

F

F
1S
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A
1S

1A

v
l

d
b   (1.204) 

Per tant, el resultat és 

SX

AXo
AE

SEo

F 1S

1A

A
d
b   (1.205) 

L’aplicació de (1.205) requereix procediments de càlcul iteratiu per a establir 
els factors d’absorció, els factors de desorció i les fraccions de recuperació. 

1.6.3 Aplicació dels mètodes de grup a extracció 
líquid-líquid

En la figura 1.19 es mostra una representació esquemàtica d’una cascada 
d’extracció en contracorrent, amb les etapes numerades des de la part superior, 
i on el disolvent VN+1 entra pel fons. Per al càlcul es pot aplicar el mètode de 
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grup escrivint les equacions per analogia amb els absorbidors. En aquest cas, 
en compte del valor K s’utilitza el coeficient de distribució: 

L
l

V
v

x
y

K
i

i

i

i
Di

  (1.206) 

on yi és la fracció molar de i en la fase de disolvent o extracte (que 
habitualment sol ser la fase lleugera, encara que també pot ser la fase pessada) 
i xi és la fracció molar en la fase d’alimentació o refinat (que habitualment sol 
ser la fase pessada, encara que també pot ser la fase lleugera). D’altra banda, 
en lloc del factor d’absorció, A, s’utilitza un factor d’extracció, U, o el seu 
invers, E: 

L

VK
E iD

i   (1.207) 

VK
L

E
1U

iDi
i   (1.208) 

Les equacions de treball per a cada component són: 

N
N-1
N-2

1
2
3

Entrada d’alimentació Extracte

RefinatDisolvent

V vN+1 N+1

V v1 1

L lN N

L l0 0

Figura 1.20. Representació esquemàtica d’una columna d’extracció líquid-
líquid
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)1(lvv EoU1n1   (1.209) 
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5.025.0)1E(EE 2
1

N1e   (1.216) 

5.025.0)1U(UU 2
1

1Ne   (1.217) 

Les equacions (1.206) a (1.217) es poden utilitzar amb unitats de massa o amb 
unitats molars. No es necessiten equacions per al balanç d'entalpia pel fet que 
generalment les variacions de temperatura en un extractor adiabàtic no són 
grans, excepte que l'alimentació i el dissolvent entren a temperatures 
notablement diferents o que la calor de mescla siga elevada. 
Desafortunadament, el mètode de grup no sempre resulta adequat per a 
cascades d'extracció pel fet que el coeficient de distribució és una relació de 
coeficients d'activitat que pot variar dràsticament amb la composició. 
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Exercicis d’aplicació. Aplicació del mètode 
de grup

25. (exercici resolt). En la figura es mostra un absorbidor en el qual els 
components més pesants d'una mescla sobreescalfada d'hidrocarburs 
gasosos han de separar-se per absorció a 350 psia amb un oli de pes 
molecular relativament elevat. S’ha de realitzar una estimació dels 
fluxos i composicions del vapor i del líquid a l’eixida, pel mètode de 
grup, si la velocitat de flux d'absorbent que entra és 165,15 lbmol/h i 
s'utilitzen 6 etapes teòriques. Es pot suposar que l'absorbent es 
recircula des d'un absorbidor, i que té una temperatura i una 
composició conegudes.

Gas esgotat
V1

Oli enriquit
L6

Oli absorbent
L0

Gas d’alimentació
V7

T0 = 85ºF

T6 = 110ºF

 Lbmol/h
n-butà 0,05
n-pentà 0,1
Oli      165
L      165,150

         Lbmol/h
metà 160,0
età 350,0
Propà 250,0
N-butà   35,0
N-pebtà       5,0
V     800,07

1

6

Dades:
Les propietats termodinàmiques de les sis espècies a 400 psia, des de 0ºF fins 
300ºF es correlacionen mitjançant les següents expressions, les constants de 
les quals es tabulen en les taules següents i on T = ºF i H = Btu/lbmol.  
Ki = i + iT + iT2 + iT3

HVi = Ai + BiT + CiT2

hLi = ai + biT + ciT2

Component
C1 4,35 0,02542 -0,00002 8,33 10-9

C2 0,65 0,008183 0,0000225 -2,33 10-8

C3 0,15 0,002383 0,0000235 -2,33 10-8

C4 0,0375 0,0005725 0,00001075 -2,50 10-10

C5 0,0105 0,0002692 0,00000255 1,11 10-8

OLI 0,0000142 0,000000364 3,44 10-9 1,50 10-11
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Component A B C a b c 
C1 1064 9,357 0,001782 0 14,17 -0,001782 
C2 4661 15,54 0,003341 0 16,54 0,003341 
C3 5070 26,45 0 0 22,78 0,004899 
C4 5231 33,9 0,005812 0 31,97 0,005812 
C5 5411 42,09 0,008017 0 39,68 0,008017 
OLI 8000 74,67 0,03556 0 69,33 0,03556 

SOLUCIÓ:

Composició dels corrents d'alimentació:

lbmol/h absorbent gas xi yi
C1 160 0 0,2000
C2 350 0 0,4375
C3 250 0 0,3125
C4 0,05 35 0,0003 0,0438
C5 0,1 5 0,0006 0,0063
OLI 165 0,9991 0

TOTAL 165,15 800 1 1

Altres dades:

P = 350 psia
To = 85 ºF
T7 = 110 ºF
N = 6

Entalpía dels corrents d'alimentació:

Component hi(To) Hi(T7)
C1 1191,58 2114,83 ho = 6147,30 Btu/lbmol
C2 1430,04 6410,83 H7 = 6179,74 Btu/lbmol
C3 1971,70 7979,50
C4 2759,44 9030,33
C5 3430,72 10137,91
OLI 6149,97 16643,98

Es proposa el següent PROCEDIMENT: 

1. Suposar valors inicials per a L6, V1, T1 i T6 (Aproximació de Kremser). 

2. Calcular li6, vi1, L6 i V1 a través dels corresponents factors d'absorció efectius 
i de les fraccions de recuperació per absorció i per desorció (mètode de 
grup) . 

3. Utilitzar l'eina "Solver" (veure problema 1) per a calcular T1 i T6 per 
resolució conjunta del balanç d’entalpia i de l'equació que proposa el mètode 
de grup per a l'obtenció de les temperatures. 

4. Comparar els valors calculats i suposats. 

5. Si no s'ha aconseguit la solució, es repeteix des del punt 2, amb els valors 
calculats en les etapes 2 i 3. 

Valors suposats

L6 = 165,15 lbmol/h
V1 = 800 lbmol/h

T1 = 97,5 ºF
T6 = 97,5 ºF

Aproximació de 
Kremser
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Càlcul dels factors d'absorció i dels cabals de productes

Cabals necesaris pels factors d'absorció i pel balanç d'entalpia:

V2 = 800 lbmol/h
L1 = 165,15 lbmol/h
V6 = 800 lbmol/h

Component K(T1) K(T6) A(T1) A(T6) S(T1) (1/A) S(T6) (1/A)
C1 6,6460 6,6460 0,0311 0,0311 32,194 32,194
C2 1,6401 1,6401 0,1259 0,1259 7,9448 7,9448
C3 0,5841 0,5841 0,3534 0,3534 2,8295 2,8295
C4 0,1953 0,1953 1,0571 1,0571 0,9459 0,9459
C5 0,0712 0,0712 2,8978 2,8978 0,3451 0,3451
OLI 0,0001 0,0001 2143,82 2143,82 0,0005 0,0005

Equacions de 
Horton i Franlklin

Component Ae Se A S l6 v1

C1 0,0311 32,194 0,9689 8,70E-10 4,970 155,03
C2 0,1259 7,9448 0,8741 3,48E-06 44,05 305,95
C3 0,3534 2,8295 0,6470 0,0013 88,24 161,76
C4 1,0571 0,9459 0,1202 0,1677 30,80 4,2479
C5 2,8978 0,3451 0,0011 0,6553 5,060 0,0400
OLI 2143,82 0,0005 1,03E-20 0,9995 164,92 0,0770

TOTAL: 338,05 627,10
Component x6 y1

C1 0,0147 0,2472
C2 0,1303 0,4879
C3 0,2610 0,2579
C4 0,0911 0,0068
C5 0,0150 0,0001
OLI 0,4879 0,0001

Equació d'Edmister

Entalpies dels corrents L6 i V1:

Componente hi(T6) Hi(T1)
C1 2114,77 1969,85
C2 2593,98 6168,88
C3 3579,49 7585,08
C4 4998,93 8507,04
C5 6223,09 9485,75 h6 = 7400,16 Btu/lbmol
OLI 11372,11 15421,77 H1 = 5513,29 Btu/lbmol

Ara es suposa T6 i es calcula T1 a partir de l'equació (1.177). A continuació es 
comprova si es compleix el balanç d'entalpia. El problema es resol mitjançant l'eina 
"Buscar objetivo" (veure problema 1), per a fer zero una funció objectiu que 
comprova si l’entalpia dels corrents d'alimentació menys l'entalpia dels corrents de 
productes, canviant el valor de T6.

L6 = 338,05 lbmol/h V2 = 653,07
V1 = 627,10 lbmol/h L1 = 191,12

V6 = 768,18
T1 = 95,09 ºF
T6 = 152,15 ºF

Balanç d'entalpia = 4,6846E-07 Btu

Equacions de 
Horton i Franlklin

Finalment, es comparen els cabals de productes i les temperatures per a les etapes de 
cap i cua, suposades i calculades: 
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Comparació entre els valors suposat i calculats

Suposat Calculat Diferència
L6 (lbmol/h) 165,15 338,05 2,9895E+04
V1 (lbmol/h) 800,00 627,10 2,9895E+04
T1 (ºF) 97,50 95,09 5,8165E+00
T6  (ºF) 97,50 152,15 2,9871E+03

F.O. GLOBAL 6,2783E+04

Com s’hi veu, els valors suposats i calculats difereiexen de manera considerable. El 
problema es pot acabar repetint tot el càlcul, tantes vegades com siga necesari, i 
considerant com a valors suposats per a L6, V1, T1 i T6 els que s'acaben de calcular. 
Tot aixó s'hi pot programar, escrivint una macro en VisualBasic, que faça les següents 
operacions: 

1. Copiar els valors calculats per a L6, V1, T1 i T6 i afegir-los com a valors en el 
lloc corresponent als valors suposats inicialment. 

2. Executar una macro que aplique "Buscar objetivo" per a calcular la 
temperatura T6.

3. Comprovar si la funció objectiu construïda com el sumatori dels quadrats de 
les diferències entre els cabals i les temperatures suposats i calculats és prou 
petita. Si no ho és, es repeteix el càlcul des del pas 1 fins que sí que ho siga. 

Finalment, la solució del problema és: 

Solució final:

Suposat Calculat Diferència
L6 (lbmol/h) 431,93 431,94 1,6065E-04
V1 (lbmol/h) 533,27 533,26 1,6065E-04
T1 (ºF) 96,67 96,67 1,1804E-07
T6  (ºF) 168,44 168,44 4,1093E-06

F.O. GLOBAL 3,2552E-04

i les composicions obtingudes: 

Componente A S l6 v1 x6 y1

C1 0,9296 0,0000 11,2653 148,7347 0,0261 0,2789
C2 0,7729 0,0001 79,4918 270,5082 0,1840 0,5073
C3 0,4517 0,0192 137,0697 112,9303 0,3173 0,2118
C4 0,0276 0,4391 34,0793 1,0207 0,0789 0,0019
C5 0,0002 0,7977 5,0789 0,0211 0,0118 0,0000
OLI 0,0000 0,9997 164,9587 0,0413 0,3819 0,0001

TOTAL: 431,94 533,26
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26. (exercici resolt). Del corrent líquid que s'indica en la següent figura, 
s’han de desorbir SO2 i butadiens (B3 i B2) amb nitrogen, de forma que el 
producte de butadiesulfona (BS) continga menys de 0,05% en mols de SO2
i menys de 0,5% en mols de butadiens. Calcula la velocitat de flux de 
nitrogen i el nombre d'etapes d'equilibri que es requereixen.  

Gas enriquit
VN

Líquid desorbit
L1

Líquid d’alimentació

Gas de desorció
N  pur2

TN+1 = 70ºC (158ºF)

T0 = 70ºC (158ºF)

N

1

<0,05 mols % SO
<0,5 mols % (B2 + B3)

2

30 psia (207 kPa)

                   Lbmol/h
SO     10,0
1,3-butadiè (B3)     8,0

Butadiesulfona 100,0
120,0

2

1,2-butadiè (B2)     2,0

Dades:
Per al càlcul dels valors de K es considerarà que la mescla es comporta de 
manera ideal i s'utilitzarà l'equació d’Antoine per a calcular les pressions de 
vapor.

Butadiesulfona (BS):
Pº = exp (17.30 - 11142/(T + 459.7)); P en psia i T en ºF  
entalpia BS (líquid) = 50·T (Btu/lbmol; T en ºF)  
Per als altres components: 
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
 Pc (psia) A1 A2 A3

SO2 1144,8 5,966623 4293,005 401,6850 
B3 628,0 5,69864 4105,731 409,9998 
B2 578,1 6,184923 4644,865 419,9979 
N2 462,9 5,316656 1184,797 454,5328 

Coeficients per al càlcul de Cp (Btu·lb-mol-1·ºF-1,
Cp = a1+a2T+a3T2+a4T3+a5T4, T en ºF) 
component a1 a2 a3 a4 a5

SO2 9,134 5,32 10-3 -2,32 10-6 3,53 10-10 0 
B3 16,47292 3,39 10-2 -1,39 10-5 -4,79 10-9 5,61 10-12

B2 17,15982 2,62 10-2 -5,94 10-6 -2,36 10-9 1,01 10-12

N2 6,947158 6,61 10-5 5,69 10-7 3,23 10-11 -9,68 10-14
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SOLUCIÓ:

El cabal d'entrada de l'agent de desorció no està especificat, per tant es comença 
calculant el cabal mínim de gas necessari. El cabal utilitzat, per a qualsevol nombre 
d’etapes, haurà de ser major que el mínim. 

a) Càlcul del cabal mínim de gas de desorció

Es considera B2 com a component clau perquè és el més pesant que s’ha de desorbir. 
Si es suposa que no s’hi desorbeix gens de BS i es tenen en compte els percentages 
especificats en el producte d'eixida: 

LÍQUID DESORBIT
lbmol/h x1

SO2 0,0503 0,0005
B3 + B2 0,5028 0,005
BS 100 0,9945
TOTAL 100,55

s, B3+B2 = 0,0503
s, SO2 = 0,0050

Tot l'alimentat

Especificacions
1 - Especificacions

Coneixent el cabal i 
la fracció molar de 
BS

Cabal total 
multiplicat per la 
fracció molar 

Amb els cabals d'entrada i d'eixida

Ara es pot suposar un valor per al cabal de gas mínim i es calcula la fracció de 
recuperació per a cada component, mitjançant l'equació (1.184). Llavors es comprova 
si les fraccions de recuperació calculades coicideixen amb les que s’obtenen a partir 
de les especificacions del problema. El càlcul es resol mitjançant l'eina "Buscar 
objetivo" (veure problema 1), canviant el valor del cabal de gas que minimitza una 
funció objetiu que assegure el compliment de les especificacions del problema (suma 
dels quadrats de les diferències entre les fraccions de recuperació calculades i 
suposades): 

Vo, mín = 29,61 lbmol/h 

A 158ºF i 30 psia: Pº (psia) K s s, corregit Especificacions
SO2 208,35 6,9450 -0,7138 0 0,0050
B3 136,02 4,5339 -0,1188 0
B2 90,79 3,0263 0,2532 0,2532
B2 + B3 0,0506 0,0503

F.O. = 1,3328E-03
Els valors negatius indiquen desorció completa.
Es corregeixen igualant-los a zero.

b) Càlcul del nombre d'etapes i del cabal de N2 necessari

El cabal d'entrada del vapor de desorció ha de ser superior al valor mínim. Per a 
obtindre la relació entre Vo i el nombre d'etapes teòriques, així com també els valors 
de S pels components no clau, s'hi pot utilitzar l'aproximació de Kremser amb valors 
de K calculats en les condicions d'entrada dels aliments, L = LN+1 i V = Vo igual a una 
sèrie de múltiples de Vo,mín. Tanmateix, els càlculs s'hi faciliten molt si se seleccionen 
els valors de N i es determinen els valores de V, obtenint S a partir de l'equació 
d'Edmister. Es realitzen els càlculs de forma iterativa fins a satisfer les especificacions 
del problema. 
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Així doncs: 

1. Es fixa un valor per a N. 

2. Es suposa el cabal d'entrada del vapor de desorció, que ha de ser superior al 
valor mínim.  

3. Es calculen Si, amb K calculada en les condicions de l'alimentació, V0
suposat i L d'alimentació. 

4. Es calcula Si.

5. S'obtenen els cabals d'eixida de B2 i B3 i es calcula la fracció de recuperació 
S, B2+B3.

6. Es comprova si el valor obtingut en el punt anterior s'hi troba prou pròxim al 
especificat. En cas contrari, es repeteix des del punt 2. 

Aquest procediment es pot aplicat mitjançant l'eina "Buscar objetivo" (veure 
problema 1) per a calcular el cabal de vapor que anul·la una funció objectiu 
construïda com la diferència entre les fraccions de recuperació per a B2+B3 
calculada i suposada. 

Per exemple, per a 7 etapes: 

N fixat = 7 etapes
Vo (suposat) = 37,82 lbmol/h

SB2 = 0,9538
s,B2 = 0,1466
SB3 = 1,4289
s,B3 = 0,0262

SSO2 = 2,1888
s,SO2 = 0,0023
SBS = 2,4697E-73
s,BS = 1

s,B2+B3 = 0,0503 Especificat = 0,0503
F.O. = 0,0000E+00

Quan s'hi dispose d'un parell de valors de N i Vo que complisquen les 
especificaciones, es tractaria de resoldre un problema de simulació. D'aquesta 
manera, fixant diferents valors de N de partida, s'hi podrà obtindre una taula com la 
següent, amb diferents combinacions de N i Vo que permeten obtindre la separació 
desitjada, d'on s'hi podria extraure quina n’és la configuració òptima. 

N Vo Vo/Vo,mín s,SO2 s,SO2 CORREGIT s,B3 s,B2 s,B2+B3 s,BS

INFINITES 29,61 1 0 0 0,2532 0,0506 1
10 34,03 1,1444 0,0006 0,0006 0,0192 0,1742 0,0502 1
9 34,88 1,1730 0,0009 0,0009 0,0215 0,1665 0,0505 1
8 36,06 1,2125 0,0015 0,0015 0,0239 0,1577 0,0507 1
7 37,82 1,2772 0,0023 0,0023 0,0262 0,1466 0,0503 1
6 40,50 1,3619 0,0035 0,0035 0,0284 0,1339 0,0495 1
5 44,30 1,4897 0,0055 0,0055 0,0321 0,1241 0,0505 1
4 51,47 1,7309 0,0085 0,0085 0,0352 0,1110 0,0504 1
3 66,73 2,2439 0,0129 0,0129 0,0386 0,0973 0,0503 1

Aquests resultats mostren que l'especificació de SO2 no s'hi pot acomplir per a N<6 
etapes. Per tant, a partir de 5 etapes, el SO2 ha de ser el component clau per a la 
determinació del valor de Vo.

Una vegada que es disposa de parells de valors de N i V0 que permeten portar a terme 
la separació desitjada, caldrà resoldre el problema de simulació per a les 
combinacions de N i V0 calculades que s’estimen com a convenients. Per exemple, per 
a N = 7: 
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c) Simulació d'un desorbidor per a portar a terme la sepaació desitjada

Inici del càlcul
Qualsevol fila de la taula anterior permet iniciar un problema de simulació del desorbidor mitjançant el
mètode de grup. Per exemple, per a N = 7:

lbmol/h
lN+1 vo l1 vN

SO2 10 0 0,0226 9,9774
B3 8 0 0,2095 7,7905
B2 2 0 0,2933 1,7067
BS 100 0 100 0
N2 0 37,82 0 37,82
TOTAL 120 37,82 100,53 57,29

Els cabals de component en 
els productes s'obtenen amb 
les fraccions de recuperació 
de la taula anterior i 
proporcionen els cabals de 
productes per a iniciar el 
mètode de grup.

L1 = 100,53 lbmol/h
VN = 57,29 lbmol/h

L2 = 103,10 lbmol/h
V1 = 20,92 lbmol/h
L5 = 117,00 lbmol/h

Horton i Franklin

Càlcul de les temperatures

T1 (líquid) = 146,13 ºF = 336,55 K
TN (vapor) = 156,17 ºF = 342,13 K

component Hivº (a TN) Hviyi Hivº (a T1) (btu/lbmol) Hil Hlixi

SO2 1488,46 259,20 1389,16 3208,28 -1819,13 -0,41
B3 2967,99 403,57 2754,36 2977,26 -222,91 -0,46
B2 2991,69 89,12 2780,97 3250,30 -469,33 -1,37
BS - - - - 7306,40 7268,21
N2 1086,49 717,19 1016,47 736,48 279,99 0

1469,07 7265,97

TN+1 (líquid) = 158 ºF 343,15 K
To (vapor) = 158 ºF = 343,15 K

component Hivº (a To) Hviyi Hivº (a TN+1) (btu/lbmol) Hil Hlixi

SO2 1506,58 0,00 1506,58 3195,27 -1688,69 -140,72
B3 3007,17 0,00 3007,17 2967,07 40,10 2,67
B2 3030,29 0,00 3030,29 3241,56 -211,27 -3,52
BS - - - 7900,00 6583,33
N2 1099,23 1099,23 1099,23 736,24 362,99 0

1099,23 6441,76

Balanç d'entalpia = 0,0000E+00

ecuació (1.183)
valor suposat

Es suposa T1, es calcula TN i es comprova el balanç d'entalpia (mitjançant "Buscar Objectiu")

Càlcul dels productes

component P1 K1 S1 A1

SO2 176,44 5,8813 1,2240 0,8170
B3 116,57 3,8856 0,8086 1,2366
B2 76,71 2,5570 0,5321 1,8792
BS 6,92E-73 2,31E-74 4,80E-75 2,08E+74
N2 13117,17 437,24 91,00 0,0110

component PN KN SN AN

SO2 203,18 6,7726 3,3165 0,3015
B3 132,88 4,4293 2,1690 0,4610
B2 88,50 2,9502 1,4447 0,6922
BS 1,38E-71 4,59E-73 2,25E-73 4,44E+72
N2 13549,71 451,66 221,17 0,0045
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component Se Ae S A l1 vN

SO2 1,8523 0,6460 0,0062 0,3651 0,0620 9,9380
B3 1,1771 0,9341 0,0660 0,1567 0,5276 7,4724
B2 0,7454 1,3520 0,2815 0,0346 0,5629 1,4371
BS 0,00E+00 3,04E+73 1,0000 0 100 0
N2 141,69 0,0109 0,0000 0,9891 0,4130 37,41

101,57 56,25

Comparació entre els valors suposats i calculats

L1 suposat = 100,53 lbmol/h
L1 calculat = 101,57 lbmol/h
VN suposat = 57,29 lbmol/h
VN calculat = 56,25 lbmol/h

Veient els resultats obtinguts, caldria una altra iteració. D'altra banda, el líquid 
esgotat conté percentatges de SO2 i butadiens considerablement inferiors a les 
especificacions. Per tant, encara s'hi podria reduir el flux d'entrada del gas de 
desorció i treballar amb el mateix nombre d'etapes teòriques considerades. 

Repetint una nova iteració amb els resultats de l’anterior, s’obté la següent solució 
final (en finalitzar el càlcul iteratiu complet): 

Solució final (en finalitzar el càlcul iteratiu complet):

component S A l1 vN

SO2 0,0059 0,3741 0,0592 9,9408
B3 0,0634 0,1635 0,5073 7,4927
B2 0,2749 0,0368 0,5498 1,4502
BS 1,0000 0 100 0
N2 0,0000 0,9893 0,4045 37,42

101,52 56,30

Comparació entre els valors suposats i calculats

L1 supuesto = 101,15 lbmol/h
L1 calculado = 101,52 lbmol/h
VN supuesto = 56,33 lbmol/h
VN calculado = 56,30 lbmol/h

N'hi ha prou amb 
una iteració més 

27. (exercici resolt). La mescla d'hidrocarburs que es mostra en la següent 
figura ha de destil·lar-se a 400 psia (2.76 MPa) per a separar l’età del 
propà. Calcula les composicions del destil·lat i de les cues pel mètode de 
grup. L'aliment és vapor saturat.  

Dades:
ln (Piº/Pci) = A1 - A2/(T + A3) (T en ºF) 
Component A1 A2 A3 Pc (psia) 
C1 5,141350 1742,638 452,974 673,1 
C2 5,383894 2847,921 434,898 709,8 
C3 5,353418 3371,084 414,488 617,4 
C4 5,741624 4126,385 409,5179 550,7 

Coeficients per al càlcul de Cp (Btu·lb-mol-1·ºF-1,
Cp = a1+a2T+a3T2+a4T3+a5T4, T en ºF) 
Component a1 a2 a3 a4 a5

C1 8,245223 3,81 10-3 8,86 10-6 -7,46 10-9 1,82 10-12 

C2 11,51606 1,40 10-2 8,54 10-6 -1,11 10-8 3,16 10-12 

C3 15,58683 2,50 10-2 1,40 10-5 -3,53 10-8 1,86 10-11 

C4 20,79783 3,14 10-2 1,93 10-5 -4,59 10-8 2,38 10-11 
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Condensador parcial

D = 420 lbmol/h

Q

L = 1100lbmol/h

c

0

400 psia 
En toda la columnaPis d’alimentació

Plat inferior de 
l’esgotador

Ebullidor parcial
QB

B
Cues

   Alimentació

lbmol/h
C1  50.0
C2 370,0
C3 240,0
C4   80,0
C5   10,0

750,0

SOLUCIÓ:

Per a començar amb la resolució del problema, es requereix una estimació dels 
cabals que entren en cada sector, la qual s'obtindrà mitjançant a) el balanç 
preliminar de matèria, b) el balanç d'entalpia al condensador i c) el balanç d'entalpia 
en la columna. Per tant, abans d'iniciar l'aplicació del mètode de grup, cal fer càlculs 
de temperatures i d'entalpies dels diferents corrents involucrats. 

Estimació inicial de la distribució de productes

Distribució estimada
Component di (lbmol/h) yDi bi (lbmol/h) xBi

C1 50 0,1190 0 0
C2 370 0,8810 0 0
C3 0 0 240 0,7273
C4 0 0 80 0,2424
C5 0 0 10 0,0303
TOTAL 420 330

Com a primera estimació es suposa una separació perfecta i s'estimen les temperatures en el condensador i 
en la caldera com les de rosada i bombolla del destil·lat i del residu, respectivament.

Estimació de la temperatura en el condensador

T = 34,34 ºF

Component yDi Piº Ki xi = yi/Ki

C1 0,1190 3220,29 8,0507 0,0148
C2 0,8810 357,67 0,8942 0,9852
C3 0 71,38 0,1785 0
C4 0 15,74 0,0393 0
C5 0 3,75 0,0094 0

1,0000

Reflux, Lo

Càlcul de la temperatura de rosada per a la composició del destil·lat.
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Estimació de la temperatura en la caldera

T = 189,01 ºF

Component xBi Piº Ki yi = xiKi

C1 0 7622,05 19,06 0
C2 0 1610,42 4,0261 0
C3 0,7273 489,34 1,2234 0,8897
C4 0,2424 173,93 0,4348 0,1054
C5 0,0303 64,43 0,1611 0,0049

1,0000

Vapor que 
ix de la 

caldera, VB

Càlcul de la temperatura de bombolla per a la composició del residu.

Composició i temperatura del vapor que arriba al condensador

T = 39,54 ºF

Component y1E,i v1E,i Piº Ki xi = yi/Ki

C1 0,0436 69,75 3344,28 8,3607 0,0052
C2 0,9564 1530,25 382,29 0,9557 1,0007
C3 0 0 77,80 0,1945 0,0000
C4 0 0 17,53 0,0438 0,0000
C5 0 0 4,266733789 0,0107 0,0000

1,0059

( ) ( )y d x L
D Li

i i o o

o
1

Càlcul de la composició del vapor mitjançant un balanç de matèria en el condensador. 
S'hi troba a la seua temperatura de rosada

Càlcul de la temperatura de l'aliment

T = 158,00 ºF

Component yFi Piº Ki xi = yFi/Ki

C1 0,0667 6641,02 16,60 0,0040
C2 0,4933 1268,38 3,1710 0,1556
C3 0,3200 361,58 0,9039 0,3540
C4 0,1067 119,33 0,2983 0,3575
C5 0,0133 41,39 0,1035 0,1288

1,0000

Es tracta d'un vapor saturat. Per tant s'hi troba a la seua temperatura de rosada.

Càlcul de les entalpies dels diferents corrents

DESTIL·LAT (VAPOR)
T = 34,34 ºF

Component Hivº yi Hviyi

C1 285,49 0,1190 33,99
C2 403,83 0,8810 355,75
C3 550,17 0 0
C4 732,94 0 0
C5 903,90 0 0

389,74 Btu/lbmol

REFLUX (LÍQUID)
T = 34,34 ºF = 494,01 R

Component Hivº xi (btu/lbmol) Hil Hlixi

C1 285,49 0,0148 3545,90 -3260,41 -48,21
C2 403,83 0,9852 6249,98 -5846,15 -5759,70
C3 550,17 0 8086,24 -7536,07 0
C4 732,94 0 10120,89 -9387,95 0
C5 903,90 0 12086,91 -11183,01 0

-5807,91 Btu/lbmol

V1E (VAPOR)
T = 39,54 ºF

Component Hivº yi Hviyi

C1 329,19 0,0436 14,35
C2 466,50 0,9564 446,17
C3 636,18 0 0
C4 847,33 0 0
C5 1044,98 0 0

460,52 Btu/lbmol
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RESIDU (LÍQUID)
T = 189,01 ºF = 648,68 R

Component Hivº xi (btu/lbmol) Hil Hlixi

C1 1644,11 0 3522,78 -1878,67 0
C2 2443,17 0 6095,55 -3652,38 0
C3 3414,83 0,7273 7711,59 -4296,75 -3124,91
C4 4522,47 0,2424 9596,81 -5074,34 -1230,14
C5 5579,48 0,0303 11255,17 -5675,69 -171,99

-4527,05 Btu/lbmol

ALIMENT (VAPOR)
T = 158,00 ºF

Component Hivº yi Hviyi

C1 1360,80 0,0667 90,72
C2 2004,26 0,4933 988,77
C3 2788,75 0,3200 892,40
C4 3697,12 0,1067 394,36
C5 4560,95 0 0

2366,25 Btu/lbmol

VB (VAPOR) = V0X
T = 189,01 ºF

Component Hivº yi Hviyi

C1 1644,11 0 0
C2 2443,17 0 0
C3 3414,83 0,8897 3038,21
C4 4522,47 0,1054 476,71
C5 5579,48 0,0049 27,23

3542,15 Btu/lbmol

Balanç d'entalpia en el condensador

QC = 6925002,53 Btu/h (calor eliminada)
QB = 3820082,71 Btu/h (calor aportada)

QC = V1EHV1E -DHD - LoXHLoX

QB = DHD + BHB + Qc - FHF       

Amb els valors anteriors, s’hi fan els balanços de matèria i energia en la caldera, que 
permeten el càlcul del corrent V0X, necessari pel càlcul de l’esgotador. Es proposa el 
següent esquema de càlcul: 

1. Es suposa un V0X i es calcula la composició del líquid que entra al sector 
d'esgotament mitjançant un balanç de matèria. 

2. Es fa un càlcul de punt de bombolla per a obtindre la temperatura d'aquest 
líquid. 

3. Es calcula l'entalpia del líquid amb la composició i temperatura calculades. 

4. Es calcula el cabal V0X mitjançant el balanç d'entalpia en tota la columna. 

5. Es comparen els valors de V0X calculat i suposat i, si cal, es repeteix el càlcul 
des del punt 1, amb un nou valor suposat. 

Aquest calcul iteratiu es pot resoldre mitjançant l'eina "Buscar objetivo" (veure 
problema 1) per a optimitzar Vox que fa que la funció objectiu = V0X calculat - V0X suposat
siga zero. També s'hi pot plantejar una funció objectiu que incloga dos sumands, l'un 
corresponent a la condició anterior (elevada al quadrat) i també un altre que obligue 
que la temperatura complisca la condició del punt de bombolla ([ yi-1]2). En aquest 
últim cas es fa "Solver" (veure problema 1) per a optimitzar simultàniament els valors 
de V0X i de temperatura de la primera etapa de l'esgotador. Procedint de la manera 
que s’acaba de descriure: 
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Balanços de matèria i entalpia en la caldera
V0X suposat = 914,85 lbmol/h

T suposada (etapa 1 de l'esgotador) = 53,28 ºF 

Component x1X,i Piº Ki yi = xi*Ki

C1 0 3681,18 9,20 0
C2 0 452,62 1,1315 0
C3 0,8466 96,75 0,2419 0,2048
C4 0,1417 23,02 0,0576 0,0082
C5 0,0116 5,91 0,0148 0,7871

1,0000

L1X = 1244,85 lbmol/h

entalpía del corrent L1X

T = 53,28 ºF = 284,97 K
Component Hivº xi (btu/lbmol) Hil Hlixi

C1 445,10 0,000 1093,30 -648,21 0,00
C2 633,84 0,000 1921,51 -1287,67 0,00
C3 866,58 0,847 2477,31 -1610,73 -1363,72
C4 1153,49 0,142 3097,83 -1944,34 -275,57
C5 1422,63 0,012 3688,96 -2266,33 -26,33

-1665,63 Btu/lbmol

V0X calculat = 914,85 lbmol/h

F.O. (optimització conjunta de VoX i de T) = 1,2226E-12

X1

ioXoXi
X1i L

bV)y(
)x(

BVL X0X1

V
Q BH L H

Ho
B B L

Vo

1 1

Si s'aplica la suposició de cabal molar constant separadament a les seccions de 
l'enriquidor i de l'esgotador, els cabals de l’etapa d’alimentació calculats a partir dels 
corrents de cada sector no coincideixen. Per a obtindre els cabals d'entrada a cada 
sector, es fa una mitjana dels valors procedents dels càlculs anteriors, que serviran 
per a iniciar els càlculs del mètode de grup: 

Cabals en l'enriquidor: Cabals en l'esgotador:
LoE = 1100 lbmol/h L1X = 1244,85 lbmol/h

V1E = V6E = 1520 lbmol/h V0X = V5X = 914,85 lbmol/h
V5X = V6E - F = 770 lbmol/h V6E = V5X + F = 1664,85 lbmol/h

Cabals molars 
constants

Procedents de 
balanços

Cabals per a començar l'aplicació del mètode de grup:

Cabals en l'enriquidor: Cabals en l'esgotador:
L5E = 1172,43 lbmol/h L6X = 1172,43 lbmol/h
V6E = 1592,43 lbmol/h V5X = 842,43 lbmol/h

V5X = V6E - F = 842,43 lbmol/h V6E = V5X + F = 1592,43 lbmol/h

Finalment, es procedeix a la resolució del problema pel mètode de grup: 

Aplicació del mètode de grup:

Enriquidor
Cap Cues

39,54 ºF 158,00 ºF
Component K S A K S A
C1 8,3607 11,55 0,0866 16,60 22,55 0,0443
C2 0,9557 1,3206 0,7572 3,1710 4,3069 0,2322
C3 0,1945 0,2688 3,7208 0,9039 1,2278 0,8145
C4 0,0438 0,0606 16,51 0,2983 0,4052 2,4679
C5 0,0107 0,0147 67,84 0,1035 0,1405 7,1149

L = 1100 L = 1172,43
V = 1520 V = 1592,43

Enriquidor
Component Se Ae

C1 16,00 0,0461
C2 2,19 0,3112
C3 0,42 1,5236
C4 0,08 6,0934
C5 0,02 21,6376
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Esgotador
Cap Cues

158,00 ºF 189,01 ºF
Component K S A K S A
C1 16,60 11,9295 0,0838 19,06 14,00 0,0714
C2 3,1710 2,2784 0,4389 4,0261 5,4683 0,1829
C3 0,9039 0,6495 1,5396 1,2234 1,6616 0,6018
C4 0,2983 0,2144 4,6651 0,4348 0,5906 1,6933
C5 0,1035 0,0744 13,45 0,1611 0,2188 4,5710

L = 1172,43 L = 1244,85
V = 842,43 V = 914,85

Esgotador
Component Se Ae

C1 12,89 0,0722
C2 3,37 0,2163
C3 0,91 0,8336
C4 0,27 2,6373
C5 0,08 7,6424

Enriquidor Esgotador
Component S A S A

C1 8,935E-07 0,9539 2,594E-06 0,9278
C2 0,0108 0,6908 0,0016 0,7837
C3 0,5820 0,0726 0,2100 0,2504
C4 0,9211 0,0006 0,7315 0,0049
C5 0,9835 4,351E-06 0,9164 3,334E-05

Component AF A0 S0 b/d d b
C1 0,0443 0,3253 3,0739 0,0000 50,00 0,0000
C2 0,2322 2,9290 0,3414 0,0004 369,84 0,1635
C3 0,8145 14,6762 0,0681 22,094 10,39 229,61
C4 2,4679 66,5617 0,0150 185502,15 0,0004 80,00
C5 7,1149 279,2267 0,0036 4,130E+08 0,0000 10,00

Component d calculat d suposat
C1 50,00 50
C2 369,84 370
C3 10,39 0
C4 0,00 0
C5 0,00 0

Com s’hi pot veure, els cabals suposat i calculat de C3 són prou diferents, per tant, 
ara caldria repetir tot el càlcul amb aquesta nova estimació de les composicions dels 
productes, i així fins a obtenir diferències prou petites entre els valors suposats i els 
calculats. Després de succesives  iteracions, s’obté:  

Component d calculat d suposat
C1 50,00 50,00
C2 369,91 369,91
C3 92,14 92,14
C4 0,01 0,01
C5 0,00 0,00
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28. (exercici resolt). L'extracció líquid-líquid en contracorrent amb clorur 
de metilè ha d'utilitzar-se per a recuperar formamida d'un corrent 
aquós, d'acord amb les especificacions de la taula adjunta. Calcula els 
fluxos i composicions dels corrents d'extracte i refinat pel mètode de 
grup, utilitzant unitats de massa. Els coeficients de distribució per a tots 
els components, excepte la DMF, són essencialment constants per a tot 
l'interval de composició d’operació i per a fraccions màssiques, són: 

T =25 ºC Component KDi

N =10 MC 40,2 
lb/h FA 0,005

Component Aliment (lo) Dissolvent (VN+1) DMA 2,2 
Àcid formic (FA) 50  W 0,003
Dimetilamina (DMA) 50  
Dimetilformamida (DMF) 300 2 
Aigua (W) 3600 25 
Clorur de metilè (MC)  10000 
TOTAL 4000 10027 

El coeficient de distribució de la DMF depèn de la concentració de la fase 
rica en aigua, de la forma que s'indica en la figura:  

(K )D DMF

25ºC

0.5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0 2 4 6 8 10 12 14
Fracció de massa de DMF en la fase rica en H O2

SOLUCIÓ:

Per a començar amb l’aplicació del mètode de grup, es requereixen valors de partida 
de les temperatures i els cabals en les etapes de cap i cua: 

Encara que s'hi podria utilitzar l'aproximació de Kremser pel primer càlcul de 
tempteig, per a la primera iteració s'hi poden considerar les següents estimacions, 
basades en la grandària dels valors de KD:

L'àcid fòrmic i l'aigua no s'hi extrauen gens. Per tant, el refinat en conté la 
mateixa quantitat que hi havia en l'aliment.  

La DMA i DMF s'extrauen completament. Per tant no apareixen en el refinat 
i se’n van per complet per l'extracte. 

Les quantitats d'àcid fòrmic i aigua en l'extracte es calculen pel balanç de 
matèria. 

Es considera que la quantitat de MC en el refinat s'hi troba en equilibri amb 
el dissolvent alimentat. Per tant, xN, MC  KD, MC·yN+1, MC.



150 Operacions de separació multicomponent

El cabal de MC en el refinat es calcula mitjançant la xN, MC calculada com es 
proposa al punt anterior, considerant que xN, MC = lN, MC/(lN, MC + lN, FA + lN, 

DMA + lN, DMF + lN, W). 

Procedint d’aquesta manera s’obté: 

Component Aliment (lo) Dissolvent (VN+1) xo yN+1

Àcid fòrmic (FA) 50 0 0,0125 0
Dimetilamina (DMA) 50 0 0,0125 0

Dimetilformamida (DMF) 300 2 0,075 0,0002
Aigua (W) 3600 25 0,9 0,0025

Clorur de metilè (MC) 0 10000 0 0,9973
TOTAL 4000 10027 1 1

Component xN y1 Refinat (lN) Extracte (V1)
Àcid fòrmic (FA) 0,0134 0 50 0

Dimetilamina (DMA) 0 0,0049 0 50
Dimetilformamida (DMF) 0 0,0292 0 300

Aigua (W) 0,9618 0,0024 3600 25
Clorur de metilè (MC) 0,0248 0,9635 92,86 9907,14

TOTAL 1 1 3742,86 10282,14

Aplicant les equacions de Horton i Franklin: 

V2 = 10256,34 lb/h
L1 = 3974,20 lb/h
VN = 10052,23 lb/h

Equacions de Horton i Franklin

Per a poder calcular els coeficients de repartiment de DMF en els corrents L1 i LN es 
considera una fracció molar de DMF en L1 lleugerament inferior a la que s'hi té en el 
corrent L0 i de zero en el corrent LN:

Corrent xDMF, aprox K (DMF) 
L1 0,09 0,96
LN 0 0,56

Amb els valors precedents, s’aplica el mètode de grup: 

Component E1 EN U1 UN

Àcid fòrmic (FA) 0,0129 0,0134 77,30 74,47
Dimetilamina (DMA) 5,6919 5,9086 0,1757 0,1692

Dimetilformamida (DMF) 2,4837 1,5040 0,4026 0,6649
Aigua (W) 0,0078 0,0081 128,84 124,11

Clorur de metilè (MC) 104,01 107,97 0,0096 0,0093

Component Ee Ue E U

Àcid fòrmic (FA) 0,0129 75,86 0,9871 1,5629E-19
Dimetilamina (DMA) 5,7907 0,1701 1,9515E-08 0,8299

Dimetilformamida (DMF) 2,0435 0,5875 0,0004 0,4137
Aigua (W) 0,0078 126,44 0,9922 9,4962E-22

Clorur de metilè (MC) 105,96 0,0093 5,5530E-21 0,9907

             REFINAT
Component calculat suposat

Àcid fòrmic (FA) 49,35 50
Dimetilamina (DMA) 0 0

Dimetilformamida (DMF) 1,29 0
Aigua (W) 3597,05 3600

Clorur de metilè (MC) 92,65 92,86

Ara caldria repetir tot el càlcul amb aquesta nova estimació de les composicions dels 
productes. Amb una iteració més: 
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              REFINAT
Component calculat suposat

Àcid fòrmic (FA) 49,35 49,3529
Dimetilamina (DMA) 0 0,0000

Dimetilformamida (DMF) 1,29 1,2933
Aigua (W) 3597,03 3597,05

Clorur de metilè (MC) 92,59 92,65
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2 MÈTODES RIGOROSOS PER AL 
CÀLCUL D’OPERACIONS DE 
SEPARACIÓ DE MESCLES 
MULTICOMPONENTS 

2.1 Introducció 

Fins a 1950, els càlculs corresponents als problemes de rectificació havien de 
fer-se “a mà”. Encara que es disposava de mètodes rigorosos, eren difícils 
d'aplicar, fins i tot en el cas de columnes molt petites. En eixa època, els 
mètodes aproximats constituïen la principal eina de disseny i els rigorosos 
només s'aplicaven per a columnes molt petites o per a comprovar el disseny 
final. L'aparició dels ordinadors va invertir la situació: els mètodes rigorosos, 
l'aplicació dels quals fins al moment requeria nombrosos dies de treball, o fins 
i tot setmanes, suposaven ara molt poc temps de càlcul amb l'ordinador i per 
tant no tenia sentit acceptar com a bones les inexactituds i imprecisions dels 
mètodes aproximats. En l'actualitat, els mètodes rigorosos han passat a ser la 
principal eina de disseny, i l’únic paper dels mètodes aproximats és 
proporcionar una estimació inicial per als càlculs rigorosos i eliminar les 
opcions menys adequades.  

El disseny final de l'equip d'etapa múltiple requereix una determinació rigorosa 
de la temperatura, la pressió, els cabals i composicions dels corrents i les 
velocitats de transferència de calor per a cada etapa. Tenint en compte 
l'elevada no linealitat de les equacions que descriuen el procés, és necessari 
resoldre el problema general per l'ús de procediments iteratius i els diversos 
mètodes difereixen en quina selecció fan del conjunt de variables 
independents.  

Històricament, els primers intents per a la resolució del sistema d'equacions 
format pels balanços de matèria, les relacions d'equilibri, els sumatoris de 
fraccions molars i els balanços d'entalpia (sistema d'equacions MESH) van ser 
els mètodes clàssics de càlcul etapa a etapa i equació a equació de Lewis-
Matheson (1932) i Thiele-Geddes (1933), aplicables a columnes convencionals 
(s'introdueix un únic aliment i s'extrauen dos productes, el destil·lat pel cap i el 
residu per la cua). No obstant això, la major part dels mètodes moderns són 
mètodes “component a component”, fent referència aquest tipus de designació 
a la forma en què s'agrupen i es resolen els sistemes d'equacions.  



154 Operacions de separació multicomponent

Els mètodes clàssics de càlcul etapa a etapa i equació a equació de Lewis-
Matheson i de Thiele-Geddes constitueixen un primer intent de resolució de 
les equacions MESH. Encara que ambdós van ser àmpliament utilitzats per a 
càlculs manuals en els anys següents a la seua aparició en la bibliografia, es va 
observar un comportament numèricament inestable quan es va intentar la seua 
programació en un ordinador digital. El mètode  de convergència, 
desenvolupat per Holland i col., va millorar el mètode de Thiele-Geddes i ha 
estat utilitzat amb èxit en diferents versions. 

En l'actualitat s'utilitzen mètodes que resolen les equacions MESH a partir d'un 
conjunt d'equacions lineals simultànies per a les N etapes, agrupades per a 
cada component. Aquests mètodes es poden classificar dintre de quatre grans 
grups:

Mètodes de punt de bombolla (BP), que calculen la temperatura dels 
pisos per resolució de l'equació del punt de bombolla.  

Mètodes de suma de cabals (SR), que usen els balanços d'energia per a 
obtenir la temperatura dels pisos. 

Mètodes de Newton 2N, que calculen les temperatures i el cabal total 
al mateix temps, però les composicions en un pas separat.  

Aquestes tres classes de mètodes separen les equacions MESH en grups, que 
resolen a través d'una sèrie de passos.  

Mètode de Newton global o de correcció simultània (SC), que resol 
totes les equacions MESH simultàniament.  

Recentment s'han desenvolupat altres mètodes (mètodes inside-out, mètodes 
de relaxació, mètodes d’homotopia, mètodes de no equilibri, etc.) que intenten 
solucionar els problemes de convergència que presenten els mètodes anteriors, 
així com donar cobertura a la resolució de problemes de separació de mescles 
cada vegada més complexes.  

En general, els mètodes moderns estan ja programats, són ràpids i requereixen 
un espai mínim de memòria en un ordinador, encara que normalment estan 
limitats a un nombre relativament reduït de possibilitats per a l'especificació de 
variables.
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2.2 Mètodes etapa a etapa i equació a 
equació 

2.2.1 Mètode de Thiele-Geddes 

És un mètode aplicable a columnes de destil·lació convencionals.  

La notació utilitzada és la següent (coincideix amb la dels mètodes 
aproximats) :  

D   cabal molar de destil·lat 
Lo   reflux extern 
B   cabal molar de residu 
Pis 0  condensador 
Pis 1  primer plat de la columna (cap) 
Pis f  pis d’alimentació 
Pis N  últim pis de la columna (base) 
Pis N+1 caldera 
Vj   cabal de vapor que abandona el pis j 

jV    cabal de vapor que arriba al pis j-1 

Vj = jV   si no s’introdueix cap vapor entre els pisos j i j-1 
Lj   cabal de líquid que abandona el pis j 

jL    cabal de líquid que arriba al pis j+1 

Lj = jL  si entre els pisos j i j+1 no s’introdueix cap líquid 

Els cabals molars de cada component s'identifiquen per les lletres minúscules 
v i l, segons es referisca als corrents de vapor o líquid. El subíndex i fa 
referència al component i el j al pis en qüestió. Així doncs,  

BxbDXd
xLlyVv

xLlyVv

BiiDii

jijjijijji

jijjijijji

 (2.1) 

Cal observar que la X per al destil·lat no distingeix la condició tèrmica a la 
qual es troba aquest corrent. 

Atès que se suposa que les etapes són ideals i el vapor i el líquid que 
abandonen cada etapa estan en equilibri, els cabals de cada component poden 
relacionar-se mitjançant factors d'absorció (Aji) o de desorció (Sji):
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jiji

jijiji
jji
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jji
ji
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onvAv
VK

L
l

lSl
L

VK
v

o

lVKvL

xLVKyLV

xKy

 (2.2) 

El mètode de Thiele-Geddes es caracteritza per l'elecció de les temperatures a 
través de la columna com a variables independents. L'aplicació del mètode 
requereix les següents dades de partida:  

nombre de plats en cada secció de la columna 

cabal, composició i condició tèrmica de l'aliment  

altres dues variables com per exemple el cabal de destil·lat i el de 
reflux

L'organigrama de càlcul es mostra en la figura 2.1. i les equacions a aplicar es 
desenvolupen a continuació.  

FI

NO

Es suposa un perfil 
inicial de T (Tj)

Es suposa un perfil 
inicial de K (Kij)

Càlcul pis a pis des de 
la caldera fins el pis 
d’alimentació: vij/bi i
lij/bi

Càlcul pis a pis des del  
condensador fins el pis 
d’alimentación: vij/di i
lij/di

Càlcul de di i a partir 
d’aquest, nou perfil de 
composició i de Kij

Coincideixen
els perfil de Kij
calculats i 
suposats

Nous perfils: Tj i
Kij

SI
FI

NO

Es suposa un perfil 
inicial de T (Tj)

Es suposa un perfil 
inicial de K (Kij)

Càlcul pis a pis des de 
la caldera fins el pis 
d’alimentació: vij/bi i
lij/bi

Càlcul pis a pis des del  
condensador fins el pis 
d’alimentación: vij/di i
lij/di

Càlcul de di i a partir 
d’aquest, nou perfil de 
composició i de Kij

Coincideixen
els perfil de Kij
calculats i 
suposats

Nous perfils: Tj i
Kij

SI

Figura 2.1. Algorisme de càlcul per a l’aplicació del mètode de Thiele-
Geddes
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Siga una columna convencional, un balanç de matèria al voltant del 
condensador condueix a 

ioii1 dlv  (2.3) 

i dividint ambdós membres d’aquesta equació per di, i considerant que si el 
condensador és parcial: 

oi
oi

o

oioi

oio

Di

oio

i

oi A
DK

L
xDK

xL
DX

xL
d
l

 (2.4) 

s’obté la següent equació per al condensador:

1Ad/v oiii1  (2.5) 

Per a un condensador total xoi = XDi, loi/di = Lo/D, que també es designa per 
Aoi.

En el sector d'enriquiment, un balanç de matèria al voltant d'un pis j i el cap de 
la columna, dividint ambdós membres per di, condueix a: 

1
d

l
d
v

i

i,1j

i

ji   (2.6) 

Tenint en compte que lj-1,i = Aj-1,ivj-1,i s’arriba a: 

i

i.1j
i,1j

i

i,1j

d
v

A
d

l
 (2.7) 

i la substitució d’aquesta expressió per (lj-1,i/di) en l’equació (2.6), dóna com a 
resultat la següent equació per a l’etapa j del sector d’enriquiment:

1-fj21)d/v(Ad/v ii,1ji,1jiji  (2.8) 

Anàlogament es dedueix, per al pis d’alimentació:

1)d/v(Ad/v ii,1fi,1fifi   (2.9) 

1)b/l(Sb/l iffiii,1f   (2.10) 

Es poden deduir equacions totalment anàlogues a les anteriors plantejant 
balanços de matèria al voltant de la caldera: 
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 (2.11) 

que es redueix a la següent equació per a la caldera:

1Sb/l i,1NiNi   (2.12) 

mentre que un balanç al voltant de la caldera i un pis j condueix a: 

i

ji
ji

i

i,j

i

i,j

i

i,1j

b
l

S
b
v
on

1
b
v

b
l

 (2.13) 

reduint-se a la següent equació per a una etapa j del sector d'esgotament:

Nj1+f1)b/l(Sb/l ijijiii,1j  (2.14) 

En les equacions (2.3) a (2.14) s’ha considerat el següent: 

Aoi = Lo/KoiD per a un condensador parcial i Aoi = Lo/D per a un condensador 
total.
Aji = factor d’absorció; Aji = Lj/KjiVj

i,1fl = cabal molar de i, en estat líquid, que arriba al pis d’alimentació, fi;

Fii,1fi,1f lll
lFi = cabal molar de i que arriba a la columna en la porció líquida de l’aliment 
Sji = factor de desorció (stripping factor); jjjiji L/VKS  i 

B/VKS 1Ni,1Ni,1N

fiv = cabal molar de i, en estat vapor, que arriba al pis f-1; Fififi vvv
vFi = cabal molar de i que arriba a la columna en la porció vapor de l’aliment 

D’acord amb l’organigrama de la figura 2.1, donat un conjunt inicial de valors 
de L/V i de T suposats per a cada etapa, els càlculs es comencen des de cada 
extrem de la columna i avancen cap al pis d'alimentació, i així s’obtenen els 
cabals per a cada component per les equacions (2.2), (2.5), (2.8) a (2.10), 
(2.12) i (2.14). En arribar al pis d'alimentació, i per a un aliment líquid a la 
seua temperatura d'ebullició, fifi vv  i per tant: 
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ifi

ifi

i

i

b/v
d/v

d
b

 (2.15) 

on ifi d/v  es calcula mitjançant les equacions del sector d’enriquiment i vfi/bi

per les d’esgotament: 

i

fi
fi

i

fi

b
lS

b
v

 (2.16) 

Després de determinar bi/di, di es calcula a partir d’un balanç global de 
matèria: 

)d/b(1
FX

d
ii

i
i   (2.17) 

L’ús d’aquest valor de di permet el càlcul dels cabals individuals a través de la 
columna. 

Per a un aliment parcialment vaporitzat, un balanç entre un sector 
immediatament per damunt de la posició de l’alimentació i i el condensador 
proporciona: 

1
d

l
d
v

d
v

i

i,1f

i

Fi

i

fi  (2.18) 

que pot reordenar-se de la manera següent: 

d
b

+1=
d

FX
y

FX
l

1
FX
v

on

1
d

l
d

FX
FX
v

d
b

b
v

i

i

i

i

i

Fi

i

Fi

i

i,1f

i

i

i

Fi

i

i

i

fi

  (2.19) 

que finalment proporciona: 

i

Fi

i

fi

i

Fi

i

i,1f

i

i

FX
v

b
v

FX
l

d
l

d
b

  (2.20) 

L’equació (2.20) pot usar-se per a calcular bi/di a partir dels resultats obtinguts 
del càlcul etapa a etapa i equació a equació, considerant un aliment en 
qualsevol condició tèrmica: per a aliments líquids, lFi = FXi i vFi = 0 i per a 
aliments en fase vapor, vFi = FXi i lFi = 0. 
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Finalment s'obté un nou perfil de temperatura a partir dels valors calculats de 
les variables segons: 

c

1i
i

i

ji

i
i

ji

ji

d
d
v

dd
v

y   (2.21) 

c

1i
i

i

ji

i
i

ji

ji

d
d
l

dd
l

x   (2.22) 

i els nous valors de les temperatures de prova (o de les Kb, sent b el component 
de referència per al càlcul de les volatilitats) en cada etapa per a la següent 
iteració es calculen a partir de les yji o xji i les equacions del punt de rosada o 
del punt de bombolla.  

L’aplicació del mètode de Thiele-Geddes que es descriu a la Figura 2.1 pot 
fer-se de manera no rigorosa, si una vegada calculats els di i bi s’obtenen els 
cabals Lj i Vj directament com el sumatori dels lij i vij procedents dels càlculs 
pis a pis, sense fer cap comprovació del compliment del balanç d’entalpia, o de 
manera rigorosa, si cabals Lj i Vj s’obtenen a partir del balanç d’entalpia. 

2.2.2 Mètode de Lewis-Matheson 

Difereix del de Thiele-Geddes en l'elecció de la distribució de cada component 
entre el cap i la cua com a variables independents, en lloc del perfil de 
temperatura. Si es considera el mateix conjunt d'especificacions que en el cas 
de Thiele-Geddes, es poden realitzar els càlculs des del cap i la base cap al pis 
d'alimentació a partir de la distribució de productes suposada. En la figura 2.2 
es mostra l'organigrama de càlcul corresponent: partint del conjunt de xDi
suposades, els càlculs s'inicien en el cap de la columna i es continuen cap al 
pis d'alimentació, per a donar un conjunt de valors de fiy . La multiplicació de 
cadascun d’aquests per fV  dóna fiv . La divisió de fiv  pel corresponent cabal 
de destil·lat dóna un valor de ifi d/v . Anàlogament, a partir dels resultats 
obtinguts en fer els càlculs des de la base cap al pis d'alimentació pot calcular-
se un valor de vfi/bi. Com es va veure en la secció anterior, en el cas d'un 
aliment líquid a la seua temperatura de bombolla, el valor de bi/di ve donat per 
(2.15) i di per l’equació (2.17).  
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Es suposen
di i bi

Càlcul pis a pis des del cap de la 
columna fins el 

pis d’alimentació: vij/di

di i bi
suposats i 

calculats són
iguals

Fi

Càlcul pis a pis des de la base de la 
columna fins el 

pis d’alimentació: vij/bi

Es suposen
nous di i bi

Cálcul de di/bi

Es suposen
di i bi

Càlcul pis a pis des del cap de la 
columna fins el 

pis d’alimentació: vij/di

di i bi
suposats i 

calculats són
iguals

FiFi

Càlcul pis a pis des de la base de la 
columna fins el 

pis d’alimentació: vij/bi

Es suposen
nous di i bi

Cálcul de di/biCálcul de di/bi

Figura 2.2. Algorisme de càlcul per a l'aplicació del mètode de Lewis-
Matheson

La composició del destil·lat per a la següent iteració s’obté: 

c

1i
i

i
Di

d

d
x   (2.23) 

i els DxDi per a la següent iteració es calculen utilitzant el valor de D 
especificat i el xDi donat per l’equació (2.23), mentre que els corresponents 
valors de BxBi s'obtenen del balanç global de matèria, BxBi = FXi - DxDi.

La seqüència de passos per als càlculs en cada sector:  

a) Sector d'enriquiment  

a partir de di, es calculen y1i.

un càlcul de punt de rosada permet obtenir x1i.

per a la resta de pisos: 

j

i

j

i,1j1j
ji V

d
V
xL

y  per transformació de (2.6)  (2.24) 

en arribar a j = f: 

i

fif

i

fi

d
yV

d
v   (2.25) 
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b) Sector d’esgotament 

a partir de bi, es calculen xbi.

un càlcul de punt de bombolla permet obtenir yBi.

per a la resta de pisos: 

j

i

j

i,1j1j
ji L

b
L
yV

x  per transformació de (2.11)  (2.26) 

yji: en equilibri amb les xji

En arribar a j = f: 

i

fif

i

fi

b
yV

b
v

  (2.27) 

a continuació es calcula bi/di (per 2.15 ó 2.20), i di per (2.17), i es comparen 
amb els valors suposats. 

El desenvolupament del mètode de Lewis-Matheson descrit en l'organigrama 
de la figura 2.2 permet resoldre un problema de simulació. No obstant això, el 
mètode de Lewis-Matheson, al contrari del de Thiele-Geddes, pot plantejar-se 
també com a mètode de disseny ja que permet fer els càlculs de la columna 
utilitzant el nombre de pisos en el sector d'esgotament i el nombre de pisos en 
el sector d'enriquiment com a variables de prova. L'esquema de càlcul seria el 
següent:

1. Especificació completa de l'aliment (cabal, composició, temperatura i 
pressió), de di (o bi) per als components HK i LK i de dues variables 
més (D i Lo).

2. Suposició de NR, NS i de la resta de di no especificades.  

3. Càlcul pis a pis des del condensador fins al pis d’alimentació i des de 
la caldera fins al pis d'alimentació (com en la seqüència descrita pel 
problema de simulació). 

4. Comparança de la distribució de productes suposada i calculada. Si no 
coincideixen, es repeteix des del pas 2.
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Exercicis d’aplicació. Mètodes etapa a etapa i 
equació a equació 

29. Resol la primera iteració del mètode de Thiele-Geddes amb iteració 
directa per a una columna com la que es mostra. Suposa que els cabals 
de V i de L són constants en cada secció de la columna, així com les 
volatilitats relatives al llarg de la columna. L'estimació inicial és Kjb = 1 
(igual per a tots els pisos). Utilitza el full de càlcul creat per a resoldre 
completament el problema utilitzant l’eina "solver".  

Component FXi i Especificacions
1 25 1 Condensador total. D = 60 mol/h. Aliment líquid a Teb.  
2 25 2 N = 3. f = 2. V1 = V2 = V3 = V4 = 140 mol/h. 
3 50 3 L1 = Lo = 80 mol/h. L2 = L3 = 180 mol/h 

V  = 1402

Acumulador

Condensador

F = 100

Destil·lat
D = 60

Caldera
Residu
B = 40

V  = 1401

V  = 1404

V  = 1403

L  = 1803

L  = 1802

L  = 801

Vapor de cap

(solució: primera iteració, d1 = 15,0, d2 = 23,2, d3 = 48,9, D = 87,1; solució 
final: d1 = 3,95, d2 = 14,5, d3 = 41,6, D = 60,0) 

30. Resol la primera iteració del mètode de Lewis-Matheson amb iteració 
directa per a una columna com la que es mostra al problema 29. Suposa 
que els cabals de V i de L són constants en cada secció de la columna, 
així com les volatilitats relatives al llarg de la columna. Utilitza el full de 
càlcul creat per a resoldre completament el problema utilitzant l’eina 
"solver".

(solució: primera iteració, valors suposats, d1 = 10,0, d2 = 20,0, d3 = 30,0, 
valors calculats, d1 = 3,28, d2 = 12,3, d3 = 38,1 D = 53,6; solució final: d1 = 
3,94, d2 = 14,5, d3 = 41,6, D = 60,0) 
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2.3 Els mètodes component a component 

2.3.1 La matriu tridiagonal. Algorisme de Thomas 

Freqüentment, els sistemes d'equacions que resulten en aplicar els mètodes 
component a component generen una matriu de coeficients en forma de matriu 
tridiagonal, i es resolen mitjançant un mètode d'eliminació progressiva que rep 
el nom d'algorisme de Thomas. 

2.3.1.1 Nomenclatura. Sistema d’equacions MESH 
Siga l'etapa d'equilibri de la figura 2.3. i la columna de la figura 2.4: 

VJ

Corrent lateral
de vapor Líquid procedent

de l’etapa superiot

Càrrega 
L

Transferència 
de calor

(+) des de l’etapa
(-) fins l’ etapa

Vàlvula
     F

Alimentació

Corrent lateral
de líquid

Vapor procedent
de l’etapa inferior

wJ

LJ-1

UJ

VJ+1

QJ
FJ

Vàlvula
V

LJ

y
H
T
P

i,j

V,j

j

j

y
H
T
P

i,j+1

V,j+1

j+1

j+1

x
H
T
P

i,j

L,j

j

j

z
H
T
P

i,j

F,j

F,j

F,j

Etapa j

Figura 2.3. Representació esquemàtica d’una etapa d’equilibri d’una 
columna genèrica 
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Figura 2.4. Representació esquemàtica d’una cascada d’etapes d’equilibri 
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Les equacions MESH (M = balanç de matèria, E = equilibri, S = sumatori de 
fraccions molars o màssiques i H = balanç d'entalpia) per a una etapa j poden 
escriure's: 

1. M- balanços de matèria per a cada component (c equacions per a cada 
etapa):

0y)WV(x)U(LzFyVxLM ijjjijjjijj1j,i1j1j,iijij   (2.28) 

2. E- relacions d'equilibri entre fases per a cada component (c equacions 
per etapa): 

0xKyE ijijijij   (2.29) 

3. S- Sumatoris de les fraccions molars (un per a cada etapa): 

00,1x)S(

00,1y)S(

c

1i
ijjx

c

1i
ijjy

 (2.30) 

4. H- Balanç d'energia (un per a cada etapa): 

0QH)WV(H)U(LHFHVHLH jVjjLjjFjV1jL1jj jjj1j1j
 (2.31) 

Si es modifiquen les equacions MESH de manera que en les equacions M se 
substitueixen els yij per Kijxij i els Lj pel seu valor en funció de Wj, Uj i Vj donat
pel balanç global de matèria, es pot obtenir la següent equació per a cada 
component i etapa, on s'ha omès el subíndex i per als termes B, C i D:

j1j,ijijj1j,jj DxCxBxA   (2.32) 

Una vegada fets els canvis, d’acord amb l’equació (2.28), el coeficient Aj de 
l’equació (2.32), que multiplica a xi,j-1 és Aj-1, que si es té en compte que un 
balanç global entre l'etapa j-1 i el cap de la columna proporciona: 

Lj-1 + 
1j

1m
(Um + Wm) + V1 = Vj + 

1

1

j

m
Fm  (2.33) 

Lj-1 = Vj + 
1j

1m
(Fm- Um - Wm) - V1 Aj  (2.34) 

De la mateixa manera, el coeficient Bj (realment Bij), ve donat per 
(Lj+Uj)+(Vj+Wj)·Kij que, considerant (2.34), proporciona: 

Bj: (Lj + Uj)+ (Vj + Wj) Kij = Vj+1 + 
j

1m
(Fm- Um - Wm) – V1 + Uj + (Vj + Wj) Kij (2.35) 
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sent l'entorn seleccionat per a fer els balanços per a les equacions (2.33) i 

(2.34) aquell en el qual entren els corrents 
1j

1m
mF  i Vj i ixen 

1j

1m
mU ,

1j

1m
Um, V1 i Lj-1. D’altra banda, els coeficients per a xi,j+1 seran els Vj+1Ki,j+1 i, 

finalment, els termes independents, els Fjzij. Per tant, en l'equació (2.32), els 
valors dels coeficients són: 

Nj2V)UWF(VA
1j

1m
1mmmjj

Nj1)KW+(V+U+V)UWF(VB ji,jjj

j

1m
1mmm1jj

1-Nj1KVC 1j,i1jj

Nj1zFD ijjj   (2.36) 

amb xio = 0, VN+1 = 0, W1 = 0 i UN = 0. 

Si les equacions M modificades (2.32) s'agrupen per components, poden 
escriure's com una sèrie de c sistemes d'equacions, un per a cada component, 
en els quals les matrius de coeficients són matrius tridiagonals i on la variable 
d’eixida per a cada sistema és la composició xi per a aquest component en tota 
la cascada en contracorrent de N etapes: 

N

2

1

N

2

1

NN

1N1N1N

2N2N2N

331

222

11

D
...
...
...
...
...
...
...
...
...

D
D

x
...
...
...
...
...
...
...
...
...
x
x

BA000.........0
CBA00.........0

0CBA0.........0
......
......
......
......
.........
.........
0.........0CBA0
0.........00CBA
0.........000CB

 (2.37) 

Cal recordar que per als coeficients Bj, Cj, i Dj s’ha omés el subíndex i que fa 
referència al component. És a dir, els coeficients anteriors prenen valors 
diferents per a cada component. Si es disposa dels valors dels coeficients Aj,
Bj, Cj i Dj en cada etapa, la resolució dels c sistemes d'equacions proporcionarà 
el perfil de composició del líquid en la columna. Mentre que les Dj poden 
calcular-se a partir de les especificacions del problema, els coeficients Aj, Bj i 
Cj per a cada component poden avaluar-se si es coneix –perquè s'ha suposat o 
bé perquè s'ha calculat en una iteració prèvia– el perfil de temperatura, de 
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constants d'equilibri i de cabals de vapor en la columna. En el cas que els 
valors de les constants d'equilibri, Kij, foren independents de la composició, el 
càlcul se simplificaria ja que llavors el càlcul dels coeficients Bj i Cj dependria 
exclusivament de les variables de tempteig Tj i Vj, eliminant-se així la 
dependència de la composició en el càlcul dels coeficients.  

2.3.1.2 L’algorisme de Thomas 
La resolució del conjunt d’equacions linealitzades (2.37) se simplifica molt 
amb l'aplicació de l'algorisme de Thomas, on, després de fer un canvi de 
variable, es procedeix a una eliminació progressiva des de l’etapa 1 fins a 
l'etapa N, on s’obté el valor de xiN. Recorrent el camí invers i amb el valor 
calculat per a xiN, s’obtenen la resta de xij.

Les equacions utilitzades en l'algorisme de Thomas són les següents: per a 
l'etapa 1, s’aïlla xi1 en funció de xi2 a partir de l'equació (2.32) per a donar: 

1

2i11
1i B

xCD
x   (2.38) 

Fent el canvi de variable: 

B
D

q
B
C

p
1

1
1

1

1
1   (2.39) 

2i111i xpqx   (2.40) 

Per tant, els coeficients de la matriu es transformen en B1 1, C1 p1 i D1 q1,
on  vol dir “reemplaçat per”.  

Per a l’etapa 2: 

3i
122

2

122

122
2i x

pAB
C

pAB
qAD

x   (2.41) 

prenent:

122

2
2

122

122
2 pAB

Cpi
pAB
qADq  (2.42) 

resulta:

3i222i xpqx  (2.43) 

Així doncs, A2 0, B2 1 i C2 p2 i D2 q2.
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De forma general, es pot definir: 

1jjj

j
j

1jjj

1jjj
j pAB

C
pi

pAB
qAD

q   (2.44) 

per tant: 

1j,ijjij xpqx   (2.45) 

On Aj 0, Bj 1 i Cj pj i Dj qj. Així doncs, partint de l’etapa 1, s’hi calculen 
de manera progressiva els valors de pj i qj en el següent ordre: p1, q1, p2, q2,..., 
pN-1, qN-1, qN. En arribar a l’etapa N, l’equació (2.45) aïlla xiN com  

NiN qx   (2.46) 

Aleshores es calculen, a partir de (2.45), valors successius de xi substituint al 
llarg del càlcul invers de la següent manera: 

1jij1j1j rxpqx
1j,i

  (2.47) 

L'algorisme de Thomas és de gran eficàcia i és superior a les rutines 
alternatives d'inversió de matrius. 

2.3.2 Mètodes numèrics 

Una alternativa a l'ús del mètode de la matriu tridiagonal per a resoldre el 
sistema d'equacions MESH consisteix a usar mètodes numèrics, com el de 
Newton-Raphson. El principal problema que es planteja està relacionat amb 
l’elevada no linealitat de les equacions necessaries i té a veure amb l'obtenció 
de les derivades de les relacions d'equilibri i de l'entalpia respecte a la 
composició, sobretot quan s'utilitzen models com UNIQUAC i NRTL. Una 
possibilitat és utilitzar procediments de derivació numèrica: 

e2
)ex(f)ex(f

x
f

  (2.48) 

on f representa alguna de les equacions MESH, x és una variable del sistema i 
e és una pertorbació del valor de x, per exemple e = 0,001x. No obstant això, 
la derivació numèrica també presenta problemes: si e és massa petit, la 
derivada perd significat, mentre que si és massa gran, pot suposar un 
allunyament de la solució. A més dels criteris de convergència habituals, el 
mètode de Newton-Raphson requereix un test de convergència addicional, per 
exemple el càlcul de l'arrel quadrada de la suma de quadrats o norma,

n

)x(f

norma

n

1i

2

 (2.49) 
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Per tal d’assegurar-se que la norma disminueix en cada iteració s'utilitza un 
escalar, sk, tal que xk+1 = xk + sk xk (sk generalment és igual a 1, però pot ser 
inferior en algunes iteracions). 

Una altra restricció que sol imposar-se és que les variables independents 
calculades en cada iteració complisquen uns certs criteris de tolerància: 

Tmín < T < Tmáx
V > 0 
L > 0 

de manera que si alguna variable no els compleix, els xk corresponents es 
divideixen per 2. 

Holland recomana fer una factorització LU (lower-upper) per a calcular els 
xk. Consisteix a reordenar el jacobià en dues matrius: Jk = LkUk, tals que Lk

conté els elements de la diagonal i els inferiors a aquesta i Uk, els de la 
diagonal i els superiors a aquesta. La factorització LU és similar a l'algorisme 
de Thomas per a matrius tridiagonals. 

L'esquema de càlcul general dels mètodes numèrics és el següent: 

1. Suposar un conjunt de variables independents xk, on k = 0 per a la 
primera iteració. 

2. Calcular els valors de les funcions f. Comprovar si s'ha arribat a la 
solució calculant la norma. 

3. Calcular les derivades parcials per a la matriu jacobiana. 

4. Resoldre el jacobià per al vector xk utilitzant la factorització LU, i 
obtenir un nou conjunt de variables xk+1.

En algunes aplicacions del mètode de Newton-Raphson, un mal conjunt 
d'estimacions inicials pot provocar que el càlcul oscil·le, o fins i tot que mai 
s'arribe a la solució buscada. Un bon programa de simulació ha de ser capaç de 
detectar quan ocorre això. 

Amb la finalitat de disminuir el temps d'ordinador requerit pel mètode de 
Newton-Raphson, s'han desenvolupat els mètodes quasi-Newton, que eliminen 
el càlcul de la matriu jacobiana i de la seua inversa mitjançant algun tipus de 
fórmula. Amb els mètodes quasi-Newton es redueix el temps de càlcul per 
iteració, però augmenta el nombre d'iteracions. També es tracta de mètodes 
més sensibles a les estimacions inicials i que fallen amb més facilitat. 

2.3.3 Mètodes component a component mès 
freqüents

2.3.3.1 Mètode del punt de bombolla (BP) per a destil·lació 
És un procediment de resolució particularment efectiu en el cas que les 
espècies de la mescla a separar presenten un interval estret de volatilitats. Va 
ser proposat per Friday i Smith i desenvolupat per Wang i Henke. Es 
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denomina mètode del punt de bombolla (BP) pel fet que en cada iteració, a 
partir del perfil de composició del líquid en la columna, es calcula un nou 
conjunt de temperatures de les etapes a partir de les equacions del punt de 
bombolla. Les equacions MESH se separen i es resolen en forma seqüencial, 
excepte les equacions M modificades, que es resolen per a cada component pel 
mètode de la matriu tridiagonal. L'algorisme de càlcul es mostra en la 
figura 2.5.  

Es calculen Qj mitjançant l’equació H per a l’etapa 1 i QN amb 
el balanç global d’entalpia

S’especifica Fj, zij, TFj, PFj (o HFj), Qj (excepte per a j=1 i j=N), N, 
L1 (reflux), V1 (destil·lat), Pj, Uj, Wj

S’ajusten les variables de tempteig (Tj, Vj, Kjj)

Es calculen les xij pel mètode de Thomas

Es normalitzen les xij

Es calculen nous Tj mitjançant l’equació del punt de 
bombolla

Es calculen nous Vj (2.57) i Lj (2.34)

SI NO

S’ajusten les 
variables de 

tempteig

t = 0.01 N (2.60)FI

Figura 2.5. Algorisme de càlcul per a l’aplicació del mètode BP 

Per a iniciar els càlculs s'assignen valors a les variables de tempteig. 
Normalment n’hi ha prou amb establir un conjunt inicial de valors Vj basats en 
la suposició de cabals molars constants en cada sector. En general es pot 
obtenir un conjunt inicial adequat de valors de Tj calculant i suposant la 
temperatura de bombolla del producte de cues i del destil·lat, en la condició 
tèrmica imposada pel tipus de condensador, i procedint després a determinar la 
temperatura de la resta d'etapes admetent una variació lineal de la temperatura 
al llarg de la columna. 

D’acord amb les equacions (2.36), per a obtenir xi a partir de (2.37) pel mètode 
de Thomas, a més dels valors que s’especifiquen en un problema de disseny 
(cabals i condició tèrmica dels corrents d’alimentació, cabals de productes 
laterals, nombre d’etapes i posició dels pisos d’alimentació i extracció de 
productes, nombre d’etapes, intercanvis de calor interetapes, perfil de pressió i 
dues variables més, relacionades amb els graus de llibertat que aporten el 
condensador i la caldera), fan falta els valors de Kij. Per tant, quan aquests 
depenen de la composició, es necessiten també suposicions inicials per a tots 
els xij i yij, tret que s'utilitzen en la primera iteració els valors ideals de les Kij.
En general, el conjunt de valors calculats en cada iteració, xij, no satisfarà la 
restricció imposada per les equacions S. Per tant, el conjunt de valors calculats 
xij es normalitza mitjançant: 
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c

1i
ij

ij
normalizatij

x

x
)x(   (2.50) 

i són aquests valors normalitzats els que s'usen per a tots els càlculs posteriors. 

Una vegada calculats els xij, el nou conjunt de temperatures, Tj, es calcula 
etapa a etapa mitjançant l'obtenció de la temperatura de bombolla a partir dels 
valors normalitzats de xij. Alguns autors utilitzen el mètode d'iteració de 
Muller, on es suposen 3 valors inicials de Tj i per a cadascun d’ells es calcula 
el valor de Sj a partir de: 

c

i
ijijj xKS

1
0,1   (2.51) 

i les tres parelles de valors (Tj,Sj) s'ajusten mitjançant una equació quadràtica 
de Sj en funció de Tj. Aquesta equació s'utilitza per a predir el valor de Tj que 
fa Sj = 0. La validesa del valor de Tj així obtingut es comprova utilitzant-lo per 
a calcular Sj. El procés es repeteix fins a arribar a una certa tolerància de 
convergència, és a dir, 

0001,0)(

)1()(

n
j

n
j

n
j

T

TT
  (2.52) 

amb T en Kelvin i sent n el nombre d'iteració en el bucle per al càlcul de T. 

Els valors de yij s'obtenen com a resultat del càlcul de la temperatura de les 
etapes utilitzant les equacions E (càlculs de punt de bombolla). Amb les 
composicions i temperatures calculades, es poden obtenir les entalpies molars 
per a cada corrent de vapor i de líquid que abandonen una etapa. Tenint en 
compte que F1, V1, U1, W1 i L1 estan especificades, V2 s'obté de forma 
immediata de: 

j

1m
1mmm1jj V)WUF(VL   (2.53) 

i l'energia eliminada en el condensador és una quantitat positiva que s'obté de 
(2.31) i la calor aportada en la caldera s’obté d’un balanç d’entalpia en tota la 
columna, el que equival a sumar (2.31) en totes les etapes per a donar: 

1N

1j
LNV1j

N

1j
VjLjFjN N1jjj

HLHVQ)HWHUHF(Q   (2.54) 

Amb les entalpies dels corrents que circulen per la columna i els valors de Q1 i 
QN, es calcula llavors un nou conjunt de variables de tempteig, Vj, mitjançant 
l'aplicació del següent balanç d'energia modificat, obtingut per combinació de 
(2.31) i (2.53) dues vegades per a eliminar Lj-1 i Lj, que una vegada reordenat 
dóna:
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j1jjjj VV   (2.55) 

on:

jLVjFLjLL

1j

1m
1mmmj

LVj

VLj

Q)HH( W)HH(F)HH(VUWF

HH

HH

jjjj1jj

j1j

j1j

 (2.56) 

És important recordar que les entalpies en les equacions (2.56) s'avaluen per a 
les últimes temperatures calculades per a cada etapa en comptes de les 
utilitzades en iniciar la iteració. L’equació (2.55) escrita en forma de matriu 
didiagonal, aplicada a les etapes compreses entre 2 i N-1 és: 

1N

2N

3N

4

3

222

N

1N

2N

5

4

3

1N1N

2N2N

3N3N

44

33

2

...

...

...

...

...

...

V

V
V
V

...

...

...

...

...

...
V
V
V

000.........0
000.........0
000.........0
......
......
......
......
.........
.........
0.........000
0.........000
0.........0000

  (2.57) 

que es resol de forma immediata, començant per l’equació superior on V2 és 
coneguda, i operant cap avall en la mateixa forma, recolzant-se en els resultats 
anteriors. Això és: 

1j

1j1j1j
j

3

333
4

2

222
3

V
V

...

V
V

V
V

 (2.58) 

i així fins al final. 

Es considera que el mètode ha convergit quan les diferències entre els conjunts 
de valors de Tj i de Vj es troben dintre d'un marge preestablert de tolerància. 
Un possible criteri és el següent: 
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2
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j

)1k(
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)k(
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N

1j
)k(

j

)1k(
j

)k(
j

V

VV

T

TT
  (2.59) 

on k és l'índex d'iteració. Wang i Henke suggereixen el següent criteri basat 
exclusivament en els successius valors de T: 

N01.0)TT(
N

1j

2)1k(
j

)k(
j   (2.60) 

La velocitat de convergència del mètode BP es impredicible i també sol 
utilitzar-se junt amb el mètode  de convergència. 

2.3.3.2 Mètode de la suma de cabals (SR). Aplicació a 
absorció i desorció 

L’aplicació del mètode BP en problemes d’absorció i desorció sol donar 
problemes pel fet que els components químics dels sistemes implicats es 
troben en un interval relativament ample de volatilitats. El càlcul de les 
temperatures mitjançant l’equació del punt de bombolla és molt sensible a la 
composició del líquid i el balanç d’entalpia és més sensible a la temperatura 
que als cabals. Per tant, en aquests casos, convé més calcular les temperatures 
a partir dels balanços d’entalpia i es pot aplicar amb resultats satisfactoris el 
mètode de la suma de cabals (SR, sum-rates en anglès), desenvolupat per 
Burninham i Otto, on els cabals interetapes s’obtenen mitjançant l’anomenada 
“equació de suma de cabals” i les temperatures a partir dels balanços 
d’entalpia. A més s’utilitza l’algorisme de Thomas per a la la matriu 
tridiagonal per a resoldre les equacions M modificades que proporcionen el 
perfil de composició del líquid..  

La figura 2.6 mostra l'algorisme per al mètode SR de Burningham-Otto, on les 
especificacions del problema són les condicions i etapa de localització de totes 
les alimentacions, pressió en cada etapa, cabals totals de tots els corrents 
laterals, cabals de transferència de calor des de o cap a qualsevol etapa, i 
nombre total d'etapes. Com que es tracta d’un absorbidor o desorbidor, no es 
disposa dels dos graus de llibertat que aporten el condensador i la caldera. 
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S’especifiquen totes les Fj i zij així com la 
condició tèrmica, Pj, Uj, Wj, Qj, N

S’inicialitzen les variables de tempteig (Tj i Vj)

Es calculen xij de (2.37) pel mètode de 
Thomas

Es calculen nous Lj de l’equació de suma 
de cabals (2.61) i nous Vj de (2.62) 
(balanç de matèria amb el cap de la 
columna)

Es normalitzen xij per a cada etapa. Es 
calculen els corresponents yij = Kijxij i es 
normalitzen

Es calculen noves Tj segons (2.31) 
(equacions H)

Avaluacions
secuencials
(una equació
cada vegada)

(de (2.60)) < 
0.001 N

FI

SI

NO

Avaluacions de l’equació de la matriu 
tridiagonal (un component cada vegada)

S’especifiquen totes les Fj i zij així com la 
condició tèrmica, Pj, Uj, Wj, Qj, N

S’inicialitzen les variables de tempteig (Tj i Vj)

Es calculen xij de (2.37) pel mètode de 
Thomas

Es calculen nous Lj de l’equació de suma 
de cabals (2.61) i nous Vj de (2.62) 
(balanç de matèria amb el cap de la 
columna)

Es normalitzen xij per a cada etapa. Es 
calculen els corresponents yij = Kijxij i es 
normalitzen

Es calculen noves Tj segons (2.31) 
(equacions H)

Avaluacions
secuencials
(una equació
cada vegada)

(de (2.60)) < 
0.001 N

FI

SI

NO

Avaluacions de l’equació de la matriu 
tridiagonal (un component cada vegada)

Figura 2.6. Algorisme de càlcul del mètode SR 

Per a iniciar els càlculs se suposa un conjunt inicial de variables de tempteig Tj
i Vj. Per a la majoria dels problemes n’hi ha prou amb suposar un conjunt de 
valors Vj basats en la consideració de cabal molar constant interetapes. Pel que 
fa a les temperatures, generalment pot obtenir-se un conjunt adequat de valors 
Tj inicials a partir dels valors suposats per a les etapes de cap i cua, suposant 
una variació lineal amb el nombre d'etapa. 

Els valors de xij s'obtenen resolent (2.57) mitjançant un algorisme de Thomas. 
Els valors així obtinguts s'utilitzen directament per a calcular nous valors de Lj
mitjançant l'equació de suma de cabals: 

c

1i
ij

)k(
j

)1k(
j xLL   (2.61) 

on els valors de Lj
(k) s'obtenen a partir dels valors de Vj

(k). Els corresponents 
valors de Vj

(k+1) es determinen a partir de: 

N

jm
mmmN1jj )UWF(LLV   (2.62) 

Es calculen a continuació els valors normalitzats de xij a partir de (2.50). Els 
valors de yij corresponents es calculen per l'equilibri, segons (2.29). 

Finalment, el perfil de temperatura per a la següent iteració s'obté per resolució 
del balanç d'entalpia en cada etapa. 

2.3.3.3 Mètode de la suma de cabals isotèrmics (ISR). 
Aplicació a extracció líquid-líquid 

Habitualment, les operacions d'extracció líquid-líquid en etapa múltiple son 
isotérmiques. Aquesta condició es compleix quan la columna és adiabàtica, els 
corrents es troben a la mateixa temperatura i la calor de mescla és 
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menyspreable. Sota aquesta condició, o bé quan les temperatures de les etapes 
estan especificades, pot aplicar-se una versió isotèrmica simplificada del 
mètode de suma de fluxos (ISR), deguda a Friday i Smith i mostrada en detall 
per Tsuboka i Katayama. Él mètode també pot aplicar-se quan l’operació no 
siga isotérmica però la temperatura de totes les etapes estiga especificada. En 
aquests casos, els valors de Qj, poden calcular-se a partir dels balanços 
d'energia de les etapes, que es poden separar de les altres equacions i ser 
resoltes a part. D’altra banda, en el mètode ISR es presta particular atenció a la 
possibilitat d'una forta influència de la composició sobre els valors de Kij, com 
sol ser freqüent en l’equlibri líquid-líquid. 

La figura 2.7 mostra l'algorisme per al mètode ISR de Tsuboka-Katayama. Els 
símbols habitualment utilitzats per a la fase líquida i la fase vapor corresponen 
en aquest cas al refinatge i a l'extracte, respectivament, que en molts casos –no 
en tots– es corresponen amb la fase pesada i lleugera, respectivament. Les 
especificacions del problema són les mateixes que en el problema de simulació 
d’un absorbidor, és a dir, els cabals, composicions i etapes de localització de 
totes les alimentacions, temperatures de les etapes (normalment totes iguals), 
cabals totals dels corrents laterals i nombre total d'etapes. Se sobreentén que la 
pressió en cada etapa és major que la del punt de bombolla per a evitar una 
vaporització.

Una vegada especificades les temperatures de les etapes, les úniques variables 
de tempteig són els valors Vj. Per exemple, es pot obtenir un conjunt inicial 
suposant una separació perfecta entre els components de l'alimentació i 
menyspreant la transferència de matèria de dissolvent a la fase de refinatge. 
Així s'obtenen valors aproximats dels cabals d'extracte i refinat existents i els 
valors intermedis de Vj s'obtenen per interpolació lineal entre les N etapes.  

Com ja s’ha dit, en extracció líquid-líquid l'efecte de la composició de les fases 
sobre els valors dels coeficients de distribució sol ser important. Els mètodes 
ISR s’inicien a partir de valors suposats de xij i yij que es poden obtenir per 
interpolació lineal en les etapes, a partir de les composicions conegudes 
d'entrada i les composicions suposades d’eixida. Els valors de Kij es calculen a 
partir del valors inicials de xij. Els corresponents valors de yij es calculen 
mitjançant el balanç de matèria (2.28). Els valors de iL,j i iV,j es determinen 
mitjançant un model termodinàmic adequat (van Laar, NRTL, UNIQUAC o 
UNIFAC) i els valors dels coeficients de distribució s'obtenen de la següent 
equació:

j,iV

j,iL
ijK   (2.63) 

Resolent (2.37) per l'algorisme de Thomas s'obté un nou conjunt de valors xij.
Aquests valors es comparen amb els suposats calculant: 
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1j

C

1i

)r(
ij

)1r(
ij1 xx   (2.64) 

on r és un índex del bucle interior, que es manté mentre 1 > 1, i 1 és un 
criteri de convergència, per exemple 1 = 0.01NC. El bucle interior s'utilitza 
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per a millorar els valors de Kij utilitzant valors normalitzats de xij i yij per a 
calcular nous valors de iL,j i iV,j.

Quan el bucle interior arriba a la convergència, els valors de xij s'utilitzen per a 
calcular nous valors de yij en equilibri i s'obté llavors un nou conjunt de 
variables de tempteig Vj a partir de la relació de suma de fluxos 

C

1i
ij

)k(
j

)1k(
j yVV   (2.65) 

on k és l'índex del bucle exterior. Els corresponents valors de Lj
(k+1) s'obtenen 

del balanç d'entalpia, equació (2.31). 

El bucle exterior arriba a la convergència quan

2

2
N

1j
)k(

j

)1k(
j

)k(
j

2 V

VV
  (2.66) 

on, per exemple, el criteri de convergència 2 pot prendre's com a 0.01N. 

Es calcula xij pel
mètode de Thomas

Avaluacions
secuencials
(una equació
cada 
vegada)

FI

SI

NO

S’especifiquen Fj i, zij així com la 
condició tèrmica, Pj, Uj, Wj, Tj, N

S’inicialitza Vj

Es suposen valors de xij

Es calcula yij (balanç de matèria)

Es calcula ijL, ijV

Es calcula Kij

k=1

r=1

1 (de (2.64)) < 1

Es calculen nous yij
(equilibri)

Es calculen nous Vj de la relació
de suma de cabals (2.65) i es 
calculen nous Lj de l’equació H

2 (de (2.66)) < 2
SINO

S’ajusten variables de 
tempteig

r=1
k= k+1 Es normalitzen xij

Es calculen nous ijLi Kij

Es calculen nous yij
(yij=kij·xij) i es 
calculen nous ijV i Kij

r= r+1Es calcula xij pel
mètode de Thomas

Avaluacions
secuencials
(una equació
cada 
vegada)

FIFI

SI

NO

S’especifiquen Fj i, zij així com la 
condició tèrmica, Pj, Uj, Wj, Tj, N

S’inicialitza Vj

Es suposen valors de xij

Es calcula yij (balanç de matèria)

Es calcula ijL, ijV

Es calcula Kij

k=1

r=1

1 (de (2.64)) < 11 (de (2.64)) < 1

Es calculen nous yij
(equilibri)

Es calculen nous Vj de la relació
de suma de cabals (2.65) i es 
calculen nous Lj de l’equació H

2 (de (2.66)) < 22 (de (2.66)) < 2
SINO

S’ajusten variables de 
tempteig

r=1
k= k+1 Es normalitzen xij

Es calculen nous ijLi Kij

Es calculen nous yij
(yij=kij·xij) i es 
calculen nous ijV i Kij

r= r+1

Figura 2.7. Algorisme per a l’aplicació del mètode ISR 



Mètodes rigorosos per al càlcul d’operacions de separació de mescles multicomponents 179

2.3.3.4 Mètodes Newton 2N 
Tant en els mètodes BP com en els SR, el perfil de temperatura i el perfil de 
cabals de vapor i de líquid es calculen en passos separats. Una altra alternativa 
és calcular-los de forma conjunta, plantejant dues equacions per pis, que es 
resolen pel mètode de Newton-Raphson. Segons s’estableix en el llibre de 
Kister, les aplicacions del mètode més conegudes són les de Tomich, de 
Holland i de Orbach i col., que difereixen en l'elecció de quines són les 
equacions i variables independents. 

En el mètode de Tomich les primeres equacions independents són: 

0xy
c

1i
ij

c

1i
ij  (2.67) 

on les xij i les yij s'obtenen a partir dels balanços de component i de les 
relacions d'equilibri. Les segones equacions independents són els balanços 
d'energia en cada pis. Les variables independents són les temperatures i els 
cabals de vapor en cada pis. 

La seqüència de càlcul proposada per Tomich: 

1. Suposar T i V per a cada pis. 

2. Calcular els valors de L mitjançant els balanços de matèria. 

3. Calcular les composicions del líquid, considerant els últims perfils de 
T, L i V, utilitzant el mètode de la matriu tridiagonal i les 
composicions del vapor a partir de les relacions d’equilibri. 

4. Generar un perfil de T i V resolent les equacions independents 
mitjançant el mètode de Newton-Raphson. 

5. Comprovar si la norma de les funcions independents és prou petita. 

2.3.3.5 Mètodes de Newton globals o de Correcció 
Simultània (SC) 

Són mètodes més generals, capaços de resoldre tots els problemes de 
separacions multicomponents en etapa múltiple. Estan basats en la resolució 
conjunta de totes les equacions MESH o d'una combinació d’aquestes per 
tècniques de correcció simultània del tipus del mètode de Newton-Raphson. 
En general, resulten més convenients que els anteriors ja que en sistemes 
altament no ideals, on els valors de les relacions d'equilibri -especialment els 
valors dels coeficients d'activitat i de les entalpies- depenen fortament de la 
composició, no resulta massa adequat calcular les composicions a partir de 
valors de constants d'equilibri i d'entalpies procedents de la iteració anterior. 
Aquests mètodes són els més sensibles a la qualitat de les estimacions inicials, 
però també són més poderosos a l'hora de tractar mescles no ideals, de manera 
que en ocasions es requereix aplicar primer un altre mètode rigorós (BP o SR) 
per a trobar aproximacions a la solució final que servisquen com a estimacions 
inicials per al mètode SC.  

Per a l’aplicació d’un mètode de correcció simultània, en primer lloc cal 
seleccionar i ordenar tant les variables com les funcions que les contenen 
(equacions MESH). Segons la bibliografia, quan el nombre de components és 
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elevat i hi ha poques etapes, resulta convenient agrupar les equacions per tipus, 
mentre que quan hi ha moltes etapes però pocs components és més eficaç 
agrupar-les per la localització de les etapes. Per exemple, aquesta última 
possibilitat, que es presenta breument a continuació, ha estat descrita per 
Naphtali i Sandholm. Altres mètodes SC, com el de Goldstein-Stanfiel, el 
d’Ishii-Otto o l'algorisme “almost-band” de Gallum i Holland difereixen del de 
Naphtali-Sandholm en l'elecció de les funcions i variables independents a 
l'hora d'aplicar el mètode de Newton-Raphson.  

En l’aplicació del mètode SC de Naphtali i Sandholm, en comptes de resoldre 
simultàniament les N(2c + 3) equacions MESH (c equacions M, c equacions E, 
1 equació H i 2 equacions S per a cada etapa), aquestes es combinen per a 
eliminar 2N variables, reduint el problema a la resolució simultània de N(2c + 
1) equacions. Per a això s'expressen les equacions en termes de cabals de 
component en comptes de fraccions molars o màssiques. Per a això es 
multiplica en primer lloc (2.30) per Vj i Lj, respectivament, per a donar: 

ij

C

1i
j

ij

C

1i
j

lL

vV
 (2.68) 

i posteriorment les equacions (2.68) i les definicions de fracció molar se 
substitueixen en (2.28) i (2.29) per a eliminar Vj, Lj, yij i xij i introduir els 
cabals de component vij i lij. S'obtenen així les següents N(2c + 1) equacions, 
on es defineixen sj = Uj/Lj i Sj = Wj/Vj com a cabals adimensionals de corrents 
laterals.

Balanç de matèria 

0fvl)S1(v)s1(lM ij1j,i1j,ijijjijij   (2.69) 

Equilibri entre fases 

0v
l

v
lKE ijc

1k
kj

c

1k
kj

ijijij   (2.70) 

Balanç d’energia 
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on fij = Fjzij.

Si N i totes les fij, TFj, Pj, sj, Sj estan especificades, les equacions M, E i H són 
no lineals en les N(2c + 1) variables d’eixida desconegudes, vij, lij i Tj, des de i 
=1 fins a c i des de j = 1 fins a N. 

Les equacions (2.69), (2.70) i (2.71) es resolen de forma simultània pel mètode 
de Newton-Raphson, per a obtenir les correccions que proporcionen els 
successius conjunts de variables d’eixida. El càlcul iteratiu es continua fins 
que les funcions M, E i H arriben a una valor prou pròxim a zero. 

Les funcions i les variables d’eixida s'agrupen per etapes, de cap a cua, i s’obté 
una estructura de bloc tridiagonal en la matriu jacobiana de les derivades 
parcials que permet aplicar l'algorisme de Thomas. Per exemple, en el mètode 
SC de Naphtali i Sandholm, l’agrupació d’equacions i de variables és la 
següent:

T
Nj21 X,...,X,...,X,XX   (2.72) 

T
Nj21 F,...,F,...,F,FF   (2.73) 

on Xj és el vector de variables d’eixida per a l'etapa j i Fj és el vector de 
funcions per a l'etapa j, disposats en l'ordre: 

T
cjijj2j1jcjijj2j1j l,...,l,...,v,l,T,v,...,v,...,v,vX   (2.74) 

T
cjijj2j1cjijj2j1jj E,...,E,...,E,E,M,...,M,...,M,M,HF   (2.75) 

Les correccions de les variables d’eixida, X, que s'utilitzen per a calcular la 
següent aproximació a la solució final, s'obtenen:  

)k(
1

)k( F
X
FX   (2.76) 

amb les X(k), s’obtenen els valors de les variables per a la següent iteració 
(iteració k + 1): 

)k()k()1k( XtXX   (2.77) 

La quantitat )X/F(  representa el següent jacobià o matriu (NxN) de blocs 
de derivades parcials de totes les funcions respecte a totes les variables 
d’eixida: 
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NN

1N1N1N

333

222

11

BA00...0
CBA0...0

0...0
......
......
0...CBA...
0...0CBA
0...00CB

X
F

  (2.78) 

Aquest jacobià representa una forma tridiagonal atès que les funcions per a 
l'etapa j només depenen de les variables d’eixida de les etapes j-1, j i j+1. Cada 
bloc CoB,A representa una submatriu [(2c+1) x (2c+1)] de derivades 
parcials, on la disposició de les funcions i variables d’eixida estan donades per 
(2.74) i (2.75), respectivament.  

Com a exemple, considerant les equacions (2.69), (2.70) i (2.71) i ombrejant 
els blocs de les submatrius que contenen derivades parcials no nul·les, s'obté 
una estructura similar a la que es mostra a continuació i on solament els blocs 
ombrejats són distints de zero. És important adonar-se’n que l’estructura de 
matrius que es presenta correspon a una ordenació de les equacions i les 
variables diferent de la que es proposa en les equacions (2.72) a (2.75). No 
obstant aixó, únicament difereix de la resultant de l'aplicació de les equacions 
descrites prèviament en l'ordre en què es disposen les equacions i les variables 
en les matrius (2.74) i (2.75); és a dir, en la posició dels blocs distints de zero i 
no en el nombre d’elements no nuls.  
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 (2.79) 

L’elevat nombre d’elements no nuls que apareixen en cada submatriu facilita 
molt la resolució del problema i la programació dels mètodes de càlcul en els 
paquets informàtics de simulació. Les equacions corresponents a cadascun dels 
elements de les submatrius, encara que llargues, poden tractar-se amb facilitat 
en els programes de càlcul. 

En la figura 2.8 es mostra l'algorisme per al mètode SC de Naphtali i 
Sandholm. Com ja s’ha dit, per a arribar a la convergència, el mètode de 
Newton-Raphson requereix unes suposicions raonables per als valors de les 
variables d’eixida. En comptes de fixar totes aquestes suposicions a priori, 
poden generar-se si s'han suposat els valors de T, V i L per a les etapes de cap 
i cua, i potser per a una o més etapes intermèdies. La resta de les suposicions 
de Tj, Vj i Lj s'obtenen de forma directa per interpolació lineal. Si els valors de 
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K són independents de la composició o poden aproximar-se a aquesta situació, 
una vegada calculats els valors inicials de xij, els corresponents yij s’obtenen 
mitjançant càlculs d’equilibri. Una estimació molt menys precisa s'obté 
realitzant els càlculs de flash per a una combinació dels corrents d’alimentació 
a una pressió mitjana de la columna i una relació V/L que s'aproxime a la 
relació entre els cabals de destil·lat i de residu, i se suposen llavors per a cada 
etapa les composicions resultants per a les fases de vapor i líquid en equilibri. 
Aquesta segona tècnica opera bé, encara que es prefereix la primera per als 
casos difícils. En ambdues, els cabals inicials de component es calculen 
utilitzant els valors xij i yij per a obtenir lij i vij a partir de Lj i Vj.

Per a decidir quan s’acaba el càlcul iteratiu, es comparen els valors de la suma 
dels quadrats de les funcions de discrepància, 3, amb un cert criteri de 
convergència:

N
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1i

2
ij

2
ij

2
j3 )E()M()H(   (2.80) 

En ocasions, cal dividir les funcions del balanç d'energia Hj per un factor 
d'escala de l'ordre de la calor latent de vaporització per tal d’aconseguir que els 
valors de totes les discrepàncies siguen del mateix ordre de magnitud. 

El criteri de convergència pot calcular-se com: 
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102 1 10N C Fj
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( )   (2.81) 

És aconsellable limitar les correccions de temperatura en cada iteració i, a més, 
si en alguna iteració s'obté un cabal de component negatiu, es pot reduir el 
valor de la variable desconeguda a una quantitat pròxima a zero, però no 
negativa, mitjançant la següent equació: 

X
XtexpXX )k(

(k)
)k()1k(   (2.82) 
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Es calcula t óptim per a 
minimitzar 3 i es 

calculen nous valors de 
vij, lij i Tj.

Resolució
simultànea
de les 
equacions
pel mètode
de Newton-
Raphson

FIFI

NO

S’especifiquen Fj i, zij així com la condició tèrmica, Pj, j, N, totes les 
Qj (excepte per a j = 1 i j= N); una variable per a cada corrent 

lateral, una per a la de cap i una altra per a la de cua

S’inicialicen Tj, Vj, Lj

Es calculen les estimacions inicials per a vij i lij

k=1

Es calculen les 
correccions de 

Newton-Raphson

k= k+1
Es calculen Q1 de H1 y
QN de HN (si no són

especificacions)

Es calcula la suma de quadrats de les funcions
de dicrepància

SI
3 <= 3 Es calculen Vj i LjHa convergit

No ha convergit

Figura 2.8. Algorisme de càlcul per a l’aplicació del mètode SC. j
representen les eficàcies de Murphree de cada etapa. 
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Exercicis d’aplicació. Mètodes component a 
component
31. (exercici resolt). Calcula la composició dels productes, les temperatures 

de les etapes, les composicions i cabals dels corrents de vapor i líquid 
interetapes, el servei de la caldera i el servei del condensador que 
resulten després de la primera iteració, per a les especificacions de la 
següent columna de destil·lació, utilitzant el mètode BP. 

Alimentació (líquid saturat a 250 psia i 213.9ºF):  

Component lbmol/h
età
 3.0 
propà 
 20.0 
n-butà 37.0 
n-pentà 35.0 
n-hexà 5.0 

Pressió de la columna = 250 psia
Condensador parcial i ebullidor parcial  
Cabal de destil·lat = 23.0 lbmol/h  
Reflux = 150 lbmol/h  
Nombre d'etapes d'equilibri (exclosos el condensador i l’ebullidor) = 15  
L'alimentació s'envia a l'etapa intermèdia  

Per a aquest sistema a 250 psia, els valors de K i les entalpies poden calcular-
se, dintre d'un interval de temperatura de 50ºF a 350ºF, mitjançant les 
següents equacions polinòmiques, utilitzant les constants que s'indiquen:

Ki = i + iT + iT2 + iT3

HVi = Ai + BiT + CiT2

HLi = ai + biT + ciT2

Valors de les constants: 
COMPONENT ·104 ·106 ·108

C2 1,6650 -1,50 73,50 -3,000 
C3 0,8400 -46,60 49,40 -3,033 
nC4 -0,1770 49,50 -4,150 2,220 
nC5 -0,0879 17,70 0,2031 1,310 
nC6 0,0930 -15,39 10,37 -0,159 
     
COMPONENT A B C·102 T=ºF 
C2 8310 13,20 0,602 H=Btu/lbmol 
C3 11950 12,35 2,210 
nC4 16550 9,01 3,780 
nC5 19200 29,50 0,720 
nC6 22000 37,00 0 
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COMPONENT a b c·102

C2 6120 9,35 1,50 
C3 3620 40,5 -1,32 
nC4 6280 25,0 4,65 
nC5 6840 38,5 2,52 
nC6 7920 43,5 3,02 

SOLUCIÓ:

Pas 1. Obtenció dels perfils inicials. L'estimació inicial pot fer-se suposant que els 
cabals molars són constants en cada sector de la columna. L'estimació inicial del 
perfil de temperatura es fa suposant que, en tots els pisos, és igual a la temperatura de 
bombolla de l'aliment. L'aliment s'introdueix en la zona intermèdia dels 15 pisos (pis 
8), però amb la nomenclatura general de condensador=1 i caldera=N=17, l'aliment 
entrarà en el j=9 

Temperatura de bombolla de l'aliment  P = 1 atm
T suposada = 213.93 ºF = 101.07 ºC

COMPONENT Ki fi xi yi = Kixi hi hi·xi

C2 4.7030 3 0.03 0.1411 8806.73 264.20
C3 1.8070 20 0.20 0.3614 11680.04 2336.01
nC4 0.9094 37 0.37 0.3365 13756.36 5089.85
nC5 0.4283 35 0.35 0.1499 16229.59 5680.36
nC6 0.2228 5 0.05 0.0111 18608.07 930.40
suma 100 1.0000 14300.82

Perfils inicials V1=D nota: LD seria el L1 de l'etapa general
ETAPA L V U W F (F-W-U)

1=COND 150 23 0 0 0 0
2 150 173 0 0 0 0
3 150 173 0 0 0 0
4 150 173 0 0 0 0
5 150 173 0 0 0 0
6 150 173 0 0 0 0
7 150 173 0 0 0 0
8 150 173 0 0 0 0

9=ALIM 250 173 0 0 100 100
10 250 173 0 0 0 100
11 250 173 0 0 0 100
12 250 173 0 0 0 100
13 250 173 0 0 0 100
14 250 173 0 0 0 100
15 250 173 0 0 0 100
16 250 173 0 0 0 100
17 77 173 0 0 0 100

ETAPA T KC2 KC3 KC4 KC5 KC6

1=COND 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
2 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
3 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
4 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
5 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
6 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
7 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
8 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228

9=ALIM 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
10 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
11 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
12 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
13 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
14 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
15 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
16 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
17 213.9 4.7030 1.8070 0.9094 0.4283 0.2228
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Pas 2. Obtenció dels coeficients de la matriu tridiagonal i resolució d'aquesta per a 
cada component. 

Component C2: 
ETAPA Aj Bi,j Ci,j Di,j qi,j pi,j

1=COND 0 -258.17 813.62 0 0 -3.1515
2 150 -963.62 813.62 0 0 -1.6574
3 150 -963.62 813.62 0 0 -1.1379
4 150 -963.62 813.62 0 0 -1.0261
5 150 -963.62 813.62 0 0 -1.0048
6 150 -963.62 813.62 0 0 -1.0009
7 150 -963.62 813.62 0 0 -1.0002
8 150 -963.62 813.62 0 0 -1.0000

9=ALIM 150 -1063.62 813.62 -3 3.2837E-03 -0.8905
10 250 -1063.62 813.62 0 9.7615E-04 -0.9675
11 250 -1063.62 813.62 0 2.9697E-04 -0.9901
12 250 -1063.62 813.62 0 9.0974E-05 -0.9970
13 250 -1063.62 813.62 0 2.7928E-05 -0.9991
14 250 -1063.62 813.62 0 8.5788E-06 -0.9997
15 250 -1063.62 813.62 0 2.6358E-06 -0.9999
16 250 -1063.62 813.62 0 8.0988E-07 -1.0000
17 250 -890.62 0.00 0 3.1605E-07 0

ETAPA x(C2) x(C2) NORM.
1=COND 2.7734E-02 3.8934E-02

2 8.8004E-03 1.6481E-02
3 5.3097E-03 1.1440E-02
4 4.6661E-03 1.0544E-02
5 4.5475E-03 1.0213E-02
6 4.5256E-03 9.7544E-03
7 4.5216E-03 9.0399E-03
8 4.5208E-03 7.9788E-03

9=ALIM 4.5207E-03 6.4811E-03
10 1.3890E-03 2.0759E-03
11 4.2678E-04 6.5772E-04
12 1.3111E-04 2.0654E-04
13 4.0255E-05 6.4228E-05
14 1.2339E-05 1.9669E-05
15 3.7616E-06 5.8248E-06
16 1.1259E-06 1.5765E-06
17 3.1605E-07 3.3277E-07

Component C3: 
ETAPA Aj Bi,j Ci,j Di,j qi,j pi,j

1=COND 0 -191.56 312.61 0 0 -1.6319
2 150 -462.61 312.61 0 0 -1.4351
3 150 -462.61 312.61 0 0 -1.2639
4 150 -462.61 312.61 0 0 -1.1450
5 150 -462.61 312.61 0 0 -1.0748
6 150 -462.61 312.61 0 0 -1.0372
7 150 -462.61 312.61 0 0 -1.0182
8 150 -462.61 312.61 0 0 -1.0088

9=ALIM 150 -562.61 312.61 -20 0.0486 -0.7601
10 250 -562.61 312.61 0 0.0326 -0.8390
11 250 -562.61 312.61 0 0.0231 -0.8859
12 250 -562.61 312.61 0 0.0169 -0.9164
13 250 -562.61 312.61 0 0.0127 -0.9373
14 250 -562.61 312.61 0 0.0097 -0.9523
15 250 -562.61 312.61 0 0.0075 -0.9632
16 250 -562.61 312.61 0 0.0058 -0.9714
17 250 -389.61 0.00 0 0.0099 0

ETAPA x(C3) x(C3) NORM.
1=COND 0.4630 0.6499

2 0.2837 0.5313
3 0.1977 0.4259
4 0.1564 0.3534
5 0.1366 0.3068
6 0.1271 0.2739
7 0.1225 0.2450
8 0.1203 0.2124

9=ALIM 0.1193 0.1710
10 0.0930 0.1389
11 0.0719 0.1108
12 0.0551 0.0868
13 0.0416 0.0664
14 0.0309 0.0492
15 0.0223 0.0345
16 0.0154 0.0215
17 0.0099 0.0104
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Component C4: 
ETAPA Aj Bi,j Ci,j Di,j qi,j pi,j

1=COND 0 -170,92 157,32 0 0 -0,9205
2 150 -307,32 157,32 0 0 -0,9295
3 150 -307,32 157,32 0 0 -0,9370
4 150 -307,32 157,32 0 0 -0,9434
5 150 -307,32 157,32 0 0 -0,9488
6 150 -307,32 157,32 0 0 -0,9534
7 150 -307,32 157,32 0 0 -0,9575
8 150 -307,32 157,32 0 0 -0,9610

9=ALIM 150 -407,32 157,32 -37 0,1406 -0,5978
10 250 -407,32 157,32 0 0,1363 -0,6101
11 250 -407,32 157,32 0 0,1337 -0,6174
12 250 -407,32 157,32 0 0,1322 -0,6219
13 250 -407,32 157,32 0 0,1312 -0,6247
14 250 -407,32 157,32 0 0,1306 -0,6264
15 250 -407,32 157,32 0 0,1302 -0,6275
16 250 -407,32 157,32 0 0,1300 -0,6282
17 250 -234,32 0,00 0 0,4205 0

ETAPA x(C4) x(C4) NORM.
1=COND 0,2210 0,3103

2 0,2401 0,4497
3 0,2583 0,5566
4 0,2757 0,6229
5 0,2922 0,6563
6 0,3080 0,6639
7 0,3231 0,6459
8 0,3374 0,5955

9=ALIM 0,3511 0,5034
10 0,3521 0,5263
11 0,3538 0,5452
12 0,3564 0,5614
13 0,3605 0,5752
14 0,3671 0,5851
15 0,3775 0,5846
16 0,3941 0,5519
17 0,4205 0,4427

Component C5 
ETAPA Aj Bi,j Ci,j Di,j qi,j pi,j

1=COND 0 -159,85 74,10 0 0 -0,4635
2 150 -224,10 74,10 0 0 -0,4794
3 150 -224,10 74,10 0 0 -0,4869
4 150 -224,10 74,10 0 0 -0,4905
5 150 -224,10 74,10 0 0 -0,4923
6 150 -224,10 74,10 0 0 -0,4931
7 150 -224,10 74,10 0 0 -0,4936
8 150 -224,10 74,10 0 0 -0,4938

9=ALIM 150 -324,10 74,10 -35 0,1400 -0,2964
10 250 -324,10 74,10 0 0,1400 -0,2964
11 250 -324,10 74,10 0 0,1400 -0,2964
12 250 -324,10 74,10 0 0,1400 -0,2964
13 250 -324,10 74,10 0 0,1400 -0,2964
14 250 -324,10 74,10 0 0,1400 -0,2964
15 250 -324,10 74,10 0 0,1400 -0,2964
16 250 -324,10 74,10 0 0,1400 -0,2964
17 250 -151,10 0,00 0 0,4545 0

ETAPA x(C5) x(C5) NORM.
1=COND 0.0006 0.0009

2 0.0013 0.0025
3 0.0028 0.0061
4 0.0058 0.0130
5 0.0118 0.0264
6 0.0239 0.0515
7 0.0485 0.0969
8 0.0982 0.1734

9=ALIM 0.1990 0.2852
10 0.1990 0.2974
11 0.1991 0.3069
12 0.1995 0.3143
13 0.2009 0.3206
14 0.2056 0.3277
15 0.2214 0.3428
16 0.2747 0.3846
17 0.4545 0.4785
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Component C6 
ETAPA Aj Bi,j Ci,j Di,j qi,j pi,j

1=COND 0 -155,12 38,54 0 0 -0,2485
2 150 -188,54 38,54 0 0 -0,2548
3 150 -188,54 38,54 0 0 -0,2564
4 150 -188,54 38,54 0 0 -0,2568
5 150 -188,54 38,54 0 0 -0,2569
6 150 -188,54 38,54 0 0 -0,2569
7 150 -188,54 38,54 0 0 -0,2569
8 150 -188,54 38,54 0 0 -0,2569

9=ALIM 150 -288,54 38,54 -5 0,0200 -0,1542
10 250 -288,54 38,54 0 0,0200 -0,1542
11 250 -288,54 38,54 0 0,0200 -0,1542
12 250 -288,54 38,54 0 0,0200 -0,1542
13 250 -288,54 38,54 0 0,0200 -0,1542
14 250 -288,54 38,54 0 0,0200 -0,1542
15 250 -288,54 38,54 0 0,0200 -0,1542
16 250 -288,54 38,54 0 0,0200 -0,1542
17 250 -115,54 0,00 0 0,0649 0

ETAPA x(C6) x(C6) NORM.
1=COND 4.2953E-07 6.0298E-07

2 1.7288E-06 3.2376E-06
3 6.7851E-06 1.4619E-05
4 2.6464E-05 5.9797E-05
5 1.0305E-04 2.3144E-04
6 4.0111E-04 8.6454E-04
7 1.5611E-03 3.1211E-03
8 6.0756E-03 1.0723E-02

9=ALIM 0.0236 0.0339
10 0.0236 0.0353
11 0.0236 0.0364
12 0.0236 0.0373
13 0.0237 0.0378
14 0.0238 0.0379
15 0.0246 0.0381
16 0.0300 0.0420
17 0.0649 0.0684

Pas 3.- Càlcul del nou perfil de temperatures mitjançant un càlcul de la temperatura 
de bombolla de cada pis. S'utilitza "Buscar objetivo” per a calcular la temperatura de 
cada pis. 

ETAPA x(C2) NORM. x(C3) NORM. x(C4) NORM. x(C5) NORM. x(C6) NORM. Tbombolla
1=COND 0,0389 0,6499 0,3103 0,0009 0 144,49

2 0,0165 0,5313 0,4497 0,0025 0,0000 162,42
3 0,0114 0,4259 0,5566 0,0061 0,0000 173,72
4 0,0105 0,3534 0,6229 0,0130 0,0001 181,24
5 0,0102 0,3068 0,6563 0,0264 0,0002 186,87
6 0,0098 0,2739 0,6639 0,0515 0,0009 191,99
7 0,0090 0,2450 0,6459 0,0969 0,0031 198,40
8 0,0080 0,2124 0,5955 0,1734 0,0107 208,28

9=ALIM 0,0065 0,1710 0,5034 0,2852 0,0339 224,82
10 0,0021 0,1389 0,5263 0,2974 0,0353 233,28
11 0,0007 0,1108 0,5452 0,3069 0,0364 239,48
12 0,0002 0,0868 0,5614 0,3143 0,0373 244,47
13 0,0001 0,0664 0,5752 0,3206 0,0378 248,67
14 0,0000 0,0492 0,5851 0,3277 0,0379 252,41
15 0,0000 0,0345 0,5846 0,3428 0,0381 256,52
16 0,0000 0,0215 0,5519 0,3846 0,0420 263,43
17 0 0,0104 0,4427 0,4785 0,0684 278,98

ETAPA KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 y = Kx
1=COND 3,0873 1,1065 0,5185 0,2116 0,0823 1,0004

2 3,4510 1,2563 0,6126 0,2611 0,1098 1,0005
3 3,6998 1,3623 0,6741 0,2944 0,1303 0,9995
4 3,8735 1,4375 0,7160 0,3176 0,1452 0,9990
5 4,0079 1,4964 0,7480 0,3354 0,1572 0,9998
6 4,1332 1,5516 0,7775 0,3521 0,1685 0,9998
7 4,2942 1,6232 0,8151 0,3736 0,1834 0,9998
8 4,5512 1,7384 0,8745 0,4079 0,2080 0,9993

9=ALIM 5,0054 1,9446 0,9784 0,4692 0,2531 0,9999
10 5,2491 2,0562 1,0337 0,5024 0,2781 0,9998
11 5,4323 2,1406 1,0753 0,5275 0,2973 0,9998
12 5,5829 2,2101 1,1095 0,5484 0,3133 0,9999
13 5,7113 2,2695 1,1386 0,5662 0,3271 0,9999
14 5,8274 2,3233 1,1650 0,5825 0,3396 0,9999
15 5,9565 2,3832 1,1944 0,6006 0,3537 0,9998
16 6,1777 2,4861 1,2448 0,6320 0,3781 0,9994
17 6,6924 2,7263 1,3630 0,7062 0,4362 0,9995
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Pas 4.- Obtenció del perfil de composició del vapor en equilibri amb el líquid de cada 
pis (y = K·x). 

ETAPA yC2 yC3 yC4 yC5 yC6 suma
1=COND 0,120199255 0,719128086 0,160889069 0,000185544 0 1,000401954

2 0,056877199 0,66749538 0,27548955 0,000658843 3,55439E-07 1,000521328
3 0,042325718 0,580203731 0,375171105 0,001782942 1,9043E-06 0,999485401
4 0,040840795 0,508035104 0,446019709 0,004142685 8,6849E-06 0,999046979
5 0,040932929 0,459050717 0,490920792 0,008867491 3,63726E-05 0,999808302
6 0,040316241 0,425034637 0,516185371 0,018147065 0,000145691 0,999829004
7 0,038819395 0,397640818 0,526503123 0,036215139 0,000572554 0,999751028
8 0,036313266 0,369231442 0,520808526 0,070728417 0,002229837 0,999311489

9=ALIM 0,032440556 0,332579877 0,492474031 0,13381983 0,008579257 0,999893551
10 0,010896512 0,285713004 0,544010305 0,149399287 0,009828701 0,999847807
11 0,003572937 0,237275047 0,586264891 0,161880128 0,010834981 0,999827984
12 0,001153105 0,191815775 0,622886313 0,172365104 0,011672655 0,999892952
13 0,000366824 0,150742158 0,654935488 0,181507101 0,012351828 0,999903399
14 0,00011462 0,11430046 0,681687684 0,190882766 0,012883576 0,999869106
15 3,46954E-05 0,082124809 0,698223721 0,205896953 0,013489372 0,99976955
16 9,73938E-06 0,053497374 0,686960865 0,243052648 0,015890697 0,999411323
17 0 0,028306472 0,603450685 0,337907017 0,029825909 0,999490083

Pas 5.- Càlcul dels perfils d'entalpia, amb les temperatures i composicions calculades 
per a cada pis. 

ETAPA HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 H= Hi·yi

1=COND 10342,90013 14195,77898 18640,95296 23612,66719 27346,00721 14455,29901
2 10612,74185 14538,87612 19010,56203 24181,30413 28009,51244 15561,40851
3 10784,78354 14762,39533 19255,97572 24542,03485 28427,65001 16289,76742
4 10900,1136 14914,25477 19424,62595 24783,08728 28705,88245 16788,81814
5 10986,93591 15029,62678 19553,7363 24964,15669 28914,26452 17170,84527
6 11066,18612 15135,71284 19673,17422 25129,13966 29103,6776 17494,61423
7 11165,91169 15270,24616 19825,59516 25336,35382 29340,96396 17878,12373
8 11320,46683 15480,99561 20066,41922 25656,64113 29706,40681 18458,80974

9=ALIM 11581,92134 15843,58131 20486,22902 26196,15285 30318,39178 19499,59007
10 11716,95299 16033,75279 20708,99742 26473,68602 30631,47846 20230,85102
11 11816,38187 16175,02045 20875,56144 26677,57425 30860,74812 20771,70144
12 11896,84111 16290,09314 21011,89594 26842,27601 31045,50074 21215,49266
13 11964,63426 16387,57039 21127,83136 26980,85269 31200,63672 21594,65444
14 12025,31142 16475,21498 21232,41407 27104,73193 31339,07968 21935,96377
15 12092,12112 16572,14987 21348,45107 27240,96729 31491,07192 22301,02606
16 12205,05788 16737,02998 21546,68757 27470,87592 31746,95922 22878,58758
17 12461,13355 17115,53475 22005,69031 27990,41017 32322,39834 24186,03023

ETAPA hC2 hC3 hC4 hC5 hC6 h= hi·xi

1=COND 7784,096489 9196,142105 10862,91969 12928,82255 14835,63796 9661,594159
2 8034,320252 9849,763643 11567,15205 13757,91769 15781,91403 10602,02253
3 8196,965515 10257,31169 12026,31782 14288,73447 16388,22949 11242,84647
4 8307,314045 10526,62959 12338,43188 14645,51119 16795,95133 11685,99392
5 8391,070577 10727,3574 12575,63381 14914,58552 17103,55133 12028,76173
6 8468,028341 10909,08647 12793,80258 15160,55302 17384,81272 12361,26301
7 8565,546209 11135,77047 13070,55159 15470,55143 17739,39518 12803,07156
8 8718,146108 11482,76091 13504,25209 15952,03205 18290,34381 13512,42543

9=ALIM 8980,25001 12058,07714 14250,86175 16769,34935 19226,17966 14728,68587
10 9117,513717 12349,61178 14642,65896 17192,81377 19711,33504 15250,06722
11 9219,392749 12561,90018 14933,791 17505,20066 20069,35164 15643,31314
12 9302,328149 12732,23123 15170,99239 17758,33975 20359,53993 15964,69093
13 9372,546392 12874,74906 15371,96038 17971,87016 20604,37298 16236,72111
14 9435,654312 13001,53973 15552,68424 18163,17232 20823,758 16482,50544
15 9505,422224 13140,31365 15752,5948 18374,00964 21065,58783 16763,80599
16 9624,023925 13372,94081 16092,70032 18730,88707 21475,02406 17275,00827
17 9895,976859 13891,46 16873,77806 19542,2385 22406,31683 18497,96629

Pas 6.- Càlcul del servei del condensador amb l’equació H1.

0QH)WV(H)U(LHFHVHLH jVjjLjjFjV1jL1jj jjj1j1j

Q1 = QD =910412,67 Btu/h 

Pas 7.- Càlcul del servei de l'ebullidor amb el balanç d’entalpia en tota la columna. 

1N

1j
LNV1j

N

1j
VjLjFjN N1jjj

HLHVQ)HWHUHF(Q

Primer cal calcular els termes V1HV1 i LNHLN:
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ETAPA FjHFj Ujhj WjHj FjHFj - Ujhj - WjHj V1H1 LNhN

1=COND 0 0 0 0 332471,8772 1424343,404
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0

9=ALIM 1430082,271 0 0 1430082,271
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0

1430082,271

S’obté: 

QN = 1237145,68 Btu/h 

Pas 8. Càlcul d'un nou conjunt de variables de tempteig (Vj) mitjançant l'aplicació 
d'un balanç d'energia modificat. Obtenció dels corresponents coeficients de la matriu 
didiagonal. 

j1jjjj VV

jLVjFLjLL

1j

1m
1mmmj

LVj

VLj

Q)HH(W)HH(F)HH(VUWF

HH

HH

jjjj1jj

j1j

j1j

V2 = 173

ETAPA V
1=COND 23

2 -5899.81 5687.74 -21629.85 173
3 -5687.74 5545.97 -14738.95 175.65
4 -5545.97 5484.85 -10192.39 177.48
5 -5484.85 5465.85 -7883.66 177.60
6 -5465.85 5516.86 -7647.53 176.77
7 -5516.86 5655.74 -10161.60 173.75
8 -5655.74 5987.16 -16315.14 167.69

9=ALIM -5987.16 5502.17 14812.33 155.68
10 -5502.17 5521.63 40146.36 172.10
11 -5521.63 5572.18 30279.94 178.76
12 -5572.18 5629.96 24746.09 182.57
13 -5629.96 5699.24 20946.32 185.10
14 -5699.24 5818.52 18925.39 186.52
15 -5818.52 6114.78 21660.14 185.95
16 -6114.78 6911.02 39362.57 180.48
17 -6911.02 -18497.97 94167.77 165.38



194 Operacions de separació multicomponent

Pas 9. Comprovació de les diferències entre els valors suposats i calculats per a les 
variables independents: 

ETAPA (T(k)-T(k-1))/T(k) (V(k)-V(k-1))/V(k) SUMA DE QUADRATS
1 -0,4806 0,0000 0,2310
2 -0,3171 0,0000 0,1006
3 -0,2315 0,0151 0,0538
4 -0,1804 0,0252 0,0332
5 -0,1448 0,0259 0,0216
6 -0,1143 0,0214 0,0135
7 -0,0783 0,0043 0,0061
8 -0,0271 -0,0317 0,0017
9 0,0484 -0,1112 0,0147

10 0,0830 -0,0052 0,0069
11 0,1067 0,0322 0,0124
12 0,1249 0,0524 0,0184
13 0,1397 0,0653 0,0238
14 0,1524 0,0725 0,0285
15 0,1660 0,0696 0,0324
16 0,1879 0,0415 0,0370
17 0,2332 -0,0460 0,0565

TOTAL = 0,6922

ETAPA T suposada T calculada V suposat V calculat
1 213,9 144,49 23 23
2 213,9 162,42 173 173
3 213,9 173,72 173 175,65
4 213,9 181,24 173 177,48
5 213,9 186,87 173 177,60
6 213,9 191,99 173 176,77
7 213,9 198,40 173 173,75
8 213,9 208,28 173 167,69
9 213,9 224,82 173 155,68

10 213,9 233,28 173 172,10
11 213,9 239,48 173 178,76
12 213,9 244,47 173 182,57
13 213,9 248,67 173 185,10
14 213,9 252,41 173 186,52
15 213,9 256,52 173 185,95
16 213,9 263,43 173 180,48
17 213,9 278,98 173 165,38

0

50

100

150

200

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

pis

ca
ba

l d
e 

va
po

r (
lb

m
ol

/h
)

100

150

200

250

300

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

V suposat
V calculat
T suposada
T calculada

Com s’hi pot veure, amb una iteració no s’ha arribat encara a la solució. Per tant, cal 
repetir el procés, utilitzant els valors calculats com a valors de partida per a una nova 
iteració, fins a obtenir diferències prou petites entre els valors suposats i els calculats. 
Aquest càlcul iteratiu es pot fer de manera automàtica si es programa una macro en el 
full de càlcul, tanmateix, en aquest cas cal tenir una certa precaució amb la precisió 
dels valors de temperatura que s’obtenen quan s’itera de manera automàtica, ja que 
en el cas que la temperatura calculada no es corresponga amb un valor del yi prou 
pròxim a 1, els resultats poden no ser correctes. En altres paraules, si s’aplica una 
macro, cal comprovar que les temperatures que s’obtenen com a solució final són 
correctes.
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Després de 4 iteracions s’obtenen els següents resultats: 

ETAPA T V 
1 132.29 23
2 148.46 173
3 161.32 170.94
4 173.23 166.49
5 183.64 161.98
6 192.86 154.41
7 201.55 157.23
8 214.10 154.19
9 224.41 146.09

10 233.28 152.24
11 239.16 161.08
12 244.47 159.81
13 247.67 168.01
14 252.41 164.20
15 257.12 169.19
16 265.59 163.03
17 279.26 162.01
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Els següents exercicis es proposen per a ser resolts mitjançant l’ús d’un 
simulador de processos químics.

32. Per a la columna que es descriu a continuació, cal que obtingues els 
cabals i les composicions dels corrents que ixen de cada pis. Comprova 
l'efecte sobre la composició i el cabal dels productes d'una modificació 
de:

el nombre de pisos
la raó de reflux 
la condició tèrmica de l'aliment  

Simula la columna especificant un reflux inferior al mínim i un nombre de 
pisos inferior al mínim. Què ocorre? 

Descripció de la columna: ha de ser capaç de separar la mescla la composició 
de la qual es mostra en la taula adjunta. La pressió d'operació és de 315 psia. 
L'aliment entra a la columna vaporitzat en un 66% i la columna va equipada 
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amb un condensador parcial. Es vol aconseguir el 98.4% del propà alimentat 
en el destil·lat, i el 98.2% del n-butà en el residu.  

 MOLS 
Metà 26 
Età 9 

Propà 25 
n-butà 17 
n-pentà 11 
n-hexà 12 

(solució: N=26, Aliment: pis 13, D = 59,9 kmol/h a 27,4ºC i B a 148,0°C) 

33. Es disposa de 100 kmol/h/h d'un aliment que conté 45% en mols de CS2
i 55% en mols de Cl4C. Es vol obtenir més del 95% de CS2 en el 
destil·lat i més del 97% de Cl4C en el residu. Dissenya la columna de 
destil·lació capaç de realitzar aquesta separació i determina els perfils de 
vapor, líquid i component al llarg de la columna. La pressió d'operació 
és 1 atm. L'aliment s’introdueix en la columna com a líquid saturat. 

(solució: Aliment pis 11, R=2,336) 

34. Determina la separació que es pot assolir amb una operació d'absorció 
on s’introdueixen 1000 lbmol/h de n-decà a 90ºF pel cap de la columna i 
un gas a 60ºF i amb la següent composició per la cua: 

 lbmol/h 
Metà 1700 
Età 170 

Propà 100 
n-butà 50 
n-pentà 25 

Compara l’operació de la columna sota les següents combinacions de 
condicions:

sis etapes d'equilibri i una pressió d'operació de 75 psia 
tres etapes d'equilibri i una pressió d'operació de 150 psia
sis etapes d'equilibri i una pressió d'operació de 150 psia 

(solució: gas esgotat: 83,7% C1, 8,1% C2, 4,44% C3, ...) 
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35. Calcula les composicions dels productes, les temperatures de les etapes, 
els fluxos i composicions interetapes, el servei de l’ebullidor i el del 
condensador per a les següents especificacions de destil·lació: 

Columna proveïda de 9 plats, caldera i condensador parcial.  
Aliment líquid en el punt de bombolla a 120 psia. S’introdueix en el 5é pis 
(començant a comptar des del plat de cap). La composició de l’aliment, en 
lbmol/h és: 

C3 5 
iC4 15 
nC4 25 
iC5 20 
nC5 35 

Destil·lat vapor: 48,9 Ib-mol/h 
Reflux: 126,1 Ib-mol/h 
P = 120 psia en tota la columna 

(solució: D = 48,9 Ibmol/h amb xC2 = 0,10 (molar) i T = 72,2°C) 

36. Calcula la composició dels productes, temperatura de les etapes, fluxos i 
composicions interetapes, servei de l’ebullidor i servei del condensador 
per a les següents especificacions de destil·lació. Comprova com és 
possible obtenir quatre productes gairebé purs en una única operació de 
rectificació si es poden ajustar de manera adequada les condicions 
d’operació (reflux i posició dels corrents laterals). El reflux és un líquid 
saturat. 

La columna consta de 28 plats, caldera i condensador total. 
Aliment: 25 psia, 1500F. S’introdueix en el pis 14 (començant a contar des del 
plat de cap). La composició de l’aliment, en lbmol/h és: 

nC4 14.08 
nC5 19.53 
nC6 24.78 
nC8 39.94 

Destil·lat: 14,08 Ib-mol/h  
Raó de reflux: 20  
Extracció de producte en el pis 10 (començant a contar des del plat de cap)-.
19,53 Ib-mol/h 
Extracció de producte en el pis 24 (començant a contar des del plat de cap): 
24,78 Ib-mol/h 
P en el condensador = 20 psia 
P en la caldera = 25 psia 

(solució: D = 96,3% nC4, producte 1: 96,7% nC5, producte 2: 83,9% de nC6 
i B = 90,1% nC8) 
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37. Calcula la composició dels productes, temperatura de les etapes, fluxos i 
composicions interetapes i servei de l’ebullidor per a l’absorbidor amb 
ebullició que es descriu a continuació. 

La columna està proveïda de 25 plats i caldera.  
Oli absorbent: 60ºF, 230 psia, 40 lbmol de nC9 
Aliment. 230 psia, 120ºF. S'introdueix en el pis 9 (començant a contar des del 
plat de cap): 

 Ibmol/h 
C1 45 
C2 40 
C3 65 
iC4 15 
nC4 50 
iC5 10 
nC5 20 
nC6 25 
nC9 150 

Producte de cap: 100 lbmol/h 
Ebullidor interetapes: pis 13 (començant a comptar des del plat de cap): 106

Btulh lbmol/h 
P = 230 psia en tota la torre 

(solució: D = 100 lbmol/h a 104,5ºF i B = 360 lbmol/h a 306,3ºF) 

38. Per a reduir el contingut en diòxid de sofre d'un corrent gasós s'utilitza 
un absorbidor amb 4 etapes. El gas a netejar entra al fons de 
l’absorbidor a 40°C i 1 bar amb un cabal de 61884 kmol/h i composició 
expressada com a percentatge en volum de 6.6% en C02, 0,045% en S02 i 
la resta nitrogen. El líquid absorbent està format per una suspensió de 
carbonat càlcic en aigua (19 g de carbonat per kg d'aigua) a 20°C que 
s'introduirà per la part superior de l’absorbidor. Determina el cabal de 
suspensió de carbonat necessària perquè la concentració de S02 en el 
gas net d’eixida expressada com a percentatge en volum siga inferior a 
0,00002%. 

(solució: 4025 kmol/h) 

39. Simula la següent columna de rectificació. 
16 etapes, condensador mixt (etapa 1) i caldera (etapa 16) 
Pressió en el condensador = 238 psia; pressió en la caldera = 243 
psia
Aliment en el pis 6: 170°F, 300 psia, Composició (Ibmol/h): età = 
2,5, propà = 14,0, n-butà = 19,0, n-pentà = 5,0, n-hexà = 0,5. 
Aliment en el pis 9: 230°F, 275 psia, Composició (Ibmol/h): età = 
0,5, propà = 6,0, n-butà = 18,0, n-pentà = 30,0, n-hexà = 4,5. 
Condensador mixt: 15 Ibmol/h de destil·lat vapor i 5 Ibmol/h de 
destil·lat liquid. 
Refrigeració interetapes en l’etapa 3. Se eliminen 200000 Btu/h  
Extracció de corrent liquida lateral en el pis 3 de 3 Ibmol/h  
Extracció de corrent vapor lateral en el pis 13 de 37 Ibmol/h

(solució: condensador a 125,8ºC, caldera a 286,6ºC. Productes laterals a 
238,4ºC i 249,2ºC) 
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Com resoldre problemes de simulació de 
columnes per a portar a terme operacions de 
separació per cascades d’etapes d’equilibri 
mitjançant el simulador de processos 
químics Chemcad 5.2.0 (mètode SC) 

Chemcad permet fer simulacions d’operacions de separació per cascades d’etapes 
d’equilibri. Per això, es disposa d’una icona que porta associades subrutines per 
al càlcul de columnes d’extracció (“EXTRACTOR”) així com també d’una altra 
que permet simular columnes de rectificació i d’absorció o desorció (“SCDS”), 
ambdues pel mètode de correcció simultània. 

Els resultats de la simulació poden visualitzar-se per mitjà d'un informe de resultats 
de la simulació (Results/Tower profiles, Results/Tray properties o Results/Tray 
compositions) o per mitjà de la representació gràfica dels perfils de la columna 
(Plot/Tower profiles). 

a) EXTRACTOR LÍQUID-LÍQUID 

La unitat “EXTRACTOR” calcula els balanços de matèria i d'energia d'un 
extractor líquid-líquid. Permet fins a 5 aliments i 6 extraccions de productes (a 
banda de l'extracte i del refinat), i fins a 300 etapes de contacte. 

Utilitza el mètode de Newton-Raphson com a mètode de convergència simultània. 

Es considera que el “cap” de la columna és l'extrem que produeix el producte més 
lleuger (de menor punt d'ebullició), i la “base”, el que produeix el més pesant (de 
major punt d'ebullició). 

Els corrents d'alimentació han d'introduir-se des del cap fins a la base (és a dir, 
des de la més pesada fins a la més lleugera) i, els productes, en el següent ordre: 
producte del cap, producte de la base, productes laterals des del més lleuger al 
més pesant. 

En aquesta unitat, en cada etapa hi ha dues fases líquides, i no es considera 
l'existència d'una fase vapor. La fase lleugera, de menor punt d'ebullició, 
ascendeix per la columna i la fase pesada descendeix per aquesta. 

Llevat que s'especifique el contrari, es suposa que les fases estan en equilibri. Es 
pot especificar l'eficàcia d'etapa. 
   
Els paràmetres a introduir per a especificar l'equip són: 

Nombre d'etapes: entre 2 i 300. Les etapes es numeren des del cap fins a la base. 

Pressió en el cap de la columna: Si no s'introdueix es considera igual a la de 
l'aliment.

Pèrdua de pressió en la columna: és un número positiu. Correspon a la diferència 
de pressió entre la base i el cap de la columna. La pressió en cada etapa es 
calcula per interpolació lineal entre el cap i la base de la columna. Si no 
s'introdueix cap valor es considera que és 0. 
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Localització dels corrents d'alimentació: des del cap fins a la base. La localització 
de les aportacions o eliminacions de calor han d'introduir-se ací, ja que es tracten 
com a corrents amb entalpia i sense cabal de components. 

Localització de les extraccions de producte: des del cap fins a la base. 

Especificacions dels productes laterals: Es pot especificar un cabal (molar o 
màssic) de fase lleugera o de fase pesada o la fracció del corrent (lleugera o 
pesada) que s'extrau com a producte. 

Eficiència de l'etapa 1: entre 0 i 1. El valor per defecte és 1. 

Eficiència de l'última etapa: entre 0 i 1. El valor per defecte és 1. L'eficiència de 
cada etapa es calcula per interpolació lineal entre les especificades per als extrems 
de la columna. 

Nombre d'iteracions: per defecte, 40. 

Bandera inicial: l'opció per defecte és 0, que no requereix informació addicional. 
En altres casos, es pot començar el càlcul a partir d'un perfil estimat, que pot ser 
l'obtingut en un càlcul previ que haja convergit, realitzat amb el mateix equip. 

Tolerància: és l'error relatiu de la simulació. El valor per defecte és 0.001. 

DK/DY: és el pendent de la representació dels valors de K enfront de la 
composició de la fase lleugera. L'opció per defecte no usa aquest valor per a la 
recerca d'una solució convergent. Si el valor assignat a aquest paràmetre és 1, 
DK/DY s'utilitza per a la recerca de la solució final: cada iteració requereix més 
temps de càlcul, però la solució s’aconsegueix amb menys iteracions. Aquests dos 
mètodes condueixen al mateix resultat quan convergeixen i l'elecció del més 
eficient dependrà de cada problema específic. 

Els valors de K s'han de calcular per un dels següents models: UNIFAC, 
UNIQUAC, NRTL, Margules, TKWilson, Hiranama. 

b) COLUMNES DE DESTIL·LACIÓ 

CHEMCAD permet la possibilitat de seleccionar dos tipus de mètodes rigorosos 
per a resoldre la simulació de columnes de destil·lació, un dels quals correspon a 
la icona denominada “SCDS”, que està associada a una subrutina que utilitza el 
mètode de correcció simultània i està indicat per als següents casos: 

 Eficiència del pis < 100%  
 Destil·lació reactiva 
 Presència d'electròlits   
 Sistemes altament no ideals  

S'ha d'especificar una variable per al condensador i una altra per a la caldera, i el 
programa permet realitzar una selecció entre una àmplia gamma d'opcions. Com 
a norma general, es solen preferir aquelles especificacions que presenten un 
interval de variació possible més ampli (com per exemple la raó de reflux), ja que 
són les que plantegen menys problemes de convergència. No obstant això, en 
determinades ocasions açò no és obvi, i l'interval de possible variació varia 
depenent de la configuració de la columna o de la pressió del sistema.  
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La unitat SCDS realitza el càlcul rigorós d'una columna de destil·lació pel mètode 
de correcció simultània, amb possibilitat d'introduir l'eficiència de Murphree per 
als pisos. Admet un nombre il·limitat de pisos, fins a 5 aliments i fins a 4 productes 
laterals. Permet gran varietat d'opcions per a les especificacions. Simula de forma 
rigorosa la destil·lació de sistemes que contenen dos o tres fases, tant ideals com 
no ideals. Aquest mòdul està ideat per a simular sistemes no ideals, usa el mètode 
de convergència de Newton-Raphson i calcula rigorosament les derivades de cada 
equació. Sol ser més lent que altres mòduls, especialment quan el nombre de 
components és major que 10, encara que la convergència està més assegurada. 

Quan els objectius de la simulació requereixen especificacions amb un interval 
estret de variació, es pot recórrer a especificar la raó de reflux i anar observant 
com influeix en l'especificació desitjada. Si aquesta no pot aconseguir-se en anar 
variant la raó de reflux des de valors molt baixos a valors molt alts, serà necessari 
reconfigurar la columna, canviar la pressió d'operació o analitzar la possibilitat 
que hi haja errors en els models termodinàmics seleccionats. 

Els problemes en què es tracte de “columnes difícils” solen inicialitzar-se 
arbitràriament, seleccionant variables amb un interval de variació ampli que 
permeten que el problema convergisca fàcilment i proporcionen un punt de 
partida viable per a anar aproximant-se a la solució desitjada. 

A partir d'una solució “convergida” (fent “initial flag” = 1 en la pàgina de 
paràmetres de convergència) és més fàcil aconseguir la convergència a les 
especificacions requerides. Per exemple, una columna estàndard amb caldera i 
condensador sol convergir si s'especifiquen la raó de reflux, R/D, i el cabal de 
residu.

El programa permet realitzar també una sèrie d'estimacions per a les variables que 
cal inicialitzar per a portar a terme el càlcul. La introducció d'estimacions 
adequades sol proporcionar un punt de partida millor que el que està programat 
en l'algoritme de resolució del problema. No obstant això, aquestes estimacions 
han de ser raonables i, en general, sol ser millor no donar cap tipus d'estimacions 
inicials que donar males estimacions. Les següents indicacions poden ajudar a 
establir les estimacions inicials:

Les temperatures poden estimar-se a partir de les temperatures de 
bombolla dels productes esperats com a destil·lat i residu. 
Els cabals poden estimar-se a partir dels cabals de producte esperats. 
El cabal de reflux pot estimar-se a partir de la raó de reflux esperada i 
dels cabals de producte. 

Igual que en el cas de la utilització de la unitat SHORTCUT per al disseny o la 
simulació aproximada, les columnes es numeren de cap a cua. El pis de cap és el 
pis 1 i l’últim pis és el N. Si hi ha condensador o caldera, aquests són el pis 1 i N, 
respectivament.

El cabal de vapor o de líquid d'un pis es defineix com el cabal molar respectiu que 
arriba al pis adjacent, de forma que el cabal que abandona el plat ve donat per la 
suma del dit valor més l'eventual extracció lateral de producte. El reflux procedent 
del condensador sempre es considera que és el corrent L1.

Els paràmetres a introduir són els següents: 
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Pàgina d’opcions generals

Tipus de condensador:

 0 - Condensador total. Destil·lat líquid 

 1- condensador parcial de dos fases: el destil·lat és només vapor procedent del 
condensador. En l'opció per defecte, tot el líquid es torna com a reflux. Si es 
desitja condensador parcial amb extracció de part del líquid com a producte de 
cap, ha d'especificar-se un corrent lateral extret de l'etapa 1, que ha d'identificar-
se adequadament en el diagrama. 

 2 - Condensador de tres fases amb decantació: es formen dues fases líquides 
en el condensador i pot especificar-se la porció de condensat que es retorna com 
a reflux, la porció que es decanta i la porció que s'extrau com a producte. El 
destil·lat sempre és una porció de fase lleugera. Es requereix també, com en el cas 
anterior, l'especificació d'un corrent addicional de producte que contindrà al líquid 
decantat, encara que en aquest cas no es genera un grau de llibertat extra i per 
tant no es requereix cap especificació addicional. La proporció de cada fase 
s'especifica en els paràmetres  i  (pàgina 1 del menú SCDS). 

 3 - Condensador parcial de tres fases amb decantació. Es forma un vapor i dos 
líquids. El vapor és el destil·lat i les fases líquides poden decantar-se o tornar-se 
com a reflux. Igual que en el cas anterior, es requereix l'especificació d'un corrent 
addicional de producte que contindrà el líquid decantat i que tampoc no 
requereix cap especificació addicional. La proporció de cada fase s'especifica en 
els paràmetres  i  (pàgina 1 del menú SCDS). 

Quan s'usen les opcions 2 o 3 no cal definir el pis de decantació, SCDS assumeix 
que el primer corrent lateral és el decantat del condensador. 

Grau de subrefredament: indica la diferència entre la temperatura de bombolla 
del destil·lat i la temperatura del destil·lat. És a dir, no és una temperatura sinó 
una diferència de temperatures (Tbombolla– Tdestil·lat).

Pressió en el cap: pressió en el condensador. Si no s'hi introdueix es considera la 
pressió del primer aliment. 

Pèrdua de pressió en el condensador: aquest número (positiu), més la pressió en 
el condensador, ha de ser igual a la pressió en el primer pis de la columna. 

Pèrdua de pressió en la columna: número positiu que, sumat a la pressió en el 
primer pis (el següent al condensador), ha de donar la pressió en la caldera. 

Pressió en la bomba de reflux: determina la pressió del destil·lat i del reflux. 

Pressió en la bomba de residu: determina la pressió del vapor procedent de la 
caldera.

Nombre de pisos: inclou el condensador, que és el pis 1, i la caldera que és el pis 
N. El valor mínim és 2 i no hi ha límit superior. 

Localització dels aliments: des del cap fins a la base de la columna. Les 
aportacions o eliminacions de calor s'introdueixen com a corrents amb entalpia, 
però amb cabal zero, i les seues localitzacions s'introdueixen com si foren 
aliments. S'admeten aliments al condensador i a la caldera. Si es requereix  
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l'entrada de múltiples corrents al mateix pis, utilitzar un mesclador (mòdul MIXER) 
abans de la columna. 

Nombre de pisos/segments: per a models de transferència de matèria en columnes 
de pisos (Tray mass transfer models), és el nombre d'etapes teòriques (no ideals) 
de la columna. 

Per a models de transferència de matèria en columnes de farciment (Packed
Column Mass Transfer), és el nombre de segments utilitzats com a segments de 
càlcul en els mètodes numèrics per al model de transferència de matèria. (Vore el 
següent paràmetre) 

Model de simulació: “regular VLE model” utilitza el model SCDS normal per al 
càlcul d'una columna de N etapes, suposant mescla en equilibri en cada etapa.  

 i : són les fraccions de cada fase líquida que es decanta (només per a opcions 
2 i 3 de tipus de condensador).  es referix a la fase lleugera i  a la fase pesada. 
Si  = 1, tota la fase lleugera s'envia al decantador, i no es recircula res com a 
reflux. Si  = 0, tota la fase lleugera es recircula com a reflux i no s'envia res al 
decantador. Si  = 1, tota la fase pesada va al decantador i no es torna res com a 
reflux i si  = 0, tota la fase pesada es torna com a reflux i no va res al 
decantador.  i  varien entre 0 i 1. 

Destil·lació amb reacció química: cal especificar si hi ha o no reacció química. En 
el cas que hi haja, el programa preguntarà l’estequiometria, els ordres, els factors 
preexponencials i les energies d'activació per a les distintes reaccions, correlacions 
per al càlcul de constants d'equilibri, etc. 

Eficiència del pis en el pis 1 i N: s'especifica l'eficàcia de Murphree per a les etapes 
1 i N, el programa calcula les de les etapes intermèdies per interpolació lineal. El 
valor per defecte és 1. 

Control de les tres fases (opcional):

 0 - destil·lació amb dos fases 
 1- destil·lació amb tres fases (Equival a utilitzar l'opció LLV en el submenú de 
k-value) 
 - Inici del sector amb tres fases. L'opció per defecte és el càlcul rigorós de tres 
fases en tota la columna. 

Per a estalviar temps i guanyar velocitat es pot especificar la primera etapa del 
sector on comença a haver-hi tres fases i l'última. 

Pàgina d’especificacions

Mode per al condensador: s'ha de seleccionar una d'entre les següents 
especificacions: 

Condensador sense especificacions (hi ha condensador, però les 
especificacions s'introdueixen per a un pis en compte de per al 
condensador) 
no hi ha condensador 
raó de reflux 
calor eliminada 
temperatura del destil·lat 
cabal molar de destil·lat 
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cabal molar d'un component 
fracció molar d'un component 
grau de recuperació d'un component en el destil·lat 
fracció d'aliments en el destil·lat 
relació entre el cabal molar de dos components en el destil·lat 
cabal volumètric de destil·lat 
cabal màssic de destil·lat 
fracció màssica d'un component en el destil·lat 
massa molar del destil·lat 
densitat (API) del destil·lat 
fracció volumètrica d'un component en el destil·lat  

Les especificacions del condensador s'introdueixen segons siga el mode elegit 
(paràmetre anterior), així com la identificació del component/s especificat/s en el 
destil·lat la composició o cabal del qual s'introdueix (només si s'ha seleccionat un 
mode que ho requerisca) 

Mode per a la caldera: se n’ha de seleccionar una d'entre les corresponents 
especificacions: 

Caldera sense especificacions (hi ha caldera, però les especificacions  
s'introduïxen per a un pis en compte de per a la caldera) 
no hi ha caldera 
quocient V/Residu 
calor aportada  
temperatura del residu 
cabal molar de residu 
cabal molar d'un component 
fracció molar d'un component 
grau de recuperació d'un component en el residu 
fracció d'aliment en el residu 
relació entre el cabal molar de dos components en el residu 
cabal volumètric de residu 
cabal màssic de residu 
fracció màssica d'un component en el residu 
massa molar del residu 
densitat (API) del residu 
fracció volumètrica d'un component en el residu 

Les especificacions de la caldera s'introdueixen segons siga el mode elegit 
(paràmetre anterior), així com la Identificació del component/s especificat/s en el 
residu la composició o cabal del qual s'introdueix (només si s'ha seleccionat un 
mode que ho requerisca) 

Mode per als productes laterals: valors positius per a extraccions de vapor i 
negatius per a extraccions de líquid. S'admeten diverses especificacions depenent 
de la dada d'entrada per a dita corrent: 

Raó de corrent lateral extret (cabal extret/cabal que entra al pis adjacent) 
Cabal (molar) 
Cabal molar d'un component 
Fracció molar d'un component 
Cabal volumètric (BPSD o m3/dia)
Cabal màssic 
Fracció màssica d'un component 
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Les especificacions dels corrents laterals s'introdueixen segons siga al mode elegit 
(paràmetre anterior), així com l'especificació del component de el corrent lateral la 
composició o de les quals cabal s'introdueix (només si s'ha seleccionat un mode 
que ho requerisca) 

Pàgina d’opcions de convergència

La següent pàgina de paràmetres conté estimacions per a la inicialització de 
variables així com especificacions per als paràmetres de convergència. Les 
estimacions s’han d'introduir procurant que siguen pròxims als reals. En ocasions 
podran procedir d'un càlcul realitzat amb la unitat de disseny aproximat 
SHORCUT. Els paràmetres de convergència són els següents: 

Màxim nombre d'iteracions

Relació d'amortiment per al model de K. el valor per defecte és 1, que és el 
corresponent per a sistemes ideals. Per als no ideals, es pot introduir un valor 
inferior a la unitat. Quan el problema convergeix sense dificultat, però el valor de 
K depèn molt de la composició, ha de reduir-se en el rang de 0.3 a 0.7. En aquest 
cas es requereixen més iteracions, i pot ser necessari augmentar el nombre màxim 
d'iteracions. Només ha d'usar-se un valor entre 0 i 1 si no hi ha convergència pels 
mètodes ordinaris. 

Tolerància: SCDS calcula la tolerància de convergència (paràmetre opcional) 
segons

Fac = (V2 + L1 + Aliment/3)/2 
Tolerància = 10-9*[(2*nc+1)*npisos *(Fac*4)^2 

on V2 = Cabal de vapor que ix de l'etapa 2 
  L1 = Cabal de líquid que ix de l'etapa 1 
  Aliment = mols totals d'aliment 
  nc = nombre de components 
  npisos = nombre de pisos 

Es pot especificar la tolerància, però tenint en compte que un valor massa xicotet 
pot ocasionar problemes d'arredoniment durant el càlcul. 

Tipus d'inicialització o “bandera inicial”: està relacionat amb el perfil inicial per al 
càlcul. Hi ha les següents possibilitats: 

 0 - Opció per defecte. Requereix la mínima informació d’entrada. Comença 
amb la seua pròpia estimació inicial. En la majoria dels casos no sol plantejar 
problemes de convergència. 
 1 - Carrega el perfil complet de la simulació prèvia. Sol ser el més efectiu, però 
cal estar segurs que va haver-hi una simulació prèvia. El nombre de pisos i de 
components del cas anterior, que servirà per a iniciar el càlcul iteratiu, ha de ser el 
mateix. Aquesta opció és la que s’usa internament si la columna forma part d'un 
bucle.
 2 - S’estima el perfil de temperatura. 
 3 - S’estimen els perfils de temperatura i cabal de vapor. 
 4 - S’estimen els perfils de temperatura i cabals de vapor i de líquid. 
 5 - S’estimen els perfils de temperatura, cabals de vapor i de líquid i pressió. 

No cal donar estimacions per a cada pis dels que demana el programa, només 
d'aquells que es desitge, i el programa realitza una interpolació lineal per a trobar 
l'estimació inicial de la resta. Sí cal donar les estimacions del primer i últim pis. 
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Model de Quenching: està relacionat amb la quantitat d'aigua en els pisos  

Fracció de vapor extreta si hi ha termosifó: Si la caldera és de termosifó, es pot 
especificar l'eixida de vapor de la caldera. 

CHEMCAD calcula el cabal de calor i la corba de calfament, però açò no afecta el 
càlcul de la destil·lació, només aporta informació sobre la caldera. 

D'altra banda, en aquesta pàgina apareixeran també els següents valors, calculats 
pel programa: 

Calor aportada en la caldera 
Calor eliminada en el condensador 
Raó de reflux 
Cabal (molar i màssic) de reflux 

Algunes qüestions a tindre en compte: 

Si es simula una destil·lació de tres fases, 1) cal usar el mètode 
termodinàmic adequat i 2) cal seleccionar l'opció LLV en el menú k-
value. En aquest cas, les tres fases es poden visualitzar dins dels perfils de 
la columna o per mitjà d'un informe dels resultats de la simulació. 

Els problemes de destil·lació reactiva poden també simular-se amb SCDS 
definint les reaccions com a cinètica i/o equilibri en la fase líquida i/o en 
la fase vapor. L'opció de destil·lació reactiva s'activa responent “Y” a la 
pregunta “Reactive distillation?” de la primera pàgina d'especificacions de 
SCDS. Llavors, la pantalla de dades generals sol·licita informació sobre 
els següents paràmetres: 

nombre de reaccions en fase líquida (es permeten fins a 20 
reaccions entre ambdós fases) 
nombre de reaccions en fase vapor 
Unitats per al cabal molar 
Unitats per a l'energia d'activació 
Unitats per al volum 
Unitats per al temps 
Opció per a elegir les unitats dels termes de concentració 
(concentració o pressió parcial) 
Unitats de P 
Unitats de T 

A més a més, per a cada reacció, cal indicar si és una cinètica o un equilibri. 
També apareix una pantalla que demana els volums de vapor i de líquid en cada 
pis de la columna i una altra que demana els paràmetres de reacció i 
l'estequiometria de cada reacció. 

Segons la nomenclatura utilitzada, entalpies positives representen aportacions de 
calor i negatives, eliminacions. Els calfadors o enfriadors interetapes 
s'introdueixen com a corrents d'entalpia, amb cabal zero. 

El primer corrent d'eixida sempre és el destil·lat, i l'última el residu: si hi ha més de 
dos corrents d'eixida, les altres es tracten com a corrents laterals (i s'introdueixen i 
numeren de dalt a baix). 

Si la columna disposa de condensador parcial del que ixen un líquid i un vapor, el 
vapor es considera com el destil·lat, i el líquid és el primer corrent lateral. 
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2.4 Altres mètodes 

2.4.1 Mètodes dintre-fora o “inside-out” 

Els mètodes descrits prèviament utilitzen les temperatures, cabals i 
composicions com a solucions principals, a partir de les quals es calculen els 
valors de les constants d'equilibri i de les entalpies mitjançant models 
rigorosos, que normalment requereixen correlacions complexes. Per tant, en el 
procés de càlcul iteratiu, els valors d'ambdues variables canvien cada vegada 
que canvien les variables MESH. El concepte dintre-fora (inside-out) inverteix 
aquest procés: s'utilitzen les correlacions complexes corresponents als models 
rigorosos per al càlcul de les relacions d'equilibri i de les entalpies per a 
generar paràmetres corresponents a models més senzills, de manera que 
aquests paràmetres són característics per a una etapa del càlcul, i constitueixen 
les variables per a un bucle exterior. S’arriba a aquest bucle exterior amb 
valors (calculats en el bucle intern, o suposats, si es tracta de la primera 
iteració) de temperatures i composicions de vapor i liquid en cada etapa, i es 
calculen les constants d’equilibri i les entalpies per mètodes rigorosos; els 
valors així obtinguts serveixen per a calcular els paràmetres dels models 
senzills –molt menys rigorosos- que s’utilitzen en el bucle intern. 

El bucle interior conté la resolució del sistema d'equacions MESH i consisteix 
en alguna variant dels mètodes BP, SR o Newton 2N. És a dir, en el bucle 
interior funciona exactament igual a com el faria en qualsevol altre mètode de 
simulació rigorós, llevat que les Kij i les Hj i hj es calculen mitjançant els 
models aproximats en els quals només es contempla la dependència de la 
temperatura i mantenint-se constants els paràmetres d'aquests models. Aquests 
paràmetres són els que s’hauran calculat prèviament en el bucle extern. 

Una vegada resolt el sistema d'equacions MESH en el bucle interior, es 
recalculen els valors dels paràmetres dels models aproximats del bucle interior, 
repetint-se el procés fins a obtenir paràmetres concordants en dues iteracions 
successives del bucle exterior. 

2.4.1.1 Models termodinàmics aproximats 
S'utilitzen per a calcular les constants d'equilibri i les entalpies en el bucle 
intern. Els paràmetres d'aquests models es determinen en el bucle extern, a 
partir dels valors de les relacions d’equilibri i les entalpies proporcionats per 
models rigorosos.  

Es tria un component de referència, b, que es considerarà per al càlcul de les 
constants d'equilibri segons: 

Kbj = exp(Aj-Bj/Tj)  (2.83) 

on el subíndex j fa referència a una etapa de la columna. Kbj es calcula a partir 
de la composició del vapor mitjançant: 

i
ijijbj KlnwexpK   (2.84) 
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i
ijij

ijij
ij )T/1(/Klny

)T/1(/Klny
w   (2.85) 

Els valors de Kij s'obtenen, per a cada etapa, a partir d'un model rigorós 
utilitzant els valors suposats o calculats de la temperatura i la composició del 
vapor i del líquid en aquesta etapa. Les derivades que apareixen en l'equació 
(2.85) es calculen numèricament, també a partir del model rigorós. Els valors 
de Aj i Bj s'obtenen a partir dels valors coneguts de Kbj (de 2.84) obtinguts en 
seleccionar dues temperatures per a cada etapa j (per exemple les temperatures 
desitjades per a les etapes j-1 i j+1). 

En el cas de les entalpies, es procedeix de manera similar, utilitzant equacions 
del tipus 

HVj = cj - dj (Tj - T*)  (2.86) 

HLj = ej - fj (Tj - T*)  (2.87) 

on les HVj i HLj s'obtenen a partir d'un model rigorós per al càlcul 
d'entalpies, i els coeficients de (2.86) i (2.87) per a cada etapa s'obtenen a 
partir dels corresponents ajustaments en funció de la temperatura. 

Els diferents mètodes inside-out es diferencien en el tipus de model senzill 
triat per al càlcul de les constants d'equilibri i les entalpies en el bucle interior. 
Els mètodes més utilitzats són el de Boston i el de Russell. 

2.4.1.2 Mètode de Russell 
A continuació es presenta l'esquema de càlcul a seguir per a l'aplicació del 
mètode inside-out de Russell. 

Inicialització

Es requereix realitzar estimacions inicials raonables de xij, yij,Tj, Vj i Lj.

1. S’especifiquen N, condició de tots els aliments i perfil de pressió de la 
columna  

2. S’especifica la localització de productes laterals (incloent-hi 
intercanvis de calor) 

3. Es dóna una especificació addicional per cada producte lateral 
addicional.

4. Si no estan especificats, s’estimen els cabals dels productes laterals i, 
en funció d'aquests, els valors de Vj y Lj.

5. S’estima un perfil inicial de Tj (a partir dels punts de bombolla i de 
rosada d'una mescla fictícia formada per la combinació dels corrents 
d'alimentació). 

6. Es fa un càlcul de destil·lació sobtada isotèrmica de la mescla fictícia 
anterior, a la pressió mitjana de la columna i s’utilitzen les 
composicions resultants com a perfil inicial de composició en la 
columna. 
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7. S’utilitzen les estimacions anteriors juntament amb models 
termodinàmics rigorosos per a determinar els valors dels coeficients 
dels models aproximats que s'utilitzen en el bucle intern. 

Seqüència de càlcul del bucle intern

8. Es resolen les equacions MESH. Els valors de Kbj s'obtenen mitjançant 

Kbj = 1/ ijxij  (2.88) 

i permeten calcular nous valors de Tj (2.83). Els valors de les entalpies es 
calculen mitjançant (2.86) i (2.87). 

Els valors de les variables obtinguts en eixir d'aquest bucle no són vàlids tret 
que siguen coherents amb els models termodinàmics rigorosos. Per a obtenir 
més detalls sobre la seqüència de càlcul en aquest bucle es pot consultar, per 
exemple, el llibre de Seader i Henley. 

Seqüència de càlcul del bucle extern

9. Es calculen els valors de les volatilitats relatives i de les entalpies 
utilitzant els resultats del bucle intern i aplicant els models 
termodinàmics rigorosos. Si els valors obtinguts són pròxims als 
utilitzats per a iniciar el bucle intern, el problema queda resolt en sortir 
del bucle intern. En cas contrari, es continua amb el següent pas. 

10. S’utilitzen els valors procedents de l'etapa 9 per a obtenir nous valors 
dels paràmetres en (2.83), (2.86) i (2.87) i tornar al bucle intern.  

2.4.1.3 Mètode de Boston 
En la versió del mètode inside-out deguda a Boston, el bucle extern té la 
mateixa estructura que en el mètode de Russell, excepte en el tipus de model 
senzill utilitzat per al càlcul de les constants d'equilibri i les entalpies.  

2.4.2 Mètodes de relaxació 

Un problema comú a tots els mètodes descrits anteriorment és la dificultat 
d’arribar a la convergència. En moltes ocasions, la utilització de suposicions 
inicials inadequades quan s’hi aplica el mètode de Newton-Raphson pot 
conduir al fet que no s’arribe a la convergència dintre d'un nombre raonable 
d'iteracions. Aleshores hauria de seleccionar un nou conjunt de suposicions per 
a les variables d’eixida i reiniciar el procés. Fins i tot hi ha ocasions que no 
s’arriba a trobar un conjunt de suposicions inicials adequat. Un procediment 
alternatiu que sempre convergeix és la utilització de mètodes de relaxació, on 
es parteix d’uns perfils en la columna i s’utilitzen equacions diferencials en 
estat no estacionari que descriuen l’evolució amb el temps del funcionament 
de la columna des d’una situació de partida que correspondria als perfils 
inicials fins a arribar a l’estat estacionari. El mètode de relaxació ha estat 
desenvolupat per Rose, Sweeny i Schrodt, modificat per Ball, i posteriorment 
millorat per Jelinek, Hlavacek i Kubicek. Com ja s’ha dit, es basa en l’ús 
d’equacions diferencials en estat no estacionari per als balanços d'energia i de 
matèria.  
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En els mètodes de relaxació es va seguint el comportament o l'evolució del 
procés de separació durant l'estat transitori cap a l'estat estacionari. Es parteix 
de la suposició de valors inicials per als cabals interetapa i per a les 
temperatures i composicions en cada etapa. Es modifiquen llavors les variables 
de cada etapa de manera que es corregisquen els desequilibris en les entalpies i 
en els cabals que abandonen cada etapa. D'aquesta manera, els paràmetres per 
a la iteració (i+1) s'obtenen a partir del desequilibri dels cabals en la iteració i. 
A títol d'exemple, es mostra com s'obtindrien les correccions per a la 
composició del líquid mitjançant el mètode de relaxació. Si Up representa els 
mols de líquid en l'etapa p, el balanç de component en aquesta etapa vindria 
donat per: 

p,jppp,jp1p,j1p1p,j1P
p,j

p fxVxLyVxL
dt

dx
U   (2.89) 

on es considera que la mescla en l'etapa p és perfecta i es considera 
menyspreable la quantitat de vapor retinguda en l'etapa. Si l'equació anterior 
s'escriu en forma finita, és a dir, se substitueix dxj,p/dt per xj,p/ t, es pot 
resoldre per a calcular xj,p, que s'utilitza per a corregir les composicions 
suposades per a l'etapa p en la iteració anterior. D'aquesta manera, els cabals, 
temperatures i composicions de les etapes adjacents canvien d'una iteració a la 
següent, fent que en cada nova iteració no es complisquen els balanços i es 
requerisca el càlcul de noves correccions.  

L'increment de temps seleccionat per a resoldre les equacions pot triar-se de 
manera més o menys arbitrària, de manera que el paràmetre p = t/Up,
denominat factor de relaxació, és aquell que governa la convergència cap a la 
solució. Per a valors baixos del factor de relaxació, la solució d'estat 
estacionari s'aconsegueix molt lentament; no obstant això, per a valors alts la 
solució pot oscil·lar entre iteracions consecutives.  

Els mètodes de relaxació solen ser molt estables ja que representen una 
analogia raonable a processos d'engegada de la columna que poden ser 
realitzables.

D'acord amb l'anterior, en els mètodes de relaxació, començant a partir de 
qualsevol conjunt suposat de valors inicials, es resolen aquestes equacions 
numèricament, per a cada interval de temps, juntament amb les equacions 
d'equilibri entre fases per a obtenir variacions en les temperatures, fluxos i 
composicions de les etapes. No obstant això, atès que la velocitat de 
convergència del mètode de relaxació disminueix a mesura que s'aproxima a la 
solució, no és molt utilitzat en la pràctica. En el cas de problemes difícils, 
Ketchum combina l'estabilitat del mètode de relaxació amb la velocitat del 
mètode de Newton-Raphson SC per a obtenir un algorisme senzill que utilitza 
un factor de relaxació ajustable. 

2.4.3 Mètodes homotòpics o de continuació 

En ocasions les equacions MESH són difícils de resoldre, tant per la 
configuració de la columna (múltiples aliments o corrents laterals, desorbidors 
laterals, proximitat al reflux mínim, etc.), com per la no idealitat dels sistemes 
a tractar. Els models per al càlcul dels valors de les relacions d'equilibri o de 
l'entalpia, ambdues dependents de la temperatura i de la composició, són no 
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lineals i poden presentar discontinuïtats o canvis de pendent. D'altra banda, els 
mètodes SC solen presentar problemes en l'estimació dels valors inicials a 
partir dels quals ha d'arribar-se a la solució desitjada. A més, per a sistemes de 
tres fases, sistemes azeotròpics o sistemes de columnes amb dues o més 
combinacions de recirculació dels corrents d'alimentació, pot trobar-se més 
d'una solució i els mètodes han de forçar-se perquè arriben a la solució 
buscada.

El mètode de continuació o “d’homotopia” és un procediment de resolució de 
sistemes d'equacions algebraiques no lineals. Generalment requereix càlculs 
una mica sofisticats, però té l'avantatge que permet trobar solucions fins i tot 
quan els valors de partida són deficients.  

Si es suposa que, per exemple, es vol trobar els valors de x que són solucions 
de f(x, B) = 0 per a determinats valors de B, per a un valor donat de B, el 
problema es redueix a la resolució d'una equació no lineal; no obstant això, 
atès que hi ha una relació entre x i B, aquesta pot aprofitar-se per a facilitar la 
resolució del problema. Per exemple, si es resol l'equació per a un cert valor de 
B, que es troba dintre de l'interval de valors desitjats per a B, es pot esperar 
que per a un altre valor de B, pròxim a l'anterior, la solució per a x tampoc 
canvie massa. D'aquesta manera, la “x calculada per a” B s'utilitza com a valor 
de partida per a obtenir la “x, desconeguda, per a B pròxim a l'anterior”. 
Òbviament, l'èxit d'aquest procediment depèn, d’una banda, de si el 
desplaçament es produeixi des d'una solució cap a una altra prou pròxima i 
d’altra banda, depèn en gran mesura del tipus d'equació que es pretén resoldre.  

Una altra forma de desplaçar-se des d'una solució a la següent és considerar 
que, atès que x depèn de B, es pot generar una equació diferencial per a dx/dB 
per diferenciació de f(x, B) = 0: 

0
B
f

dB
dx

x
f

  (2.90) 

Si es resol aquesta equació diferencial per a x en funció de B, utilitzant una 
condició inicial corresponent a un parell de valors (x, B), es pot obtenir, en una 
única etapa d'integració, el conjunt complet de solucions per a x en l'interval 
desitjat de valors de B.

De la mateixa manera, si es tracta d'un sistema d'equacions no lineals que 
depenen d'un paràmetre B, es pot generar un sistema d'equacions diferencials 
ordinàries per al vector solució dxi/dB. En aquest cas, el sistema d'equacions 
diferencials podria tenir exactament la mateixa forma que l'equació (2.90), 
excepte que ara la matriu fi/ xj substitueix f/ x, el vector dxi/dB substitueix 
dx/dB i el vector fi/ B substitueix f/ B. Així doncs, si es suposa que es vol 
resoldre el sistema d'equacions f(x*) = 0 (on s'ha utilitzat el format en negreta 
per a designar a vectors; és a dir, f representa un vector (f1, …, fn), s'introdueix 
en l'equació un paràmetre t tal que x depèn de t de manera que per a un valor 
inicial arbitrari, x0, t = 0 i per a x = x* (solució desitjada), t = 1. Això pot 
portar-se a terme, per exemple, mitjançant la següent relació: 

f[x(t)] = (1-t) f(x0)  (2.91) 
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on per a t = 0, f(x) = f(x0) i per a t = 1, , f(x) = 0 = f(x*), és a dir, a t =1, x = x*.
Per diferenciació de l’equació (2.91) es té:  

n

1j
0i

j

j

i )n,...,1i(),x(f
dt

dx
x
f

  (2.92) 

Per tant, la solució del sistema d'equacions diferencials (2.92), començant a 
x = x0 i t = 0, proporcionarà x* a t =1 

En l'aplicació dels mètodes homotòpics al càlcul de columnes de rectificació 
multicomponent es comença amb una solució coneguda per a la columna, a 
partir de la qual se segueix una trajectòria cap a la solució desitjada. La solució 
coneguda pot ser la corresponent a unes condicions d'operació diferents o 
l'obtinguda amb models més senzills per al càlcul de les relacions d'equilibri i 
de l'entalpia. A partir d'aquesta solució inicial es van efectuant canvis, pas a 
pas, fins a arribar a la solució buscada.  

Hi ha dues classes fonamentals de mètodes homotòpics: aquells amb 
homotopia matemàtica (són convencions sense relació física amb les 
equacions MESH, el que ocasionalment pot generar problemes) i aquells altres 
que consideren homotopia física o paramètrica (la base de la qual està en les 
equacions MESH).

D’acord amb tot l’anterior, es defineix una funció homotòpica com una funció 
continua que s'obté com a suma d'altres dues funcions de manera que 

H(x,t) = tF(x) + (1-t)G(x)  (2.93) 

on F(x) és la solució buscada, difícil de trobar, i G(x) és una solució més 
senzilla del problema (per exemple, la corresponent a la columna en altres 
condicions). El paràmetre d’homotopia, t, es mou entre 0 i 1, definint una 
trajectòria que condueix des de G(x) fins a F(x) (figura 2.9). Per a cada valor 
de t s'obté un nou conjunt de variables independents x.

t0 1

x

F(x)

G(x)

Figura 2.9. Representació esquemàtica del camí recorregut en un mètode 
d’homotopia per arribar a la solució del problema 

La solució de convergència s’assoleix quan F(x) = 0 i t = 1, H(x,t) = 0. 

La diferenciació de H(x,t) respecte a t proporciona 

0
td

d
tx HxH   (2.94) 
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on xH  i tH representen, respectivament, els jacobians amb les derivades 
parcials respecte a x i respecte a t. Inicialment t = 0 i Hx es el jacobià a partir 
de la solució del problema conegut, G(x) = 0. Aquest s’integra numèricament 
entre t = 0 i t = 1, obtenint-se un Ht i un nou Hx en cada pas. Amb Ht i Hx

coneguts, es resol 
td

dx
, i amb el t fixat, s’obté un nou conjunt de valors per a 

les variables independents, pel mètode d’Euler: 

nn1n t)d/dt( xxx   (2.95) 

Per a t =1, els valors de x es correspondran amb els de la solució buscada, 
F(x) = 0.

Aquesta tècnica, que s'assembla als mètodes de relaxació, difereix d'aquests en 
el fet que només es necessita modificar les equacions MESH independents per 
a obtenir les derivades respecte a t. Aquesta és una aproximació purament 
matemàtica, que pot donar lloc a cabals negatius per a valors intermedis de t 
que en ocasions no són tolerats per les subrutines per al càlcul de K i de les 
entalpies.

El procediment per a aplicar un mètode d’homotopia és el següent: 

1. Es fixa un conjunt inicial de temperatures i cabals de vapor i de líquid 
per a cada etapa i es resol la columna per a obtenir la solució coneguda 
inicial (corresponent a un cas o a un model més senzill). 

2. Els resultats obtinguts en el pas anterior constituixen els valors inicials 
per a x en el mètode SC. Es fa t = 0. 

3. Es resol H(x,t) = 0 mitjançant el mètode SC. Els valors de K i de les 
entalpies estan determinats pel valor de t en cada iteració. 

4. Si t < 1, es resol l’equació (2.93) per a obtindre 
td

dx
.

5. S’obté un nou conjunt de variables, x, amb (2.94) i (2.95) i es torna al 
pas 3. 
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Exercicis d’aplicació. Mètodes dintre-fora 

Es proposa la resolució, mitjançant l’ús d’un simulador de processos químics, 
dels exercicis 31 a 39. 
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Com resoldre problemes de simulació de 
columnes per a portar a terme operacions de 
separació per cascades d’etapes d’equilibri 
mitjançant el simulador de processos 
químics Chemcad 5.2.0. (Mètode dintre-fora) 
CHEMCAD permet fer simulacions d’operacions de separació per cascades 
d’etapes d’equilibri mitjançant el mètode dintre-fora o “inside-out. Es disposa de 
dues icones que permeten resoldre columnes amb diferent grau de complexitat: 
“TOWER”, que simula columnes similars a les descrites prèviament amb “SCDS” 
(veure secció dedicada a la descripció dels mètodes component a component), i 
“TOWER PLUS” per a simulació de configuracions complexes. Igual que amb 
SCDS, els resultats de la simulació poden visualitzar-se per mitjà d'un informe de 
resultats de la simulació (Results/Tower profiles, Results/Tray properties o 
Results/Tray compositions) o per mitjà de la representació gràfica dels perfils de la 
columna (Plot/Tower profiles). Aquest mètode està especialment indicat en els 
casos en què hi haja absorbidors laterals o recirculacions o quan s’especifiquen 
condicions de pisos. Les especificacions i estimacions són, en general, molt 
similars a les descrits prèviament per a SCDS. La convergència és més ràpida que 
amb el mòdul SCDS i, per tant, es recomana el seu ús llevat que es done alguna 
de les següents situacions: 

L'eficiència del pis no és 1 
Es tracta d'un sistema amb amines i la convergència és lenta 
Es produeixen problemes de convergència 

Quan el nombre de corrents siga major de l’admès per aquesta unitat, o 
s'incloguen bombes o desorbidors laterals, ha d'usar-se la unitat TOWER PLUS. 

a) UNITAT TOWER 

Els paràmetres a introduir per al tipus de condensador, pressió en el cap, pèrdua 
de pressió en el condensat, pèrdua de pressió en la columna, nombre de pisos, 
localització dels aliments, mode i especificacions del condensador i caldera i la 
localització i mode per als productes laterals són molt semblants als descrits 
prèviament per a SCDS. 

Algunes diferències respecte a SCDS: 

Temperatura de subrefredament: opcional, per a condensador total. És la 
temperatura (fixa) d'operació del condensador. Si s'introdueix un valor superior a 
la temperatura de bombolla del destil·lat, el programa no convergirà. Si no 
s'especifica cap valor, es considera que el condensador produeix un destil·lat a la 
seua temperatura de bombolla. 

Número del pis per al qual s'introdueixen especificacions (opcional): no ha 
d'introduir-se si s'han donat especificacions per al condensador i per a la caldera, 
ja que es violarien els graus de llibertat en les equacions del sistema. Només es 
necessita si el mode d'algun d'ells era -1 (és a dir, si no hi ha especificacions). 
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Mode del pis: s'elegeix depenent dels paràmetres d'entrada que es desitge 
introduir:

pis sense especificacions 
temperatura
cabal molar de líquid 
cabal molar d'un component en el líquid 
fracció molar d'un component en el líquid 
cabal molar de vapor 
cabal molar d'un component en el vapor 
fracció molar d'un component en el vapor 
cabal volumètric de líquid 
cabal màssic de líquid 
fracció màssica d'un component en el líquid 
massa molar del líquid 
densitat (API) del líquid 
raó vapor /líquid 
pressió de vapor vertadera del vapor a 100ºF 
pressió de vapor vertadera del líquid a 100ºF 
punt flaix del vapor 
...

Especificacions del pis: s'introdueixen segons siga al mode elegit (paràmetre 
anterior).

Identificació del component especificat en el pis la composició o del qual cabal 
s'introdueix (només si s'ha seleccionat un mode que ho requerisca) 

Les opcions per a estimacions i paràmetres de convergència també són similars a 
les descrites per a SCDS. 

El mòdul TOWER també permet simular columnes de destil·lació amb tres fases 
en algun dels seus pisos; per a això s'ha de seleccionar l'opció LLV en el menú per 
al càlcul de K i portar atenció en la selecció del model termodinàmic, que ha de 
ser capaç de reconèixer l'existència de dos fases líquides, i dels BIP. No obstant 
això, atés que en aquests casos es tracta de mescles de naturalesa altament no 
ideal, se sol recomanar usar el mòdul SCDS. 

Quan es realitza una simulació amb tres fases: 

Les dues fases líquides apareixen quan es visualitzen o s’imprimeixen els 
resultats.
El reflux conté ambdues fases líquides si aquestes estan presents en el 
condensador. 
No cal indicar si es formen o no dues fases líquides: CHEMCAD és qui ho 
reconeix i ho indica a l'usuari. 
Si es desitja decantar una fase en el condensador, s'ha d'elegir el mòdul 
SCDS o separar el condensador de la columna. 

Quan la columna opera a pressions elevades, poden produir-se problemes de 
convergència: en aquest cas s'ha de resoldre el problema a pressions més baixes, i 
utilitzar el resultat com a perfil inicial per al recàlcul de la columna a la pressió 
desitjada. 

Si els components a separar tenen punts d'ebullició pròxims, la diferència de 
temperatura entre els extrems de la columna serà xicoteta, i l'estimació inicial de 
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les temperatures és molt important. Si el perfil inicial no és adequat, s'ha de 
suposar una estimació de temperatura més baixa si la columna se seca en la base, 
i més alta si se seca en el cap. 

Per a sistemes altament no ideals, s'ha de reduir el factor d'amortiment, i si encara 
així hi ha problemes de convergència, seleccionar una altra opció per al càlcul de 
K.

Si es presenten problemes de convergència s'hi han de tindre en compte els 
següents aspectes: 

Comprovar que no hi ha errors de sintaxi. 
Comprovar que no hi ha especificacions no raonables (aportacions o 
eliminacions de calor en la caldera, condensador o corrents laterals que 
facen eixir tot el producte per dalt o per baix; T no accessible a la P i 
composició especificades, separacions inabastables a les condicions 
d'operació especificades, especificacions de cabals incompatibles amb el 
cabal d'alimentació). 
Comprovar els valors estimats. Sovint és pitjor una mala estimació que la 
no estimació d'un paràmetre. 
Repassar la informació de la pantalla. 

Quan les desviacions de la idealitat siguen dominants, ha d'usar-se el mòdul 
SCDS, encara que és més lent. 

b) UNITAT TOWER PLUS 

El programa TOWER PLUS és semblant al programa TOWER, però permet 
resoldre columnes més complexes, incloent desorbidors, bombes de recirculació, 
intercanviadors laterals, etc. El nombre màxim de corrents, d'entrada i d'eixida és 
de 14. Aquesta restricció no inclou les bombes de recirculació o desorbidors, que 
només afecten a corrents internes. El possible corrent d'aigua decantada del 
condensador o de determinats pisos tampoc no es considera com a corrent 
d'eixida. Els intercanviadors laterals no poden introduir-se com a aliments amb 
entalpia però sense cabal. En un diagrama de flux es pot incloure fins a 50 unitats 
TOWER PLUS. Les etapes es numeren de dalt a baix, i la numeració dels pisos 
dels desorbidors laterals és consecutiva a la dels pisos de la columna principal. 

Les especificacions per a TOWER PLUS inclouen: 

configuració de la torre 
columna principal 
condensador 
caldera
desorbidors laterals 
bombes de recirculació 
intercanviadors laterals 
productes laterals 
especificacions dels pisos 
paràmetres de convergència 
estimacions
paràmetres per al càlcul del cost 

Cadascuna d'aquestes categories se selecciona a partir del submenú de TOWER 
PLUS i al seu torn desplega el seu corresponent submenú, en el que s'han 
d'introduir les especificacions adients. 
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En la configuració s'ha d'especificar: 

Nombre de desorbidors laterals 
Nombre de bombes de recirculació 
Nombre d'intercanviadors 
Nombre de productes laterals (procedents de la columna principal) 

Els productes procedents dels desorbidors no s'inclouen ací, ja que CHEMCAD 
reconeix que si hi ha un desorbidor, tindrà el seu corresponent producte. 

A continuació s'han d'especificar els paràmetres per a les unitats incloses en 
l'operació:

Columna principal

Nombre de pisos (incloent condensador i caldera) 
Pressió en la columna (en el pis 2 si hi ha condensador) i pèrdua de 
pressió
Cabal, P i T del vapor que entra per la base de la columna principal 
Localització dels pisos d'alimentació (fins a 10, en orde descendent) 

Es permeten aliments que entren al condensador o a la caldera. Si hi ha múltiples 
aliments que arriben al mateix pis, ha d'usar-se un mòdul mesclador (MIXER) 
previ a la torre. 

Condensador

Les especificacions del condensador només són tingudes en compte si es marca 
l'opció “sí” com a resposta a la pregunta “Hi ha condensador?”. 

Especificacions: 

Tipus (total o parcial, amb decantació o sense d'aigua) 
Temperatura de subrefredament 
Pressió en el condensador 
Estimacions (fluxos de destil·lat i reflux i T del condensador): només si s 
disposa d'estimacions raonables. Generalment només s'introduïx T. 
Especificacions: són semblants a les del mòdul TOWER. Poden 
seleccionar-se fins a dues opcions (l'opció 3 es referix, en el cas de 
condensador parcial a la T de rosada, i a la de bombolla per a 
condensador total. Si s'usa un condensador total amb subrefredament, no 
ha d'usar-se esta opció ja que la T s'haurà especificat abans). 
Corba de % en volum (en el cas en què s'haja introduït una opció que ho 
requerisca, s'especifica el % en volum desitjat. 1 indica el punt inicial i 99 
el punt final, es requerix un valor entre 1 i 99).  
Posició de component i en el destil·lat 
Posició de component j en el destil·lat 

Caldera

Les especificacions de la caldera només són tingudes en compte si es marca 
l'opció “sí” com a resposta a la pregunta “Hi ha caldera?”. 
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Especificacions: 

T estimada 
Especificacions (semblants a TOWER. És vàlid allò que s'ha descrit 
prèviament per al condensador) 

Desorbidors laterals

Poden afegir-se fins a 10 desorbidors laterals. Cadascun d'ells ha de tindre 
almenys 1 pis. Admeten tant caldera com injecció de vapor directe. Es tracta 
d'equips que arrepleguen un líquid d'una etapa i retornen vapor a una etapa 
superior. No inclouen condensadors, encara que si es desitja es pot recircular a la 
columna principal part del producte de cues per mitjà d'una “recirculació” 
(pumparound). La numeració dels pisos del desorbidor és consecutiva a la dels 
pisos de la columna principal. Els paràmetres a introduir són: 

Nombre de pisos 
Pis de la columna principal del que procedix el líquid 
Pis de la columna principal a què retorna el vapor 
Pressió en el primer pis del desorbidor 
Pèrdua de P en el desorbidor (si no s'introduïx P, es considera la del pis 
de procedència del líquid) 
Especificacions: Hi ha fins a 9 opcions. Si hi ha injecció de vapor en la 
base del desorbidor, també s'inclou el cabal, la P i la T d'este vapor. 

Les estimacions en el desorbidor no són necessàries llevat que seleccionen les 
opcions per a especificar el cabal molar o la fracció molar del component i. 

Bombes de recirculació

Són peces auxiliars que arrepleguen el fluid procedent d'un pis, el refreden, i el 
tornen a un pis superior, o més rarament, el calfen i el tornen a un pis inferior. El 
fluid pot ser vapor o líquid, i l'opció per defecte és el líquid. Pot haver-hi fins a 10 
per torre. El menú requereix la introducció de les següents dades: 

Pis de què s'arreplega el fluid i pis a què es retorna i fase (0 per a líquid i 
1 per a vapor) 

Especificacions, que poden classificar-se en dues categories: 

1. Balanç de material: cabal molar, cabal màssic, cabal volumètric o raó 
de fluid extret. 
2. Balanç d'energia: calor intercanviada (negativa per a refredament i 
positiva per a calfament), temperatura d'eixida de la bomba, diferència 
de temperatura. 

Normalment se selecciona una opció del balanç de material i una altra del 
d'energia, encara que les especificacions de les recirculacions són molt flexibles i 
pot especificar-se només en el balanç de matèria o només en el d'energia. 

Una recirculació afegeix 2 graus de llibertat a la columna i per tant requereix 2 
especificacions. Si es donen menys de 2 especificacions en el menú de la 
recirculació, han d'afegir-se especificacions en un pisos per a suplir la diferència 
entre graus de llibertat i especificacions. Normalment se solen elegir pisos pròxims 
a la recirculació. Si no se selecciona una especificació de balanç de matèria es 
recomana donar una estimació de cabal. 
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Intercanviadors laterals

S'ha d'especificar la seua localització i la pèrdua de calor (positiva per a calfament 
i negativa per a refredament). Pot introduir-se el valor 0, i en eixe cas, la calor 
intercanviada és calculada pel programa. 

Productes laterals

S'admeten fins a 10 productes laterals per columna, i els paràmetres requerits són 
la seua localització i la fase extreta (l'opció per defecte, 0, és a dir, fase líquida). 
Anàlogament als casos anteriors, hi ha diverses opcions per a les especificacions. 

Especificacions dels pisos

Es poden especificar les condicions de fins a 10 pisos, disposant-se d'un menú 
amb diferents opcions per a les especificacions. Proporcionen gran flexibilitat per 
als càlculs, facilitant-ne la convergència ja que qualsevol especificació 
corresponent a la columna o a un equip accessori pot canviar-se per una 
especificació en un pis. 

Les estimacions i paràmetres de convergència són semblants als descrits per a les 
unitats TOWER o SCDS. 
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2.5 Com i quan cal utilitzar cada mètode? 

2.5.1 Consideracions relatives al conjunt 
d’especificacions inicials 

Els mètodes BP, SR, Newton-2N i SC només són compatibles amb un conjunt 
limitat d'especificacions de columnes, generalment amb l'especificació del 
cabal o de la raó de reflux i l'especificació d'un cabal de producte, que pot ser 
substituïda per l'especificació de la calor eliminada/aportada en el 
condensador/caldera. Aquestes especificacions són les que permeten resoldre 
més fàcilment el conjunt d'equacions MESH. No obstant això, els dissenyadors 
de columnes solen preferir fer un altre tipus d'especificacions, com ara la 
puresa o la recuperació d'un component. Alguns mètodes poden modificar-se 
per a adaptar-se a un cert tipus d'especificacions, però per a uns altres, alguns 
conjunts d'especificacions són incompatibles, si bé és cert que el nombre de 
possibilitats que ofereixen els simuladors de processos és cada vegada major.  

Cal tenir en compte que hi ha especificacions o combinacions 
d’especificacions que poden arribar a complicar molt el càlcul o les 
possibilitats de convergència en aplicar un mètode de simulació. Per exemple: 

L'especificació simultània de les pureses dels corrents de cap i cua sol 
fallar.

Quan s'estableixen les especificacions de la columna, cal tenir en 
compte que algunes variables poden ser especialment sensibles a 
l'especificació. Per exemple, en una columna complexa, la puresa de 
les cues pot ser més sensible a l'aportació de calor en una intercaldera 
que a la de la caldera, sobretot si aquell és elevat. En una columna 
senzilla amb una petita pèrdua de calor en el condensador, la puresa 
del destil·lat pot ser més sensible a la calor aportada en la caldera. 

Si la concentració especificada per a un component és massa petita (de 
l'ordre de ppm) pot haver-hi variables que no siguen sensibles a aquest 
valor. Per exemple, en aquest rang de concentracions, la temperatura 
és insensible a la composició, de manera que una especificació de 
temperatura no resulta adequada. 

Encara que, en principi, els graus de llibertat del problema poden utilitzar-se 
amb qualsevol tipus i combinació de variables, com ja s’ha vist, n’hi ha 
d’algunes que no són recomanables. En moltes ocasions, les variables que 
poden controlar-se durant l’operació de la columna (calor aportat en la caldera 
o cabal o raó de reflux) són les que més faciliten la resolució del problema.  
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2.5.2 Problemes que poden plantejar-se durant la 
introducció de dades per la simulació 

Localització del pis d’alimentació 

Si el pis d'alimentació està molt lluny de l'òptim, pot aparèixer un punt de 
contacte (pinch-point), i la columna no es podrà resoldre. Aquesta situació es 
detecta amb facilitat en un diagrama x-y. 

Temperatura de l’aliment 

Un aliment massa fred o massa calent pot pertorbar l'operació d'un o més pisos 
i provocar l'aparició d'un punt de contacte. Per exemple, la temperatura de 
l'absorbent en una columna d'absorció pot afectar l'eliminació dels components 
pesants en el vapor i provocar pèrdues en el corrent d'absorbent del cap de la 
columna (evaporació de l'oli pesant). Els problemes de convergència durant la 
simulació poden representar problemes físics i suggereixen la necessitat 
d'acoblar un canviador de calor per a l'aliment.  

Raó de reflux i de vapor generat en la caldera

Ambdues relacions han de superar el mínim d'operació per a la columna. Per a 
identificar els mínims poden utilitzar-se diagrames x-y o algun mètode de 
càlcul del reflux mínim. Una columna que opere prop del mínim pot donar 
problemes de convergència durant la simulació; en aquests casos, s'ha de 
resoldre la columna a un reflux bastant major i la solució així obtinguda 
s'utilitza com a estimació inicial per a un segon càlcul i així successivament, 
fins a arribar al reflux desitjat (tècnica “sneaking up on an answer” o 
“ensumant la resposta”). 

Especificació de la puresa o la recuperació de més d’un producte

No tots els mètodes ho permeten. Se sol reemplaçar una especificació de 
puresa/recuperació per una altra com un cabal de reflux o de producte. 

Especificació de dues pureses/recuperacions per al mateix producte 

En una columna senzilla, dues especificacions de puresa per al mateix 
producte poden ser impossibles. Dues especificacions per al mateix corrent 
només permetran la resolució de la columna si les volatilitats relatives entre els 
components implicats en aquestes especificacions són prou elevades i si les 
composicions d'aquests no són massa petites. 

Especificació de puresa/recuperació massa elevada  

En aquest cas pot no trobar-se la solució bé per haver-se arribat a una situació 
en la qual la temperatura ha deixat de ser sensible a canvis tan petits en la 
composició o bé perquè la precisió del mètode o del programa de càlcul 
considera que ja s'ha arribat a la composició de component pur. L'alternativa 
és especificar el contingut d'impureses o components minoritaris en el corrent, 
o realitzar una especificació menys exigent per al component en qüestió però 
en l'altre producte. 
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Combinació d’especificacions de puresa/recuperació i de cabal de 
producte

Poden no ser coherents amb els balanços en la columna, especialment per a 
mescles binàries. En aquests casos s'ha de canviar una de les especificacions 
per una altra diferent. 

Especificació de tots els cabals 

En general, s'ha de deixar llibertat als programes per a resoldre el balanç 
global de matèria i almenys un cabal ha de poder ser calculat pel programa. 

Especificació d’un vapor de cap en un sistema que conté components 
incondensables

Atès que la separació que es realitza en el condensador pot ser molt 
pronunciada, s’ha de permetre una lleugera llibertat d'acció i és millor 
especificar el cabal de reflux, la temperatura en el condensador, o qualsevol 
especificació en el líquid de cap (si n’hi ha). 

Especificació de la temperatura dels pisos 

Aquesta especificació és efectiva només si la temperatura és sensible a la 
composició, és a dir, quan la composició canvia significativament. No ha 
d'usar-se en pisos on es localitze un producte d'elevada puresa. 

Cabals de productes 

Una especificació d'aquest tipus ha de fer-se curosament. Un procediment 
senzill per a especificar o estimar un producte consisteix a examinar l'aliment i 
decidir quins components podran estar en cada producte a la vista dels seus 
punts d'ebullició. 

Especificació de les pèrdues/aportacions de calor i el reflux o el vapor 
generat en la caldera 

Es tracta de variables que estan directament interrelacionades i per tant 
l'especificació d'ambdós valors pot ser impossible. 

Especificació de la temperatura i el producte d’un pis

En aquest cas també hi ha una estreta relació entre ambdues variables i només 
sol haver-hi un marge molt estret de solucions per a aquesta combinació.  

Malgrat els comentaris anteriors, els simuladors de processos són capaços de 
resoldre problemes cada vegada més complexos, i en cada nova versió que 
arriba al mercat es van ampliant les possibilitats d'especificació de variables.  
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2.5.3 Anàlisi de resultat i solució de problemes 

a) Cabals negatius 

En ocasions es deuen a una estimació dolenta dels fluxos i dels productes 
interns, i és l'usuari qui ha de corregir-ho canviant l'estimació.  
En columnes complexes, pot deure’s a estimacions de pèrdues/aportacions de 
calor o cabals de productes laterals massa elevats.  
S'eviten augmentant el reflux, disminuint la calor aportada o eliminada en 
intercalderes o intercondensadors, disminuint el cabal dels productes laterals o 
millorant les estimacions inicials.

b) Oscil·lació de les variables de la columna 

Ocorre quan els perfils de temperatura o de cabals de vapor i de líquid estan 
molt lluny dels corresponents a la solució final, sobretot quan s'apliquen 
mètodes basats en el de Newton-Raphson. L'oscil·lació apareix per un 
increment massa gran en els perfils entre una iteració i altra i s'evita limitant el 
percentatge de canvi en les variables MESH a un valor inferior al dels 
increments que proporciona el mètode de Newton-Raphson. 

c) Components “actors dolents” 

Són components que poden afectar seriosament el mètode del càlcul de 
l'equilibri líquid-vapor i impedir que s'arribe a la solució fins i tot amb bones 
estimacions inicials. Un component d’aquest tipus es l'aigua, que si no entra a 
la columna formant part d'una injecció de vapor directe, pot incloure’s resolent 
la columna sense considerar l'aigua en el corrent d'alimentació per a obtenir un 
perfil inicial i després afegint a poc a poc l'aigua en successives simulacions. 

d) Sistemes altament no ideals 

Pot començar-se utilitzant un mètode de càlcul de l’equilibri senzill, i després 
anar introduint a poc a poc models més complicats.  
Els mètodes inside-out solen funcionar bé en aquests casos.

Les estimacions inicials poden generar-se utilitzant mètodes de càlcul més 
senzills.

e) Detecció de pinch points i anàlisi de resultats 

La representació gràfica dels perfils de temperatura, cabal, composició i 
factors d'absorció/desorció, els diagrames x-y o les representació dels 
components clau són útils per a detectar zones d’infinitud i per a l'anàlisi dels 
resultats.

Perfils plans o que presenten resistència al canvi de temperatura de composició 
al llarg d'un elevat nombre de pisos poden indicar la localització d'un punt de 
contacte. Llavors s'ha de desplaçar el pis d'alimentació cap a aquesta zona. Si 
la zona del punt de contacte engloba el pis d'alimentació, ha d'augmentar-se el 
reflux o eliminar alguns pisos. 
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Si la temperatura augmenta en ascendir en la columna, indica un problema 
amb la temperatura de l'aliment. També es pot deure a un canvi en la 
composició d’un component inert en la fase vapor. 

2.5.4 Quin mètode cal usar? 

Kister proposa un resum dels diversos mètodes disponibles, així com les 
millors aplicacions i l’interval d’especificacions per a cadascun (veure taula 
2.1). Pel que fa a l’interval d’especificacions, cal tenir en compte que depenen 
en gran mesura del simulador de processos químics de què es dispose i fins i 
tot a la versió ja que segons ixen al comerç, les noves versions es van millorant 
amb la inclusió de noves i millors opcions de càlcul. 

2.5.5 Aspectes a considerar en l’elecció d’un 
métode o d’un paquet de programes 

Precisió del resultat final. Normalment depèn més del model per al càlcul de 
les constants d'equilibri i de les entalpies que del mateix mètode, per tant un 
bon programa ha de permetre que l'usuari introduisca els seus propis valors i/o 
model. 

Capacitat per a arribar a la solució en un ampli interval de problemes, mescles, 
columnes, combinació d’especificacions. 

Robustesa per a arribar a la solució quan es parteix d’estimacions inicials 
dolentes.

Flexibilitat i facilitat en la introducció de les dades. Qualitat del manual que 
acompanya el programa/paquet informàtic. Capacitat per a detectar errors en 
introduir les dades i tipus de resposta quan es presenten fallades en arribar a la 
solució.

Varietat de possibilitats per a les especificacions inicials. 
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Taula 3.1. Resum dels mètodes disponibles. 

Mètode Millors aplicacions interval d’especificacions 
BP Sistemes amb marge estret de 

Temperatura d’ebullició 
Sistemes ideals o quasi-ideals 
pocs aliments i productes 
superfraccionadors  
isodesordebors 

cabals de productes i de reflux  
pèrdua/aportació en el 
condensador/caldera 
raó de reflux, vapor generat en la 
caldera

SR Absorbedors i desorbedors 
Sistemes amb ampli marge de 
Tª d’ebullició 

Han d’especificar-se tots els cabals 
de productes i de 
pèrdues/aportacions de calor laterals 

Newton-2N Sistemes amb marge estret de 
Temperatura d’ebullició 
Sistemes quasi ideals 
desbutanizadors, 
despropanizadors 

pèrdua en el condensador 
aportació en la caldera 
reflux 
vapor generat en la caldera 
Tots els fluxos de productes laterals 
Una puresa 

SC
(Naphtali- 
Sandholm) 

Molts pisos i pocs components 
Tot tipus de mescles, fins i tot 
no ideals 
Requereix bones estimacions 
inicials 
Sistemes amb reacció química 

Pèrdua en el condensador 
aportació en la caldera 
reflux 
vapor generat en la caldera 
Tots els fluxos de productes laterals 
Una puresa 

SC
(Goldstein-
Stanfield)

Pocs pisos i molts components 
Sistemes no ideals  
Columnes de refineries 

Molt variades, però sols admet una 
puresa  

SC (Ishii-
Otto) 

Sistemes ideals i no ideals 
Sistemes amb amines 

Molt variades, però sol admet una 
puresa 

Relaxació
(Rose-
Sweeny- 
Schrodt) 

Columnes difícils de resoldre  

Relaxació
(Ketchum; 
Drew-
Franks) 

Sistemes no ideals i reactius pèrdua en el condensador 
aportació en la caldera 
reflux 
vapor generat en la caldera 
Tots els fluxos de productes laterals 
Una puresa 

Inside-Out 
(Boston) 

Àmplia varietat d’intervals de 
Temperatura d’ebullició, 
columnes i especificacions 
Sistemes ideals i no ideals 
Superfraccionadors, 
petroquímiques, reaccions 
químiques 

Molt variades 
Múltiples pureses 
Inclou solució per mínims quadrats 
quan se sobreespecifica 
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Taula 2.1. Continuació 

Mètode Millors aplicacions Interval d’especificacions 
Inside-Out 
(Rusell) 

Àmplia varietat d’intervals de 
Temperatura d’ebullició, 
columnes i especificacions 
Sistemes ideals i no ideals 
Columnes de refineries, 
columnes complexes 

Molt variades 

No-
equilibri 

Sistemes en què la transferència 
de matèria està inhibida 
Ús d’eficiències 
Sistemes altament no ideals i 
sistemes reactius 

pèrdua en el condensador 
aportació en la caldera 
reflux 
vapor generat en la caldera 
Tots els fluxos de productes laterals 
Una puresa 
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3 OPERACIONS DE DESTIL·LACIÓ 
ASSISTIDA

Com a pas previ al disseny pròpiament dit d'una columna de rectificació, ha 
d'establir-se quins són els possibles productes que poden obtenir-se a partir de 
l'aliment. És a dir, ha de comprovar-se si la separació que es pretén fer és 
viable o bé quina és la separació que es pot portar a terme a partir d’un cert 
aliment. 

Les anàlisis matemàtiques i geomètriques de la destil·lació azeotròpica més 
recents es basen en l'ús dels denominats mapes de corbes de residu i mapes de 
corbes de destil·lació. Aquests s'han utilitzat per a localitzar les diferents 
regions de destil·lació que, al seu torn, permeten obtenir les regions en què es 
troben els possibles productes que poden obtenir-se a partir d'una determinada 
mescla.  

3.1 Introducció 

3.1.1 Presentació del problema 

L'estudi de la rectificació es tracta de forma diferent depenent del nombre de 
components del sistema que es pretén separar. Així, es poden considerar tres 
casos distints segons que es tracte de mescles binàries, ternàries o 
multicomponents. El cas de les mescles binàries és relativament senzill, és 
molt conegut i està àmpliament explicat en els llibres de text. Es disposa de 
mètodes de disseny que, mitjançant càlculs iteratius, poden utilitzar-se per a la 
simulació de l'operació, i que poden aplicar-se de forma gràfica (McCabe-
Thiele i Ponchon-Savarit) o analítica (Sorel-Lewis y Sorel).  

El cas de les mescles ternàries és una mica més complicat. Encara que poden 
aplicar-se mètodes gràfics, aquests són menys evidents ja que les dades 
d'equilibri no es poden representar en un plànol, com en el cas de les mescles 
binàries, sinó que requereixen representacions tridimensionals i cal treballar a 
través de diversos tipus de projeccions. Encara que s'han desenvolupat 
mètodes de càlcul que permeten resoldre aquests problemes des d'un 
plantejament similar al que s'utilitza en el cas de mescles binàries, no estan 
molt estesos i no se solen trobar en els llibres de text o manuals generals. Per 
tant, normalment, el tractament algebraic del problema de separació de 
mescles ternàries es tracta com en el cas general de mescles multicomponents 
que, evidentment, no pot resoldre's gràficament de forma rigorosa i requereix 
mètodes de càlcul l'aplicació dels quals és tan llarga i tediosa que fa 
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imprescindible l'ús d'ordinadors. Des de l'aparició en els anys trenta dels 
primers mètodes per a mescles multicomponents (Lewis-Matheson i Thiele-
Geddes) fins als nostres dies, s'ha avançat molt i hi ha nombrosos mètodes que 
permeten simular de forma rigorosa columnes de rectificació multicomponent. 
Aquests mètodes es troben ben explicats en nombrosos llibres de text i formen 
part del programari habitual de diversos simuladors comercials.  

L'evolució d'aquests mètodes ha vingut impulsada per la necessitat de 
desenvolupament d'algorismes de càlcul que milloraren la seua rapidesa i, 
sobretot, que superaren les dificultats de convergència que presenten. Aquest 
tipus de dificultats condueix que, en ocasions, no es puga trobar la solució 
llevat que es dispose d'una bona estimació inicial de les variables del sistema.  

Un problema que, si bé es coneix des de fa temps, ha rebut un interès recent, és 
el de la "destil·lació assistida" (enhanced distillation). Sota aquesta 
denominació s'agrupen operacions com:  

Destil·lació azeotròpica

Destil·lació extractiva

Destil·lació amb sal  

Destil·lació reactiva

en les quals s'afegeix un agent separador a una mescla binària amb la finalitat 
d'aconseguir una separació dels components del sistema que no seria possible 
fer-la per rectificació normal, entenent com a tal que es tracta de "destil·lació 
no ajudada", és a dir, d'una operació com la que es portaria a terme en una 
columna convencional. En aquest cas, evidentment, el problema que s’ha de 
resoldre és el d'una mescla ternària en la qual l'elevada no-idealitat del sistema 
considerat agreuja la dificultat d'arribar a la convergència en els mètodes de 
càlcul i fa imprescindible el plantejament d'estratègies prèvies a la resolució 
del problema que permeten determinar de forma precisa quina separació és 
possible fer, o el que és el mateix, quins productes és possible obtenir.  

El problema a què s'acaba de fer referència tindria el seu anàleg en una mescla 
binària, com la que es mostra en la figura 3.1, que presenta un azeòtrop de 
punt d'ebullició mínim. Evidentment, una mescla de composició zA podria 
separar-se en qualsevol destil·lat comprès entre zA i xaz, quedant la composició 
del residu corresponent entre 0 i zA. No obstant això, si s'especifica com a 
separació desitjada un destil·lat de composició superior a xaz el problema no es 
podrà resoldre. En el cas d'una mescla binària, la informació sobre les 
separacions viables es pot obtenir a partir de les dades de punt d'ebullició dels 
components purs i de l’azeòtrop i de la composició d’aquest. No obstant això, 
en la destil·lació ternària, la determinació de quins productes es pot obtenir 
com a destil·lat i residu no és tan trivial, encara que la informació necessària és 
la mateixa i les composicions que s'obtenen depenen de la posició de l'aliment 
en el diagrama triangular de composicions. En el cas que hi haja azeòtrops, els 
perfils de composició en una columna de destil·lació ternària no poden 
estendre's per qualsevol zona del diagrama a causa de l'existència d'unes 
fronteres internes (fronteres de destil·lació) que divideixen el triangle de 
composicions en diferents regions de destil·lació. Sense un coneixement previ 
d'aquestes fronteres es fa impossible discutir el problema de la separació per 
destil·lació d'una mescla ternària.  
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Figura 3.1. Diagrama temperatura-composició per a una mescla binària de 
A i B que presenta un azeòtrop de punt d’ebullició mínim. 

En aquest tema es pretén tractar l'estudi de la identificació de les regions de 
productes possibles per a la separació per destil·lació de mescles ternàries. 
Aquesta informació serà de gran utilitat ja que donarà solució a dos problemes:  

a) En el cas de la separació d'una mescla ternària mitjançant rectificació 
normal proporcionarà prou informació per a fer estimacions inicials 
que faciliten la convergència dels mètodes de càlcul disponibles.  

b) En el cas de la destil·lació assistida proporcionarà les bases per al 
disseny de síntesi de columnes, per a la selecció de la seqüència 
òptima i per a la detecció de seqüències de columnes que són 
inviables.

A aquest efecte, es desenvoluparan els conceptes següents:

Corba de residu: és el lloc geomètric de les composicions del líquid romanent 
en la caldera en una destil·lació simple oberta diferencial. És a dir, representa 
l'evolució de la composició del residu en una destil·lació d'aquest tipus, 
representada sobre el diagrama ternari de composició.  

Línia de destil·lació: és la representació gràfica sobre el diagrama ternari de 
composició del perfil de composició d'una columna de plats que opera a reflux 
total.

Regió de destil·lació: és una regió del diagrama ternari de composició tal que 
totes les corbes de residu que conté parteixen del mateix punt (representatiu 
d'un component pur o d'un azeòtrop de punt d'ebullició mínim local) i acaben 
en el mateix punt comú (de punt d'ebullició màxim).  

Fronteres de destil·lació: són les línies que separen les diferents regions de 
destil·lació d'un diagrama ternari.  
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3.1.2 Antecedents històrics 

Les operacions de destil·lació azeotròpica presenten un comportament 
complex i al mateix temps interessant, difícil de calcular o simular. El seu 
estudi ha de fer-se a la vista de les regions de destil·lació i de les fronteres que 
les separen, que sorgeixen com a conseqüència de l'estructura dels mapes de 
corbes de residu i de línies de destil·lació. Aquests s'utilitzen com una 
representació gràfica de l'equilibri líquid-vapor en sistemes ternaris.  

La relació entre els diagrames d'equilibri de les mescles ternàries i els 
processos de destil·lació es va establir a principis del segle XX. En els treballs 
de Scheinemakers (1901) i Ostwald (1896-1902) sobre les corbes de residu, 
línies de destil·lació i fronteres de destil·lació, es destaca la importància de la 
topologia de les superfícies de líquid saturat en els diagrames temperatura-
composició i la seua influència sobre la forma que adopten les corbes que 
descriuen la composició del residu d'una destil·lació simple. En aquests 
treballs s'estableix la creença, que s'ha mantingut durant molts anys, que 
aquestes fronteres coincideixen amb la projecció de les crestes i les valls de la 
superfície de líquid saturat (líquid a la seua temperatura de bombolla) sobre el 
triangle de composició de la base dels diagrames temperatura-composició.  

Arran d'aquests treballs, durant molt temps es va pensar que les corbes de 
residu (i per tant les fronteres de destil·lació) no podien travessar les crestes i 
les valls de la superfície de líquid saturat. No obstant això, el 1945 es planteja 
la primera contradicció amb aquest esquema, postulada per Ewell i Welch a 
partir de dades experimentals. Els conceptes de regió de destil·lació (i per tant 
de fronteres de destil·lació) tal com s'utilitzen en l'actualitat, apareixen ja 
recollits en el llibre "Destil·lació i Rectificació" d'E. Kirschbaum, editat el 
1948 i traduït al castellà el 1954.  

El 1963, Swietoslawski presenta un resum de les investigacions realitzades 
fins al moment sobre la relació entre la destil·lació azeotròpica i la forma de 
les superfícies de líquid saturat, i estableix clarament que les valls i crestes 
d'aquesta superfície no coincideixen exactament amb les fronteres de 
destil·lació. En aquesta època, diversos científics analitzen la trajectòria dels 
perfils de composició en columnes de rectificació multicomponent, en les 
proximitats dels azeòtrops i dels compostos purs. Seguint aquesta línia, el 
1977, Matsuyana i Nishimura desenvolupen i apliquen l’anàlisi d'aquest tipus 
a la separació de mescles homogènies multicomponents, però són 
fonamentalment Doherty i col·laboradors qui, en els seus treballs pioners en 
l'àrea de la destil·lació azeotròpica han proposat, des de 1978, una sèrie de 
nous conceptes, dissenyant algorismes i analitzant el comportament del procés 
sota diferents condicions d'operació. En aquests treballs s'ha establit de forma 
clara i rotunda la necessitat d'utilitzar diagrames ternaris per al disseny 
d'operacions de destil·lació azeotròpica i s'han redefinit els conceptes de 
fronteres de destil·lació i corbes de residu.

Posteriorment (1984), Van Dongen i Doherty recullen els arguments correctes 
dels articles precedents per a arribar a la conclusió definitiva que les valls i les 
crestes no han de coincidir necessàriament amb les fronteres de destil·lació 
simple. Altres investigadors també han presentat resultats que han contribuït a 
un millor coneixement de les operacions de destil·lació azeotròpica.  
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Després que durant alguns anys s'haja centrat l'objectiu de les investigacions a 
esclarir les qüestions pendents sobre les característiques dels mapes de corbes 
de residu, la naturalesa exacta de les fronteres de destil·lació i la seua relació 
amb els processos de destil·lació, en l'actualitat, la major part dels treballs que 
apareixen publicats relacionats amb aquests temes se centren en l'estudi de 
l'existència de múltiples estats estacionaris i en el disseny de síntesi de 
columnes. No obstant això, i a pesar dels avanços dels últims anys en les 
tècniques i mètodes de resolució, encara queden per resoldre algunes qüestions 
relatives a la consistència i fiabilitat dels mètodes i algorismes existents, la 
fiabilitat de la predicció de l'equilibri entre fases, l'existència de multiplicitat i 
la determinació de què és exactament una veritable frontera de destil·lació. 
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3.2 Aspectes geomètrics de l’equilibri líquid-
vapor i líquid-líquid-vapor 

3.2.1 Superfícies d’equilibri 

El coneixement de l'estructura i les propietats dels diagrames d'equilibri líquid-
vapor (L-V) i líquid-líquid-vapor (L-L-V) en sistemes ternaris és indispensable 
per a l'estudi dels processos de destil·lació i particularment de la destil·lació 
azeotròpica homogènia i heterogènia. Com s'indica en la secció precedent, 
nombrosos autors han estudiat els mapes de línies de destil·lació amb la 
finalitat de determinar separacions viables per destil·lació. Aquests mapes, i 
també les fronteres de destil·lació, poden entendre's amb més facilitat si es 
coneix la forma qualitativa del diagrama tridimensional temperatura-
composició. D'altra banda, el coneixement a priori d'aquests diagrames 
constitueix una eina de gran utilitat a l'hora de planificar l'estudi experimental 
de l'equilibri L-L-V.  

En la bibliografia es troben poques dades experimentals d'equilibri L-L-V. 
Aquesta mancança és especialment important si es considera que els càlculs 
d'equilibri que s'apliquen en la simulació o el disseny d'operacions de 
separació utilitzen models termodinàmics amb paràmetres binaris obtinguts a 
partir d'aquestes dades experimentals. Per tant, si es disposa només de dades 
d'equilibri en una zona restringida del diagrama d'equilibri, els paràmetres que 
s'obtinguen només seran totalment fiables per a fer prediccions de l'equilibri en 
aquesta zona restringida, i les extrapolacions han de fer-se amb precaució. La 
situació pot millorar si es planifiquen meticulosament els experiments amb la 
finalitat d'obtenir dades d'equilibri distribuïts de forma homogènia en tot 
l'interval de composició. Aquesta planificació requereix, òbviament, 
considerar la forma qualitativa dels diagrames d'equilibri i obtenir dades en 
totes les regions possibles.

En la figura 3.2 es mostra el diagrama d'equilibri L-L-V per a un sistema 
ternari amb dos components parcialment miscibles (1 i 2) que presenta un 
azeòtrop binari heterogeni (BA12). Aquest diagrama, que es mostra complet en 
la figura 3.2, s'ha separat en les diferents regions que el conformen en la figura 
3.3. L'anàlisi de les figures 3.2 i 3.3 ha de fer-se de forma anàloga a com es 
faria per a la figura 3.1, corresponent a una mescla binària, i proporciona la 
següent informació sobre equilibri L-L-V: 

Hi ha dues regions de líquid subrefredat, una que en conté a les 
mescles homogènies, i una altra que en conté a les heterogènies. En la 
figura 3.3 es pot veure el desglossament de la regió de dos líquids 
parcialment miscibles (L-L), limitada per la superfície de solubilitat i, 
en la seua part superior, per la superfície de líquid heterogeni a la seua 
temperatura de bombolla. Els talls isoterms (plànols horitzontals) en 
aquesta regió proporcionarien les conegudes corbes binodals per al 
sistema ternari a diferents temperatures. 

La zona d'equilibri L-L-V està definida pels triangles de repartiment 
que uneixen la composició de les dues fases líquides (que es troben 
sobre la corba que limita la superfície de líquid heterogeni a la seua 
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temperatura de bombolla) amb el vapor saturat en equilibri amb 
aquestes. Aquests triangles són, evidentment, horitzontals. 

Els vapors saturats que estan en equilibri amb mescles líquides 
heterogènies descriuen la denominada línia de vapor, que en la figura 
3.2 s'estén des de BA12 fins a LV i que discorre sobre la superfície de 
vapor saturat. 

Els triangles de repartiment que defineixen la regió L-L-V es 
transformen en una recta de repartiment que uneix les composicions 
del punt de plec, PP, amb l'últim punt de la línia de vapor, LV. 

La regió d'equilibri L-V està delimitada per les superfícies de líquid 
(homogeni) saturat, de vapor saturat i per la superfície superior de la 
regió L-L-V. 

Figura 3.2. Diagrama temperatura-composició per a un sistema ternari amb 
un azeòtrop heterogeni binari. 
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Figura 3.3. Diferents zones i regions del diagrama d’equilibri de la Figura 
3.2.

En la figura 3.2 es mostra, a més, una línia que uneix els punts de plec en cada 
temperatura (corba que parteix del punt PP) i també la projecció sobre la base 
del diagrama de la corba evolupant de les rectes de repartiment de dos líquids 
a la seua temperatura de bombolla i de la línia de vapor.  

Dos aspectes importants que cal tenir en compte són:  

La corba evolupant de les rectes de repartiment que uneixen els dos 
líquids en equilibri a la seua temperatura d'ebullició no és una corba de 
solubilitat similar a les que s'utilitzen en l'estudi de l'equilibri L-L, ja 
que els punts que la defineixen es troben a diferents temperatures (és 
una corba de solubilitat a pressió constant).  

Evidentment, encara que no és el cas que mostra la figura 3.2, la 
projecció de la línia de vapor pot quedar parcialment fora de la regió 
de dos líquids immiscibles, tal com es mostra en la figura 3.4.  
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I

LH

I   Component de volatilitat intermèdia
H Component menys volàtil
L  Component més volàtil

Línia de repartiment L-V
(PP-LV)

Línia de repartiment L-L
(a la temperatura d’ebullició)

Línia de vapor

Triangle de repartiment

Corba de solubilitat a
pressió constant
(a la temperatura 
d’ebullició del líquid)

Figura 3.4. Projecció sobre el diagrama ternari de composició d’algunes 
característiques de l’equilibri L-L-V per a un sistema similar al mostrat en la 

figura 2. 

Les característiques del diagrama de les figures 3.2 i 3.3 queden molt més 
clares si es considera que:  

La cara del prisma corresponent al parell binari 1-2 és un diagrama 
binari, anàleg al que es mostra en la figura 3.1.  

La base del prisma (i també tots els talls horitzontals a temperatures 
inferiors a la temperatura de bombolla de l’azeòtrop binari) 
proporciona un diagrama d'equilibri L-L d'una mescla ternària.  

La figura 3.2 s'obté mitjançant l'extensió tridimensional d'ambdós 
diagrames, àmpliament coneguts.  

En el cas que la mescla ternària presente un azeòtrop ternari, és evident que la 
superfície de vapor saturat haurà de "tocar" la superfície de líquid saturat en el 
punt corresponent a la composició de l’azeòtrop ternari. Si aquest és 
homogeni, el contacte es produirà amb la superfície de líquid (homogeni) 
saturat, mentre que si l’azeòtrop és heterogeni, el contacte es produirà entre la 
línia de vapor i la superfície de dos líquids immiscibles a la seua temperatura 
de bombolla. En aquest últim cas, la regió de L-L-V presentarà l’evolució 
següent: començarà per la recta de repartiment corresponent al sistema binari; 
en penetrar en l'interior del prisma temperatura-composició, quedarà definida 
pels triangles de repartiment, l'àrea del qual passarà per un màxim per a 
després disminuir fins a convertir-se en una recta en l’azeòtrop ternari, a partir 
d’on torna a augmentar, per a acabar en la recta de repartiment que uneix el 
punt de plec amb l'últim punt de la línia de vapor.  

La forma que presenten els diagrames d'equilibri L-V o L-L-V pot ser molt 
variada i depèn de les característiques de l'equilibri en els tres sistemes binaris 
i també de l'existència i la naturalesa dels azeòtrops ternaris. En la figura 3.5 es 
mostra el diagrama d'equilibri L-V per a tres sistemes ternaris amb diferents 
característiques. En la base del prisma s'ha representat a més, de forma 
qualitativa el mapa de corbes de residu (les característiques del qual s'exposen 
més endavant).  
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A la vista de la figura 3.5, no és estrany que en els primers treballs que es van 
dur a terme dins del camp de la destil·lació azeotròpica, es creguera que les 
fronteres de destil·lació (en negreta) coincidiren amb la projecció de les valls i 
les crestes en la superfície de líquid saturat en el diagrama ternari de 
composició. No obstant això, i a pesar d'aquesta aparentment evident relació 
entre ambdues, no cal oblidar que mitjançant els mapes de corbes de residu es 
pretén descriure o caracteritzar l'equilibri L-V o L-L-V i, òbviament, això no 
pot fer-se a la vista únicament de la superfície de líquid saturat (T-x), sinó que 
cal tenir en compte també la superfície de vapor saturat (T-y).  

Les fronteres de destil·lació apareixen com a conseqüència dels canvis en la 
volatilitat relativa de les mescles ternàries, degudes als punts d'ebullició 
relatius dels components purs i dels azeòtrops de la mescla, que fan que les 
línies de repartiment L-V presenten diferent orientació en cada zona del 
diagrama. Una anàlisi del diagrama d'equilibri mostra que aquestes fronteres 
han de satisfer les següents condicions necessàries:  

Les volatilitats relatives de dos components al llarg de la frontera 
tendeixen a ser iguals a 1, és a dir, en travessar la frontera, es produirà 
una inversió de la volatilitat. 

La longitud de les línies de repartiment al llarg de les fronteres ha de 
ser mínima.  

Les fronteres de destil·lació són per a les mescles ternàries com els azeòtrops 
per a les binàries. Per tant, per a una mescla líquida localitzada en una regió de 
destil·lació és impossible arribar per destil·lació simple a un destil·lat i un 
residu pertanyents a una regió adjacent. No obstant això, hi ha casos especials 
en els quals la curvatura que presenten les fronteres permet que un aliment en 
una regió de destil·lació produïsca, per rectificació, productes localitzats en 
una altra regió diferent.

En la figura 3.6 es mostra una descripció de la forma que adopten les 
superfícies de líquid saturat depenent de la forma de les corbes de líquid 
saturat corresponents a les mescles binàries, de l'existència o no d’azeòtrops 
binaris i de la mateixa naturalesa de la mescla ternària.  

En el cas d'una mescla ideal, la forma de la superfície de líquid saturat és 
similar al pendent d'una muntanya, el punt més alt de la qual coincideix amb el 
punt representatiu del component pur de major punt d'ebullició i el seu punt 
més baix coincideix amb el punt representatiu del component pur de menor 
punt d'ebullició (figura 3.6A).  

Si el parell binari L-I (L = component més volàtil de la mescla, H = 
component menys volàtil de la mescla, I = component de volatilitat 
intermèdia) forma un azeòtrop de punt d'ebullició mínim, la superfície de 
líquid saturat presenta una vall que discorre de forma ascendent des de 
l’azeòtrop, amb l'altre extrem indefinit, i els pendents laterals de la qual tenen 
en comú el punt més alt i més baix (figura 3.6B). Per contra, quan l’azeòtrop 
binari el formen els components H-I, la vall discorre des de l’azeòtrop fins al 
component de menor punt d'ebullició i els pendents d'ambdós costats de la vall 
tenen pics distints (figura 3.6C). Una situació similar es troba quan el sistema 
forma dos azeòtrops binaris de punt d'ebullició mínim: ambdós azeòtrops estan 
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connectats per una vall els pendents laterals de la qual presenten pics diferents 
(figura 3.6D).  

(a) (b)

(c)

Figura 3.5. Diagrama temperatura-composició per a un sistema ternari amb 
a) tres azeòtrops binaris (dos mínims, BA12 i BA13 i un màxim BA13) i un 
ternari (TA) b) tres azeòtrops binaris mínims i un ternari i c) un azeòtrop 
binari, màxim, i un ternari. Es presenten, desglossades, les quatre regions 

que formen el diagrama d’equilibri i, sobre la base, es mostren les fronteres 
de destil·lació (en negreta). 

Quan la mescla presenta tres azeòtrops binaris de punt d'ebullició mínim i a 
més hi ha un azeòtrop ternari amb la menor temperatura d'ebullició de tota la 
mescla ternària, la superfície del líquid saturat presenta tres valls que parteixen 
de cadascun dels azeòtrops binaris i acaben en l’azeòtrop ternari. Aquestes 
valls divideixen la mescla en tres regions amb pics diferents (figura 3.6E). 

Un altre cas interessant és el que es presenta quan hi ha dues fases líquides en 
equilibri. Si la mescla presenta un azeòtrop L-I de punt d'ebullició mínim, a 
més de l’azeòtrop heterogeni, la superfície de líquid saturat mostra una vall 
envoltada per dos pendents amb pics diferents, que va d'un azeòtrop  a l'altre. 
Aquesta vall presenta una zona reglada (definida per un dels costats dels 
triangles de repartiment L-L-V) en la regió d’immiscibilitat (figura 3.6F).  
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Figura 3.6. Superfícies de punt d’ebullició de 8 mescles ternàries diferents a 
pressió constant. Es mostra la temperatura d’ebullició en funció de la 

composició del líquid, xi. T1<T2<T3. S’hi indiquen els azeòtrops. 



244 Operacions de separació multicomponent

A

B

C

T T1

T2

T3

(G)

A

B

C

T

T1

T2

T3

A

B

C

T

T1

T2

T3

(H)
Figura 3.6. Continuació 

La forma d'aquestes superfícies va complicant-se depenent de la naturalesa de 
la mescla considerada. Per exemple, un sistema amb tres azeòtrops binaris, dos 
mínims i un màxim, apareix una vall que va des d'un azeòtrop mínim a l'altre. 
A més, apareix una altra cresta que connecta el component pur H amb 
l’azeòtrop màxim. En la intersecció de la vall i la cresta es troba l’azeòtrop 
ternari, que en aquest cas rep el nom d’”azeòtrop cadira” (figura 3.6H).  

De forma anàloga es poden representar les superfícies de vapor saturat per a 
les diverses mescles. Les superfícies de vapor saturat i de líquid saturat tenen 
en comú (“es toquen”) els punts corresponents als azeòtrops i als components 
purs. En les valls i en les crestes, la distància entre ambdues superfícies arriba 
a un mínim local, però no s'anul·la (figura 3.5).  

De tot això pot concloure’s que la forma de les superfícies composició-
temperatura representatives de l'equilibri líquid-vapor de mescles ternàries 
varia molt depenent de la naturalesa de la mescla. L'existència d’azeòtrops 
binaris sempre provoca l'aparició de valls o crestes que són de gran 
importància per a la separació de les mescles per destil·lació.  

3.2.2 Mapes de corbes de residu 

El concepte de mapa de corbes de residu va ser introduït per Schreinemakers el 
1901. Una corba de residu representa l'evolució amb el temps de la composició 
del residu en una destil·lació simple. La gran utilitat dels mapes de corbes de 
residu radica que, atès que les línies de residu són només funció de l'equilibri 
líquid-vapor, se solen utilitzar per a representar aquest tipus d'equilibri en el 
cas de mescles ternàries. D'acord amb l'equació de Rayleigh: 

Wdt
dW)xy(

dt
dx

ii
i  (3.1) 

    
on xi representa la fracció molar del component i en els W mols de residu que 
resten en la caldera, yi representa la fracció molar del component i en el vapor 
(destil·lat instantani) en equilibri amb xi i W representa el nombre de mols de 
residu que resta en el calderí (figura 3.7).  
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Si es defineix la variable tal que: 

dt
dW

W
1

dt
d

 (3.2) 

i si es considera la condició inicial  = 0 i W = Wo per a t = 0, llavors la 
integració de l’equació (3.2) condueix a: 

)t(W
W

ln)t( o (3.3)

W, x i

V, yi

D, xD

Figura 3.7. Representació esquemàtica d’una destil·lació simple 
discontínua. 

Atès que W(t) disminueix monòtonament amb el temps, (t) ha d’augmentar 
també monòtonament i pot considerar-se com un temps adimensional 
distorsionat. Introduint (t) en l’equació (3.1), s’obté: 

ii
i yx

d
dx

 (3.4) 

Així, suposant que no es forma una segona fase líquida, el procés de 
destil·lació simple d'una mescla ternària pot descriure's pel següent sistema 
d'equacions diferencials i algebraiques: 

ii
i yx

d
dx

 i = 1,2 (3.5) 

1x
3

1i
i  (3.6) 

yi = Kixi i = 1, 2, 3 (3.7) 

1xK
3

1i
ii  (3.8) 

on, en el cas més general, Ki = Ki (T, P, x, y). 
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El sistema consta de 7 equacions i 9 variables: P, T, , x1, x2, x3, y1, y2, y3. Per 
tant, si es fixa P, les 7 variables restants poden calcular-se en funció de , a 
partir d’una condició inicial especificada, i poden fer-se els càlculs en el sentit 
de  creixents o decreixents. La representació gràfica dels valors de xi
resultants d’un càlcul d’aquest tipus en un diagrama ternari constitueix una 
corba de residu, i descriu l’evolució amb el temps de la composició del líquid 
en el calderí. Un conjunt de corbes de residu per a un sistema ternari, a una 
pressió donada, constitueix un mapa de corbes de residu.

En la figura 3.8 es mostra un mapa de corbes de residu qualitatiu per a un 
sistema amb dos azeòtrops binaris. El sentit de les fletxes és el de punts 
d'ebullició creixents, és a dir, les corbes parteixen des d'un component pur o 
azeòtrop de menor punt d'ebullició i arriben a un component pur o azeòtrop de 
major punt d'ebullició. En aquest cas totes les corbes parteixen de l’azeòtrop 
de punt d'ebullició mínim, i n’hi ha una que acaba en l'altre azeòtrop. Aquesta 
és una corba de residu especial, que rep el nom de frontera de destil·lació
simple, ja que divideix la regió ternària en dues regions de destil·lació 
separades, de manera que les línies de cada regió acaben en el mateix 
component, i les línies de regions distintes, acaben en diferents components.  

Azeòtrops

T1

T2

T3

T4T5

T <T <T <T <T1 2 3 4 5

Figura 3.8. Mapa de corbes de residu per a una mescla ternària amb dos 
azeòtrops binaris de punt d’ebullició mínim. 

Es defineix una regió de destil·lació com la zona del simplex de composició 
en la qual totes les corbes de residu s'originen en el mateix azeòtrop o compost 
pur de punt d'ebullició mínim (localment) i acaben en el mateix azeòtrop o 
component pur de punt d'ebullició màxim (local).  

En la bibliografia es troben classificacions dels sistemes ternaris en funció de 
l'estructura que presenten els mapes de corbes de residu corresponents. En la 
figura 3.9 es mostren alguns mapes qualitatius, amb indicació dels components 
del sistema ternari i les temperatures d'ebullició, tant d'aquests com dels 
azeòtrops.

En el diagrama triangular, tots els vèrtexs (components purs) i punts 
representatius dels azeòtrops són punts singulars o punts fixos de les corbes 
de residu, ja que en aquests dx/d  = 0. Es poden presentar tres situacions: 
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Cas 1: el punt singular és un node estable. Es tracta del component pur o 
azeòtrop de major punt d'ebullició i és el punt on acaben totes les corbes de 
residu d'una regió. 

Cas 2: el punt singular és el punt d'origen de totes les corbes d'una regió. Per 
tant és el punt de menor punt d'ebullició local. En aquest cas es tracta d'un 
node inestable.

Cas 3: el punt singular és tal que les corbes de residu s'acosten a aquests punts 
i després s'allunyen, i rep la denominació de cadira. Dins d'una regió de 
destil·lació, són cadires els components purs o azeòtrops amb punts d'ebullició 
intermedis entre els d'un node estable i un inestable. 
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Figura 3.9. Mapes de corbes de residu (qualitatius) per a diferents sistemes 
ternaris.

En la figura 3.10 es mostren cadascuna de les situacions descrites, 
corresponents a situacions en les quals el punt singular es troba en el vèrtex, en 
el costat o en l'interior del triangle, respectivament. 

Basant-se en evidències experimentals, per a mescles ternària hi ha, amb 
poques excepcions, com a màxim tres azeòtrops binaris i un azeòtrop ternari. 
Per tant s’hi poden aplicar les restriccions següents: 

N1 + S1 = 3 (3.9) 
N2 + S2 = B  3  (3.10) 
N3 + S3 = 0 ó 1 (3.11) 

on N és el nombre de nodes (estables o inestables), S el nombre de cadires, B 
el nombre d’azeòtrops binaris i el subíndex és el nombre de components en 
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cada node o cadira. Doherty i Perkins han desenvolupat la següent relació 
topològica entre el nombre de nodes i el nombre de cadires: 

2 N3 – 2 S3 + 2 N2 – B + N1 = 2  (3.12) 

Node estable

Node inestable

Cadira

Figura 3.10. Diferents tipus de punts singulars que poden trobar-se en les 
corbes de residu. 

Les relacions que s'expressen en les equacions (3.9) a (3.12) són molt útils ja 
que permeten dibuixar un mapa de corbes de residu aproximat a partir de les 
fronteres de destil·lació. L'algorisme proposat per Doherty i Perkins, és el 
següent:

Pas 1. S’etiqueta el diagrama ternari amb les temperatures d'ebullició normals 
dels components purs. Se situen els azeòtrops binaris i ternaris i s’etiqueten 
també amb els seus punts d'ebullició. En aquest pas s'estableix el valor de B. 

Pas 2. Es dibuixen fletxes en els costats del triangle entre cada parell 
d'espècies (entenent com a tal els components purs i als azeòtrops) adjacents 
en el sentit de temperatures d'ebullició creixents. 

Pas 3. S’estableix el tipus de punt singular de cada vèrtex: això determina el 
valor de N1 i S1. Si hi ha un azeòtrop ternari, es continua en el pas 4; en cas 
contrari, se segueix al pas 6. 

Pas 4 (hi ha un azeòtrop ternari). Es determina el tipus de punt singular de 
l’azeòtrop ternari, si n’hi ha. Si a) N1 + B < 4 i/o b) excloent les cadires de 
component pur, el ternari té el major, segon major, el menor o el segon menor 
punt d'ebullició de totes les espècies, l’azeòtrop ternari és un node; en cas 
contrari és una cadira. D'aquesta forma es determinen els valors de N3 i S3. Si 
es tracta d'un node, es continua en el pas 6; si és una cadira, es continua en el 
pas 5. 

Pas 5 (cadira ternària). Es connecta la cadira ternària, mitjançant rectes, amb 
tots els nodes corresponents a azeòtrops binaris i a components purs i es 
dibuixen les fletxes en el sentit de temperatures creixents. Es determina el 
tipus de punt singular de cada azeòtrop binari. D'aquesta forma s'obtenen els 
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valors de N2 i S2. Amb això es completa el desenvolupament aproximat de la 
corba de residu, encara que si N1 + B = 6, han de fer-se comprovacions 
addicionals.

Pas 6 (node ternari o absència de azeòtrop ternari). Es determina el nombre de 
nodes binaris (N2) i de cadires binàries (S2) mitjançant les relacions següents: 

N2 = (2 – 2 N3 + 2 S3 + B – N1)/2  (3.13) 
S2 = B – N2 (3.14)

Pas 7. Es compta el nombre d’azeòtrops binaris amb punts d'ebullició 
intermedis (que no són ni l'espècie de major ni la de menor punt d'ebullició). 
Es fa Bib igual a aquest nombre. Es du a terme el següent test de consistència: 

a) B – Bib = N2  (3.15) 

b) S2  Bib  (3.16) 

Si ambdues proves no es compleixen, hi ha un error en les temperatures 
d'ebullició d'una o més espècies. 

Pas 8. Si S2  Bib, aquest procediment no permet determinar una única 
estructura per al mapa de corbes de residu. Si S2 = Bib, llavors hi ha una única 
estructura, que es completa en el pas 9. 

Pas 9. Aquest és l'últim pas en el cas que no hi haja azeòtrop ternari, o bé que 
n’hi haja i siga un node (S3 = 0, N3 = 0 ó 1 i S2 = Bib). Les fronteres de 
destil·lació, si n’hi ha, es tracen en el diagrama ternari com a rectes, a més es 
poden dibuixar de forma aproximada les corbes en cada regió. En tots els 
casos, el nombre de fronteres és igual al nombre de cadires binàries, S2. Cada 
cadira binària ha de connectar-se amb un node (component pur, binari o 
ternari). Un node ternari ha de connectar-se amb una cadira binària com a 
mínim; un component pur no pot connectar-se amb un node ternari i un node 
inestable no pot connectar-se amb un node estable. Les connexions es fan 
determinant una connexió per a cada cadira binària de manera que: 

Una cadira binària de punt d'ebullició mínim es connecta amb un node 
inestable que bulla a menor temperatura. 

Una cadira binària de punt d'ebullició màxim es connecta amb un node 
estable que bulla a major temperatura. 

És convenient considerar en primer lloc les connexions amb el node ternari, i 
després examinar les corresponents a les cadires binàries. 

En la figura 3.11 s'il·lustra, pas a pas, el procés descrit per al traçat de les 
fronteres de destil·lació en un exemple hipotètic i en la figura 3.12 es mostra 
l'organigrama de càlcul corresponent.  

Una corba de residu s'ha definit com el lloc geomètric de la composició del 
líquid romanent en el calderí en un procés de destil·lació simple. Pot 
demostrar-se que, a reflux total, les equacions diferencials que descriuen els 
perfils de composició en les columnes de farciment són idèntiques a les 
deduïdes per a les corbes de residu. Per tant, les corbes de residu coincideixen 



250 Operacions de separació multicomponent

exactament amb el perfil de composició del líquid en columnes de farciment 
que treballen a reflux total. Aquesta és la raó per la qual els mapes de corbes 
de residu s'utilitzen per a determinar seqüències viables de destil·lació per a 
sistemes ternaris no ideals. 
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Figura 3.11. Determinació qualitativa de les fronteres de destil·lació per a 
una mescla ternària hipotètica. 
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Figura 3.12. Organigrama de càlcul per a la determinació qualitativa de les 
fronteres de destil·lació per a una mescla ternària.  
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3.2.3 Mapes de línies de destil·lació 

Una línia de destil·lació representa el perfil de composició en una columna de 
pisos funcionant a reflux total. El càlcul de la línia s'inicia a partir de la 
composició d'un pis, designat com a pis 1, i numerant els pisos cap al cap de la 
columna. Per tant, el sentit de les corbes de destil·lació és, al contrari del de les 
corbes de residu, el de punts d'ebullició decreixents. 

Aliment

Residu

pis j

pis j+1

xi, j

yi, j

xi, j+1

yi,  j+1

Destil·lat

Figura 3.13. Representació esquemàtica d’una columna de destil·lació 
convencional.

Si la columna es troba a reflux total, la condició que ha de complir-se en 
qualsevol posició interetapes (figura 3.13) és: 

xi, j+1 = yi, j  (3.17) 

i, ja que se suposa que els pisos són etapes ideals, s'ha de complir que: 

yi,j = Ki,j xi,j  (3.18) 

per tant, per a calcular una línia de destil·lació a pressió constant, se suposa 
una composició inicial per a la fase líquida, xi1, i es determina la composició 
del vapor en equilibri, yi1. La composició xi2 es determina per aplicació de 
l'equació (3.17). El procés es repeteix fins a arribar a una composició molt 
pròxima a la d'algun dels punts singulars del diagrama ternari. 

Les trajectòries descrites per les línies de destil·lació i per les corbes de residu 
d'un sistema ternari són similars quant a la forma, encara que no coincidents, 
com es veurà més endavant. En efecte, si l'equació (3.5) s'escriu en forma 
finita:

ijij
j,i1j,i yx

xx
  (3.19) 

i es fa  = -1.0, l'equació (3.19), característica d'una corba de residu, es fa 
igual a l'equació (3.17), representativa d'una línia de destil·lació. Per tant, les 
corbes de residu (que són corbes contínues) són iguals a les línies de 
destil·lació (que no són contínues sinó que estan formades per punts discrets 
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que defineixen una línia trencada) quan les corbes de residu s'aproximen 
mitjançant una formulació basada en increments finits en nombre prou elevat. 

Una col·lecció de línies de destil·lació, incloent-hi les línies corresponents a les 
fronteres de destil·lació, constitueix un mapa de línies de destil·lació.

En la figura 3.14 es mostren els mapes de línies de destil·lació dels sistemes de 
la figura 3.6. En cada cas, el component de menor punt d'ebullició, A, es 
representa en el vèrtex superior del triangle, el component de punt d'ebullició 
intermedi, B, està en el vèrtex dret de la base, i el de major punt d'ebullició, C, 
en l'esquerre (sentit horari). Com es pot veure: 

i. En el cas A es mostra una mescla el comportament de la qual és, 
pràcticament, ideal. Totes les línies de destil·lació s'originen en el 
vèrtex corresponent a C i acaben en el corresponent a A. En el cas B, 
els components A i B formen un azeòtrop que té el menor punt 
d'ebullició de la mescla i les línies de destil·lació acaben en l’azeòtrop 
A-B. Com en el cas ideal, només hi ha un únic origen i un únic extrem 
per a les línies de destil·lació. 

ii. Una situació diferent s'observa en el cas C: aquí B i C formen un 
azeòtrop mínim. Les línies de destil·lació comencen en C o en B i 
acaben en A. Hi ha un límit de destil·lació que divideix la mescla 
ternària en dues regions amb diferents orígens per a les línies de 
destil·lació. Aproximadament, aquest límit de les línies de destil·lació 
descriu el curs de la vall en la superfície de líquid saturat.  

iii. En el cas D hi ha dos azeòtrops mínims. De nou una frontera de línies 
de destil·lació s'estén des de l’azeòtrop B-C fins a l’azeòtrop A-B, 
dividint la mescla en dues regions diferents amb dos orígens diferents 
per a les línies de destil·lació. 

iv. En E es mostra una mescla amb tres azeòtrops binaris i un ternari de 
punt d'ebullició mínim. Cada vèrtex del triangle és un origen per a 
corbes de destil·lació i totes acaben en l’azeòtrop ternari que té el 
menor punt d'ebullició. Les fronteres de destil·lació van des de cada 
azeòtrop binari fins al ternari, dividint la mescla en tres regions amb 
diferents orígens per a les corbes de destil·lació. 

v. En F, es veu com l'existència d'una regió d’immiscibilitat afecta molt 
poc la trajectòria de les línies de destil·lació en un sistema amb un 
azeòtrop heterogeni (B-C) i un azeòtrop de punt d'ebullició mínim. 

vi. En el cas de la mescla que presenta un azeòtrop binari de punt 
d'ebullició màxim (A-B, cas, G), totes les línies de destil·lació 
parteixen de C i acaben en A o en B. La frontera va des de C fins a 
l’azeòtrop. Aquesta frontera recorre, de forma aproximada, la cresta de 
la superfície de punts d'ebullició. 

vii. La mescla complexa que es mostra en H conté dos azeòtrops binaris 
de punt d'ebullició mínim, un binari de punt d'ebullició màxim i un 
azeòtrop cadira ternari. Hi ha dos possibles orígens i dos possibles 
extrems per a les línies de destil·lació, i la mescla està dividida en 
quatre regions amb diferents orígens o extrems per a les corbes de 
destil·lació.
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Figura 3.14. Mapes de línies de destil·lació per als sistemes ternaris els 
diagrames d’equilibri dels quals es mostren a la figura 4.6. Les fronteres de 
destil·lació s’han marcat en negreta. Els azeòtrops es designen mitjançant 

" ". Les zones ombrejades indiquen l’existència de dues fases líquides. 
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La formulació de l'equilibri líquid-vapor mitjançant línies de destil·lació 
presenta molts avantatges per al disseny i per a la síntesi de processos de 
destil·lació. En aquests diagrames, l'existència d’azeòtrops es detecta amb gran 
claredat; els orígens i els extrems de les corbes de destil·lació representen les 
fraccions que es poden obtenir com a productes de cap i de cua en columnes de 
destil·lació; els límits de destil·lació són barreres que, en la majoria dels casos, 
no poden creuar-se per destil·lació. Les fronteres de destil·lació són tan 
importants per a les mescles ternàries com els azeòtrops per a les binàries. És 
essencial reconèixer que les fronteres de destil·lació representen l'existència de 
valls o crestes en la superfície de líquid saturat. Així, discorren entre 
depressions o pics locals en la superfície de temperatures de bombolla. 
Generalment, les fronteres de destil·lació no són rectes, sinó que es troben més 
o menys corbades. 

Com s'ha pogut veure, les corbes de destil·lació i les de residu, en general, no 
coincideixen encara que sí que són molt pròximes (presenten els mateixos 
punts fixos i es troben molt pròximes entre si en acostar-s’hi). Això fa que en 
ocasions s'utilitzen les fronteres del mapa de corbes de residu com a fronteres 
de destil·lació, que no poden ser creuades i que delimiten les distintes regions 
de destil·lació, quan en realitat haurien d'utilitzar-se les fronteres del mapa de 
corbes de destil·lació.

Per a utilitzar adequadament les corbes de residu i les línies de destil·lació en 
els mètodes geomètrics per al disseny de columnes de destil·lació, s'han de 
conèixer les propietats geomètriques d’aquestes: els vectors representatius de 
les línies de repartiment que uneixen les composicions del vapor, yi, i del 
líquid, xi, en equilibri són tangents a les corbes de residu (condició imposada 
per l'equació 3.2), i són cordes de la línia de destil·lació. Per tant, les corbes de 
residu i les línies de destil·lació s’intersecten a la composició del líquid, xi. La 
corba de destil·lació naix en l'interior de la corba, la creua i després continua 
per la part exterior de la corba de residu. Quan la corba de residu és lineal, les 
rectes de repartiment són colineals i les línies de destil·lació coincideixen amb 
les corbes de residu. En la figura 3.15 es veu clarament que, en general, 
ambdues no coincideixen. 

xi

yi

xj

yj

1

2
1

1 2

1

i j

i j

,     Corbes de destil·lació
        Corba de residu

x, x     Fase líquida
y, y     Fase vapor

Figura 3.15. Aspectes geomètrics de les corbes de residu i de les línies de 
destil·lació.

En el cas que hi haja equilibri líquid-líquid-vapor, l'heterogeneïtat en el líquid 
fa que la composició del líquid en equilibri amb un vapor no siga única, sinó 
que pot ser qualsevol punt sobre la recta de repartiment corresponent. En 
aquest cas, qualitativament, els mapes de corbes de residu i de destil·lació són 
similars; no obstant això, la localització de les fronteres i de les regions de 
destil·lació és lleugerament diferent: en la regió de líquid heterogeni, part de 
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les fronteres de destil·lació coincideixen amb la línia de vapor (definida per les 
composicions del vapor en equilibri amb els líquids heterogenis). 
Evidentment, si en calcular una línia de destil·lació, es parteix d'una 
composició corresponent a un líquid heterogeni, el següent punt de la línia de 
destil·lació, és a dir, el vapor en equilibri, estarà sobre la línia de vapor. A 
partir d'aquest moment està clar que la línia de destil·lació ha de coincidir amb 
la corba de vapor. Aquesta situació es presentarà per a totes les línies de 
destil·lació que passen per diferents composicions de líquid heterogeni. Per 
tant, les línies de destil·lació convergeixen cap a la línia de vapor que, 
necessàriament, haurà de formar part de la frontera. D'altra banda, la desviació 
de cada frontera de la línia de vapor es produeix a partir de la primera 
composició del vapor que coincidisca amb un líquid homogeni. En la figura 
3.16 s'observa com la coincidència entre la corba de vapor i la frontera es 
produeix des de l’azeòtrop binari fins a l’azeòtrop heterogeni ternari. A partir 
d'aquest punt, si la frontera conté el punt de plec, tota la línia de vapor 
coincidirà amb la frontera; en cas contrari, es produirà una desviació a partir 
d’un cert punt. 
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Figura 3.16. a) Diagrama de corbes de residu i b) diagrama de línies de 

destil·lació per al sistema etanol (L)-aigua (H)- benzè (I). La corba ztq és la 
línia de vapor. La recta discontínua que passa per T és la recta de 

repartiment corresponent a l’azeòtrop ternari (heterogeni). 

Zharov i Serafimov defineixen una línia de destil·lació com el conjunt de 
punts, x, el vapor en equilibri dels quals, y(x), també es troba en la mateixa 
línia de destil·lació. Encara que és molt fàcil calcular una seqüència de punts 
sobre la mateixa línia de destil·lació, el càlcul d'una línia de destil·lació 
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completa no és trivial, ja que no hi ha una expressió explícita per a calcular 
exactament els punts de la línia de destil·lació entre dos punts d'aquesta 
seqüència. Així, es distingeix entre les línies de destil·lació exactes, consistents 
en corbes contínues, que no es poden creuar entre si (ja que això significaria 
que el mateix líquid estiguera en equilibri amb dos vapors diferents) i línies de 
destil·lació aproximades, consistents en línies trencades calculades com el 
perfil de composició en una columna de plats a reflux total, que sí que es 
poden creuar entre si. Quan no s'especifica el contrari, s'entén que en parlar de 
línies de destil·lació es fa referència a les línies de destil·lació aproximades. 
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Exercicis d’aplicació. obtenció de mapes de 
corbes de residu i de línies de destil·lació 

40. Traça el mapa de línies de destil·lació qualitatiu per als següents 
sistemes ternaris:  

i) Benzè (80,09ºC)-ciclohexà (80,72ºC)-2-propanol (82,26ºC); azeòtrops 
binaris (A.B.):BP (71,5ºC), BC (80ºC), CP(70,5ºC); azeòtrops 
ternaris (A.T.): 69,15ºC.

ii) Acetona (56,25ºC)-cloroform (61,18ºC)-metanol (64,7ºC); A.B.:AC 
(64ºC), AM (55ºC), CM (53ºC); A.T.: 58ºC.

iii) Aigua (100ºC)-àcid acètic (117,9ºC)-àcid fòrmic (100,56ºC); A.B.:AF 
(107,5ºC); A.T.: 107ºC.  

iv) 2-propanol (82,26ºC)-benzè (80,09ºC)-aigua (100,1ºC); A.B.: PB 
(71,5ºC), PA (80,35ºC), AB (69,4ºC); A.T.: 66,5ºC.  

v) A (100ºC)-B (150ºC)-C (140ºC); A.B.: BC (200ºC).  
vi) Acetona (56,25ºC)-cloroform (61,18ºC)-hexà (68,73); A.B.: AC 

(64ºC), AH(49ºC), HC (60,4ºC); A.T.: 60,8ºC.  

41. Calcula el diagrama de corbes de destil·lació per al sistema benzè-toluè-
m-xilè. Considera comportament de mescla ideal. 

Dades:
ln Piº = A + B/T + C lnT + D TE (Piº en Pa i T en K)
Component A B C D E 
Benzè 78,050 -6275,5 -8,4443 6,26 10-6 2 
Toluè 83,359 -6995,0 -9,1635 6,23 10-6 2 
m-xilè 84,744 -7594,1 -9,2570 5,55 10-6 2 

42. (exercici resolt). a) Representa una corba de destil·lació per al sistema n-
propanol-isopropanol-benzè. b) Dibuixa les fronteres de destil·lació per 
al sistema considerat. Les dades per al càlcul de l'equilibri es poden 
prendre de l’exercici 1.  

SOLUCIÓ:

Una corba de destil·lació s'obté en representar, en el diagrama triangular de 
composicions, el perfil de concentració corresponent a una columna de rectificació 
que opera a reflux total. Atès que en condicions de reflux total s'ha de complir que la 
composició de les fases que es creuen en cada sector interetapes ha de ser la mateixa 
(composició del líquid, xi = composició del vapor, yi), la trajectòria pot calcular-se 
mitjançant càlculs d'equilibri consecutius, on es parteix d'una composició del líquid 
fixa, i la composició de la fase vapor calculada s'utilitza com a composició de la fase 
líquida per al següent càlcul d'equilibri. 

En cada càlcul d'equilibri s'ha d’obtenir la composició del vapor en equilibri amb un 
líquid amb composició coneguda. Per tant, es tracta de càlculs de punt de bombolla, 
com els que es van fer en l'exercici 1. L'esquema de càlcul per a cada punt: 

1. Se suposa un valor per a la temperatura d’ equilibri. 

2. Es calcula el coeficient d'activitat per a cada component. 
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3. Es calcula la pressió de vapor de cada component a la temperatura 
suposada. 

4. Es calcula la constant d'equilibri per a cada component, Ki = yi/xi = iPiº/P. 

5. Es calcula la fracció molar de cada component en la fase vapor: yi = Kixi.

6. Es comprova si yi = Kixi = 1. Si es compleix la condició, la temperatura 
suposada era correcta i es dóna per conclòs el càlcul. En cas contrari, es 
repeteix des del punt 1. 

Aquesta seqüència de càlcul es resol mitjançant "Buscar objetivo" (vegeu 
l’exercici 1).  

Així doncs, l'esquema de càlcul per a l'obtenció d'una corba destil·lació és: 

1. Es fixa una composició per a una fase líquida, ternària, pròxima a un punt 
que siga un node estable (en aquest cas, benzè o n-propanol). 

2. Es calcula la composició del vapor en equilibri. 

3. Es considera la composició de la següent fase líquida igual a la composició 
del vapor calculat en el punt anterior. 

4. Es repeteixen els passos 2 i 3 fins a obtenir una composició prou pròxima a 
un node inestable (en aquest cas azeòtrop isopropanol-benzè). 

Per a l’obtenció del mapa complet, s'ha de repetir tot el procés, partint d'una altra 
composició per a la mescla ternària fins a cobrir adequadament tot el diagrama 
ternari. 

Per exemple, partint d’una mescla líquida de composició: 

x1 = 0,95
x2 = 0,04
x3 = 0,01

S’obtenen els resultats següents: 

Punt x1 x2 x3 T (K) v1L (cm3/mol) v2L (cm3/mol)
1 0,95 0,04 0,01 365,72 81,54 84,56
2 0,8947 0,0632 0,0418 363,01 81,24 84,18
3 0,7628 0,0883 0,1484 357,81 80,67 83,48
4 0,5481 0,0975 0,3547 353,68 80,22 82,93
5 0,3810 0,0932 0,5258 352,22 80,07 82,74
6 0,2955 0,0917 0,6123 351,80 80,02 82,69
7 0,2498 0,0944 0,6553 351,63 80,01 82,67
8 0,2218 0,1002 0,6777 351,54 80,00 82,66
9 0,2024 0,1082 0,6891 351,48 79,99 82,65

10 0,1876 0,1179 0,6942 351,42 79,99 82,64
11 0,1752 0,1291 0,6953 351,37 79,98 82,64
12 0,1641 0,1416 0,6940 351,31 79,97 82,63
13 0,1537 0,1552 0,6908 351,25 79,97 82,62
… … … … … … …

n-èsim 0,0001 0,4329 0,5668 350,32 79,87 82,50
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Punt v3L (cm3/mol) vL 1 2 3 1 (cal/mol)
1 97,50 81,82 0,9467 0,0413 0,0119 10430,78
2 97,13 82,06 0,8857 0,0648 0,0495 10481,99
3 96,43 83,21 0,7395 0,0886 0,1719 10578,94
4 95,89 86,06 0,5109 0,0939 0,3952 10655,10
5 95,70 88,54 0,3446 0,0871 0,5683 10681,71
6 95,64 89,79 0,2634 0,0844 0,6522 10689,34
7 95,62 90,45 0,2209 0,0863 0,6928 10692,37
8 95,61 90,81 0,1954 0,0912 0,7135 10693,97
9 95,60 91,01 0,1779 0,0982 0,7239 10695,12

10 95,59 91,11 0,1647 0,1069 0,7284 10696,14
11 95,59 91,15 0,1537 0,1171 0,7292 10697,15
12 95,58 91,15 0,1440 0,1283 0,7277 10698,18
13 95,57 91,13 0,1349 0,1407 0,7245 10699,25
… … … … … … …

n-èsim 95,45 89,82 0,0000 0,3976 0,6023 10716,04

Punt 2 (cal/mol) 3 (cal/mol) 1 2 3 1

1 9299,92 6962,89 10,91 10,07 8,00 1,0005
2 9371,93 7005,76 10,96 10,14 8,05 1,0044
3 9507,23 7086,81 11,06 10,27 8,13 1,0377
4 9612,56 7150,40 11,14 10,37 8,20 1,1876
5 9649,17 7172,61 11,17 10,40 8,23 1,4077
6 9659,64 7178,97 11,17 10,41 8,23 1,5612
7 9663,80 7181,50 11,18 10,42 8,24 1,6512
8 9666,00 7182,84 11,18 10,42 8,24 1,7038
9 9667,57 7183,79 11,18 10,42 8,24 1,7346

10 9668,97 7184,64 11,18 10,42 8,24 1,7521
11 9670,35 7185,48 11,18 10,42 8,24 1,7614
12 9671,77 7186,34 11,18 10,42 8,24 1,7652
13 9673,23 7187,24 11,18 10,42 8,24 1,7653
… … … … … … …

n-èsim 9696,23 7201,24 11,20 10,45 8,26 1,6305

Punt Pº1 Pº2 Pº3 K1

1 1,0712 2,9189 715,34 1120,90 1089,06 0,9417
2 1,0467 2,6763 645,14 1014,67 1007,25 0,8526
3 1,0058 2,1029 526,24 833,90 863,93 0,7186
4 1,0247 1,4795 444,86 709,45 761,60 0,6951
5 1,1163 1,2158 418,76 669,39 727,91 0,7757
6 1,1893 1,1322 411,49 658,22 718,45 0,8453
7 1,2334 1,0996 408,63 653,83 714,72 0,8878
8 1,2595 1,0842 407,13 651,52 712,75 0,9127
9 1,2748 1,0763 406,05 649,86 711,34 0,9268

10 1,2836 1,0721 405,10 648,39 710,09 0,9339
11 1,2883 1,0700 404,16 646,95 708,86 0,9367
12 1,2903 1,0692 403,19 645,46 707,59 0,9364
13 1,2905 1,0692 402,20 643,93 706,29 0,9342
… … … … … … …

n-èsim 1,2254 1,1078 386,81 620,24 686,00 0,8299

Punt K2 K3 y1 y2 y3 y
1 1,5799 4,1828 0,8947 0,0632 0,0418 0,9997
2 1,3974 3,5469 0,7628 0,0883 0,1484 0,9994
3 1,1036 2,3905 0,5481 0,0975 0,3547 1,0002
4 0,9566 1,4826 0,3810 0,0932 0,5258 1,0000
5 0,9832 1,1645 0,2955 0,0917 0,6123 0,9995
6 1,0300 1,0703 0,2498 0,0944 0,6553 0,9996
7 1,0611 1,0340 0,2218 0,1002 0,6777 0,9996
8 1,0797 1,0168 0,2024 0,1082 0,6891 0,9996
9 1,0901 1,0074 0,1876 0,1179 0,6942 0,9996

10 1,0951 1,0017 0,1752 0,1291 0,6953 0,9997
11 1,0967 0,9980 0,1641 0,1416 0,6940 0,9997
12 1,0959 0,9955 0,1537 0,1552 0,6908 0,9997
13 1,0934 0,9937 0,1436 0,1697 0,6864 0,9997
… … … … … … …

n-èsim 1,0001 1,0000 0,0000 0,4329 0,5668 0,9998
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Segons la trajectòria, s’apropa a la composició de l’azeòtrop isopropanol-benzè (node 
inestable), els canvis de composició es fan cada vegada més petits i caldrien infinits 
punts per a arribar des de l’interior del diagrama ternari fins a l’azeòtrop, localitzat 
sobre l’eix binari. La representació gràfica de la trajectòria obtinguda proporciona la 
corba següent, que com es pot veure, comença a prop del vèrtex corresponent al n-
propanol i acaba en l’azeòtrop abans esmentat. Per comoditat, es presenta el 
diagrama ternari com a triangle rectangle: 
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Si s’utilitza una altra composició per a la mescla líquida de partida, per exemple: 

x1 = 0,01
x2 = 0,01
x3 = 0,98

S’obté aquesta altra línia de destil·lació, que com es pot veure, pertany a una altra 
regió de destil·lació atès que, encara que acaba en el mateix punt que l’anterior, 
aquesta comença en el vèrtex corresponent al benzè: 
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Finalment, si es calculen de la mateixa manera diferents línies de destil·lació, s’arriba 
a l’obtenció del mapa complet. Com es pot veure, hi ha dues regions de destil·lació, 
amb una frontera que s’esten entre ambdós azeòtrops binaris: 
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43. (Exercici resolt) Representa una corba de residu per al sistema 
n-propanol-isopropanol-benzè. Què ocorre si es fa  = -1? Les dades 
per al càlcul de l'equilibri es poden agafar del problema 1.  

SOLUCIÓ:

Una corba de residu s'obté en representar, en el diagrama triangular de 
composicions, l'evolució de la composició del líquid en el calderí en una destil·lació 
simple oberta diferencial. L'equació a resoldre és, a banda de la igualtat a 1 dels 
sumatoris de fraccions molars en cada fase i les 3 relacions d'equilibri líquid-vapor, 
l'equació (3.5). Amb aquesta equació, una vegada integrada pel mètode d'Euler, i si es 
fixa una composició inicial del líquid, es poden calcular els increments de composició 
que permeten obtenir el següent punt que s'ha per representar. 

S'ha de fer un càlcul d'equilibri per a obtenir la composició del vapor en equilibri amb 
el líquid amb composició coneguda. Per tant, es tracta de càlculs de punt de 
bombolla, com els que es van fer en els exercicis 1 i 42. L'esquema de càlcul per a 
cada punt: 

1. Se suposa un valor per a la temperatura de equilibri. 

2. Es calcula el coeficient d'activitat per a cada component. 

3. Es calcula la pressió de vapor de cada component a la temperatura 
suposada. 

4. Es calcula la constant d'equilibri per a cada component, Ki = yi/xi = iPiº/P. 

5. Es calcula la fracció molar de cada component en la fase vapor: yi = Kixi.

6. Es comprova si yi = Kixi = 1. Si es compleix la condició, la temperatura 
suposada era correcta i es dóna per conclòs el càlcul. En cas contrari, es 
repeteix des del punt 1. 

Aquesta seqüència de càlcul es resol mitjançant "Buscar objetivo" (vegeu 
l’exercici 1).  
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Així doncs, l'esquema de càlcul per a l'obtenció d'una corba de residu és: 

1. Es fixa una composició per a una fase líquida, ternària, pròxima a un punt 
que siga un node inestable (en aquest cas, l'azeòtrop isopropanol-benzè).  

2. Es calcula la composició del vapor en equilibri. 
3. Es calcula la composició de la següent fase líquida com xi+ xi, on xi es la 

composició del líquid l'equilibri del qual s'acaba de calcular i xi s'obté en 
resoldre l'equació (3.5). 

4. Es repeteixen els passos 2 i 3 amb la nova composició del líquid fins a 
obtenir una composició prou pròxima a un node estable (en aquest cas benzè 
o azeòtrop n-propanol-benzè). 

Per a l’obtenció del mapa complet, s'ha de repetir tot el procés, partint d'una altra 
composició per a la mescla ternària fins a cobrir adequadament tot el diagrama 
ternari. 

Per exemple, partint dels valors següents per a f i f i d’una mescla líquida de 
composició: 

x1 = 0,05
x2 = 0,45
x3 = 0,5

f = 20
0,5

S’obtenen els resultats següents: 

Punt x1 x2 x3 T (K) v1L (cm3/mol) v2L (cm3/mol)
1 0,05 0,45 0,5 350,60 79,90 82,54
2 0,0556 0,4588 0,4856 350,68 79,91 82,55
3 0,0621 0,4691 0,4688 350,75 79,91 82,56
4 0,0697 0,4814 0,4489 350,84 79,92 82,57
5 0,0787 0,4959 0,4255 350,96 79,94 82,58
6 0,0893 0,5128 0,3979 351,12 79,95 82,60
7 0,1020 0,5324 0,3656 351,33 79,98 82,63
8 0,1172 0,5546 0,3282 351,62 80,01 82,67
… … … … … … …
… 0,9995 0,0004 0,0001 367,31 81,72 84,78

n-èsim 0,9999 0,0002 -0,0001 367,31 81,72 84,78

Punt v3L (cm3/mol) vL 1 2 3 1 (cal/mol)
1 95,49 88,88 0,0449 0,4179 0,5372 10710,97
2 95,50 88,69 0,0501 0,4270 0,5229 10709,57
3 95,51 88,46 0,0561 0,4378 0,5061 10708,37
4 95,52 88,20 0,0632 0,4507 0,4862 10706,71
5 95,53 87,89 0,0715 0,4660 0,4625 10704,56
6 95,55 87,52 0,0816 0,4840 0,4344 10701,69
7 95,58 87,10 0,0936 0,5051 0,4013 10697,83
8 95,62 86,61 0,1083 0,5294 0,3624 10692,57
… … … … … … …
… 97,72 81,73 0,9995 0,0004 0,0002 10400,47

n-èsim 97,72 81,72 0,9999 0,0002 -0,0002 10400,47



Operacions de destil·lació assistida 265

Punt 2 (cal/mol) 3 (cal/mol) 1 2 3 1

1 9689,30 7197,01 11,20 10,44 8,25 1,5056
2 9687,38 7195,85 11,20 10,44 8,25 1,4832
3 9685,74 7194,85 11,19 10,44 8,25 1,4579
4 9683,46 7193,46 11,19 10,43 8,25 1,4291
5 9680,51 7191,67 11,19 10,43 8,25 1,3966
6 9676,59 7189,28 11,19 10,43 8,24 1,3604
7 9671,29 7186,05 11,18 10,42 8,24 1,3207
8 9664,08 7181,67 11,18 10,42 8,24 1,2779
… … … … … … …
… 9257,12 6937,51 10,88 10,03 7,97 1,0000

n-èsim 9257,12 6937,51 10,88 10,03 7,97 1,0000

Punt Pº1 Pº2 Pº3 K1

1 1,1642 1,1595 391,41 627,32 692,08 0,7754
2 1,1534 1,1711 392,68 629,29 693,77 0,7664
3 1,1414 1,1855 393,78 630,98 695,22 0,7554
4 1,1277 1,2035 395,30 633,32 697,22 0,7433
5 1,1126 1,2262 397,28 636,37 699,83 0,7301
6 1,0961 1,2551 399,93 640,44 703,31 0,7159
7 1,0784 1,2921 403,52 645,96 708,02 0,7012
8 1,0601 1,3400 408,44 653,53 714,46 0,6868
… … … … … … …
… 1,0868 3,0604 759,41 1187,44 1139,51 0,9992

n-èsim 1,0870 3,0629 759,41 1187,44 1139,51 0,9992

Punt K2 K3 y1 y2 y3 y
1 0,9610 1,0558 0,0388 0,4324 0,5279 0,9991
2 0,9550 1,0691 0,0426 0,4382 0,5191 0,9999
3 0,9476 1,0845 0,0469 0,4445 0,5084 0,9998
4 0,9398 1,1041 0,0518 0,4524 0,4956 0,9998
5 0,9316 1,1291 0,0574 0,4620 0,4804 0,9998
6 0,9237 1,1614 0,0639 0,4737 0,4621 0,9997
7 0,9166 1,2038 0,0715 0,4880 0,4401 0,9996
8 0,9116 1,2598 0,0805 0,5056 0,4135 0,9995
… … … … … … …
… 1,6981 4,5887 0,9987 0,0006 0,0006 0,9999

n-èsim 1,6984 4,5924 0,9991 0,0004 -0,0006 0,9989

Punt x1 x2 f - 
1 0,0056 0,0088 20,0
2 0,0065 0,0103 19,5
3 0,0076 0,0123 19,0
4 0,0089 0,0145 18,5
5 0,0106 0,0170 18,0
6 0,0127 0,0196 17,5
7 0,0152 0,0222 17,0
8 0,0184 0,0245 16,5
… … … …
… 0,0004 -0,0001 0,5

n-èsim 0,0004 -0,0001 0,0

A continuació es mostra la representació en el diagrama ternari de la corba de residu 
calculada. Com es pot veure, a diferència del que ocorria en el problema 42, on es va 
calcular una línia de destil·lació, en aquest cas la corba evoluciona en el sentit de 
temperatures creixents i es dirigeix fins a un vèrtex que és un node estable (n-
propanol). Per comoditat, es presenta el diagrama ternari com a triangle rectangle:  
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D’altra banda, si s’utilitza un x = -1. s’obté una corba de residu que coincideix 
exactament amb una línia de destil·lació. Per exemple, si es consideren els següents 
valors de partida: 

Composició de la mescla de partida: x1 = 0,95
x2 = 0,04
x3 = 0,01

valors de f i : f = -20
-1

S’obtenen els següents resultats, que proporcionen una corba totalment superponible 
amb la línia de destil·lació ’obtinguda en l’exercici 42: 

f - x1 x2 x3

-20,0 0,9500 0,0400 0,0100
-19,0 0,8950 0,0632 0,0418
-18,0 0,7630 0,0883 0,1487
-17,0 0,5472 0,0973 0,3555
-16,0 0,3806 0,0931 0,5263
-15,0 0,2956 0,0916 0,6128
-14,0 0,2497 0,0943 0,6561
-13,0 0,2217 0,1000 0,6783
-12,0 0,2024 0,1080 0,6896
-11,0 0,1876 0,1178 0,6947
-10,0 0,1752 0,1290 0,6958
-9,0 0,1641 0,1414 0,6944
-8,0 0,1537 0,1550 0,6913
-7,0 0,1436 0,1695 0,6869
-6,0 0,1337 0,1847 0,6816
-5,0 0,1238 0,2005 0,6757
-4,0 0,1140 0,2167 0,6693
-3,0 0,1043 0,2331 0,6626
-2,0 0,0949 0,2494 0,6557
-1,0 0,0857 0,2655 0,6488
0,0 0,0769 0,2812 0,6419
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44. Per al sistema n-propanol-isopropanol-benzè (problemes 41 i 42), 
compara la corba de residu i la línia de destil·lació que passen pel punt 
de composició x1 = 0.95, x2 = 0.04 i x3 = 0.01. 
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Com obtenir mapes de corbes de residu 
mitjançant el simulador de processos 
químics Chemcad 5.2.0. 

Chemcad permet obtenir mapes de corbes de residu. Només es mostra la 
representació gràfica corresponent, junt amb els valors calculats per a les 
temperatures i composicions dels azeòtrops. Com en cadascuna de les tasques 
que es fan amb un simulador, és de gran importància seleccionar adequadament 
el model termodinàmic mitjançant el qual es fan els càlculs d’equilibri. Per a la 
obtenció del mapa, cal accedir al menú que apareix sota la tecla d’ordre “Plot” i 
triar l’opció “Residue curve map”. Després s’indiquen els components que es vol 
representar i també la pressió d’operació. També es poden introduir valors que 
permeten modificar l’aspecte del gràfic, incloent-hi el nombre de corbes 
calculades o l’opció de fer que algunes corbes passen per punts de composició 
especificada.
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3.3 Regions de separació per a la destil·lació 
ternària

3.3.1 Regions de separació a reflux total 

Els mapes de corbes de residu i els mapes de línies de destil·lació s'utilitzen 
per a fer estimacions preliminars de les regions de composició dels productes 
possibles en la destil·lació de mescles ternàries azeotròpiques.

Les composicions dels productes obtinguts en un procés de rectificació han de 
satisfer les condicions següents: 

Han de complir el balanç de matèria amb l'aliment, per això els punts 
representatius dels corrents d'alimentació, destil·lat i residu han d'estar 
alineats en el diagrama ternari de composició. 

Han de ser els punts extrems del perfil de composició (trajectòria de 
destil·lació) desenvolupat dins de la columna. 

En la figura 3.17 es mostra el diagrama ternari corresponent a la separació 
d'una mescla ternària a raó de reflux finita. F, D i B corresponen, 
respectivament, als punts representatius dels corrents d'alimentació, destil·lat i 
residu. Com pot veure’s, els punts F, D i B estan alineats i, al mateix temps, D 
i B són els punts extrems del perfil de composició en la columna. 

P = 1 bar
F

D

B

 metanol
 64.7ºC

1-propanol
     97.2ºC

     etanol
     78.5ºC

F

D

B

Lín ia de 
mescla

Figura 3.17. Diagrama ternari corresponent a la rectificació d’una mescla 
ternària a raó de reflux finita. 

Com una bona aproximació i de forma general es pot dir que les regions de 
possibles productes a reflux total es determinen mitjançant la superposició de 
la recta representativa del balanç de matèria en la columna sobre el diagrama 
del mapa de línies de destil·lació. En la figura 3.18 es mostra un diagrama típic 
de línies de destil·lació, amb tres corbes. Se suposa que aquest mapa és idèntic 
a l'obtingut per a una columna operant a raó de reflux finita, però molt elevada. 
Com ja s'ha dit, el compliment dels balanços de matèria (global i de 
component) obliga que els punts representatius de les corrents F, D i B, es 
troben alineats en el diagrama ternari de composició, definint una recta de 
balanç de matèria. En la figura 3.18 s'han representat tres possibles rectes de 
balanç de matèria: per a cadascuna d'aquestes, les composicions dels punts D i 
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B han de quedar sobre la mateixa línia de destil·lació ja que aquesta representa 
un possible perfil de composició en una columna que opera a reflux total. Per 
tant, la recta de balanç de matèria intersecta a una línia de destil·lació en els 
punts D i B, definint una corda d'aquesta línia de destil·lació. Els vèrtex del 
triangle, L, I i H representen, respectivament, els tres components del sistema, 
en ordre decreixent de volatilitats. 

H

L

I

F

D1

D2

D3

B1
B2

B3

Figura 3.18. Superposició de las rectes de balanç de matèria sobre el mapa 
de corbes de residu. 

H

L

I

F

Figura 3.19. Regions de productes possibles (ombrejades) per a la separació 
de la mescla ternària representada per F, a reflux total. 

La regió que comprèn les composicions de tots els productes possibles a partir 
d'un aliment, F, s'obté en variar la inclinació de la recta de balanç de matèria 
corresponent, i està delimitada per les dues rectes de balanç de matèria que es 
mostren en la figura 3.19, que representen les condicions limitants per al 
destil·lat i el residu, és a dir, l'obtenció d'un destil·lat format per L pur 
(corresponent a una columna amb infinits pisos en el sector d'enriquiment) i 
l'obtenció d'un residu format per H pur (corresponent a una columna amb 
infinits pisos en el sector d'esgotament). Ja que els punts representatius dels 
corrents D i B han d'estar sobre la mateixa línia de destil·lació, les regions de 
productes possibles han de quedar en el costat convex de la línia de destil·lació 
que passa pel punt representatiu de l'aliment. Per tant, la regió de productes 
possibles està definida per aquesta corba juntament amb les rectes de balanç de 
matèria que passen, respectivament, pels dos vèrtexs corresponents als 
components clau a separar. Aquestes regions es mostren ombrejades en la 
figura 3.19. La comprovació d'aquestes regions és immediata: 

Si se suposa que es disposa d'una columna de destil·lació alimentada 
per un aliment, F, en la qual únicament s'extrau una quantitat 
infinitesimal del destil·lat, D, consistent en component clau lleuger 
completament pur. En aquest cas el punt representatiu del corrent de 
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residu, B, coincidirà amb el punt representatiu de l'aliment F, mentre 
que el destil·lat estarà representat pel vèrtex corresponent al component 
clau lleuger (figura 3.20a).  

Si ara s'augmenta lleugerament la quantitat de destil·lat extret de la 
columna, el destil·lat, D, continuarà sent el component clau lleuger 
pràcticament pur, mentre que el residu, B, ja no coincideix amb 
l'aliment, F, sinó que s'anirà allunyant d'aquest, seguint la línia recta 
que uneix D amb F, ja que ha de complir-se el balanç de matèria. Així 
pot anar augmentant-se la quantitat de destil·lat fins a aconseguir que 
continga tot el component clau lleuger present en F. Arribats a aquest 
punt, el residu ha d'estar situat en el costat del diagrama triangular 
corresponent a una mescla binària H-I, punt B’ en la figura 3.20b.  

Una vegada s’ha arribat a aquest punt, si continua augmentant-se la 
quantitat de destil·lat extret, aquest anirà enriquint-se en el component 
de volatilitat intermèdia, mentre que el residu anirà empobrint-se en 
aquest component. Per tant, el punt D, representatiu del destil·lat, es 
desplaçarà sobre el costat del triangle cap al vèrtex corresponent al 
component de temperatura d'ebullició intermèdia, mentre que el punt B 
es mourà també sobre el corresponent costat del triangle, però cap al 
vèrtex corresponent al component clau pesant. Aquesta situació es pot 
continuar fins que en el destil·lat s'estiga recuperant tot el component 
intermedi introduït amb l'aliment inicial, F, és a dir, fins que el residu 
arribe a ser el component clau pesant pur, punt B’’ en la figura 3.20c.  

A partir d'ara, en seguir augmentant la quantitat de destil·lat extret de la 
columna, aquest començarà a enriquir-se en el component clau pesant, 
mentre que el residu continuarà sent el component clau pesant pur. 
Això significa que el punt D es desplaça en l'interior del diagrama 
triangular seguint la recta que uneix l'aliment, F, amb el residu, B, 
complint el balanç de matèria, fins que la quantitat de destil·lat iguale 
l'aliment introduït en la columna (figura 3.20d).  
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Figura 3.20. Evolució dels possibles productes de la separació de la mescla 
ternària representada per F. 

Depenent de l'existència d’azeòtrops binaris o ternaris, el sistema ternari podrà 
presentar diferents tipus de mapes de línies de destil·lació amb diverses 
regions de destil·lació, que determinaran al seu torn distintes possibilitats per a 
les regions de possibles productes. Aquestes regions seran tant més 
restringides com més gran siga el nombre de fronteres de destil·lació existents 
en el diagrama. En la figura 3.21 es mostra el diagrama qualitatiu de línies de 
destil·lació per al sistema metanol-cloroform-acetona, i les possibles regions 
per als productes obtinguts a partir de quatre aliments distints, cadascun en una 
regió de destil·lació diferent.

acetona (56.2ºC)

metanol (64.7ºC) cloroform  (61.2ºC)

64.4ºC

55.7ºC

53.4ºC

F1

D1B1
F2

D2

B
2

F3 D3

B3

D4

B
4

Fronteres

Línies de destil·lació

Rectes de balanç de matèria

Figura 3.21. Regions de destil·lació (ombrejades) a reflux total per a quatre 
aliments distints corresponents a una mescla ternària altament no ideal. 
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El procediment descrit pot aplicar-se a qualsevol tipus de diagrames, tal com 
s'il·lustra en la figura 3.21 per a un sistema azeotròpic ternari. Com s'ha 
comentat anteriorment, en aquest tipus de sistemes hi ha diferents conjunts de 
línies de destil·lació, amb distints orígens o finals, que marquen l'existència 
d'una sèrie de fronteres de destil·lació que no poden ser creuades mitjançant 
destil·lació simple. Hi ha molt poques excepcions a aquesta regla general, i una 
d'aquestes es mostra en la figura 3.22. En general, les rectes de balanç de 
matèria no creuen les fronteres de destil·lació. No obstant això, en condicions 
que aquestes presenten una certa curvatura provocada per la presència de punts 
d'inflexió en les línies de destil·lació, sí que poden ser creuades per les rectes 
de balanç de matèria, per això que és possible que un aliment situat en una 
regió de destil·lació produïsca un destil·lat i un residu situats en una altra regió. 
En la figura 3.22 es mostra una situació d'aquest tipus: F1 pot separar-se en els 
productes D1 i B1 que queden en la mateixa regió de destil·lació, i també en D2
i B 2, o en D2 i B 3, que queden en l’altra regió. F2 pot desdoblar-se en D4 i B4,
però no en D i B, ja que el punt representatiu de l'aliment ha de quedar entre D 
i B. 

Com a conseqüència de tot això es pot concloure que, a reflux total, la 
separació d'un aliment qualsevol, F, en dos productes, B i D, serà possible 
sempre que la curvatura de les línies de destil·lació (i, per tant, de les fronteres 
de destil·lació) siga tal que permeta que es complisquen les dues condicions 
prèviament indicades:  

a) que els punts B, F i D estiguen alineats, estant F situat entre B i D,  

b) que els punts B i D es troben sobre la mateixa línia de destil·lació, 
independentment que l'aliment estiga o no en la mateixa regió que els 
productes,

independentment que els punts B i D estiguen o no en la mateixa regió de 
destil·lació que F. No obstant això, cal deixar clar que la trajectòria descrita 
per la composició dels corrents de vapor i de líquid que circulen per cada 
sector de la columna necessàriament ha d'estar confinada en una regió de 
destil·lació, i no pot travessar les fronteres.

L
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F1

B 1
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F2 B2

D2

B3B4

D4

Figura 3.22. Cas particular en què la gran curvatura de la frontera de 
destil·lació permet obtenir productes pertanyents a una regió de destil·lació 

diferent de la de l’aliment de procedència. 
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3.3.2 Regions de separació a raó de reflux finita 

A raó de reflux finita, les composicions del destil·lat i del residu no han de 
quedar necessàriament sobre la mateixa línia de destil·lació (calculada a reflux 
total). Per tant, els límits de destil·lació no són estrictament les fronteres de 
destil·lació que apareixen en els mapes de corbes de residu i de línies de 
destil·lació. Les fronteres de destil·lació i les regions de destil·lació efectives 
depenen de la raó de reflux i de la composició dels productes desitjats. Així 
doncs, per a la determinació de les fronteres de destil·lació absolutes, no n'hi 
ha prou considerar el funcionament de la columna a reflux total, sinó que cal 
tenir també en compte els límits imposats per l'operació a reflux mínim. 
Generalment, les fronteres a raó de reflux finita s'han de determinar mitjançant 
càlculs iteratius, encara que en una primera etapa del procés de disseny se 
solen considerar les regions de destil·lació sota la suposició de reflux total ja 
que proporcionen una aproximació que, en general, resulta acceptable.  

Una metodologia per a estimar les regions permeses per a la composició dels 
possibles productes en la rectificació de mescles  ternàries a raó de reflux finita 
es basa en l'ús de les denominades corbes o trajectòries de punts de conjunció 
(pinch-points), l'obtenció de la qual s'il·lustra a continuació.  

El perfil de composició del líquid en la secció d'enriquiment d'una columna 
convencional està descrit per l'equació de la corba operativa, que relaciona la 
composició del vapor (yn) i la del líquid (xn-1) que es creuen entre dues etapes 
mitjançant la raó de reflux (balanç de matèria en el sector d'enriquiment). 
D'acord amb la figura 3.23, l'equació d'una recta operativa ve donada per: 

D
1n

1n
1n

1n
n y

DL
Dx

DL
L

y   (3.20) 

On s’ha omès el subíndex i que fa referència a cada component (xi, n-1, yin).
Aquesta equació mostra que els punts representatius dels corrents Vn, Ln-1, que 
es creuen entre dues etapes, i D (destil·lat), es troben alineades. 

Aliment

Destil·lat

Re sidu
     

Pis n

Pis n+1

V , yn n

L , xn n

L , xn+1 n+ 1

V , yn+ 1 n+ 1

Figura 3.23. Representació esquemàtica d’una columna de rectificació 
convencional.

D'altra banda, si es té en compte que les rectes de repartiment són tangents a 
les corbes de residu, i que en condicions de reflux mínim els corrents que es 
creuen en la columna, Ln i Vn+1, han d'estar en equilibri, es dedueix que les 
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condicions de reflux mínim, per a un determinat destil·lat, D, corresponen al 
cas que la prolongació d'una recta de repartiment, o el que és el mateix una 
tangent d'una corba de residu, passa pel punt representatiu d'aquest destil·lat en 
el corresponent mapa de corbes de residu. Dit d'una altra manera: els punts de 
les corbes de residu tals que les tangents en aquests punts passen per D, 
defineixen situacions de reflux mínim i la corba que els uneix es denomina 
corba de punts de conjunció (pinch-points) del destil·lat. Aquest criteri és 
equivalent al que s'usa en els mètodes gràfics de McCabe-Thiele i Ponchon-
Savarit per a la determinació del reflux mínim en la rectificació de mescles 
binàries.

Anàlogament, si s'analitzara el procés des de la caldera, s'arribaria a la 
conclusió que les rectes tangents a les corbes de residu que passen pel punt 
representatiu del corrent de residu, B, defineixen situacions de reflux mínim. 
En la figura 3.24 es mostra el procediment per a l'obtenció dels punts de 
conjunció del residu, o el que és el mateix, dels punts de les corbes de residu 
en què la tangent dels quals passa per B i de la corba que uneix tals punts o 
corba de punts de conjunció del residu. També es pot construir, de forma 
similar, la corba de punts de conjunció del destil·lat i la de l'aliment. En el cas 
de sistemes no ideals on les corbes de residu presenten punts d'inflexió, les 
corbes de punts de conjunció poden constar de més d'una branca.  

L

H

Corba de punts
de conjunc ió 
associada a B

B
I

Corba de residu
que passa per B

Regió de poss ibles
perfils d’esgotament
associats a B

Figura 3.24. Obtenció dels punts de conjunció del residu i de la corba de 
punts de conjunció corresponent. 

D'acord amb Wahnschafft i col·laboradors, per a la determinació de les regions 
de productes possibles en la rectificació ternària a raó de reflux finita s'ha de 
fer ús dels mapes de corbes de residu, de les rectes de balanç de matèria i de 
les trajectòries de les corbes de punts de conjunció de les corrents F, D i B. 
Tots els possibles perfils de composició en el sector d'enriquiment, obtinguts a 
partir d'un destil·lat determinat, D, estan confinats dins de la regió compresa 
entre la corba de residu que passa per D (reflux total) i la corba de punts de 
conjunció obtinguda per a D (reflux mínim). Anàlogament, tots els possibles 
perfils que es poden obtenir en el sector d'esgotament, per a un residu donat, 
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B, estaran confinats entre la corba de residu que passe per B i la seua 
corresponent corba de punts de conjunció. En la figura 3.24 s'ha representat la 
regió de perfils d'esgotament associats amb un residu B. Una condició 
necessària però no suficient perquè la separació d'una mescla, F, en dos 
productes determinats, D i B, mitjançant la seua rectificació en una columna 
convencional siga viable és que hi haja un cert encavalcament entre les regions 
que contenen els perfils d'esgotament i d'enriquiment. En la figura 3.25a es 
mostra un exemple, en què sí que es produeix aquest encavalcament i, per tant, 
la separació serà, almenys en principi, possible. No obstant això, en la figura 
3.25b es mostra un exemple que la separació seria inviable. 
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Figura 3.25. Exemples d’aplicació del criteri de Wahnschafft et al. per a la 
viabilitat de la separació d’una mescla ternària. a) Separació viable; b) 

Separació inviable. 

Utilitzant aquest criteri, i analitzant els productes possibles per a diferents 
orientacions de la recta de balanç de matèria que passa per F, Wahnschafft i 
col·laboradors conclouen que la corba de punts de conjunció de l'aliment 
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(composicions dels punts de les corbes de residu les tangents del qual passen 
per l'aliment), es correspon amb les composicions que poden satisfer 
simultàniament el balanç de matèria al voltant de qualsevol sector de la 
columna i les condicions de reflux mínim.  

L'única secció de la recta de balanç de matèria global de la columna on no es 
troben productes possibles és la zona compresa entre l'aliment i el punt de 
conjunció pel qual intersecta a la corba de punts de conjunció del producte 
corresponent (residu o destil·lat). En aquest punt, la tangent a la corba de 
residu ha de coincidir amb la recta de balanç global de matèria que passa per la 
composició de l'aliment. Per tant, es pot determinar directament la corba de 
punts de conjunció de l'aliment, ja que les composicions al llarg d'aquesta 
trajectòria poden satisfer simultàniament el balanç de matèria en qualsevol 
secció de la columna i la condició que el vapor i el líquid que es creuen entre 
dues etapes estan en equilibri (condició de reflux mínim). Així doncs, pot 
establir-se que una separació serà viable només si la recta de balanç de matèria 
que uneix els productes desitjats talla dues vegades la corba de punts de 
conjunció de l'aliment, incloent-hi la intersecció corresponent al mateix 
aliment. D'aquesta forma s'obté la regió de productes viables que es mostra en 
la figura 3.26, en què es veu que, a raó de reflux finita, aquesta queda 
delimitada per la corba de punts de conjunció de l'aliment, més que per la 
corba de residu que passa per F. En la figura 3.26, la regió ombrejada en fosc 
és la corresponent als productes viables a reflux total. A raó de reflux finita, 
aquesta regió es veu ampliada amb la zona ombrejada en to més clar. 

L

H I

C orba de punts 
de conunció de
l ’aliment Regió de possibles 

destil·lats

F

Regió de possibles 
residus

Figura 3.26. Regions “absolutes” per als productes possibles en la separació 
d’una mescla ternària ideal en una columna de destil·lació convencional. 

Segons el que s’ha exposat, en un sistema ideal, per a determinar les regions 
de productes possibles en una columna convencional és necessari únicament 
seguir les corbes de punts de conjunció en les diferents seccions de la 
columna. No obstant això, aquest criteri no és generalitzable a sistemes no 
ideals, en les quals pot haver-hi fronteres de destil·lació que són corbes i que 
poden ser creuades per la recta de balanç de matèria d'un aliment pròxim a la 
frontera i situat en el costat còncau d'aquesta. Es pot comprovar que hi ha 
determinades composicions d'hipotètics productes la corba de punts de 
conjunció dels quals arriba a un punt d'inflexió d'una corba de residu i, a partir 
d'aquest moment, es dirigeix cap al node estable de la regió de destil·lació 
errònia (distinta de l'aliment). Per tant, totes les possibles trajectòries de 
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composicions originades en aquest hipotètic producte romandran també en la 
regió equivocada, donant lloc a separacions no viables. En aquests casos es 
poden construir unes corbes envolvents de tangents en punts de conjunció
que ajuden a la construcció de les regions de productes possibles. 

De qualsevol forma, per a la construcció de les regions de productes possibles 
en el cas de sistemes no ideals es requereix traçar i analitzar les trajectòries de:  

Les corbes de punts de conjunció de l'aliment en totes les regions de 
destil·lació possibles.

La corba de residu que passa per l'aliment.  

Les rectes dels balanços globals de matèria limitants.  

Les fronteres de destil·lació.  
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3.4 Aplicació dels conceptes geomètrics al 
disseny d’operacions de destil·lació 
azeotròpica

Els coneguts avantatges dels processos de destil·lació contínua fan que els 
mètodes de destil·lació extractiva i de destil·lació azeotròpica siguen utilitzats 
freqüentment en la indústria per a portar a terme la separació de mescles 
azeotròpiques o de mescles altament no ideals els components de les quals 
presenten volatilitats molt pròximes. En general, aquests processos 
requereixen l'addició d'un agent separador que facilita la separació de 
l’azeòtrop, ja siga pel fet que provoca l'aparició d'un nou azeòtrop de punt 
d'ebullició extrem o bé per introduir canvis en les volatilitats relatives dels 
components originals.  

Depenent de la propietat física que modifique l'agent separador, aquest es 
mesclarà amb el corrent d'alimentació o s'introduirà separadament en la 
columna de rectificació. En aquests processos es requereix una seqüència de 
dues o més columnes de destil·lació.  

En la figura 3.27 es mostra un exemple típic: la separació d'una mescla 
d’etanol i aigua utilitzant benzè com a agent de separació. En aquest procés de 
destil·lació azeòtropica heterogènia s'utilitza una columna sense condensador. 
L'aliment (azeòtrop aigua-etanol) entra uns quants pisos per sota del cap, i el 
reflux és un líquid ric en agent de separació (benzè). La composició d'ambdós 
aliments combinats queda dins de la mateixa regió de destil·lació (regió 1 en la 
figura 3.28) i fa que els productes de la columna puguen ser etanol pur i 
l’azeòtrop ternari (vapor de cap). Quan condensa el vapor de cap s'obtenen 
dues fases, una en la regió 2 de la figura 3.28 (rica en benzè) que es retorna a 
la columna com a reflux i que juntament amb l’azeòtrop binari desplaça la 
mescla global a la regió 1, i l’altra a la regió 3 que, en un segon procés de 
separació per destil·lació, produeix un vapor de cap ric en etanol (que torna a 
circular i s’introdueix juntament amb l'aliment binari aigua-etanol) i un residu 
que és pràcticament aigua pura. En la figura 3.29 s'han representat els distints 
corrents i les corresponents rectes de balanç de matèria sobre el diagrama 
ternari (qualitatiu) corresponent. Com pot veure's, el sistema presenta les 
característiques següents:  

Cada regió de destil·lació conté un component pur.  

L’azeòtrop ternari és un node inestable (temperatura d'ebullició mínim 
global).

Els tres azeòtrops binaris són cadires (temperatures d'ebullició 
intermèdies).  

Els components purs són nodes estables (temperatures d'ebullició 
màxims locals).  

La corba de solubilitat correspon al procés a pressió constant en lloc de 
temperatura constant, com sol ser habitual.  
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Figura 3.27. Destil·lació azeotròpica per a la separació d’etanol i aigua 
utilitzant benzè com a agent de separació. Les composicions es donen en 

percentatges molars. 

Eta nol

Regió  1

Aigua

Regió  3

Benzè

Recta  de repart iment
que passa  per
l’azeòtrop ternari

Regió  2

Figura 3.28. Mapa de corbes de residu corresponent al sistema aigua-etanol-
benzè.

El problema de síntesi en processos de destil·lació complexos suposa diverses 
etapes:
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1. Selecció de l'agent o agents de separació adequats.  

2. Síntesi de totes les configuracions viables per a cadascun dels agents 
de separació seleccionats.  

3. Disseny detallat de cadascun dels separadors.  

4. Optimització dels paràmetres d'operació.  

Els mapes de corbes de residu i de línies de destil·lació són útils a l'hora 
d'executar les etapes 1 i 2 del procés anterior. Així, si A és el component més 
volàtil de la mescla, B el component pesant i E l'agent de separació, les 
condicions que ha de complir l'agent de separació per a un procés de 
destil·lació azeotròpica homogènia són les següents:  

I. Les fronteres de les regions de destil·lació no han de connectar amb 
l’azeòtrop binari que es pretén separar (A-B).  

II. A o B, però no ambdós, ha de ser una cadira.  

residu de la
segona columna

F

Frontera

Recta de balanç de matèri a

Etanol

Aigua Benzé

aliment  de la
segona columna

mescla global 
en la primera
columna

fase rica en benzè
procedent del
decantador

Recta de repartiment

Corba binodal

Figura 3.29 Diagrama ternari (qualitatiu) corresponent a la separació que 
es mostra a la figura 3.28. 

Els mapes de corbes de residu coherents amb aquestes condicions poden 
classificar-se en cinc grups:  

1. A i B formen un azeòtrop de punt d'ebullició mínim, I = E no forma 
azeòtrop.

2. A i B formen un azeòtrop de punt d'ebullició mínim, L = E forma un 
azeòtrop de punt d'ebullició màxim amb A.  

3. A i B formen un azeòtrop de punt d'ebullició mínim, I = E forma un 
azeòtrop de punt d'ebullició màxim amb A.  

4. A i B formen un azeòtrop de punt d'ebullició màxim, I = E forma un 
azeòtrop de punt d'ebullició mínim amb B. 

5. A i B formen un azeòtrop de punt d'ebullició màxim, H = E forma un 
azeòtrop de punt d'ebullició mínim amb B. 

A títol d'exemple, en la figura 3.30 es mostren mapes de corbes de residu de 
sistemes ternaris que compleixen les condicions imposades en els grups 1 i 2, 
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juntament amb seqüències de columnes adequades per a portar a terme la 
separació corresponent. Representacions d'aquest tipus per a tots els grups, 
incloent-hi un ampli catàleg de sistemes ternaris, es poden trobar en l'obra de 
Seader i Henley. D'acord amb aquests autors, el requisit per a una seqüència 
basada en destil·lació azeòtropica homogènia és que els productes que s’ha de 
separar (diferents combinacions de B i l’azeòtrop corresponent) en cada 
columna, queden dins de la mateixa regió de destil·lació del mapa de corbes de 
residu del sistema A-B-E. Aquesta condició es compleix difícilment i de 
vegades resulta impossible trobar l'agent de separació adequat: el grup 1 
implica que el dissolvent no forme azeòtrop però que siga el component de 
punt d'ebullició intermedi, mentre que els altres dos components formen 
azeòtrop de punt d'ebullició mínim. Aquests sistemes són rars ja que la majoria 
dels compostos amb punt d'ebullició intermedi formen azeòtrop amb un o amb 
ambdós components. Els altres quatre grups requereixen la formació d'almenys 
un azeòtrop de punt d'ebullició màxim. No obstant això, aquests azeòtrops són 
molt menys comuns que els de punt d'ebullició mínim. El resultat és que les 
aplicacions de les seqüències de destil·lació basades en destil·lació azeotròpica 
homogènia no són comunes. 

En la destil·lació azeotròpica heterogènia es busca un tercer component que 
forme un azeòtrop heterogeni binari o ternari. El vapor de cap de la primera 
columna està pròxim a la composició de l’azeòtrop i quan condensa, es formen 
dues fases líquides que se separen en un decantador. Després de la separació, 
la fase rica en dissolvent es retorna a la columna com a reflux, i l'altra fase es 
passa a una segona columna per a la separació posterior. Atès que, normalment 
ambdues fases queden en diferents regions de destil·lació, no hi ha tantes 
restriccions com per a la destil·lació azeotròpica homogènia. Així, els 
components que s’ha de separar no han de quedar necessàriament en la 
mateixa regió de destil·lació. 

En aquest tipus d'operacions és preferible restringir l'existència de dues fases 
líquides únicament al decantador. Per a evitar la formació de dues fases 
líquides en els pisos superiors de les columnes, la composició del vapor que 
abandona el cap de la columna ha de ser tal que el líquid en equilibri quede 
fora de la regió heterogènia. És a dir, les composicions del vapor han de 
complir les condicions següents: a) forma dues fases líquides quan condensa, i 
que b) està en equilibri amb una fase líquida homogènia. El manteniment 
d'ambdues propietats restringeix la composició del vapor de cap de la columna 
de destil·lació azeòtropica a una petita regió del diagrama ternari. 

En la figura 3.31 es mostren sistemes els mapes de corbes de residu dels quals 
són compatibles amb un procés de destil·lació azeotròpica heterogènia. En la 
figura 3.32 es presenta un exemple d'una seqüència de dues columnes per a la 
separació de l’azeòtrop aigua-etanol per destil·lació azeòtropica, en aquest cas 
mitjançant l'addició de toluè: l'aliment, F, entra a la columna mesclat amb el 
corrent de recirculació procedent del decantador, S1. La mescla dels dos 
corrents és un punt que es troba en la recta d'unió S1-F (M1) i, en la primera 
columna, se separa en aigua pràcticament pura i en un destil·lat ric en  etanol i 
molt pobre en toluè, D1. El destil·lat de la primera columna, D1, juntament 
amb el producte recirculat des del decantador (S2) (punt de mescla M2) se 
separa en la segona columna en el residu B2, consistent en etanol pràcticament 
pur, i el destil·lat D2 la composició del qual és la de l’azeòtrop ternari i que, en 
condensar-se, produeix les dues fases líquides en equilibri S1, rica en aigua i 
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que torna a circular en l'aliment de la primera columna, i S2, rica en toluè que 
torna a circular en l'aliment de la segona columna. 

Aliment  binari :
A = L
B = H
E = agent  de separació  = I

A

BE

E

2

B

1
Aliment
(A + B)

E

2

B

A

1Aliment
(A + B)

Grup  1

Aliment  binari :
A =  I
B =  H
E = agent  de separació  = L

A

Azeòtrop  A-E

2

B

1
Aliment
(A + B)

Grup  2

A

BA

E

BA

E

Figura 3.30. Exemples de seqüències de columnes per a destil·lació 
azeotròpica homogènia.
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Figura 3.31. Mapes de corbes de residu compatibles amb seqüències de 
destil·lació azeotròpica heterogènia. 
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Figura 3.32. Separació de la mescla etanol-aigua utilitzant tolué com a 
agent de separació mitjançant una seqüència de dues columnes de 

destil·lació i un decantador. 
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APÈNDIX. COM RESOLDRE 
PROBLEMES MITJANÇANT EL 
SIMULADOR DE PROCESSOS 
QUÍMICS CHEMCAD 5.2.0. 

A continuació es descriuen breuement els passos que cal seguir per a resoldre un 
problema utilitzant el simulador de processos químics CHEMCAD, versió 5.2.0. Es 
plantegen els criteris generals que cal tenir en compte en la resolució de qualsevol 
problema de simulació, mentre que a l’acabament d’algunes seccions de teoria 
s’explica com aplicar aquests criteris generals per a la resolució de cada tipus de 
problema.

Criteris generals per a l’ús del simulador de 
processos CHEMCAD 5.2
En general, la preparació, execució i presentació dels resultats de la simulació 
d'un procés amb un simulador de processos químics implica els deu passos o 
etapes següents:

1. Inici d'un nou treball 

2. Selecció de les unitats que s’han d’utilitzar 

3. Creació del diagrama de flux 

4. Selecció dels components del sistema 

5. Selecció de les opcions termodinàmiques 

6. Introducció de les dades dels corrents d'alimentació i dels corrents de tall 

7. Introducció de les especificacions per a les unitats del diagrama de flux 

8. Execució de la simulació 

9. Revisió dels resultats 

10. Preparació d'informes 

Les diverses accions que cal realitzar amb CHEMCAD es poden portar a terme 
per mitjà del ratolí o per mitjà del teclat. Les diverses especificacions, selecció 
d'opcions, etc., s’introdueixen mitjançant els diferents quadres de diàleg. En 
qualsevol moment es pot accedir a l'ajuda del programa (F1). 
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Les accions del programa s'organitzen en finestres específiques: 

Finestra principal 

Finestra per a la simulació del diagrama de flux 

Finestra per a l'edició del diagrama de flux 

Finestra de gràfics 

Finestra de PFD 

Finestres de taules de resultats 

Els fitxers de CHEMCAD 

CHEMCAD genera els següents tipus de fitxers: 

Fitxers de treball (Job Files)

Fitxers d'usuari (User Files) que contenen icones i/o components afegits 
per l'usuari 

Fitxers d'eixida (Output Files ) 

Fitxers DXF 

A més a més, CHEMCAD pot llegir fitxers ASCII que contenen un cert tipus 
d'informació (dades o propietats físiques de compostos). 

Els fitxers es guarden en tres tipus de directoris: 

1. El directori de CHEMCAD, on es guarden els fitxers del programa (inclou 
tots els fitxers .SF). 

2. El directori de treball de CHEMCAD. Es genera quan s'instal·la 
CHEMCAD (CC5DATA), encara que els usuaris poden crear-se els seus 
propis directoris. 

Els directoris de treball contenen tots els subdirectoris per als distints diagrames de 
flux o treballs. També poden contindre alguns fitxers .UF comuns a tots els 
treballs. Les dades per a cada simulació o per a cada problema de simulació es 
guarden en una sèrie de fitxers com els descrits prèviament, que s'emmagatzemen 
en un subdirectori amb el nom que s'haja donat al treball en qüestió. Aquests 
subdirectoris de treball es troben en un dels directoris de treball de CHEMCAD 
(normalment CC5DATA). 

Com moure’s pel programa. Finestres de CHEMCAD

L’ús del teclat, dels quadres de diàleg, caixes o llistes de selecció, així com 
d’algunes tecles d’ordre és similar a com es fa en altres programes que també 
funcionen en el mateix sistema operatiu (Windows). Sempre es pot obtenir 
informació específica acudint a l’ajuda del programa (F1). A més, les tecles 
d’ordre “Results”, “Output” i “Plot” permeten obtenir distintes formes de 
presentació dels resultats. 
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En obrir CHEMCAD, s'entra directament en la finestra principal (figura I.1) del 
programa, que permet la gestió i manteniment del programa. Les seues funcions 
són:

1. Permetre l'elecció del treball o del diagrama de flux de treball. 

2. Permetre el començament d'un nou treball. 

3. Permetre importar i exportar treballs a o des d'altres directoris o 
localitzacions.

Figura I.1. Finestra principal de CHEMCAD 

L'elecció del treball (treball nou o recuperació d'un treball previ) es realitza per 
mitjà de la tecla d’ordre File i seleccionant l'opció desitjada o per mitjà de les 
icones corresponents. A continuació el programa passa directament a la finestra 
de simulació, si es tracta d'un treball ja existent, o a la d'edició, si es tracta d'un 
treball nou. 

La finestra de simulació (figura I.2) és el lloc on l'usuari especifica, executa i 
analitza un diagrama de flux corresponent a un procés. La barra de menús conté 
14 tecles d’ordre: 

File: gestió i impressió de fitxers. 
Edit: modificació de diversos aspectes del diagrama de flux. 
View: modificació d'aspectes de la presentació de la finestra. 
Format: selecció de les unitats i especificació del format per a gràfics. 
ThermoPhysical: selecció de components, opcions termodinàmiques, edició de 

la base de dades, etc. 
Specifications: introducció, edició i manipulació de les especificacions de 

corrents i d'operacions unitàries. 
Run: execució de la simulació, realització d'estudis de sensibilitat i definició de 

l'orde de càlcul.  
Results: visualització de propietats o dels resultats d'un càlcul. 
Plot: representació gràfica de resultats. 



292 Operacions de separació multicomponent

Output: preparació d'informes i diagrames de flux del procés. 
Sizing: dimensionat d'equips. 
Tools: permet portar a terme certes activitats associades amb la simulació 

(regressió de dades, predicció de formació de CO2(s) i hidrats, càlcul de 
TOD/COD, etc. 

Window 
Help

Figura I.2. Finestra de simulació de CHEMCAD 

Davall de la barra de menús apareix la corresponent barra d’eines amb icones (la 
descripció de la qual apareix en desplaçar el cursor sobre ells).  

La finestra d'edició (figura I.3) del diagrama de flux és la finestra disponible per 
a la construcció gràfica del diagrama de flux. Quan s’accedeix a la finestra 
d'edició, apareix visible la paleta principal. Quan s'inicia un problema nou el 
programa comença en mode d'edició del diagrama de flux. La paleta de gràfics 
(paleta principal) s'utilitza per a seleccionar icones corresponents a operacions 
unitàries, dibuixar corrents, introduir text en els dibuixos i, en general, per a 
construir el diagrama de flux. Està formada per una sèrie de quadrats disposats en 
un bloc de forma contigua. Cada quadrat conté un símbol indicant la seua funció; 
la majoria correspon a operacions unitàries però, a més, hi ha icones que 
permeten:

Dibuixar corrents 

Introduir text 

Dibuixar objectes (rectangles, cercles, línies, etc.) 

Rotar objectes 

Crear vincles amb un full de càlcul 

Les icones se seleccionen per mitjà del cursor, fent clic amb el botó esquerre i 
portant-les a la finestra. El botó dret del ratolí permet desplegar una subpaleta 
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corresponent a més icones alternatives per a la mateixa operació unitària. Es 
poden visualitzar diverses subpaletes simultàniament, que es fan desaparèixer fent 
clic (botó dret) de nou en el quadrat corresponent en la paleta principal. 

Figura I.3. Finestra d’edició de CHEMCAD 

Per a canviar des de la finestra d’edició a la de simulació i viceversa, només cal 
utilitzar les tecles d’ordre Run simulation (edició  simulació) o edit flowsheet
(simulació  edició) en les finestres respectives. 

Les funcions de gràfics en CHEMCAD s'utilitzen per a dibuixar diagrames de flux 
(finestra d'edició), representar resultats o càlculs (finestra de representacions 
gràfiques) i crear diagrames de flux del procés (finestra de PFD). Hi ha algunes 
tecles d’ordre que són comunes per a tots ells i, a més, altres tecles d’ordre 
específiques. La finestra de representacions gràfiques (Plot Window) (figura 
I.4) és la utilitzada per CHEMCAD per a mostrar i editar les representacions 
gràfiques. Evidentment, el tipus i contingut del gràfic variarà en cada situació, 
però l'aparença de la finestra serà la mateixa. Presenta les següents tecles d’ordre: 

File  per a obrir, tancar o imprimir treballs. 
Edit   Undo, Cut, Copy i Past a la memòria. 
View
Graph  Per a editar el gràfic (text, color, escala, etc.). Permet exportar les dades 

que s'han utilitzat per a construir un gràfic directament a Excel (Data to Excel 
CSV file) o com a fitxer separat per comes. 

Window Per a manipular les diferents finestres obertes. 
Help

Cada gràfic generat automàticament conté un programa que genera el títol, 
llegenda, etc., que són tractats amb objectes i que poden editar-se per a canviar el 
seu aspecte per mitjà de l'explorador de mapes (Chart Explorer) a què 
s’accedeix per mitjà de l'opció Edit del menú de Graph.
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Figura I.4. Finestra de representacions gràfiques de CHEMCAD 

A més a més, hi ha la finestra de PFD (figura 1.5), que permet incloure taules 
amb especificacions o amb resultats de la simulació dins del diagrama de flux del 
treball.

Figura I.5. Finestra de PFD de CHEMCAD 
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Resolució d'un problema amb CHEMCAD 

1 Començament d'un treball 

S'ha de seleccionar la funció New Job (o Open Job) del menú de la tecla d’ordre 
File (o fer clic sobre les icones corresponents) i procedir del mode habitual per a 
donar nom al fitxer o per a seleccionar el nom del fitxer que es vol obrir (figura 
I.6). 

Figura I.6. Com obrir un treball de CHEMCAD

Si es tracta d'un fitxer nou, apareix la paleta principal per a començar amb la 
construcció del diagrama de flux. Si es tracta d'un fitxer existent s'entra en la 
finestra de simulació en el mode d'execució. 

2 Selecció d'unitats

La funció Engineering Units de la tecla d’ordre Format de la barra de menús de la 
finestra de simulació permet seleccionar les unitats que es pretèn utilitzar en el 
nostre problema (figures I.7 i I.8). Es pot crear un perfil personalitzat a què es pot 
accedir en altres problemes posteriors. 
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Figura I.7. Funció per a seleccionar unitats de treball en CHEMCAD

Figura I.8. Possibilitats per a la selecció d’unitats de treball en 
CHEMCAD

3 Creació del diagrama de flux 

El diagrama de flux es construeix per mitjà de la unió d'icones representatives 
d'operacions unitàries (entre aquestes s'inclouen els aliments i els productes) per 
mitjà de línies representatives de corrents. S'ha de seleccionar l'opció Edit 
Flowsheet de la barra de menús de la finestra de simulació, amb què s’accedeix 
en la finestra d'edició. En aquesta, es construeix gràficament el diagrama de flux: 
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les unitats i els corrents s'afegeixen des de la icona corresponent o des de la barra 
de menús; a més, estan disponibles totes les opcions descrites amb anterioritat 
(figura 1.9). En les figures I.9 i I.10 s’assenyalen en la paleta de símbols on poden 
trobar-se les icones per a resoldre els problemes que es proposen al llarg del text. 

Figura I.9. Exemple de construcció d’un diagrama de flux. Aplicació al 
problema de destil·lació sobtada de l’exemple resolt 7. S’inclouen 1 
fletxa corresponent a l’aliment i 2 als productes, la icona del mòdul 
FLASH per a simular l’operació i línies de corrents que connecten 

cadascuna de les icones.

4 Selecció dels components del sistema 

L'opció Component List de la tecla d’ordre ThermoPhysical de la barra de menús 
de la finestra de simulació permet accedir a la llista de compostos de CHEMCAD, 
d’on es poden seleccionar els components del sistema. Es pot realitzar la selecció 
de components entre una llista que conté només electròlits, o restringir el tipus de 
components que CHEMCAD mostrarà per a realitzar la selecció de components 
del sistema (figures I.11 i I.12). A més a més, la base de dades de CHEMCAD 
(Databank) permet accedir al banc de dades per a modificar, visionar o introduir 
dades, introduir nous components, copiar components (de la mateixa base de 
dades, canviant-li el número d’identificació, o d’una altra distinta) o esborrar-los 
de la llista, examinar quins paràmetres d’interacció binària conté la base de dades 
(BIP’s / UNIFAC BIP’s), etc. (figura 1.13). Cal recordar que per a canviar des de 
la finestra d’edició a la de simulació i viceversa, només cal utilitzar les tecles 
d’ordre Run simulation (edició  simulació) o edit flowsheet (simulació  edició) 
en les finestres respectives. 

Aliments

Productes

FLASH
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Figura I.10. Localització a la paleta de símbols d’algunes icones per a 
resoldre problemes d’operacions de separació

Figura I.11. Selecció de components en CHEMCAD 

SHORTCUT 

SCDS

TOWER 

TOWER PLUS 
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Figura I.12. Selecció de components en CHEMCAD 

Figura I.13. Accés a la base de dades de CHEMCAD 

5 Selecció de models termodinàmics 

L'opció K-value Options de la tecla d’ordre ThermoPhysical de la barra de menús 
de la finestra de simulació permet seleccionar les opcions termodinàmiques que 
cal utilitzar en el problema (figures I.14 i 1.15). Es pot definir el tipus de correlació 
per al càlcul de l'equilibri líquid-vapor, els valors de les constants d'equilibri, 
entalpia, propietats de transport, etc. També poden visualitzar-se els paràmetres 
d'interaccions binàries (BIP) per a mescles en problemes que usen determinats 
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models per al càlcul dels coeficients d’activitat, si prèviament s’ha seleccionat un 
model que faça ús d’aquest tipus de paràmetres (figura 1.16). 

Figura I.14. Selecció de models termodinàmics en CHEMCAD  

Figura I.15. Selecció de models termodinàmics en CHEMCAD 
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Figura I.16. Com accedir a la taula de paràmetres d’interacció binària 
(BIP)

La tecla d’ordre K-value Wizard d'aquest menú examina els components i les 
condicions d'operació de la simulació, i selecciona, en funció del contingut de la 
base de dades, el procediment òptim per a la resolució del problema. No
obstant això, i a pesar de la utilitat d’aquesta tecla d’ordre, no cal 
oblidar que l'usuari té el control sobre el programa i els coneixements 
necessaris per a enjudiciar de manera crítica el model seleccionat pel 
programa. 

És molt important ser plenament conscient que la possibilitat d’obtenir resultats 
que siguen representatius de com ocorrerà el procés quan es porte a terme en la 
pràctica depèn en gran part del fet que la selecció del model termodinàmic, com 
també dels paràmetres corresponents –si n’hi ha– s’haja fet de manera correcta. 
Sempre és convenient fer una comprovació que les prediccions que fa el 
programa amb la selecció d’opcions termodinàmiques feta per l’usuari s’ajusta a 
les dades experimentals o bibliogràfiques. És molt important tenir en compte la 
selecció per a l’opció de Global Phase Option (figura 1.15): L’opció per defecte 
(vapor/liquid/solid) no preveu la possibilitat de formació de dos fases líquides. Si 
es vol el càlcul de l'equilibri líquid-líquid, s'ha de seleccionar l'opció 
vapor/liquid/liquid/solid. Evidentment, en aquest cas sempre haurà de seleccionar-
se un model termodinàmic que siga capaç de predir la formació de dues fases 
líquides.

L'ajuda del programa mostra informació sobre les diferents opcions, i també una 
sèrie de recomanacions per a la selecció del model termodinàmic més adequat 
per a cada aplicació particular i la descripció dels distints models disponibles 
(figura I.17). 
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Figura I.17. Ajuda per a la selecció de models termodinàmics

La selecció del model adequat per al càlcul de l'entalpia depèn del model 
seleccionat per a K. Per a realitzar aquesta selecció es pot consultar l'ajuda del 
sistema. En el quadre de diàleg corresponent hi ha camps per a definir o eliminar 
models locals, o per a calcular calors de mescla utilitzant coeficients d'activitat, etc. 
També s’han de definir les correlacions o models per a calcular les diferents 
propietats de transport (figura I.18) 

Figura I.18. Tecles d’ordre per a la selecció de models per a calcular 
l’entalpia i les propietats de transport

Entalpia

Transport 
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6 Introducció de dades dels corrents 

La composició i les condicions tèrmiques dels corrents es poden introduir en el 
quadre de diàleg corresponent a què s’accedeix fent doble clic sobre el corrent en 
qüestió o per mitjà de la tecla d’ordre Specifications/select streams o
Specifications/feed streams de la finestra de simulació, segons es vulga seleccionar 
uns corrents determinats o accedir als corrents d’alimentació. A la figura I.19 es 
mostra l’aspecte del quadre de diàleg de corrents i a la figura I.20, el mateix 
quadre, una vegada s’han introduït les especificacions adients. 

Un corrent està especificat quan es dóna el seu cabal, composició i dues 
propietats més, per exemple la temperatura i pressió a què es troba. El quadre de 
diàleg de corrents (figura I.19) presenta les següents característiques: 

Permet modificar les unitats per a les composicions i els cabals (fent clic 
amb el ratolí sobre la fletxa que indica l'existència del menú desplegable 
corresponent, i que apareix en ubicar-se damunt de les caselles d’unitats 
corresponents).

Si es vol que els valors de la composició s'actualitzen cada vegada que es 
canvien les unitats, s'ha de fer la selecció corresponent en el quadre de 
diàleg d'unitats (Format/Eng Units, figura I.8, casella de la part superior, a 
la dreta). 

Si la composició s’expressa en fraccions, molars o màssiques, cal introduir 
el valor del cabal. Si s’omet, el programa assigna un valor per defecte que 
és molt xicotet i que pot ocasionar problemes en alguns càlculs per 
aproximar-se massa a 0. 

Si la composició s’expressa com a cabals de component, el programa no 
permet introduir la dada de cabal del corrent, assignant-li automàticament 
el valor que resulta en sumar els corresponents cabals individuals. 

De les quatre propietats termodinàmiques: T, P, fracció vaporitzada, 
entalpia, el programa només permet introduir valors per a dues 
d’aquestes: si s’elegeix especificar la fracció vaporitzada, el programa 
interpreta que: 

fracció vaporitzada = 1 indica vapor saturat (en el punt de rosada) 

fracció vaporitzada = 0 indica líquid saturat (en el punt de 
bombolla)

0 < fracció vaporitzada < 1 indica mescla parcialment vaporitzada 
al contrari, quan no s’especifica la fracció vaporitzada, sinó que aquesta és 
calculada pel programa, un valor de 0 pot indicar tant un líquid 
subrefredat com un líquid saturat i un valor d'1 pot indicar tant un vapor 
sobrecalfat com un vapor saturat  

Quan s’executa el botó Flash del quadre de diàleg (figures I.19 i I.20, part 
superior, esquerra), es fa un càlcul d’equilibri del corrent en les condicions 
especificades i s’assignen valors a les no especificades. Aquest mateix 
càlcul es realitza també en el moment en què s’accepten els valors 
introduïts i es tanca el quadro de diàleg. A la Figura I.21 s’hi pot veure 
l’efecte d’executar el botó Flash amb les dades que es mostren a la figura 
I.20: el programa ha calculat la fracció vaporitzada de l’aliment (90,4%) i 
l’entalpia (referida a l’estat de referència fixat pel programa, que pot 
consultar-se a l’ajuda de CHEMCAD) 
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Figura I.19. Quadre de diàleg per a l’especificació de corrents 

Figura I.20. Especificacions de l’aliment de l’exercici 7 
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Figura I.21. Resultat d’executar el botó Flash amb les especificacions 
de la figura I.18 

7 Definició de paràmetres de les operacions 
unitàries

La tecla d’ordre Specifications de la barra de menús de la finestra de simulació (o 
doble clic sobre l'operació unitària corresponent) permet seleccionar les dades 
d'entrada, que definiran les condicions en què es resoldrà el problema de 
simulació, per a totes les operacions del diagrama de flux. Els quadres de diàleg 
són diferents segons l’operació unitària a què es refereixen. Les especificacions 
per a les unitats FLASH, SHORTCUT, SCDS, TOWER i TOWER PLUS, que 
permeten resoldre problemes d’operacions de separació es descriuen al llarg del 
text. A més n’hi ha d’altres com intercanviadors de calor, vàlvules, canonades, 
bombes, diferents tipus de reactors, etc. A l’ajuda del programa pot trobar-se 
informació sobre quines són les especificacions adients i com s’han d’introduir. Hi 
ha molta varietat en el grau de dificultat, des d’algunes molt senzilles, com per 
exemple una vàlvula, a d’altres que requereixen tenir molta cura amb la 
introducció d’especificacions, com és el cas dels reactors. En qualsevol cas, 
sempre cal recordar que és molt important no fer ús del programa com si fóra una 
“caixa negra” i assegurar-se que es coneixen els procediments per a resoldre el 
problema (principis físics, químics i d’enginyeria, algorismes de càlcul, models 
termodinàmics, mètodes matemàtics, etc.) com també els requeriments del 
programa, ja que d’una altra manera es correrà el risc d’obtenir resultats allunyats 
de la realitat sense adonar-se. A la figura I.22 s’hi mostra el quadre de diàleg amb 
les epecificacions per a resoldre l’exercici 7. 
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Figura I.22. Especificacions de la unitat FLASH per a resoldre l’exercici 
7

8 Execució de la simulació 

CHEMCAD permet quatre categories d'execució de la simulació: simulació en 
estat estacionari, optimització, anàlisi de sensibilitat i simulació dinàmica. Els 
quatre es porten a terme per mitjà de la tecla d’ordre Run de la finestra de 
simulació. A més, dins del menú desplegable de Run, l'opció Optimization
minimitza o maximitza una funció objectiu. Les anàlisis de sensibilitat (Sensitivity
Study) fan estudis paramètrics de les simulacions (figura I.23).  

El procediment més usual per a executar la simulació és mitjançant les tecles 
d’ordre Run all o Run Selected Units (figura I.23), segons es vulga executar una 
única unitat o un diagrama de flux (incloent-hi una o més unitats) complet.  

En executar la simulació: 

1. El programa revisa i trau una llista dels errors o avisos en un quadre de 
diàleg. Els errors indiquen especificacions que han de corregir-se per a 
poder començar el càlcul. Els avisos indiquen només qüestions que cal 
tenir en compte, però no impedeixen l’execució. 

2. Si l'opció Display trace window no està activada, el programa comença 
els càlculs i quan conclou mostra el missatge sobre la convergència en la 
barra d'estat (línia inferior de la pantalla). L'opció Display trace window
s'activa/desactiva des del quadre de diàleg de Convergence del menú de 
Run de la finestra de simulació (figura I.23). Quan està activada, durant 
el càlcul apareix una finestra en què es presenta un resum dels resultats 
en cada iteració i, a més, permet detenir la simulació. 
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Figura I.23. Menú per a l’execució de la simulació

9 Visualització de resultats 

L’opció més bàsica per a veure els resultats del problema consiteix a tornar a 
entrar als quadres de diàleg de corrents i de l’equip (figura I.23), de la mateixa 
manera que es descriu als passos 6 i 7 d’aquest apèndix. Les diferències amb la 
solució que s’obtingué mitjançant Excel poden atribuir-se a la selecció d’un model 
termodinàmic diferent. 

Figura I.24. Solució de l’exercici 7 mitjançant CHEMCAD
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Altres possibilitats per a la visualització dels resultats: 

La tecla d’ordre Results de la barra de menús de la finestra de simulació 
permet visualitzar en pantalla tant les dades del problema com els resultats 
obtinguts en resoldre’l (figura I.2). En desplegar el menú sota Results
poden triar-se els corrents o els equips els resultats dels quals es vol veure 
(figura I.25). Els resultats s’obtenen com un fitxer de processador de textos 
i poden emmagatzemar-se com a tals. 

Figura I.25. Diferents possibilitats d’obtenció dels resultats de 
CHEMCAD

La tecla d’ordre Report, que es troba dins del menú d’Output de la finestra 
de simulació (figura I.26), també permet l’obtenció d’un informe, per mitjà 
de l’opció de Calculate and give results (figura I.27), que genera un 
informe segons un esquema que pot definir-se a priori per mitjà de les 
diverses opcions disponibles en el mateix menú desplegable. Els resultats 
s’obtenen com un fitxer de processador de textos i poden emmagatzemar-
se com a tals. L’opció per defecte inclou: 

La topologia del diagrama 

La llista de components 

Les opcions termodinàmiques seleccionades per a realitzar els 
càlculs  

El balanç global de matèria 

Un resum de l'equip del diagrama de flux 

Els cabals molars i les composicions dels corrents. 
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Figura I.26. Diferents possibilitats d’obtenció dels resultats de 
CHEMCAD

Figura I.27. Opcions per a l’obtenció dels resultats de CHEMCAD 
mitjançant un “Report” 

A més, pot obtenir-se una representació gràfica dels resultats. La tecla 
d’ordre Plot de la barra de menús de la finestra de simulació (figura I.2) 
ofereix la possibilitat de realitzar diverses representacions gràfiques a partir 
de les dades i resultades del problema. Es pot manejar aquesta opció 
sense necessitat de seleccionar cap operació unitària (tan sols un corrent, 
per exemple), per a obtenir representacions gràfiques de les dades d'una 
determinada mescla. 
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Finalment, l'opció PFD (diagrama de flux del procés), a què també 
s’accedeix mitjançant el menú d’Output (figura I.26) permet visualitzar els 
resultats del problema sobre el mateix diagrama de flux, i també canviar 
l'aspecte d'aquest (etiquetes, números d'identificació, etc.).  

El PFD es genera des de la finestra de PFD (figura I.5), una vegada que s'ha 
completat la simulació i permet combinar els resultats calculats amb el diagrama 
de flux dibuixat per a crear el diagrama de flux del procés (PFD), que pot 
incloure els següents elements: 

1. El dibuix del diagrama de flux, que es crea quan es dibuixa el diagrama 
de flux. 

2. Taules amb els balanços de matèria i energia o amb les propietats dels 
corrents, que reben el nom de “caixes de corrents” (Stream Databox) i 
que es creen per mitjà de la tecla d’ordre Add Stream Box en el menú de 
Format de la finestra de PFD. 

3. Taules amb informació de l'operació unitària, que reben el nom de 
“caixes d'operacions unitàries” (UnitOp databox) i es creen per mitjà de 
la tecla d’ordre Add UnitOp Box en el menú de Format en el menú de 
Format de la finestra de PFD. 

4. Un bloc amb el títol, que és un símbol que es crea com un bloc dins de 
CHEMCAD, encara que els usuaris poden crear-se el seu propi. El bloc 
de títol s'emmagatzema com una peça de la paleta de PFD. 

5. Miscel·lània de notes referents al procés, que es crea per mitjà de la 
funció de text de la paleta de PFD.  

6. Logotip de la companyia, que s'incorpora utilitzant la funció Import 
Bitmap del menú de Format en el menú de Format de la finestra de PFD. 

Es poden crear diversos PFD per a cada diagrama de flux. A més, es denomina 
PFD principal al creat per mitjà de la tecla d’ordre Main PFD del menú d'Output.
Sol ser el primer que es construeix i difereix dels altres en el fet que, una vegada 
creat, sempre apareix, fins i tot encara que no s'estiga en el mode PFD. 

S’accedeix a la finestra de PFD mitjançant les tecles d’ordre Main PFD, New PFD
o Open PFD sota el menú d’Output (figura I.27). Per a tornar a la finestra de 
simulació des de la finestra del PFD principal s’utilitza la tecla d’ordre Run
simulation (figura I.5). Des d’un PFD secundari, cal canviar de finestra mitjançant 
la tecla d’ordre Window (figura 1.28), o bé simplement tancar la finestra del PFD 
secundari.
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Figura I.28. Finestra d’un PFD secundari. Es mostra, desplegat, el menú 
de “Window”, que permet tornar a la finestra de simulació 

Tots els PFD estan associats a un diagrama de flux específic: si a posteriori es 
modifica aquest, el PFD secundari associat canvia automàticament, i si es 
recalculen els balanços de massa i energia, els nous resultats són transferits 
automàticament al PFD. Tanmateix, si es tracta d’un PFD principal, els nous 
resultats no es transferiran a les taules de dades corresponents, llevat que es torne 
a entrar en la finestra del PFD principal i s’actualitzen les taules, mitjançant les 
tecles d’ordre View/Refresh Data Boxes. A la figura I.29 es mostra un exemple de 
l’aspecte de la finestra de simulació amb un PFD principal. 

Figura I.30. Finestra de simulació amb un PFD principal 


