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Presentació 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià com un component molt positiu en la formació universitària dels 
futurs professionals que han estudiat en aquesta Universitat. És una obligació 
de la Universitat formar bons professionals que en un futur coneguen bé la 
realitat que els envolta i hi presten amb normalitat els seus serveis. Per això, el 
domini del valencià propi de la seua especialitat tècnica o científica és 
fonamental per a entendre i per a gestionar el procés de desenvolupament de la 
societat valenciana i també per a integrar-s’hi amb total normalitat. 

Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquesta 
filosofia, que impregna l’actual equip de govern, de preparar bons 
professionals que puguen fer un servei en la societat que ha creat i que manté 
la Universitat d’Alacant. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de 
la Universitat puguen exercir competentment la seua professió en valencià, 
hem d’estimular un procés previ d’una certa complexitat que, per les seues 
característiques, ha de ser lent de necessitat: preparar bons professors que 
puguen impartir la docència en valencià i disposar de materials de suport 
adequats.

Per a ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries 
d’ajudes per a elaborar materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha 
darrere d’això és començar a publicar, a poc a poc, els materials que tinguen la 
qualitat suficient. Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com a 
llengua de creació i de comunicació científica són possibles gràcies a l’ajuda 
de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació), a través del conveni per 
a la promoció de l’ús del valencià. 

Ignasi Jiménez Raneda
Rector
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Tema 1. Introducció a l’ús 
del simulador de processos químics 
CHEMCAD 5.2.0 

A continuació es descriuen breument 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 als següents temes s’explicarà 
com aplicar aquests criteris generals per a la resolució de diferents tipus de 
problemes, fonamentalment relacionats amb processos de separació.

1.1 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 

Aquesta seqüència de passos, a més de coincidir totalment amb la que se 
seguiria en cas que es resolguera el problema “a mà”, és molt fàcil de recordar, 
ja que les tecles d’ordre que cal anar polsant hi són contigües dintre de la línia 
de tecles d’ordre del programa. 
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Les diverses accions que cal realitzar amb CHEMCAD es poden portar a 
terme per mitjà del ratolí o per mitjà del teclat. Les diferents 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). 

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 

La finestra principal (figura 1.1) s’obri en accedir al programa. A partir 
d’aquesta, segons es comence un nou treball o es vaja a un treball que ja 
existeix, el programa duu la finestra d’edició (figura 1.3) si es tracta de un 
nou treball  o la de simulació (figura 1.2) si és un treball anterior . Les 
finestres de gràfics (figura 1.4), PFD (figura 1.5) i de taules de resultats són les 
que s’utilitzen per a veure els resultats d’un treball.

1.2 Els fitxers de CHEMCAD 

CHEMCAD genera els següents tipus de fitxers: 

Fitxers de treball (Job Files)

Fitxers d'usuari (User Files) que contenen icones 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 diferents 
diagrames de flux o treballs. També poden contenir 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 
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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). 

Encara que el nombre i la varietat de fitxers que constitueixen un treball de 
CHEMCAD és elevat, la forma que es gestionen és molt senzilla ja que 
automàticament tots estan inclosos en el mateix directori, que ha de “moure’s” 
sempre com a tal directori per a mantenir la identitat del treball. Per a importar 
o exportar de treballs des del programa, només cal triar un dels fitxers amb 
extensió .ccx que, a més, s’identifiquen amb la icona de CHEMCAD. 

1.3 Com moure’s pel programa. Finestres 
de CHEMCAD
L’ús del teclat, dels quadres de diàleg, caixes o llistes de selecció, com també 
algunes tecles d’ordre és similar a 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 diverses formes de presentació 
dels resultats. 

En obrir CHEMCAD, s'entra directament en la finestra principal (figura 1.1) 
del programa, que permet la gestió i el 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 altres directoris o localitzacions o 

des d’aquests. 

Figura 1.1 Finestra principal de CHEMCAD 
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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 1.2) 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. 
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: Mostra totes les finestres obertes i hi permet el desplaçament. 
Help: Ajuda

Figura 1.2 Finestra de simulació de CHEMCAD 
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Davall de la barra de tecles d’ordre apareix la corresponent barra d’eines amb 
icones (la descripció de la qual apareix en desplaçar-hi el cursor).  

La finestra d'edició (figura 1.3) del diagrama de flux és la finestra 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 que indica 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 
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 1.3 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. 
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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 1.4) 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, la 
llegenda, etc., que són tractats com a 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.

Figura 1.4 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. 
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Figura 1.5 Finestra de PFD de CHEMCAD 

1.4 Resolució d'un problema amb CHEMCAD 

1.4.1 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 1.6). 

Si es tracta d'un fitxer nou, apareix la paleta principal per a començar 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. 

1.4.2 Selecció d'unitats

La funció Engineering Units de la tecla d’ordre Format de la barra de menús 
de la finestra de simulació o de la finestra d’edició permet seleccionar les 
unitats que es pretén utilitzar en el nostre problema (figures 1.7 i 1.8). Es pot 
crear un perfil personalitzat a què es pot accedir en altres problemes posteriors. 
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Figura 1.. Com obrir un treball de CHEMCAD

Figura 1.7 Funció per a seleccionar unitats de treball en CHEMCAD
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Figura 1.8 Possibilitats per a la selecció d’unitats de treball en CHEMCAD

1.4.3 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. Si no s’haguera entrat 
directament, per tractar-se d’un treball anterior, s'ha de seleccionar l'opció Edit 
Flowsheet de la barra de menús de la finestra de simulació, amb què 
s’accedeix a la finestra d'edició. En aquesta, es construeix gràficament el 
diagrama de flux: les unitats i els corrents s'afegeixen des de la icona 
corresponent o des de la barra de menús; a més, es disposa de totes les opcions 
descrites amb anterioritat (figura 1.9). En les figures 1.9 i 1.10 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. 

Per a construir el diagrama, es pren una icona de la paleta d’icones, fent clic 
amb el botó esquerre del ratolí, i es trasllada a la finestra d’edició. Finalment, 
es deixa al lloc desitjat tornant a fer clic amb el botó dret del ratolí. Per a 
dibuixar els corrents, s’agafen de la mateixa manera de la paleta d’icones, es 
porten a la finestra d’edició i es dibuixen com es vulga, fent clic amb el botó 
dret del ratolí en el punt de començament del corrent (les diverses possibilitats 
apareixen com a punts encarnats en apropar el cursor, mentre es té seleccionat 
el corrent). A continuació, se’n va dibuixant el corrent mentre es desplaça el 
cursor en la direcció adequada, fins a arribar al punt de terminació del corrent, 
que apareix com a un punt blau en apropar-se a les diverses possibilitats 
disposades, on es fa un nou clic amb el botó dret del ratolí. Es pot fixar la 
posició dels angles rectes en el recorregut del corrent, fent clic amb botó del 
ratolí.
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Figura 1.9 Exemple de construcció d’un diagrama de flux. Aplicació  
al problema de destil·lació sobtada de l’exemple resolt 1. S’hi 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.

1.4.4 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 fer 
la selecció de components entre una llista que conté només electròlits, o 
restringir el tipus de components que CHEMCAD mostrarà per a fer la 
selecció de components del sistema (figures 1.11 i 1.12). 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. 

FLASH

ALIMENTS

PRODUCTES



Introducció a l’ús del simulador de processos químics CHEMCAD 5.2.0 19

Figura 1.10 Localització a la paleta de símbols d’algunes icones per a 
resoldre problemes d’operacions de separació

Per a seleccionar un component i incloure’l en un treball de CHEMCAD, es 
comença cercant-lo en la llista de components de la base de dades. La recerca 
es fa des de la casella “Search for”, on es pot teclejar el nom del compost 
cercat (en anglès), la fórmula molecular corresponent o el nombre amb què 
apareix en la llista de components de CHEMCAD. Òbviament, quan s’opta per 
indicar la fórmula molecular, el programa acudeix a qualsevol dels isòmers 
amb aquesta fórmula, i és l’usuari qui ha d’assegurar-se que en fa la selecció 
adequada. La recerca també es pot fer movent-se al llarg de la llista de 
components amb la barra de desplaçament que hi ha a la dreta. Una vegada 
localitzat i seleccionat el compost (apareix marcat en blau), s’incorpora al 
treball mitjançant els botons “Add” o “Insert” segons la posició de la llista de 
components del treball on es vol que aparega el component.  

Les tecles d’ordre “Delete” i “Clear”, respectivament, permeten esborrar un 
component o tots el components de la llista. També hi ha la possibilitat de 
copiar la llista de components creada en un altre treball de CHEMCAD. 

SHORTCUT 

SCDS

TOWER

TOWER PLUS 
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Figura 1.11 Tecla d’ordre per a la selecció de components en CHEMCAD 

Figura 1.12 Finestra per a la elecció de components en CHEMCAD 
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Figura 1.13 Accés a la base de dades de CHEMCAD 

1.4.5 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 1.14 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 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). 
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Figura 1.14 Tecla d’ordre per seleccionar de models termodinàmics en 
CHEMCAD  

Figura 1.15 Finestra per seleccionar de models termodinàmics en 
CHEMCAD 
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Figura 1.16 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 imprescindible 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 comprovar 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 també 
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 diverses 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 diferents models 
disponibles (figura 1.17). 
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Figura 1.17 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 fer 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 els models per a 
calcular les diferents propietats de transport (figura 1.18) 

Figura 1.18 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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1.4.6 Introducció de dades dels corrents 

La composició i les condicions tèrmiques dels corrents es poden introduir en el 
quadre de diàleg corresponent al qual 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 1.19 es mostra l’aspecte del quadre de diàleg de corrents i a la figura 
1.20, 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 1.19) 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 1.8, 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, i li assigna 
automàticament el valor que resulta de 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 1.19 i 1.20, 

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 quadre de diàleg. A la figura 1.21 s’hi 
pot veure l’efecte d’executar el botó Flash amb les dades que es 
mostren a la figura 1.20: el programa ha calculat la fracció vaporitzada 
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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). 

Figura 1.19 Quadre de diàleg per a l’especificació de corrents 

Figura 1.20 Especificacions d’un corrent d’alimentació 
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Figura 1.21 Resultat d’executar el botó Flash amb les especificacions de la 
figura 1.18 

1.4.7 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, 
TOWER PLUS i altres, que permeten resoldre problemes d’operacions de 
separació, es descriuen al llarg del text. A més n’hi ha d’altres com ara 
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 a l’hora d’introduir-hi 
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’n. A la figura 1.22 es 
mostra el quadre de diàleg amb les especificacions per a resoldre un exercici 
d’equilibri líquid-vapor. Al llarg del text, en els temes següents, s’explicarà 
detalladament com resoldre diferent tipus de problemes. 
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Figura 1.22 Especificacions de la unitat FLASH per a resoldre un exercici 
d’equilibri líquid-vapor

1.4.8. 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 1.23).  

El procediment més usual per a executar la simulació és mitjançant les tecles 
d’ordre Run all o Run Selected Units (figura 1.23), segons que 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 (“Errors”) o avisos 
(“Warnings”) 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 que 
no n’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 
1.23). 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 1.23 Menú per a l’execució de la simulació

1.4.9 Visualització de resultats 

L’opció més bàsica per a veure els resultats del problema consisteix a tornar a 
entrar als quadres de diàleg de corrents i de l’equip (figura 1.23), de la mateixa 
manera que es descriu als punts 4.6 i 4.7 d’aquest tema d’introducció.  

Figura 1.24 Solució d’un exercici d’equilibri líquid-vapor
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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. En desplegar el menú sota 
Results poden triar-se els corrents o els equips els resultats dels quals es 
vol veure (figura 1.25). Els resultats s’obtenen com un fitxer de 
processador de textos i poden emmagatzemar-se com a tal. 

Figura 1.25 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 1.26), també permet l’obtenció d’un 
informe, per mitjà de l’opció de Calculate and give results (figura 
1.27), 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 tal. L’opció per defecte inclou: 

La topologia del diagrama 

La llista de components 

Les opcions termodinàmiques seleccionades per a fer 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 1.26 Diferents possibilitats d’obtenció dels resultats de CHEMCAD

Figura 1.27 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 
1.2) ofereix la possibilitat de fer 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 la qual també 
s’accedeix mitjançant el menú d’Output (figura 1.26) permet visualitzar 
els resultats del problema sobre el mateix diagrama de flux, i també 
canviar-ne l'aspecte (etiquetes, números d'identificació, etc.).  

El PFD es genera des de la finestra de PFD (figura 1.5), 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 aquest. 

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 el 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 1.26). Per a tornar a la 
finestra de simulació des de la finestra del PFD principal s’utilitza la tecla 
d’ordre Run simulation (figura 1.5). 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 1.28 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 1.29 es 
mostra un exemple de l’aspecte de la finestra de simulació amb un PFD 
principal.
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Figura 1.29 Finestra de simulació amb un PFD principal 
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TEMA 2. Mòduls per a la simulació 
d’operacions unitàries
de transferència de matèria 

2.1 Unitat per a la simulació d’una operació 
de destil·lació sobtada

La unitat FLASH és un model general que permet portar a terme diverses 
operacions, com ara destil·lació sobtada, destil·lació contínua i condensació 
parcial, com també nombrosos càlculs d'equilibri entre fases. La unitat FLASH 
permet simular qualsevol operació que responga a un diagrama de flux com el 
de la figura 2.1, on una mescla amb cabal F, composició zi, entalpia HF,
temperatura TF i pressió PF, és sotmesa a unes condicions de temperatura, T, i 
pressió, P, per a formar dues fases, amb cabals, composicions i entalpies 
respectives (V, yi i HV) i (L, xi i HL). La selecció del mode d'operació apropiat 
permet fer càlculs en condicions isotèrmiques, isobàriques, adiabàtiques, 
isoentròpiques, 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, mitjançant dades de solubilitat segons de 
la temperatura. 

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 2.1 Representació esquemàtica d’un procés de destil·lació sobtada 

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. 
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2.1.1 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'hi accedeix fent dues vegades clic sobre la icona de FLASH). Les diverses 
possibilitats se seleccionen per mitjà de la combinació adequada de paràmetres 
que correspon a cadascun dels diferents modes d'operació. Per exemple: 

Destil·lació sobtada isotèrmica en les mateixes condicions de pressió i 
temperatura que els corrents d'entrada (mode 0). 

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 (mode 1). 

Destil·lació sobtada a temperatura i pressió fixes. Si no s'hi 
introdueixen dades per als paràmetres, s'utilitzen els dels corrents 
d'entrada (mode 2). 

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 destil·lació 
sobtada adiabàtica (mode 3). 

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 
(mode 4). 

Destil·lació sobtada a entalpia i pressió 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 (mode 5). 

Destil·lació sobtada isoentròpica a pressió fixa. Si no s'introdueix la 
pressió com a paràmetre, s'utilitza la del corrent d'entrada (mode 6).  

Destil·lació sobtada isoentròpica a temperatura fixa. Si no s'introdueix 
la temperatura com a paràmetre, s'utilitza la del corrent d'entrada (mode 
7).

Càlcul de la temperatura de rosada de l’aigua en una mescla d’aigua i 
hidrocarburs a pressió fixa. Si no s’introdueix la pressió com a 
paràmetre, s’utilitza la del corrent d’entrada (mode 8).  

Càlcul de la pressió de rosada de l’aigua en una mescla d’aigua i 
hidrocarburs a temperatura fixa. Si no s’hi introdueix la temperatura 
com a paràmetre, s’utilitza la del corrent d’entrada (mode 9).
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2.1.2 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. Si el 
resultat de l'operació és un únic corrent, de vapor, el segon corrent estarà 
“buit”, amb cabal zero. Si l'operació produeix només un corrent, líquid, el 
primer corrent d'eixida, estarà “buit”. Si en el model termodinàmic es va 
seleccionar l'opció d'immiscibilitat amb aigua, l'aigua que s’elimina s'inclou en 
el segon corrent d'eixida, llevat que se seleccionen tres corrents d'eixida. Per 
tant, no s’hi veurà l’efecte de la separació aigua-hidrocarburs. 

Si se seleccionen tres corrents d’eixida, el primer sempre és un vapor. Si a més 
se selecciona l'opció d'immiscibilitat 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 “Vapor/Liquid/Liquid/Solid” (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. 

2.1.3 Exemples d’aplicació 

2.1.3.1 Aplicació al càlcul del punt de rosada o de bombolla 

Les condicions d'operació s'especifiquen en el quadre de diàleg que s’obri amb 
la tecla d’ordre “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 vol calcular P o T, pot fer-se directament des del quadre de diàleg 
del corrent d'alimentació). 
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Exemple 1. Calcula a) la pressió de rosada a 100ºC i b) la temperatura de 
rosada a 1 atm d'una mescla isomolecular de benzè, toluè i o-xilè. Repeteix 
els càlculs per a determinar el punt de bombolla en les mateixes condicions 
expressades en els apartats a) i b). 

Si se segueixen els passos descrits en el tema 1 per a resoldre problemes de 
simulació mitjançant CHEMCAD, s’ha de començar per dibuixar el diagrama 
de flux que, en aquest cas, constarà de la unitat FLASH, un aliment i dos 
productes (vapor i líquid), tal com es mostra a la figura 2.2. A continuació es 
fa la selecció del components del sistema (figura 2.3) com també dels models 
termodinàmics adients (figura 2.4). En aquest cas que es tracta d’una mescla 
d’hidrocarburs aromàtics a pressió i temperatura moderades  resulta adequat 
utilitzar el model de Soave-Redlich-Kwong (SRK). L’ajuda del programa 
proporciona informació sobre el model més adequat per a cada sistema i 
condicions de treball (figura 2.5). El model seleccionat per al càlcul de 
l’entalpia també és, d’acord amb les recomanacions del programa, SRK, i per 
a la resta de propietats (capacitats calorífiques i propietats de transport), 
s’admeten les opcions seleccionades per defecte pel programa. 

Figura 2.2 Diagrama de flux per a la resolució de l’exemple 1 
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Figura 2.3 Llista de components per a l’exemple 1 

Figura 2.4 Selecció de model termodinàmic per a l’exemple 1 
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Figura 2.5 Ús de l’ajuda del programa per a fer la selecció del model 
termodinàmic 

Una vegada s’han seleccionat els components del sistema i el model per al 
càlcul de l’equilibri entre fases, normalment, el programa fa automàticament 
una selecció adequada de models per al càlcul de l’entalpia, de la capacitat 
calorífica del gas ideal i de les propietats de transport. No obstant això, sempre 
cal comprovar-ho en els quadres de diàleg corresponents. 

La mescla el punt de bombolla o de rosada de la qual es vol calcular s’ha d’introduir 
com a corrent d’alimentació. En aquest cas, que només s’ha de calcular el punt de 
bombolla o de rosada, les condicions tèrmiques d’aquest aliment no són importants, ja 
que sols afectaran la calor intercanviada per a arribar al punt de bombolla o de 
rosada. Les condicions de punt rosada o de bombolla s’introduiran com a paràmetres 
dintre de la unitat FLASH. No obstant això, si sols es volen els valors de la 
temperatura o la pressió i no els de la composició de les fases en equilibri, n’hi ha 
prou a introduir en el quadre de diàleg del corrent d’alimentació els següents 
paràmetres: composició, una base de càlcul aleatòria per al cabal, la pressió o la 
temperatura i V/F = 1 per al punt de bombolla o V/F = 0 per al punt de rosada. En 
polsar el botó “Flash”, el programa calcula el valor de la temperatura o la pressió 
(figura 2.6., senyalats els paràmetres termodinàmics especificats). En la Taula 2.1 es 
mostren els valors obtinguts per a cadascun dels casos demanats en l’exemple, 
obtinguts des del quadre de diàleg de l’aliment (figura 2.6). 

Taula 2.1 Solucions a l’exemple 1 (quadre del corrent d’alimentació) 

Cas Paràmetres 
especificats

Paràmetres 
calculats V/F P (atm) T (ºC) 

Punt de rosada T, V/F P, H 1 0,514 100 
Punt de rosada P, V/F T, H 1 1  121,4 
Punt de bombolla T, V/F P, H 0 0,908 100 
Punt de bombolla P, V/F T, H 0 1  103,4 
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Figura 2.6 Càlcul del punt de bombolla a 100ºC de la mescla de l’exemple 1 

Tanmateix, el procediment descrit no permet calcular la composició del líquid 
en equilibri amb el vapor saturat (en el cas del punt de rosada) o la del vapor 
en equilibri amb el líquid saturat (en el cas del punt de bombolla). Tampoc no 
ho permetria en el cas que s’especificaren les condicions com a paràmetres de 
la unitat flash, ja que si s’especifica V/F = 0, el corrent de vapor producte del 
FLASH serà 0, i el corrent apareixerà com a “buit” i si s’especifica V/F = 1, el 
corrent de líquid que ix del FLASH serà 0 i apareixerà “buit”. Per tant, per a 
calcular les composicions de les fases en equilibri, es proposa el següent 
procediment: per a obtenir la composició del vapor, s’introdueix com a 
paràmetre del flash un valor de V/F prou petit perquè es puga considerar que 
s'obté una certa quantitat de líquid saturat, però no tan petita perquè el 
programa la 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 dues 
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, en el cas d’un 
punt de bombolla) o 0,999999 (per a calcular el líquid en equilibri, 
en el cas d’un punt de rosada)  

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, en el cas d’un 
punt de bombolla) o 0,999999 (per a calcular el líquid en equilibri, 
en el cas d’un punt de rosada)  

P = pressió d'equilibri 



42 Introducció a l’ús del simulador de processos químics CHEMCAD 5.2.0 

Així doncs, depenent del valor especificat per a V/F, un dels dos productes 
tindrà un cabal i una composició pràcticament idèntiques 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). 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. Com ja s’ha dit, la condició 
tèrmica de l’aliment afecta només la calor intercanviada, però no la 
temperatura, la pressió o les composicions de les fases en l'equilibri. 

A la figura 2.7 es mostra el quadre de diàleg de la unitat flash per al càlcul del punt 
de rosada a 100ºC de la mescla de l’exemple 1, amb la determinació de la composició 
de líquid en equilibri, i a la figura 2.8 es mostren les composicions de l’aliment i de 
les fases en equilibri obtingudes. Com s’hi pot veure, en aquest cas, s’ha especificat 
l’aliment com a líquid subrefredat (25ºC i 1 atm). Això només afecta la calor 
intercanviada, que és positiva, indicant així que s’ha d’escalfar el líquid subrefredat 
per tal que arribe al seu punt de bombolla i després al de rosada. Es pot comprovar 
que si s’especifica l’aliment com a vapor sobrescalfat (per exemple a 250ºC i 1 atm), 
s’obté el mateix resultat per als productes del flash, i tan sols canvia la calor 
intercanviada, que ara és negativa, indicant així que s’ha de refredar el vapor per a 
arribar al punt de rosada i després al de bombolla. La calor intercanviada es pot 
veure, després d’executar la simulació, en el quadre de diàleg del flash. 

Figura 2.7 Quadre de diàleg de la unitat flash per al càlcul del punt de 
rosada a 100ºC de la mescla de l’exemple 1 
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Figura 2.8 Composicions de l’aliment i de les fases en equilibri obtingudes 
per al punt de rosada a 100ºC de la mescla de l’exemple 1 

En la taula 2.2. es mostren els resultats obtinguts per als diferents casos proposats en 
l’exemple 1. 

Taula 2.2 Solucions a l’exemple 1 (executant el flash). El aliment 
s’introdueix com a líquid a 25ºC i 1 atm.  

Cas a1) Pressió de rosada a 100ºC: 
Paràmetres del flash:  Mode d’operació = 4 

V/F = 0,999999 
T = 100ºC 

Solució: 
P = 0,514 atm 
Fraccions molars de les fases en equilibri: 

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,100 0,239 0,661 0,333 0,333 0,333 

Cas b1) Temperatura de rosada a 1 atm: 
Paràmetres del flash:  Mode d’operació = 1 

V/F = 0,999999 
P = 1 atm 

Solució: 
T = 121,4ºC 
Fraccions molars de les fases en equilibri: 

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,115 0,252 0,633 0,333 0,333 0,333 
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Cas a2) Pressió de bombolla a 100ºC: 
Paràmetres del flash:  Mode d’operació = 4 

V/F = 10 6

T = 100ºC 
Solució: 
P = 0,908 atm 
Fraccions molars de les fases en equilibri: 

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,333 0,333 0,333 0,635 0,267 0,097 

Cas b2) Temperatura de rosada a 1 atm: 
Paràmetres del flash:  Mode d’operació = 1 

V/F = 10 6

P = 1 atm 
Solució: 
T = 103,4ºC 
Fraccions molars de les fases en equilibri: 

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,333 0,333 0,333 0,631 0,269 0,099 

És important tenir en compte que els productes que ixen del FLASH sempre 
són fases en equilibri, és a dir, ambdues fases són saturades (el líquid és troba 
en el punt de bombolla i el vapor en el punt de rosada). 

2.1.3.2 Aplicació al càlcul del 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.

Exemple 2. Calcula les fases en equilibri que resulten quan una mescla 
isomolecular de benzè, toluè i o-xilè que es troba a 25ºC i 1 atm se sotmet a 
destil·lació sobtada en les següents condicions: a) a 100ºC i 0,75 atm, b) per a donar 
un 25% de líquid a 100ºC, c) per a donar un 25% de líquid a 1 atm. Compara els 
resultats amb els que s’obtindrien en un procés de condensació parcial, si una 
mescla amb la mateixa composició, però a 250ºC i 0.5 atm se sotmet a les condicions 
especificades en els apartat a), b) i c). 

Es tracta de la mateixa mescla que en l’exemple 1. Per tant, es poden utilitzar les 
mateixes: llista de components, models termodinàmics i diagrama de flux. 

CHEMCAD proporciona una eina que permet aprofitar el que ja s’ha fet en un 
treball per a continuar amb un altre diferent, aprofitant així les opcions que ja 
s’han triat amb anterioritat. Aquesta mateixa possibilitat és molt útil quan 
s’està resolent un problema complex, que requereix anar pas a pas, quan es vol 
guardar els resultats que s’han obtingut fins a un moment determinant. Es 
tracta de l’opció “Save as case” que apareix sota el menú de “File”. Si 
s’accedeix a aquesta opció, des d’un treball anterior (figura 2.9), s’obri un 
quadre de diàleg que conté el nom del treball de partida –com també el nom 
d’altres casos que s’hagueren guardat amb anterioritat , i on es demana el nom 
del nou cas que volem començar (figura 2.10). En introduir un nom per al nou 
cas, es començarà un nou treball, amb el nou nom, que partira exactament del 
punt on s’estava en el treball de partida –que quedarà guardat sense modificar 
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en aquest mateix punt  i que s’emmagatzemarà en el mateix directori de 
partida.

Figura 2.9 Accés a l’opció “Save as case” 

Figura 2.10 Creació d’un nou cas (exemple 2) que parteix del punt en què es 
trobava el treball de partida (exemple 1) i que s’emmagatzema el directori 

exemple 1 

Per a resoldre l’exemple 2, es procedirà exactament com en l’apartat anterior. 
S’especifica l’aliment. En aquest cas, que sí que es pretén simular el procés de 
destil·lació o de condensació, sí que es important introduir l’estat tèrmic de l’aliment. 
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A continuació, es tria el mode d’operació adequat a cada cas, i s’especifiquen els 
paràmetres corresponents. Per al cas a), s’ha de seleccionar el mode 2 i especificar la 
pressió i la temperatura (figura 2.11). En la figura 2.12 es mostren els resultats que 
s’obtenen en executar la simulació. 

Figura 2.11 Especificacions del FLASH per a l’apartat a) de l’exemple 2 

Figura 2.12 Resultats del apartat a) de l’exemple 2 

En la taula 2.3 s’indiquen els modes d’operació, els paràmetres especificats i els 
resultats obtinguts per als diferents apartats de l’exemple 2. Òbviament, per a la 
simulació dels casos de condensació parcial s’ha canviat la condició tèrmica de 
l’aliment i s’han introduït les dades del vapor sobrescalfat que s’indiquen a l’enunciat 
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de l’exemple. És important observar que les fases en equilibri que s’obtenen en cada 
cas són les mateixes independentment que es tracte d’una destil·lació o una 
condensació. Evidentment, aquestes tan sols depenen de les condicions del flash, i 
l’efecte de la condició tèrmica de l’aliment només s’observa en la calor intercanviada, 
que és positiva (cal comunicar calor) quan l’aliment és un líquid subrefredat que s’ha 
de destil·lar, i negativa (s’ha d’eliminar calor) quan és un vapor sobrescalfat que s’ha 
de condensar. 

Taula 2.3 Resultats de les simulacions de l’exemple 2.

Taliment = 25ºC; Paliment = 1 atm 
Condicions de la destil·lació, cas a): Mode = 2, P = 0,75 atm, T = 100ºC 
Resultats: P = 0,75 atm, T = 100ºC, Calor intercanviada = 2433,4 kJ/h 
Fraccions molars de les fases en equilibri:

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,227 0,338 0,435 0,522 0,326 0,152 
Condicions de la destil·lació, cas b): Mode = 4, V/F = 0,25 atm, T = 100ºC 
Resultats: P = 0,799 atm, T = 100ºC, Calor intercanviada = 2062,6 kJ/h 
Fraccions molars de les fases en equilibri:

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,258 0,341 0,401 0,558 0,310 0,132 
Condicions de la destil·lació, cas c): Mode = 1, V/F = 0,25 atm, P = 1 atm 
Resultats: P = 0,799 atm, T = 100ºC, Calor intercanviada = 2196,4 kJ/h 
Fraccions molars de les fases en equilibri:

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,261 0,340 0,399 0,551 0,312 0,137 
      
Taliment = 250ºC; Paliment = 0,5 atm 
Condicions de la condensació, cas a): Mode = 2, P = 0,75 atm, T = 100ºC 
Resultats: P = 0,75 atm, T = 100ºC, Calor intercanviada = -4350,6 kJ/h 
Fraccions molars de les fases en equilibri:

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,227 0,338 0,435 0,522 0,326 0,152 
Condicions de la condensació, cas b): Mode = 4, V/F = 0,25 atm, T = 100ºC 
Resultats: P = 0,799 atm, T = 100ºC, Calor intercanviada = -5021,4 kJ/h 
Fraccions molars de les fases en equilibri:

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,258 0,341 0,401 0,558 0,310 0,132 
Condicions de la condensació, cas c): Mode = 1, V/F = 0,25 atm, P = 1 atm 
Resultats: P = 1 atm, T = 107,8ºC, Calor intercanviada = -4887,6 kJ/h 
Fraccions molars de les fases en equilibri:

xbenzè xtoluè xxilè ybenzè ytoluè yxilè

0,261 0,340 0,399 0,551 0,312 0,137 
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2.1.3.3 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 líquid en equilibri amb un vapor, s’ha de 
fer un càlcul de punt de rosada. Per tant, el problema es resoldrà de la mateixa 
manera que es va explicar en l’apartat 2.1.3.2, introduint com a aliment del 
FLASH la fase la composició de la qual és coneguda, en qualsevol condició 
tèrmica, i seleccionant un mode d'operació amb fracció vaporitzada de 
l'aliment i temperatura o pressió fixes, i especificant V/F = 0,999999 per a 
calcular la composició del líquid en equilibri.  

Anàlogament, per a calcular la composició del vapor en equilibri amb un 
líquid, atès que es tracta d’un càlcul de punt de bombolla, s’introduirà com a 
aliment del FLASH la fase la composició de la qual és coneguda, en qualsevol 
condició tèrmica, i se seleccionarà un mode d'operació a fracció vaporitzada de 
l'aliment i temperatura o pressió fixes, i especificant V/F = 0,000001 per a 
calcular la composició del líquid en equilibri.  

Exemple 3. a) Calcula la composició del vapor en equilibri amb una mescla líquida 
equimolar de benzè, toluè i o-xilè que es troba a 1 atm. b) Calcula la composició del 
líquid en equilibri amb un vapor amb composició equimolar de benzè, toluè i xilè 
que es troba a 1 atm. 

El problema pot resoldre's com a un nou cas, a partir dels exemples 1 o 2, és a dir, 
amb les mateixes seleccions de llista de components, models termodinàmics i de 
transport i amb el mateix corrent d’alimentació. En aquest cas es tria el mode 
d’operació 1 i s’especifica V/F = 10 6 i P = 1 atm (figura 2.13). Els resultats es 
mostren a la figura 2.14. L’apartat b) es resol de la mateixa manera, però ara 
especificant V/F = 0,999999. El resultat es mostra a la figura 2.15. 

Figura 2.13 Paràmetres del FLASH per a la resolució de l’exemple 3a) 
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Figura 2.14 Resultats de l’exemple 3a) 

Figura 2.15 Resultats de l’exemple 3b) 

La comparació dels resultats obtinguts en els apartats a i b) (figures 2.14 i 2.15) 
mostren que, evidentment, quan es tracta del punt de bombolla, el líquid que ix del 
FLASH té la mateixa composició de la mescla de partida, és a dir, aquella el vapor en 
equilibri de la qual es volia calcular. D’altra banda, quan es tracta del càlcul del punt 
de rosada, la composició del vapor que ix del FLASH és la mateixa que la de la 
mescla de partida. Una altra observació és que la fase la composició de la qual s’ha 
calculat (el vapor, en el punt de bombolla i el líquid, en el punt de rosada) ix amb un 
cabal molt reduït com a conseqüència de la relació V/F que s’ha especificat com a 
paràmetre del flash. De nou, és important recordar que, a diferència del que ocorria 
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en l’exemple 2, en aquest tipus de càlculs no és important la condició tèrmica que 
s’especifique per al corrent d’alimentació ja que els resultats que es busquen només 
depenen de les condicions del FLASH. 

2.1.3.4 Aplicació al càlcul de l’equilibri líquid-líquid 

El càlcul de l'equilibri líquid-líquid es fa amb la unitat FLASH, igual que el 
càlcul de l'equilibri líquid-vapor, però tenint en compte que el diagrama de 
flux necessàriament 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. Això és molt important, ja que si no s’inclouen els tres corrents al 
diagrama de flux, el primer corrent (el que ix per la posició més a dalt) serà de 
vapor i estarà “buida” i, com que només queda un altre corrent, en aquest 
eixiran la resta de fases del sistema, és a dir, les dues fases líquides eixiran 
mesclades en el segon corrent, amb el mateix cabal i la mateixa composició 
que l’aliment.  

És obvi que, amb un FLASH amb tres corrents d’eixida, no sols es podrà 
calcular l’equilibri líquid-líquid, sinó també l’equilibri líquid-líquid-vapor. Si 
com a paràmetres del FLASH s’especifiquen unes condicions tals que la 
mescla es troba com a líquid homogeni, dos dels tres corrents eixiran “buits” i 
el tercer contindrà el líquid homogeni; si les condicions són tals que la mescla 
es troba com a líquid heterogeni, un del tres corrents eixirà “buit” (que 
correspon al vapor) i els altres dos contindran les dues fases en equilibri; 
finalment, si les condicions corresponen a una mescla parcialment vaporitzada, 
s’obtindran dos o tres corrents, segons que es tracte d’un equilibri líquid-vapor 
o líquid-líquid-vapor, és a dir, segons que el líquid saturat siga homogeni o 
heterogeni.

Per a obtenir dues fases líquides, l'alimentació del flash pot consistir: 

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

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

És molt important recordar que dintre del menú desplegat per 
“Thermophysical/K-values”, cal seleccionar l'opció Vapor/Liquid/Liquid/Solid.
No cal tenir especial precaució en l'orde d'introducció dels corrents 
d'alimentació. Per descomptat que el model termodinàmic que es trie per al 
càlcul del equilibri ha de ser capaç de calcular el desdoblegament en dues fases 
líquides. En cas de dubte, es pot consultar l’ajuda del programa (figura 2.5). 

Per a fer un càlcul d’equilibri líquid-líquid convencional, 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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Exemple 4. a) Calcula la composició de les fases en equilibri que s’obtenen en 
mesclar a 25ºC i 1 atm 50 mols de benzè amb 50 mols d’una mescla equimolar 
d’aigua i etanol. b) Calcula la temperatura de bombolla de la mescla i la composició 
de les fases en equilibri. 

En la figura 2.16 es mostra el diagrama de flux, a la figura 2.17, la llista de 
components i a la figura 2.18, el quadre d’opcions termodinàmiques. En aquest cas, 
que no es disposa de valors per a paràmetres binaris de cap model de coeficients 
d’activitat, es considera apropiat treballar amb el model UNIFAC, de contribució de 
grups. Pot trobar-se més informació relacionada amb l’utilització dels models per al 
càlcul de l'equilibri líquid-líquid en la secció dedicada a la descripció de la unitat per 
a la simulació de columnes d’extracció (secció 2.2) i al tema 3, on es tracta sobre la 
base de dades de CHEMCAD. Per a l’entalpia s’ha seleccionat el model de calors 
latents (“LATE”) i per a la resta de propietats s’han admès les opcions seleccionades 
per defecte pel programa. És molt important assenyalar la necessitat de triar l’opció 
“Vapor/Liquid/Liquid/Solid” ja que, en cas contrari, no es farà el càlcul de l’equilibri 
líquid-líquid. 

Figura 2.16 Diagrama de flux per a l’exemple 4 
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Figura 2.17 Llista de components per a l’exemple 4 

Figura 2.18 Opcions termodinàmiques per a l’exemple 4 

Tant l’apartat a) com el b) es resolen amb els mateixos corrents d’alimentació (figura 
2.19). Per a resoldre l’apartat a) se selecciona el mode d’operació 0, que no requereix 
l’especificació de cap paràmetre, i s’obtenen els resultats que es mostren a la figura 
2.20. Per a resoldre l’apartat b) es tria el mode d’operació 1 amb V/F = 10 6 i P = 1 
atm i s’obtenen els resultats que es mostren a la figura 2.21. Com es pot veure, 
s’obtenen tres fases, consistents en un vapor en equilibri amb un líquid heterogeni.  
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Figura 2.19 Corrents d’alimentació per a l’exemple 4 

Figura 2.20 Resultats de l’exemple 4a 
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Figura 2.21 Resultats de l’exemple 4b 

2.1.4 Exercicis d’aplicació 

1. Resol els següents càlculs d'equilibri. En tots els casos s'ha de determinar la 
temperatura, pressió i composició i proporció de les fases en equilibri. 

0. Punt de rosada a 110ºC d'una mescla que conté un 67,4% en mols de n-
heptà i 32,6% de n-octà. (SRK, P = 1,0015 atm, fraccions molars en el 
líquid: n-heptà = 0,494; n-octà = 0,506).  

1. Punt de rosada a 95ºC, d'una mescla que conté un 78,9% en mols de 
benzè, un 15,6% de toluè i un 5,5% de xilè. (SRK, P = 0,9879 atm, 
fraccions molars en el líquid: benzè = 0,513; toluè = 0,245; o-xilè = 
0,242).

2. Punt de bombolla a 1 atm d'una mescla que conté un 50% en mols de 
benzè, un 25% de toluè i un 25% de xilè. ( SRK, T = 95,974ºC, 
fraccions molars en el vapor: benzè = 0,780; toluè = 0,161; o-xilè = 
0,058).

3. Punt de bombolla a 110ºC d'una mescla que conté un 48,7% en mols de 
n-heptà i 51,3% de n-octà. ( SRK, P = 0,9963 atm, fraccions molars en 
el vapor = n-heptà = 0,669; n-octà = 0,332).  

4. Fases en equilibri a partir d'un líquid subgelat que conté un 50% en 
mols de benzè, 25% en mols de toluè i 25% en mols d'o-xilè a 1 atm i 
100ºC. Compara els resultats amb els quals s'obtenen partint d'un líquid 
saturat, d'un vapor saturat i d'un vapor sobrecalentat. (SRK, vapor: 
28,223 kmol/h, líquid: 71,772 kmol/h, fraccions molars en el vapor: 
benzè = 0,718; toluè = 0,198; o-xilè = 0,084; fraccions molars en el 
líquid: benzè = 0,414; toluè = 0,270; o-xilè = 0,315). 
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5. Fases en equilibri obtingudes a partir d'un líquid subgelat que conté un 
50% benzè, 25% toluè i 25% o-xilè (en mols) que se sotmet a 
destil·lació flash amb vaporització del 32,5% en mols de la càrrega a 1 
atm de pressió. (SRK, T = 100,725ºC, fraccions molars en el vapor: 
benzè = 0,707; toluè = 0,204; o-xilè = 0,089; fraccions molars en el 
líquid: benzè = 0,400; toluè = 0,272; o-xilè = 0,327). 

6. Composició del vapor en equilibri a 1,2 atm amb un líquid amb la 
següent composició en mols: 95,2% de benzè; 0,7% de ciclohexà i 
4,10% de toluè. (SRK, T = 87,121ºC, fraccions molars: benzè = 0,976; 
toluè = 0,017; ciclohexà = 0,007321). 

7. Composició del líquid en equilibri a 1,5 atm amb un vapor amb la 
següent composició en mols: 48,9% de benzè; 32,1% de ciclohexà i 
19% de acetat d’etil. (NRTL, T = 89,333ºC, fraccions molars: benzè = 
0,545; toluè = 0,300; acetat d’etil = 0,155). 

2. Una mescla equimolar de benzè i toluè s'evapora totalment a una 
temperatura constant de 90ºC. Quines són les pressions de començament i 
acabament del procés de vaporització? (SRK, 0,93 i 0,75 atm). 

3. En l'esquema que segueix, 150 kmol/h d'un líquid saturat, L1 a 758 kPa i 
la composició molar del qual és: propà 10%, n-butà 40% i n-pentà 50%, 
entra en l’ebullidor procedent de l'etapa 1. Quines són les composicions i 
quantitats de VB i B? Quina és la capacitat QR de l’ebullidor? Dada: B = 50 
kmol/h. (SRK, T = 87,58ºC, fraccions molars del corrent VB: propà = 
0,134; n-butà = 0,446; n-pentà = 0,423; QR = 2,22·106 kJ/h).

etapa 1 

L1 VB

QR

B

caldera 

4. Ha de separar-se propilè d’1-butè per destil·lació, amb la finalitat d'obtenir 
un vapor destil·lat que continga 90% en mols de propilè. Calcula la pressió 
d'operació de la columna, suposant que la temperatura d’eixida del 
condensador parcial és de 100ºF (la mínima assolible amb l'aigua de 
refrigeració). Determina la composició del líquid de reflux. (SRK, P = 
12,703 atm, fraccions molars: propilè = 0,766; 1-butè = 0,234).  

5. Els corrents que entren en l'etapa F d'una columna de destil·lació són les 
que s'indiquen a continuació. Quina és la temperatura de l'etapa i les 
quantitats dels corrents VF y LF si la pressió de tots els corrents és de 758 
kPa? Dades: LF-1 = 100 kmol/h; VF+1 = 196 kmol/h. (SRK, T = 68,5ºC, VF
= 194,1 kmol/h, LF = 261,9 kmol/h). 
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Aliment a la seua 
T de bombolla 

160 kmol/h

VF

VF+1 LF

LF 1

Fraccions molars Aliment VF+1 LF-1

Propà 0,2 0,3 0,15 
n-Butà 0,4 0,5 0,45 
n-Pentà 0,4 0,2 0,40 

6. Calcula la composició de les fases en equilibri resultants en posar en 
contacte les següents mescles líquides a 25ºC i 1 atm de pressió: 

F : 25 kg d’aigua, 20 kg d’acetona y 55 kg d’àcid acètic 
E2: 0,665 kg d’aigua, 0,875 kg d’acetona, 9,52 kg d’àcid acètic i 338,8 kg 
de cloroform. 

(UNIFAC, fraccions molars fase I: aigua = 0,813; acetona = 0,006; àcid 
acètic = 0,167; cloroform = 0,011; fraccions molars fase II: aigua = 0,065; 
acetona = 0,082; àcid acètic = 0,195; cloroform = 0,658). 

7. Calcula la composició de les fases en equilibri resultants en posar en 
contacte les següents mescles líquides a 25ºC i 1 atm de pressió: 

R1: fraccions molars: 0,0476 de ciclohexà, 0,0920 de benzè, 0,788 de 
isooctà i 0,0718 de furfural, cabal: 64,6 kmol/h, 
E3: 0,0400 de ciclohexà, 0,105 de benzè, 0,0639 d’isooctà i 0,791 de 
furfural, cabal 248,8 kmol/h. 

(UNIFAC, fraccions molars fase I: ciclohexà = 0,087; benzè = 0,116; 2-
metilheptà = 0,580; furfural = 0,218; fraccions molars fase II: ciclohexà = 
0,034; benzè = 0,100; 2-metilheptà = 0,152; furfural = 0,714).  

8. Calcula les composicions de les dues fases en equilibri que resulten en 
preparar una mescla líquida que conté 4,18% d'àcid acètic, 46,4% d'aigua i 
49,42% d’isopropil èter (els percentatges són en pes). (UNIFAC, fraccions 
molars fase I: àcid acètic = 0,0218; aigua = 0,9778; diisopropilèter = 
0,0004; fraccions molars fase II: àcid acètic = 0,0245; aigua = 0,1105; 
diisopropilèter = 0,8651). 

9. El sistema aigua-etanol-benzè presenta, a 1 atm, un azeòtrop heterogeni 
amb la següent composició: aigua, 7,4% en pes; etanol, 18,5%; benzè, 
74,1% en pes. Per a la citada mescla, calcula la temperatura de bombolla i 
la temperatura de rosada. Comenta els valors obtinguts. (UNIFAC, 
63,73ºC i 65,55ºC).  

10. En el sistema de cap d'una columna de destil·lació s'obté un vapor, 
procedent del primer pis de la columna, amb la següent composició 
(fracció molar): 0,10 d’età, 0,20 de propà i 0,70 de butà; i es retira un 10% 
d’aquest com a destil·lat en fase vapor a 100ºC. Quina és la pressió en el 
tanc de reflux? (SRK, 25,99 atm) 
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11. Un líquid en equilibri procedent d'una càmera de flash a 100ºF i 485 psia, 
que conté la següent composició (fraccions molars): H2 = 0,0039, CH4 = 
0,0584, benzè = 0,7101 i toluè = 0,2276, entra com a alimentació en un 
estabilitzador per a separar el H2 i el CH4 que queden. La pressió en el plat 
d'alimentació de l'estabilitzador és de 165 psia. Calcula el percentatge de 
vaporització de l'alimentació si la pressió disminueix adiabàticament des 
de 485 fins a 165 psia a causa de la caiguda de pressió en la vàlvula i en la 
conducció. (SRK, 3,52%). 

2.2 Unitat per a la simulació d’una operació 
de destil·lació sobtada de tres fases (LLVF) 

2.2.1 Descripció de la unitat 

Aquesta unitat simula el càlcul rigorós de l’equilibri líquid-líquid-vapor. 
Sempre requereix 3 corrents d’eixida, independentment que es formen o no les 
tres fases: la primera eixida correspon a la fase vapor, la segona al líquid 
lleuger i la tercera al líquid pesant. 

No ha de confondre’s amb FLASH amb tres corrents d’eixida. La unitat LLVF 
és un cas particular del mòdul FLASH descrit a l’apartat 2.1. No permet 
l’opció de separació d’aigua d’una mescla d’hidrocarburs mitjançant el model 
de solubilitat en aigua i sols admet un corrent d’alimentació. 

Els modes d’operació que es disposa són: 

– Destil·lació sobtada isotèrmica 

– Destil·lació sobtada a fracció vaporitzada fixa 

– Destil·lació sobtada adiabàtica 

i els models termodinàmics recomanats són UNIQUAC, NRTL i 
MARGULES. 

Una vegada s’ha executat el càlcul, s’hi pot veure la calor intercanviada en el 
quadre de diàleg de la unitat. 

En la figura 2.22 es mostra la finestra d’edició amb la paleta de símbols, on 
s’ha assenyalat la icona per a la unitat LLVF. 
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Figura 2.22 Localització de la icona LLVF a la paleta de símbols 

2.2.2 Exercicis d’aplicació 

Com a exemples d’aplicació de la unitat FLASH de tres fases, es poden 
resoldre els mateixos exemples proposats com a aplicació de la unitat FLASH 
(secció 2.1.4), especialment els exemples 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 i 2.1.9. 

2.3 Unitat per a la simulació d’un extractor 
líquid-líquid

2.3.1 Descripció de la unitat 

CHEMCAD permet fer la simulació rigorosa d’una columna d’extracció 
líquid-líquid mitjançant la unitat “EXTRACTOR” (figura 2.23), que calcula 
els balanços de matèria i d'energia en l’extractor. Es permeten fins a 5 aliments 
i 6 extraccions de productes (a banda de l'extracte i del refinat), i fins a 300 
etapes de contacte. Per a portar a terme els càlculs, s’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 densitat), i la “base”, el que produeix el més pesant 
(més dens).  

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. 

FLASH DE
3 FASES 

(LLVF)
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En aquesta unitat, en cada etapa hi ha dues fases líquides, i no es considera 
l'existència d'una fase vapor. La fase lleugera, ascendeix per la columna i la 
fase pesada descendeix per aquesta. 

Llevat que s'especifique el contrari, se suposa que les fases estan en equilibri. 
Es pot especificar l'eficàcia d'etapa. 

Els paràmetres que cal 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 nombre 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. 

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 la relació d’equilibri 
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. 
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Els valors de les relacions d’equilibri s'han de calcular mitjançant un model 
capaç de predir l’existència de l’equilibri líquid-líquid, com ara UNIFAC, 
NRTL, UNIQUAC, Margules, TKWilson, Hiranuma. És molt important 
prestar molta atenció al conjunt de paràmetres binaris del model, que ha de ser 
capaç de reproduir adequadament el comportament del sistema. S’ha posar 
també molta cura a no confondre l’ordre en què s’introdueixen els paràmetres 
per a cada parella de components. 

Exemple 5. Simula un extractor de 3 etapes que treballa a 25ºC i 1 atm, on se separa 
una mescla d’aigua (W), acetona (A), àcid acètic (AC) i cloroform (C) i on 
s’introdueix el dissolvent C per la 1a etapa, i per l’última, un aliment amb la 
següent composició (fracció màssica): xW = 0,25; xA= 0,20; xAC = 0,55; xC = 0. El 
cabal d’aliment és de 100 kg/h i el de dissolvent de 350 kg/h. 

Paràmetres binaris per al model UNIQUAC (K)  

 W A AH C 
Aigua (W)  0,0 -164,3 -151,1 440,1 
Acetona (A)  453,7  0,0  926,1 -44,0 
Àcid acètic (AC)  366,0 -495,6  0,0 -75,1 
Cloroform (C) 1366,0 -226,2  312,8  0,0 

Una vegada s’han triat les unitats adequades per a la resolució del problema, 
mitjançant les tecles d’ordre “Format/Engineering units”, s’ha de construir el 
diagrama de flux. A la figura 2.23 es mostra la ubicació de la icona per a l’extractor 
en la paleta de símbols i a la figura 2.24 el diagrama de flux per a la resolució de 
l’exemple 5. En aquest cas, el dissolvent (cloroform) és més pesant que l’aigua. Per 
tant, es pot suposar que l’aliment serà mes lleuger que el dissolvent i, per tant, 
s’haurà d’introduir per la base de la columna. No obstant això, després d’introduir les 
dades d’ambdós corrents, això s’haurà de comprovar, mirant les densitats 
corresponents mitjançant un informe de propietats de corrents.  

Figura 2.23 Localització de la icona de l’extractor en la paleta de símbols de 
CHEMCAD. 
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Per a obtenir icones de les fletxes representatives d’aliments o productes diferents de 
les que apareixen en la paleta de símbols, es fa clic amb el botó dret del ratolí mentre 
el cursor assenyala la icona de la qual es volen obtenir representacions alternatives, i 
s’obrirà una subpaleta de símbols (Figura 2.25). 

Figura 2.24 Diagrama de flux per a l’exemple 5 

Figura 2.25 Subpaleta de símbols per a fletxes d’aliment 

El següent pas consisteix a definir la llista de components (figura 2.26) i seleccionar 
el model termodinàmic per al càlcul de l’equilibri entre fases. Segons les dades de 
l’enunciat del problema, en aquest cas s’ha d’utilitzar el model UNIQUAC. Com que 
s’ha de calcular l’equilibri líquid-líquid, en el quadre d’opcions termodinàmiques se 
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seleccionarà la opció “Vapor/Liquid/Liquid/Solid”. Encara que en aquest cas no s’ha 
de calcular l’equilibri líquid-vapor o líquid-líquid-vapor i, per tant, en aquest cas no 
afectarà els càlculs, per tractar-se d’un sistema que conté àcid acètic, haurà de 
seleccionar-se l’opció d’associació en fase vapor. A la figura 2.27 es mostra el quadre 
de diàleg corresponent.  

Figura 2.26 Llista de components per a l’exemple 5 

Figura 2.27 Opcions termodinàmiques per a l’exemple 5 

En eixir del quadre d’opcions termodinàmiques, el programa porta a un altre quadre 
amb els paràmetres binaris per al model seleccionat (figura 2.28). Es pot arribar a 
aquest mateix quadre mitjançant les tecles d’ordre “Thermophysical” i “Edit BIP’s”. 
El botó “Comp List” permet obrir una finestra amb la llista de components dels 
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sistema i el número d’ordre que correspon a cadascun, i amb el que és identificat sota 
els índexs i i j. Tota la informació relacionada amb la nomenclatura utilitzada pot 
trobar-se en l’ajuda del programa. En aquest cas es pot comprovar que hi ha parelles 
per a les quals el programa no disposa de valors per als paràmetres (parelles 1-4 i 2-
4), per tant no es podrà utilitzar directament la base de dades del programa i caldrà 
que l’usuari introduisca els valors dels paràmetres. En aquest punt és molt important 
recordar tot alló relacionat amb la naturalesa dels paràmetres binaris i la 
importància d’utilitzar paràmetres que procedisquen de la correlació de les dades 
d’equilibri del sistema amb què es treballe. És a dir, en general, no es poden 
“mesclar” paràmetres amb diferents procedències i sempre s’ha de fer una anàlisi 
rigorosa de l’adequació del conjunt de paràmetres que s’utilitzarà. Aquesta és una 
qüestió de molta transcendència, ja que és determinant dels resultats que 
s’aconseguisquen. Una mala elecció del conjunt de paràmetres binaris pot conduir a 
una simulació que s’allunye molt del que passarà en la realitat i que, per tant, 
conduirà a un disseny completament inadequat. En qualsevol cas, sempre s’haurà de 
comprovar la capacitat del conjunt de paràmetres binaris per a fer bones prediccions 
del sistema amb què es treballa. 

Figura 2.28 Contingut de la base de dades de CHEMCAD per als 
paràmetres binaris del model UNIQUAC per al sistema de l’exemple 5 

En aquest cas, l’enunciat del problema proporciona valors per als paràmetres binaris. 
Segons s’indica en l’ajuda del programa (figura 2.29), quan s’utilitza el model 
UNIQUAC, els paràmetres binaris per al càlcul de l’equilibri líquid-líquid han 
d’introduir-se en cal/mol (figura 2.29). Tanmateix, les dades de l’enunciat estan 
expressades en K. Per tant, s’hauran de multiplicar per la temperatura de treball (298 
K) i per la constant dels gasos, R = 1,98721 cal·mol-1·K-1 (figura 2.30).  
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Figura 2.29 Unitats requerides per CHEMCAD per als paràmetres binaris 
de diferents models de coeficients d’activitat 

Figura 2.30 Introducció dels paràmetres binaris de l’exemple 5 

A continuació s’han d’introduir les dades dels corrents (figura 2.31). És molt 
important recordar que, encara que els dos corrents que s’introdueixen en l’extractor, 
l’aliment i el dissolvent, són líquids, no s’hi pot especificar que la fracció vaporitzada 
de les corrents, V/F, és zero, ja que amb això s’estaria indicant que són líquids 
saturats, és a dir, a la seua temperatura de bombolla, mentre que realment són líquids 
subrefredats. Per tant, per a ambdós corrents, s’especificarà la temperatura i la 
pressió a què es troben. A més, s’ha de comprovar que el corrent que s’introdueix pel 
cap de la columna és el més dens. Per a fer-ho, una vegada especificats els corrents, 
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s’ha de consultar un informe de propietats: una vegada seleccionades les propietats 
que s’hi vol consultar (Results/Stream properties/select properties), es demana 
l’informe corresponent (Results/Stream properties/select streams o /feed streams) i 
s’obté un document amb format de processador de text (figura 2.32). Com s’hi pot 
veure, la densitat del dissolvent és 1482,855 kg/m3 i la de l’aliment és 967,840 kg/m3.
Per tant, el diagrama de flux dibuixat és correcte, i el corrent més dens, el de 
dissolvent, s’introdueix pel cap de la columna, i el menys dens, l’aliment, per la base. 
En cas que no s’haguera fet així, ara caldria canviar l’ordre d’introducció dels 
corrents en el diagrama de flux. 

El següent pas de la simulació consisteix a introduir les especificacions de la columna 
d’extracció. A la figura 2.33 es mostra el quadre de diàleg corresponent, al qual 
s’accedeix fent clic amb el botó esquerre del ratolí mentre s’està damunt de la icona 
de l’extractor, o bé mitjançant les tecles d’ordre Specificactions/select Unitops. S’ha 
d’especificar:

Nombre d’etapes, que en aquest cas és igual a 3. 
Pressió en el cap de la columna, que si es deixa en blanc fa igual a la pressió 
dels corrents d’alimentació. 
Pèrdua de pressió en tota la columna, que si es deixa en blanc, fa igual a zero. 
Pis on s’introdueix el primer corrent d’alimentació (el que entra més a dalt), 
que en un extractor, necessàriament ha de ser el pis 1. 
Pisos on s’introdueixen els corrents que entren per posicions intermèdies que, 
en aquest cas, no hi ha. 
Pis on s’introdueix l’últim corrent d’alimentació (el que entra més a baix), 
que en un extractor, necessàriament és l’últim pis de la columna, en aquest 
cas, el pis 3. 
Opcions de convergència. D’entrada, es poden deixar els valors per defecte. 
Eficiència de Murphree. Si es deixa en blanc, es fa igual a 1 en tots els pisos 
de l’extractor. 

Una vegada especificat l’extractor, ja es pot executar la simulació, mitjançant la tecla 
d’ordre “Run”. En aquest cas, el càlcul conclou ràpidament sense cap problema. A la 
figura 2.34 es mostren els resultats obtinguts per als corrents de refinat i d’extracte 
que, com es pot veure, són raonables, perquè s’obté un refinat amb molt poca acetona, 
mentre que l’àcid acètic es reparteix entre la fase aquosa i l’orgànica. Si es volen 
recuperar els resultats corresponents dels corrents que circulen per l’interior de 
l’extractor, es pot fer mitjançant les tecles d’ordre “Results/Tower profiles” per a 
veure els cabals dels corrents que ixen de cada pis de la columna (figura 2.35), 
“Results/Trays compositions” per a veure els perfils de composició (figura 2.36) o 
“Results/Trays properties” per a veure els perfils de propietats (figura 2.37). Si cal, es 
poden canviar les unitats amb que apareixen les composicions en aquests informes, 
mitjançant les tecles d’ordre “Results/set flow units”.  
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Figura 2.31 Corrents d’alimentació per a l’exemple 5 

Figura 2.32 Propietats dels corrents d’alimentació de l’exemple 5 



Models per a la simulació d’operacions unitàries de transferència de matèria 67

Figura 2.33 Especificacions per a l’extractor de l’exemple 5 

Figura 2.34 Resultats per a l’extracte i el refinat de l’exemple 5 
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Figura 2.35 Perfils de cabals dels corrents de l’extractor de l’exemple 5 

Figura 2.36 Perfils de composició dels corrents de l’extractor de l’exemple 5 



Models per a la simulació d’operacions unitàries de transferència de matèria 69

Figura 2.37 Perfils de propietats dels corrents de l’extractor de l’exemple 5 

Finalment, els perfils de cabals i de composició també es poden veure en forma 
gràfica, mitjançant les tecles d’ordre “Plot/Tower profiles”. Cal recordar que, en el 
cas d’un extractor, es fa referència a la fase més densa com a “líquid” i a la menys 
densa com a “vapor”, encara que ambdues fases són líquides. Es pot triar l’opció de 
representar el cabal total d’ambdues fases, marcant les caselles de verificació 
corresponents, però aleshores, caldrà triar com a unitats per als gràfics cabals 
màssics o molars, i no fraccions molars o màssiques. Tanmateix, si no es representen 
els cabals totals, les composicions si es poden representar com a fraccions molars o 
màssiques. No es poden representar de manera conjunta els perfils de composició de 
les dues fases, que s’hauran d’obtenir en gràfics diferents. Si es vol representar la fase 
lleugera, es triarà l’opció “Phase: 1. Vapor phase”. Les opcions “Light liquid phase” 
i “Heavy liquid phase” es refereixen al cas de destil·lació amb tres fases i, per tant, no 
són aplicables a l’extractor. A la figura 2.38 es mostra un exemple de selecció 
d’opcions per al gràfic dels perfils de la fase lleugera, i a la figura 2.39 es presenta el 
gràfic generat pel programa. 
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Figura 2.38 Selecció d’opcions per a la representació gràfica del perfils de 
cabals de fase lleugera i pesada i dels perfils de composició en la fase 

lleugera dels quatre components del sistema de l’exemple 5

Figura 2.39 Representació gràfica del perfils de cabals de fase lleugera i 
pesada i dels perfils de composició en la fase lleugera dels quatre 

components del sistema per a l’exercici 5 

Una opció molt útil que ofereix CHEMCAD és la possibilitat d’exportar els 
valors numèrics de qualsevol gràfic obtingut mitjançant l’opció “plot” a un 
fitxer amb format de full de càlcul, per exemple, d’Excel. Per a fer-ho, des 
d’una finestra d’edició de gràfics, com per exemple la que es mostra a la figura 
2.39, s’han de polsar les tecles d’orde “Graph/Data to Excel CSV file”. 



Models per a la simulació d’operacions unitàries de transferència de matèria 71

Llavors es genera un fitxer com el que es mostra a la figura 2.40. En tancar 
aquest fitxer, si s’accepten els canvis, queda emmagatzemat al mateix directori 
que la resta del treball de CHEMCAD i amb el mateix nom que el cas o el 
treball des d’on s’ha generat (EXEMPLE 5.XLS, en aquest cas). Si en 
qualsevol moment posterior, es genera un altre fitxer, s’emmagatzemarà de la 
mateixa manera i amb el mateix nom. Per tant, si es vol conservar aquest 
fitxer, caldrà canviar-ne el nom, des de l’administrador d’arxius. 

Figura 2.40 Valors numèrics corresponents als gràfics de la figura 2.39 

2.3.2 Exemples d’aplicació 

12. La separació de benzè (B) de n-hexà (H) per destil·lació ordinària presenta 
una certa dificultat. A pressió atmosfèrica la diferència dels punts 
d'ebullició és de 18,3ºC. No obstant això, tenint en compte la no-idealitat 
de la fase líquida, la volatilitat relativa disminueix a un valor inferior a 
1,15 per a concentracions elevades de benzè. Un mètode alternatiu de 
separació és l'extracció líquid-líquid amb una barreja de dimetilformamida 
(DMF) i aigua. El dissolvent, a 20ºC, és molt més selectiu per al benzè que 
per al n-hexà. Calcula, per a dues composicions del dissolvent, les 
composicions i fluxos dels corrents interetapes per a una cascada 
d'extracció líquid-líquid de cinc etapes d'equilibri, amb T = 20ºC i P = 20 
psia en tot el sistema, i amb els següents cabals i composicions: 

Aliment (20ºC, 20 psia): 300 lb-mol/ de H i 100 lb-mol/h de benzè 
Dissolvent (20ºC, 20 psia): CAS A: 750 lb-mol/h de DMF i 250 lb-mol/h  
d’aigua; CAS B: 500 lb-mol/h de DMF i 500 lb-mol/h d’aigua 

Les dades experimentals de l’equilibri entre fases per al sistema quaternari 
van ser ajustades per l’equació NRTL per Cohen i Renon (Can. J. Chem. 
Eng., 48, 291-296, 1970). Les constants dels parells binaris resultants són: 
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Par binari, i, j ij = (gij – gjj)/(RT) ji = (gji– gii)/(RT) ji

DMF, H 2,036 1,910 0,250 
Aigua, H 7,038 4,806 0,150 
B, H 1,196 -0,355 0,300 
Aigua, DMF 2,506 -2,128 0,253 
B, DMF -0,240 0,676 0,425 
B, aigua 3,639 5,750 0,203 

(Cas A, 5 etapes-1016 lbmol/h d’extracte amb fracció molar de benzè de 
0,038666 ) 

13. Es vol separar una mescla d ciclohexà i ciclopentà per extracció líquid-
líquid a 25ºC amb metanol. Calcula les composicions i els fluxos tant de 
productes com de corrents interetapes per a les següents condicions: 

Aliment: 700 lb-mol/h de ciclohexà i 300 lb-mol/h de ciclopentà 
Dissolvent: 1000 lb-mol/h de metanol 

a) 1 etapa d’equilibri 

b) 2 etapes d’equilibri 

c) 5 etapes d’equilibri 

d) 10 etapes d’equilibri 

(Cas c, 5 etapes-1100 lbmol/h d’extracte amb fracció molar de ciclopentà 
de 0,049792). 

14. Es vol extraure l’acetona d'una mescla que conté 30% en pes d’acetona i 
70% en pes d’acetat d’etil a 30ºC, usant aigua pura com a dissolvent. El 
refinat final ha de contenir 5% d’acetona, en base lliure d'aigua. Determina 
les relacions mínima i màxima de cabals de dissolvent i aliment i calcula 
el nombre d'etapes d'equilibri necessàries per a dos valors intermedis 
d'aquesta relació.  

Suggeriments: utilitza l'anàlisi de sensibilitat per a determinar els cabals 
màxim i mínim de dissolvent (vegeu com es fa això a la secció 2.3.3) 

(Model termodinàmic: UNIQUAC. Dissolvent/Aliment, mínim = 1,5. 
Dissolvent/Aliment, màxim = 3,6. Dissolvent/Aliment = 2: es necessiten 5 
etapes).

15. 200 kg/h d'una mescla d’àcid acètic-cloroform de composició 28% en pes 
d'àcid s'extrauen amb aigua operant en una columna d'extracció en 
contracorrent a 18ºC, per a obtenir un refinat que continga menys del 3% 
en pes d'àcid acètic. Calcula el nombre d’etapes necessàries si la quantitat 
d’aigua a emprar és de 25 kg/h 

(3 etapes-67,9366 kg/h d’extracte amb fracció màssica d’àcid acètic de 
0,4974).
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16. 200 kg/h d'una mescla d’àcid acètic-cloroform de composició 28% en pes 
d'àcid s'extrauen amb aigua operant en una columna d'extracció que consta 
de tres etapes d'equilibri. Determina la quantitat d'aigua a emprar com a 
dissolvent si es vol obtenir un refinat que conté un 10% d'àcid acètic. 

(3 etapes-129,09 kg/h d’extracte amb fracció màssica d’àcid acètic de 
0,4233).

17. Es disposa de 1000 kg/h d'una dissolució aquosa d'àcid benzoic de 
composició 30% en pes d'àcid. Per a separar l'àcid benzoic se sotmet la 
barreja a un procés d'extracció a 20ºC, emprant 1800 kg/h de benzè com a 
dissolvent. Si el sistema consta de 2 etapes d'equilibri, quin és el 
percentatge d'àcid benzoic que ha passat al refinat final? 

(2 etapes-2104,5 kg d’extracte amb fracció màssica d’àcid benzoic de 
0,142).

18. Es disposa de 1000 kg/h d'una dissolució aquosa de piridina de composició 
50% en pes. Se’n pretén reduir la concentració per sota del 3% en un 
procés d’extracció en contracorrent emprant clorobenzè com a agent 
d’extracció.

Calcula:
a) La quantitat mínima de clorobenzè que cal emprar. 

b) El nombre d'etapes teòriques si s'emprenen 1500 kg/h de 
clorobenzé

c) La quantitat i composició del refinat i extracte que surten del 
sistema.

(Mínim = 1350 kg/h. 3 etapes (piridina en el refinat: 1,07% (pes)). 

2.3.3 Aplicació d’un estudi de sensibilitat per a 
determinar les quantitats màxima i mínima de 
dissolvent necessari per a dur a terme una 
separació

Siga, per exemple, un cas com el de l’exemple 14, on s’ha de determinar la 
quantitat màxima i mínima de dissolvent necessària per a portar a terme una 
separació, en aquest cas de l’acetona d'una mescla que conté 30% en pes 
d’acetona i 70% en pes d’acetat d’etil a 30ºC, usant aigua pura com a 
dissolvent, de forma que el refinat final continga de contenir 5% d’acetona, en 
base lliure d'aigua. Una forma molt senzilla de determinar el cabal màxim 
necessari consisteix a fer simulacions successives en columnes on es va 
disminuint el nombre de pisos: el cabal màxim serà el corresponent a la 
columna que permeta fer la separació amb el menor nombre de pisos. En 
aquest punt, cal recordar que el nombre mínim de pisos que es permet en 
l’ESTRACTOR és 2, però que també es pot simular l’operació amb només 1 
etapa d’equilibri, utilitzant un “FLASH”. D’altra banda, el cabal mínim de 
dissolvent és el que es necessitaria en una columna amb infinits pisos. 
CHEMCAD permet fer simulacions que s’aproximen a aquesta situació, fixant 
un nombre de pisos molt elevat, per exemple 100, on s’arribe a una situació on 
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hi haja una zona de la columna on els canvis de composició quan es passa d’un 
pis al següent siguen molt petits. Aquesta forma de treballar és molt fàcil i 
còmoda. Tanmateix, el programa ofereix una eina, ”estudi de sensibilitat” que 
permet resoldre el problema de manera més automàtica, si bé també és cert, 
que requereix ser molt curós a l’hora d’introduir les especificacions tant en la 
finestra de simulació com en el quadre de diàleg de l’anàlisi de sensibilitat.

L’estudi de sensibilitat es troba sota la tecla d’ordre “Run/Sensitivity Study”
(figura 2.41) , i s’hi ha d’accedir després d’haver completat tots els passos 
previs a l’execució de la simulació mitjançant la tecla d’ordre “Run”. És a dir, 
s’han d’haver seleccionat les unitats de treball, dibuixat el diagrama de flux, 
seleccionat els components i els models termodinàmics i especificat els 
corrents d’alimentació i els equips que s’ha d’executar. A més, cal que les 
unitats seleccionades per al treball (sota les tecles d’ordre 
“Format/Engineering units”) i les utilitzades per a definir els corrents (cabals i 
composicions), com també les que s’utilitzaran en l’estudi de sensibilitat 
siguen les mateixes. És també molt important tenir en compte que en acabar 
l’estudi només es mostren resultats parcials, que cal analitzar amb molta cura i 
comprovar que no hi ha errades, ja que el programa no mostra missatges 
d’error en cas que alguna de las simulacions executades no haja convergit. 

Figura 2.41 Tecles d’ordre per a la utilització de l’estudi de sensibilitat 

La primera vegada que s’entra en l’estudi de sensibilitat, van obrint-se quadres 
de diàleg que van demanant la informació requerida. Quan s’entra 
posteriorment, es parteix d’un menú que permet accedir a una anàlisi anterior o 
a una de nova, com també gestionar les anàlisis existents (copiar, esborrar o 
canviar de nom) (figura 2.42). Una vegada dintre de l’anàlisi, s’obri un altre 
menú, des d’on s’accedeix als diferents quadres de diàleg (figura 2.43), des 
d’on es fan les següents tasques: 
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Editar la variable independent. Per variable independent s’entén una 
variable, que pot ser d’un corrent o d’un equip, que es fa variar dintre 
d’un interval determinat i amb uns increments també determinats, amb 
la finalitat d’observar l’efecte que té sobre altres variables (“variables 
registrades” o “Recorded variables”).

Es poden seleccionar fins a 2 variables independents. La segona és 
anomenada pel programa com a “paràmetre independent”, i pot 
ometre’s. Les especificacions del paràmetre independent són idèntiques 
a les de la variable independent. 

Editar les variables registrades. Això implica seleccionar les variables 
sobre les quals es vol veure l’efecte de la variació de les variables 
independents.

Executar l’estudi de sensibilitat i veure els resultats obtinguts.  

Figura 2.42 Menú d’accés a l’estudi de sensibilitat 
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Figura 2.43 Especificacions de l’estudi de sensibilitat 

En la figura 2.44 es mostra un exemple d’especificacions de variable 
independent, corresponent a l’exemple d’aplicació número 14. Prèviament 
s’han seguit tots els passos necessaris per a simular un extractor amb 100 
etapes, que es pot considerar com una aproximació a un extractor amb infinites 
etapes que, per tant, requerirà el cabal mínim de dissolvent per a aconseguir 
una certa separació. S’ha seleccionat una variable del corrent 1 (dissolvent) i la 
variable seleccionada ha sigut el cabal total d’aquest corrent, que es farà variar 
entre 50 i 500 kg/h (les mateixes unitats seleccionades en el quadre dels 
corrents i com a unitats de cabal en “Format/Engineering units”), considerant 
20 increments dintre de l’interval (és a dir, fent 21 simulacions amb cabals de 
dissolvent entre 50 i 500 kg/h).  
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Figura 2.44 Especificacions de la variable independent per a determinar el 
cabal mínim de dissolvent per a l’exemple d’aplicació 14. 

En la figura 2.45 es mostren les especificacions per a les variables registrades. 
Atès que es vol veure el cabal d’aigua necessari per a obtenir un refinat amb 
menys del 5% d’acetona en base lliure d’aigua, s’ha optat per seleccionar com 
a variables registrades els cabals màssics d’acetona i d’aigua en el corrent de 
refinat (figura 2.45).

Una vegada s’han seleccionat les variables independents i les registrades, s’ha 
d’executar l’estudi de sensibilitat (“Run All” o “Run Selected Units”, segons el 
cas) i, finalment, es pot vore els resultats en forma gràfica (“Plot results”) o 
com a informe “Report results”. La simulació dels 21 casos que constitueixen 
l’estudi es veu molt facilitada si, una vegada que s’ha executat un cas en la 
finestra de simulació, se selecciona l’opció “Initial flag = 1 Reload column 
profile” dintre del quadre d’especificacions de l’extractor. D’aquesta manera, 
cada nou cas que es calcula parteix dels resultats obtinguts en el cas que 
s’acaba de resoldre i, per tant, s’està molt a prop de la solució buscada i 
s’estalvien problemes de convergència. 
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Figura 2.45 Selecció de variables registrades per a determinar el cabal 
mínim de dissolvent per a l’exemple d’aplicació 14. 

En la figura 2.46 es mostren els resultats de l’estudi de sensibilitat. Tanmateix, 
per a trobar el cabal d’aigua que proporciona el refinat especificat, amb 5% 
d’acetona en base lliure d’aigua, cal fer càlculs addicionals. En aquest cas, el 
problema es pot resoldre amb molta comoditat si s’obtenen els resultats en 
forma gràfica (figura 2.47) i s’exporten els valors representat a Excel 
(Graph/Data to Excel CSV file), on pot calcular-se el quocient entre el cabal 
d’acetona i la suma dels cabals d’aigua i acetona en el refinat (figura 2.48). 
Com s’hi pot veure, el cabal d’aigua necessari es troba entre 140 y 162,5 kg/h. 
Per tant, ara caldria repetir l’estudi, però restringint més l’interval d’estudi 
entre els dos valors calculats. 
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Figura 2.46 Resultats de l’estudi de sensibilitat per a trobar el cabal mínim 
de dissolvent de l’exemple d’aplicació 14 

Figura 2.47 Resultats de l’estudi de sensibilitat per a trobar el cabal mínim 
de dissolvent de l’exemple d’aplicació 14 
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Figura 2.48 Càlcul del percentatge d’acetona en base lliure d’aigua  
per als casos simulats en un estudi de sensibilitat per a trobar el cabal 

mínim de dissolvent de l’exemple d’aplicació 14 

2.4 Unitats per a la simulació de columnes de 
rectificació i d’absorció 

CHEMCAD permet la possibilitat de seleccionar un tipus de mètode 
aproximat o dos de mètodes rigorosos per a resoldre la simulació o el disseny 
de cascades d’etapes d’equilibri líquid-vapor o líquid-gas: 

SHORTCUT: utilitza el mètode aproximat de Fenske-Underwood-
Gilliland.

TOWER: utilitza un mètode rigorós (un mètode dintre-fora) per a 
columnes estàndard. 

TOWER PLUS: utilitza un mètode rigorós (un mètode dintre-fora) per 
a columnes complexes. 

SCDS: utilitza un mètode rigorós (correcció simultània) per a columnes 
estàndard. És el model apropiat per a resoldre problemes amb 
superfraccionadors i columnes amb reacció química. 

Segons el cas particular que s’ha de resoldre, es recomana utilitzar una unitat o 
una altra. Així doncs, per exemple:  

Condició imposada       Model apropiat
 Eficiència del pis < 100%     SCDS 
 Absorbidors o bombes laterals    TOWER PLUS 
 Especificació de les condicions del pis  TOWER, TOWER PLUS 
 Destil·lació reactiva       SCDS 
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2.4.1 Disseny o simulació aproximada de columnes 
de rectificació. Unitat SHORTCUT 

CHEMCAD permet la possibilitat d'aplicar el mètode de Fenske-Underwood-
Gilliland (FUG) per a resoldre de manera aproximada la simulació o el disseny 
de columnes de destil·lació, per mitjà de l'ús de la unitat SHORTCUT. El 
programa de destil·lació SHORTCUT utilitza el mètode de FUG per a simular 
una columna de destil·lació senzilla amb un aliment i dos productes, destil·lat 
(primer 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 pot calcular 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 dalt a baix. 
El pis de dalt 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 que cal 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 component LK en el cap de la columna (en el destil·lat): es 
necessita un valor entre 0,5 i 1. Per a la 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) 
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Recuperació del component 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 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 (paràmetre 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 vol 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 vol 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 

Correlació de Fenske 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. 

Exemple 6. Dissenya la columna per a separar una mescla equimolar de metà, età, 
propà i n-butà, que es troba vaporitzada en un 40%, i obtenir un destil·lat amb el 
99% de l’età alimentat i un residu amb el 99% del propà alimentat, utilitzant una 
raó de reflux 1,15 vegades superior a la mínima. Calcula el reflux mínim i el 
nombre mínim d’etapes d’equilibri necessàries. Analitza la variació del nombre de 
pisos i de les calors intercanviades en el condensador i la caldera quan la raó de 
reflux varia entre 1 i 2 vegades el seu valor mínim. La pressió d’operació és de 20 
atm.

CHEMCAD només permet resoldre els problemes de disseny de manera aproximada, 
utilitzant la unitat SHORTCUT, llevat que es faça un disseny basat en simulacions 
rigoroses successives. A la figura 2.49 es mostra el diagrama de flux per a resoldre 
l’exemple proposat, com també la posició de la unitat SHORTCUT en la paleta de 
símbols. En aquest cas és adequat utilitzar el model SRK per a resoldre el problema. A 
més, s'introdueix un cabal d’aliment de 100 kmol/h com a base de càlcul. Per a definir 
la condició tèrmica de l’aliment s’especifiquen la pressió i la fracció vaporitzada.  
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Figura 2.49 Diagrama de flux per a l’exemple 6 amb indicació de la 
ubicació de la icona de SHORTCUT en la paleta de símbols 

En la figura 2.50 es mostra el quadre d’especificacions de la unitat SHORTCUT amb 
els valors corresponents a l’exemple 6. S’ha seleccionat un mode de disseny, amb 
l’equació de Fenske per a determinar la posició òptima del pis d’alimentació. A més, 
encara que l’enunciat del problema no en diu res, s’ha seleccionat l’opció de 
condensador parcial. Això requeriria un càlcul addicional per tal de determinar quina 
és l’opció més adequada, però, el fet que s’haja d’obtenir un destil·lat ric en metà i 
età, suggereix que un condensador total requeriria operar a temperatures massa 
baixes. No s’especifiquen ni la pressió ni la pèrdua de pressió, per tant, es 
considerarà que la pressió en el cap de la columna és la de l’aliment, 20 atm, i que la 
pèrdua de pressió en tota la columna és zero. Com que es tracta d’un problema de 
disseny, s’introdueix el quocient entre la raó de reflux d’operació i la raó de reflux 
mínima. A continuació se seleccionen els components clau, que sempre seran els 
components que es vol separar i que, en aquest cas, són l’età i el propà i els graus de 
recuperació en el destil·lat respectius que, d’acord amb l’enunciat del problema són 
0,99 i 0,01. Finalment, atès que es vol fer un estudi del cas, es marquen els límits per a 
la raó de reflux, entre 1,01 i 2 vegades el valor mínim, i s’indica el nombre de casos 
que es vol obtenir dintre d’eixe interval (10). Finalment, s’executa la simulació. 

SHORTCUT 
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Figura 2.50 Especificacions per a SHORTCUT d’acord amb l’exemple 6 

En la figura 2.51 es mostren els resultats obtinguts per al destil·lat i el residu en 
executar SHORTCUT amb les especificacions de la figura 2.50. Els valors per al 
reflux mínim, el nombre mínim d’etapes, el nombre d’etapes necessàries i la posició 
del pis d’alimentació, com també els resultats per a la calor que és necessari aportar 
en la caldera i la que és necessari eliminar en el condensador es troben dintre del 
quadre de diàleg de SHORTCUT (figura 2.52). Finalment, els resultats del estudi del 
cas es poden trobar en un informe a què s’accedeix amb les tecles d’ordre 
“Results/Unit Op’s”. 

Figura 2.51 Resultats per al destil·lat i el residu de l’exemple 6 
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Figura 2.52 Resultats per al reflux mínim, nombre mínim d’etapes, nombre 
d’etapes i posició del pis d’alimentació de l’exemple 6 

Figura 2.53 Resultats de l’estudi del cas l’exemple 6 
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2.4.2 Simulació rigorosa de columnes de rectificació 
o d’absorció. Unitat SCDS 

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, 
el programa permet realitzar una selecció entre una àmplia gamma d'opcions. 
Com a norma general, se 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.  

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.
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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 dalt a baix. El pis de dalt 
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 d’aquest valor més l'eventual extracció lateral de producte. El 
reflux procedent del condensador sempre es considera que és el corrent L1.

2.4.2.1 Paràmetres per a la simulació amb SCDS 

Dintre del quadre de diàleg de SCDS hi ha tres pàgines de paràmetres: una 
pàgina d’opcions generals, on s’indica la configuració de la columna (tipus de 
condensador, aliments i pisos d’alimentació, etc.), una altra d’especificacions, 
on s’indiquen els objectius de la separació i una última de paràmetres de 
convergència, on es poden suggerir valors inicials per a començar el càlcul 
iteratiu. A continuació es descriuen els paràmetres que cal introduir en 
cadascuna d’aquestes. 

Pàgina d’opcions generals 

Tipus de condensador: 

0. Condensador total: destil·lat líquid 

1. Condensador parcial de dues 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 vol 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 de 
flux.

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 
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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 ó 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 nombre (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: nombre 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 l'entrada de múltiples corrents al mateix pis, cal 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) 
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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 refereix 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 diferents 
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 dues 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 

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 
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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), com també la identificació dels components especificats 
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), com també la identificació dels components especificats 
en el residu la composició o cabal del qual s'introdueix (només si s'ha 
seleccionat un mode que ho requerisca). 
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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 aquesta 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 

Les especificacions dels corrents laterals s'introdueixen segons siga al mode 
elegit (paràmetre anterior), com també l'especificació del component del 
corrent lateral la composició o de les quals s'introdueix cabal (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, com també 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 SHORTCUT. 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

Factor = (V2 + L1 + Aliment/3)/2 
Tolerància = 10 9·[(2·nc + 1)·npisos· (4·Factor)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’arrodoniment durant el càlcul. 
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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 que cal donar les estimacions del primer 
i últim pis. 

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 

2.4.2.2 Qüestions que cal tenir en compte quan s’utilitza  
la unitat SCDS 

Algunes qüestions que cal tenir en compte: 

Si se 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. 
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Els problemes de destil·lació reactiva poden també simular-se amb 
SCDS definint les reaccions com a cinètica o equilibri en la fase líquida 
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 refredadors interetapes 
s'introdueixen com a corrents d'entalpia amb cabal zero. 

El primer corrent d'eixida sempre és el destil·lat i l'últim, 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 qual ixen un líquid i un 
vapor, el vapor es considera com el destil·lat, i el líquid és el primer corrent 
lateral.

Exemple 7. Simula de manera rigorosa mitjançant un mètode de correcció 
simultània la columna de destil·lació dissenyada en l’exemple 6. 

Igual com en l’exemple anterior, es comença seleccionant les unitats i el model 
termodinàmic apropiat (els mateixos que en el problema 6). A continuació, es dibuixa 
el diagrama de flux. Tal com es mostra a la figura 2.55, hi ha diferents configuracions 
de columnes SCDS. Es poden triar aquestes configuracions fent clic amb el botó dret 
damunt la icona del mòdul SCDS. En aquest cas, es tria una amb condensador i 
caldera. Això és només per a dibuixar ja que les opcions del mòdul són independents 
de la icona triada. 
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Figura 2.55 Diagrama de flux de la columna de l’exemple 7 

Una vegada dibuixat el diagrama, s’hi introdueixen les dades del corrent 
d’alimentació, que són les mateixes que en l‘exemple 6, i se selecciona la columna i 
s’hi introdueixen els paràmetres del problema (figura 2.56). En la primera pàgina de 
paràmetres es tria el tipus de condensador i, obligatòriament, els camps que estan en 
verd, en aquest cas corresponen a l’especificació dels 23 pisos de la columna (amb 
condensador i caldera inclosos) i el pis d’alimentació. Els altres camps que no 
estiguen ressaltats no són obligatoris però, si es volguera fer una simulació més 
rigorosa i se’n conegueren les dades, s’haurien d’omplir, per exemple, amb la 
caiguda de pressió o l’eficiència del primer o últim pis. En la segona pàgina 
s’introdueixen els valors de les especificacions corresponents al condensador i la 
caldera, tal com es mostra en la figura 2.57. D’aquesta manera queda totalment 
definida la columna. És molt important tenir en compte que, amb molta freqüència, la 
selecció dels tipus d’especificacions triades en aquesta pàgina és determinant de 
l’evolució del càlcul iteratiu de la columna i de les possibiltats d’arribar a la 
convergència. Per tant, cal tenir en compte totes les recomanacions i consideracions 
que, en relació amb aquesta qüestio, es fan en els manuals d’operacions de separació 
en enginyeria química. 
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Figura 2.56 Menú d’especificacions generals de la columna SCDS de 
l’exemple 7 

Figura 2.57 Menú d’especificacions del condensador i la caldera 

Una vegada fet això, només cal executar aquest mòdul prement el “Run”. Tal com 
s’ha explicat abans, això es pot fer amb el botó de la barra d’icones de la pantalla 
general o, situant el punter damunt aquesta unitat, prement el botó dret del ratolí i 
seleccionant l’opció “Run selected units”. 
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Figura 2.58 Missatge d’advertinments en executar la simulació de la 
columna de l’exemple 7 

En executar la columna, ix un missatge d’avís -“Warning”- (figura 2.58). que fa un 
repàs de les variables no especificades (i que no cal que siguen especificades 
obligatòriament) juntament amb els possibles errors associats a les variables 
especificades. Si no hi ha errors, com en aquest cas, es pot continuar, encara que es 
pot reconsiderar fer cas de les advertències. Si hi haguera errors, el programa no 
permetria continuar fins que no estigueren corregits. Pel que fa a les estimacions de 
variables, que es tyroben a la tercera pàgina d’especificacions de la columna, es 
recomana que no s’introduïsquen, llevat que s’estiga molt segur dels valors introduïts. 
Una vegata revistats tots aquets misstages, es prem el botó “Yes”. En la part inferior 
esquerra de la pantalla apareix el missatge “Run finished” quan ja ha acabat el 
càlcul. Ara ja es poden veure els resultats dels corrents d’eixida (figura 2.59). 
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Figura 2.59 Resultats obtinguts en la simulació de la columna de l’exemple 
7

Per a veure els resultats del càlcul de la raó de reflux de la columna i dels calors 
intercanviats en el condensador i la caldera, se selecciona la tercera pàgina 
d’especificacions del mòdul SCDS (figura 2.60). En aquesta mateixa pàgina hi ha una 
opció molt útil, que permet facilitar la convergència en el cas d’un càlcul iteratiu o 
quan s’haja de repetir la simulació de la columna, canviant només un poc el valor 
d’alguna especificació. Aquesta opció es troba sota “Convergence” i s’hi accedeix 
seleccionant les opcions per a ”Initial flag”. Per exemple, l’opció “1 Reload column 
profile” fa que la següent simulació de la columna comnence considerant com a 
valors de partida per al càlcul iteratitu els valors que tenen assignats totes les 
variables del sistema com a resultat del càlcul anterior. D’aquesta manera, es poden 
utilitzar els procediments recomanats en els llibres d’operacions de separació, basats 
en la resolució de columnes “difícils” mitjançant un procés pas a pas, on es parteix 
d’una columna diferent de la que es vol, però de resolució més fàcil. També es pot 
utilitzar per a fer més iteracions sense necesitat de modificar el valor que per defecte 
té el programa pel nombre d’iteracions. 
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Figura 2.60 Menús d’especificacions de convergència per a l’exemple 7 

Com que aquest és un mòdul de simulació rigorosa es poden consultar les propietats 
dels corrents interns de la columna triant l’opció “Tower profile”, dins del menú de 
“Results” de la línia de tecles d’ordre (figura 2.61). En el menú que hi apareix es 
poden triar diferents opcions. Cal tenir en compte que es genera un única gràfica 
cada vegada, per tant, si es vol dibuixar el perfil de temperatures de la columna 
(figura 2.62), no es podran obtenir al mateix temps els perfils de cabal o de 
composició.  

Figura 2.61 Opció per a veure els perfils de la columna 
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Figura 2.62 Menú d’especificacions del perfil de temperatura de la columna 
de l’exemple 7 

Per exemple, en la figura 2.63 es mostra la variació de la temperatura amb el número 
de pis, és a dir, el perfil de temperatures al llarg de la columna. S’hi pot observar una 
discontinuïtat al voltant del pis 12, que és el d’alimentació. 

Figura 2.63 Perfil de temperatura al llarg de la columna de l’exemple 7 

Pera representar perfils de cabals o de composició, de líquid o de vapor, s’ha de tenir 
en compte que no és compatible la representació de cabals totals de vapor o de líquid 
amb la representació dels perfils de composicó de qualsevol fase. Això és clar ja que, 
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com que només es mostra una gràfica, les corbes representades han d’estar totes 
expressades en les mateixes unitats. Si, per exemple, es vol representar els perfils de 
cabals de líquid (cabal total i cabals de components), s’ha de seleccionar l’opció de 
dibuixar el líquid (“Plot total liquid flow”) i també la fase i les unitats així com els 
components desitjats, tal com es mostra en la figura 2.64. El resultat es pot observar 
en la figura 2.65: com la temperatura, presenten una discontinuïtat al voltant del pis 
d’alimentació.

Figura 2.64 Menús d’especificacions per a obtenir els perfils del líquid en 
l’exemple 7 

Figura 2.65. Perfil de cabals dels components al llarg de la columna de 
l’exemple 7 
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En el cas de simulacions amb problemes de convergència, cal recordar que les 
opcions “Display trace window” o “Generate run history”, que es troben en la 
finestra de la tecla d’ordre de “Convergence” sota el menú de “Run”, permeten 
visualitzar els resultats corresponents a les successives iteracions del procés de càlcul 
iteratiu.

2.4.3 Simulació rigorosa de columnes de rectificació 
o d’absorció. Unitat TOWER 

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”, 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 
descrites prèviament per a SCDS. La convergència és més ràpida que amb el 
mòdul SCDS i, per tant, se’n recomana l’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.

2.4.3.1 Paràmetres per a la simulació amb TOWER 

Els paràmetres que cal 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. 
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Nombre 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). 

Mode del pis: es tria depenent dels paràmetres d'entrada que es vulga 
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 

...

Especificacions del pis: s'introdueixen segons siga al mode triat (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. 

2.4.3.2 Qüestions que cal tenir en compte quan s’utilitza  
la unitat TOWER 

El mòdul TOWER també permet simular columnes de destil·lació amb tres 
fases en algun dels seus pisos; per a fer-ho s'ha de seleccionar l'opció LLV en 
el menú per al càlcul de K i parar atenció en la selecció del model 
termodinàmic, que ha de ser capaç de reconèixer l'existència de dues fases 
líquides, i dels BIP. No obstant això, atès que en aquests casos es tracta de 
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mescles de naturalesa altament no ideal, sol recomanar-se usar el mòdul 
SCDS.

Quan es fa 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 es troben 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 vol 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 que cal separar tenen punts d'ebullició pròxims, la 
diferència de temperatura entre els extrems de la columna serà xicoteta, i 
l'estimació inicial de les temperatures serà 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, cal seleccionar una altra opció 
per al càlcul de K. 

Si es presenten problemes de convergència, s'han de tenir 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. 
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Exemple 8. Es pretén utilitzar un absorbidor de 4 etapes teòriques per a separar els 
components més pesants d’una mescla sobreescalfada d’hidrocarburs gasosos a 400 
psia amb oli de pes elevat. Feu una estimació dels fluxos i composicions del vapor i 
del líquid a l’eixida suposant que l'absorbent es recircula des d'un altre absorbidor. 
Els cabdals i les temperatures són les mostrades en la figura 2.66. 

Figura 2.66 Esquema del procés 

Per a simular l’absorbidor se selecciona el mòdul Tower però triant una icona que no 
tinga condensador ni caldera, tal com es mostra en la figura 2.67, encara que cal 
recordar que els càlculs que es faran són independents de l’aspecte de la icona 
seleccionada i, per tant, no estan condicionats per aquesta selecció. Com que tots els 
components són hidrocarburs, se selecciona el model SRK tant per a l’equilibri com 
per a l’entalpia. 
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Figura 2.67 Esquema del absorbidor triat per a l’exemple 8

Una vegada introduïdes les dades dels corrents alimentats, en la primera pàgina 
d’especificacions de la unitat Tower s’introdueixen les que són conegudes. En primer 
lloc, el fet que la columna no disposa de condensador, com també la pressió de la part 
superior de la columna. També s’hi introdueixen el nombre de pisos i la posició dels 
pisos d’alimentació per als corrents de dissolvent i extractant (figura 2.68). És 
importnat tenir en compte que, òbviament, una columna sense condensador 
necessàriament ha de tenir una introducció d’aliment líquid pel pis 1, perquè 
proporcione cabal de líquid descencent per tota la columna, i que una columna sense 
caldera, necesàriament ha de tenir una introducció d’aliment gasos pel darrer pis de 
la columna perquè proporcione cabal de vapor o gas ascendent per tota la columna. 
Per tant, en aquest cas, els pisos d’alimentación són l’1 i el 14. 
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Figura 2.68 Menú d’especificacions generals de la unitat Tower per a 
l’exemple 8 

Cal tenir en compte que, en el cas d’un absorbidor, en què la columna a simular no té 
condensador ni caldera, cal assegurar-se que, en la segona pàgina d’especificacions 
de la columna (figura 2.69), les especificacions selecxcionades pel condensador i la 
caldera són, respectivament, “No condensador” i “No reboiler” ja que, en qualsevol 
altre cas, la simulació es farà considerant que sí que hi ha aquests equips. Finalment, 
s’executa la simulació, mitjançant la tecla d’ordre o la icona de “Run”, de la mateixa 
manera que en l’exemple anterior. Seguidament apareix el missatge sobre les 
estimacions no especificades, però sense cap error, i s’obtenen els resultats que es 
mostren d’aquest en la figura 2.70. 
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Figura 2.69 Segona pàgina d’especificacions del menú de Tower, aplicades 
a un absorbidor  

Figura 2.70 Resultats de la simulació de l’exemple 8 
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2.4.4 Simulació rigorosa d’aproximada de columnes 
de rectificació o d’absorció. Unitat TOWER PLUS 

El programa TOWER PLUS és semblant al programa TOWER, però permet 
resoldre columnes més complexes, incloent-hi 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 corrents interns. 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. 

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) 
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Els productes procedents dels desorbidors no s'inclouen ací, ja que 
CHEMCAD reconeix que si hi ha un desorbidor, tindrà el seu producte 
corresponent.

A continuació s'han d'especificar els paràmetres per a les unitats incloses en 
l'operació: 

Columna principal 

Nombre de pisos (incloent-hi 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 
es 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 refereix, 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 aquesta 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 requereix 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'aquests ha de tenir 
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 vol 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 que cal introduir són: 

Nombre de pisos 

Pis de la columna principal del qual 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'hi inclou el cabal, la P i la T d'aquest 
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 del qual s'arreplega el fluid i pis al qual es retorna la fase (0 per a 
líquid i 1 per a vapor) 

Especificacions, que poden classificar-se en dues categories: 

1. Balanç de matèria: 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. 
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Normalment se selecciona una opció del balanç de matèria 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 pis per a suplir la diferència 
entre graus de llibertat i especificacions. Normalment se solen triar pisos 
pròxims a la recirculació. Si no se selecciona una especificació de balanç de 
matèria es recomana donar una estimació de cabal. 

Intercanviadors laterals 

Se n'ha d'especificar la localització i la pèrdua de calor (positiva per a 
calfament i negativa per a refredament). Pot introduir-se el valor 0, i en aquest 
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. 

Exemple 9. Simula una columna de rectificació de 16 etapes amb condensador mixt 
(etapa 1) i caldera (etapa 16). La pressió en el condensador es de 238 psia i en la 
caldera de 243 psia. L’aliment, amb una composició de 2,5 lbmol/h d’età, 14,0 de 
propà, 19,0 de n-butà, 5,0 de n-pentà i 0,5 de n-hexà, entra en el pis 6 a 170°F i 300 
psia. Un altre aliment de composició 0,5 lbmol/h d’età, 6,0 de propà, 18,0 de n-butà, 
30,0 de n-pentà i 4,5 de n-hexà, entra en el pis 6 a 170°F i 300 psia. 
Del condensador mixt ixen 15 Ibmol/h de destil·lat vapor i 5 lbmol/h de destil·lat 
líquid. A més a més, hi ha una refrigeració interetapes en l’etapa 3 a la qual s’hi 
eliminen 200000 Btu/h i dues extraccions laterals: una de corrent líquid en el pis 3 
de 3 lbmol/h i l’altra de vapor en el pis 13 de 37 lbmol/h. 

Per a realitzar la simulació se selecciona la unitat Tower Plus. Hi ha diferents 
configuracions com es pot apreciar a la part superior esquerra de la figura 2.71, 
encara que, com ja s’ha dit en problemes anteriors, el tipus de càlculs és el mateix per 
a totes . 
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Figura 2.71 Selecció de la unitat Tower Plus 

Per tant, es fa el diagrama corresponent a l’enunciat del problema, en què s’inclouen 
les dues alimentacions, les dues eixides laterals de producte, el producte de cap i el de 
cua. No s’ha d’oblidar incloure una eixida més de producte lateral perquè es tracta 
d’un condensador mixt. El resultat final es pot apreciar en la figura 2.72, on el 
corrent 3 representa el destil·lat vapor, i és el que dins de la nomenclatura del 
programa apareix com el producte vapor del pis 1, i el corrent 4, que s’extraurà del 
pis 1 -del condensador- és el desti·lat líquid. Una vegada fet el dibuix se selecciona el 
model termodinàmic i els components del sistema. Com que tot són hidrocarburs, se 
seleccionarà el model SRK.  

Figura 2.72 Esquema de la columna de l’exemple 9 
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En la figura 2.73 es pot apreciar la primera pantalla d’especificacions de la unitat 
Tower Plus, on s’ha d’especificar el nombre de cadascuna de les “operacions” 
addicionals que s’hi vol incloure. En aquest cas, en té un ebullidor interetapes (un 
intercanviador de calor) i tres productes laterals (dues extraccions laterals i l’eixida 
del condensador mixt), s’ha d’omplir aquest menú segons es mostra ena la figura 
2.73. 

Figura 2.73 Configuració general de la columna de l’exemple 9 

Seguidament, el programa va traient les finestres succesives en què s’han d’introduir 
les especificacions del problema. En acabar, s’hi podrà accedir mitjancant un menú 
que s’obrirà en seleccionar l’opció d’especificacions de la columna. En la figura 2.74 
es mostra la pantalla d’especificacions principals de la columna, on s’especifiquen el 
nombre de pisos, la pressió d’operació la columna i la caiguda de pressió. A més a 
més, a la part dreta del quadre de diàleg, s’introdueixen les posicions dels pisos de les 
alimentacions. 
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Figura 2.74 Especificacions principals de la columna de l’exemple 9 

La finestra següent conté les opcions per al condensador. És important fer notar que 
ha de confirmar-se que sí que hi ha condensador, activant la casella de verificació 
corresponent que hi ha al cantó superior esquerre de la finestra. En aquest cas, s’ha 
optat per especificar el cabal de destil·lat que, com ja s’ha dit, correspon al cabal de 
destil·lat n fase vapor (figura 2.75). 

Figura 2.75 Menú d’especificacions del condensador per a l’exemple 9 
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En la figura 2.76 es mostra la pantalla d’especificacions corresponent a la caldera. És 
molt similar a la del condensador i, si hi ha caldera, s’ha d’activar la casella de 
verificació correspondent. En aquest cas, com a especificació de la caldera s’ha triat 
la del cabal de residu, que es calcula plantejant un senzill balanç de matèria global al 
voltant de tota la columna.  

En totes dues fnestres, de condensador i caldera, s’indica que no es poden introduir 
més de dues especificacions. Com és conegut, en una columna convencional, una 
vegada especificat el nombre de pisos en cada sector de la columna, la presió 
d’operació i la caiguda de pressió, i el cabal, temperatura pressió i composició de 
l’aliment, només queden dos graus de llibertat, que habitualment s’utilitzen per a fer 
una especificació en el condensador i una altra en la caldera. Per tant, si 
s’espeficaren dues variables en el condensador, no se’n podria especificar cap en la 
caldera. Pel que fa a la unitat Tower Plus, òbviament, no es poden donar més 
espeficacions de les permeses pels graus de llibertat del sistema, però aquestes es 
poden repartir d’una manera molt flexible, donant més especificacions de les 
habituals en alguns llocs, cosa que necesssriament implica que s’hauran de llevar 
d’altres. El programa permet també canviar especificacions típicament assignades a 
equips (condensador, caldera, intercanviadors laterals, bombes, etc.) per 
especificacions en pisos de la columna. 

Figura 2.76 Menú d’especificacions de la caldera per a l’exemple 9 

Les opcions corresponents a la refrigeració interetapes es mostren en la figura 2.77. 
Com que és una refrigeració, la calor intercanviada tindrà signe negatiu. 
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Figura 2.77 Menú d’especificacions del intercanviador interetapes 

En les figures 2.78, 2.79 i 2.80 es mostren les especificacions per a les tres eixides 
laterals de producte. En primer lloc, en la figura 2.78 es mostra l’eixida del líquid del 
condensador. Com que aquest és la primera etapa de la columna s’ha d’especificar el 
pis 1 com el de l’extracció. En les figures 2.79 i 2.80 es mostren les dues extraccions 
laterals de producte. La primera és líquida, al pis 3 i la segona és de vapor, al pis 13. 

Figura 2.78 Especificacions del corrent que ix del condensador mixt per a 
l’exemple 9 
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Figura 2.79 Especificacions del corrent que ix del pis 3 per a l’exemple 9 

Figura 2.80 Especificacions del corrent que ix del pis 13 per a l’exemple 9 

Una volta introduïdes totes les particularitats i especificacions de la columna, el 
porgrama trau una finestra més, corresponent a qualsevol pis de la columna, que 
s’hauria d’especificar, si calguera, per si s’haguera optat per canviar alguna 
especificació d’equips o de corrents laterals per una especificació en un pis. Per tant, 
en el cas que es volguera fer alguna especificació a un determinat pis, s’hauria 
d’omplir alguna de les opcions que es mostren en la figura 2.81. 
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Figura 2.81 Opcions d’especificacions d’un pis dins del menú 
d’especificacions de Tower Plus 

Finalment, les opcions de convergència de la columna es poden modificar en la 
pantalla que es mostra en la figura 2.82. És en aquesta finestra on es pot trobar 
l’opció “1 Reload column profile” dins de “Initial flag”, que pot resultar tan útil per 
a facilitar la convergència dels càlculs. A més, per tal d’afavorir la convergència de 
la columna, pot introduir-se també un perfil de temperatura i composició de la 
columna tal com es mostra a la figura 2.83, encara que si no se’n està molt segur, val 
més no fer-ho 

Figura 2.82 Menú de les opcions de convergència dins del menú 
d’especificacions de Tower Plus 
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Figura 2.83 Estimacions del perfil de la columna dins del menú 
dèspecificacions de Tower Plus 

Una vegada introduïdes totes les dades, ja es pot executar la columna. La finestra 
d’avisos mostra nombrosos advertiments però cap error, com es pot observar en la 
figura 2.84. 

Figura 2.84 Advertiments apareguts en executar la columna de l’exemple 9 
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Finalment, els resultats de la simulació es recullen en la figura 2.85. 

Figura 2.85 Resultats obtinguts en la simulació de l’exemple 9 

2.4.5 Alguns exemples d’aplicació addicionals 

En aquesta secció es presenten exemples resolts, que serveixen per a il·lustrar 
com es poden tractar determinats casos especials, com ara sistemes on hi ha 
reaccions químiques, incloent-hi el cas dels sistemes amb electròlits. 

Exemple 10. 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 CO2, 0,045% en SO2 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 20ºC que s'introduirà per la part superior de l’absorbidor. Determina el 
cabal de suspensió de carbonat necessari perquè la concentració de SO2 en el gas 
net de sortida expressada com a percentatge en volum siga inferior a 0,000023%.  

És un sistema que conté un gas àcid que s’ha d’absorbir mitjançant una suspensió 
aquosa. Es tracta d’un problema típic que es resol amb el mode d’electròlits ja que, a 
més a més, el líquid absorbent conté una sal inorgànica poc soluble en aigua, que pot 
precipitar com a sòlid. Per tant, una vegada que s’ha dibuixat el diagrama de flux i 
s’han seleccionat les unitats de treball, es construeix la llista de components, on 
s’inclouran, en primer lloc, les espècies neutres i a continuació els ions a què donen 
lloc en la fase aquosa. Així, com a espècies derivades del CO2, es consideren HCO3

- i 
CO3

2-; com a espècies derivades del SO2, es consideren HSO3
- i SO3

2-; com a espècies 
derivades de CaCO3, es consideren Ca2+ i CO3

2- i, finalment, comuns a tots els 
anteriors, H+ i OH- com a derivats de l’aigua. Així, la llista de components és la que 
es mostra en la figura 2.86. A continuació se selecciona un model de comportament 
ideal per a l’equilibri líquid-vapor (Ideal Vapor Pressure) ja que, en aquest cas, les 
desviacions de la idealitat estaran associades a la dissociació que ocorre en la 
dissolució. Després s’entra en el mode d’electròlits, segons s’indica en la secció 3.4.3. 
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Figura 2.86 Llista de components per a l’exemple 10 

En aquest cas s’ha seleccionat el model ideal per al càlcul dels coeficients d’activitat 
dels electròlits, encara que se’n podria haver triat qualsevol altre. Cal recordar que, 
com sempre, es molt important assegurar-se que la selecció dels models 
termodinàmics és adequada i que el model seleccionat per al càlcul de l’equilibri 
líquid-vapor és coherent amb el que s’ha triat per al càlcul dels coeficients d’activitat 
dels electròlits. A més, es tria l’opció de conversió a espècies vertaderes i se 
selecciona el carbonat càlcic com a espècie que pot formar sòlid (figura 2.87). 
Seguidament, el programa va traient finestres on apareixen les 6 reaccions que 
ocorren en la fase aquosa: 

- Autoionització del l’aigua 
- Dissociació del CO2 per a formar HCO3

–

- Dissociació del HCO3
– per a formar CO3

2-

- Dissociació del SO2 per a formar HSO3
–

- Dissociació del HSO3
– per a formar SO3

2-

- Dissociació del CaCO3 per a formar Ca2+ i CO3
2–

Juntament amb els coeficients que permeten calcular les corresponents constants 
d’equilibri químic segons la temperatura. Finalment, s’obrin les finestres amb els 
coeficients per a calcular la constant de Henry per a CO2 i SO2 (el N2 es considera 
que no es dissol en aigua) i els paràmetres de Pitzer per a electròlits. Tots aquests 
paràmetres poden ser modificats per l’usuari segons convinga. En aquest cas, es 
deixen les opcions que té definides el programa per defecte.  
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Figura 2.87 Selecció d’opcions per a començar amb el mode d’electròlits en 
l’exemple 10 

A continuació es defineixen els corrents d’alimentació en la columna. Com que es 
tracta de trobar el cabal de suspensió que aconsegueix una certa eliminació de SO2
del gas, es resoldrà fent proves amb diferents cabals de líquid absorbent, fins a 
aconseguir la separació desitjada. Per exemple, com a valor de partida es 
consideraran 5000 kmol/h de líquid absorbent. En la figura 2.88 es mostren les 
especificacions introduïdes pels corrents d’alimentació, i en la figura 2.89 es mostra 
el resultat després d’haver executat el “flash” (prement el botó “Flash”). Com es pot 
veure, el fet d’haver activat el mode d’electròlits fa que el programa calcule 
l’equilibri químic, segons les paràmetres introduïts en el mode d’electròlits per a 
calcular els equilibris en la dissolució, i es mostren els valors assignats a les 
concentracions dels ions i els valors resultants per a les espècies neutres dissociades. 
Com es pot veure, els valors del corrent de gas alimentat no canvien, però en la fase 
líquida s’ha tingut en compte la dissociació del CaCO3 i l’equilibri del CO3

2- amb 
l’aigua.
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Figura 2.88 Especificacions introduïdes pels corrents d’alimentació de 
l’exemple 10 

Figura 2.89 Especificacions dels corrents d’alimentació de l’exemple 10 
després de prémer el botó de “Flash”. En relació amb els valors  

que es mostren en la figura 2.88, s’ha canviat la forma d’expressió 
de la concentració de la fase líquida de fracció màssica a fracció molar 

Pel que fa a l’absorbidor, s’ha triat el model SCDS, i s’especifiquen 4 etapes, amb 
alimentació en els pisos 1 i 4 i, òbviament, sense caldera ni condensador (figures 2.90 
i 2.91). Una vegada executat el programa, s’obté que amb el cabal de líquid 
especificat, el gas net té una fracció màssica de SO2 de 2,11·10–8 (figura 2.92), és a 
dir, 0,00000211% en volum, inferior al valor especificat en l’enunciat, per tant, s’han 
de fer noves proves reduint el cabal de líquid alimentat.  
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Figura 2.90 Especificacions generals per a l’absorbidor de l’exemple 10 

Figura 2.91 Especificacions per al condensador i caldera per a l’absorbidor 
de l’exemple 10 
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Figura 2.92 Resultats pels corrents de productes de l’exemple 10 amb 5000 
kmol de líquid absorbent alimentats  

Es pot comprovar que el fet de tenir una especificació tan propera a zero, pot portar 
el fet que el programa arribe a satisfer els criteris de convergència i d’eixida dels 
càlculs iteratius amb diferents solucions per a la fracció molar de SO2 en el gas 
d’eixida, encara que possiblement haurien de ser totes considerades com a 
aproximacions al valor zero. Per tant, en aquest cas, el que caldria és canviar els 
criteris de convergència, o transformar l’especificació en alguna altra que fóra més 
fàcilment observable i que estiguera més allunyada de zero. Per exemple, si en la 
simulació amb 5000 kmol/h d’absorbent es comproven els cabals molars de SO2
absorbit, es veu, que dels 27,8478 kmol/h de SO2 alimentats, el líquid trau 0,0015 
kmol/h de SO2 + 26,2026 kmol/d de HSO3

– + 1,6437 kmol/h de SO3
2– = 27,8478 

kmol/h de SO2 absorbit. És a dir, efectivament, s’està absorbint pràcticament tot el 
SO2 alimentat i el cabal d’aquest que resulta en el gas d’eixida és molt petit i a més 
forma part d’un corrent amb cabal total molt gran. Per tant, diferències petites en el 
cabal de SO2 o en el cabal total de gas donen lloc a diferències molt grans en la 
fracció molar de SO2.

Per exemple, en aquest cas, després de triar l’opció “Reload column profile” en la 
pàgina d’opcions de convergència de la columna (figura 2.93), per a accelerar la 
convergència de les proves següents, si s’especifica un cabal de 3000 kmol/h de líquid, 
i s’obté una fracció molar de SO2 en el gas d’eixida de 1,118·10–4, major que 
l’especificada. Després de diverses proves, s’observa que el resultat es troba dins de 
l’interval 4000-4100 kmol/h de líquid absorbent. En la taula 2.4 es mostren els 
resultats obtinguts amb tres cabals de líquid absorbent. Com es pot veure, les 
fraccions molars de SO2 en el gas d’eixida varien considerablement, però les 
quantitats de SO2 eliminat, que ix en el producte líquid són molt semblants i 
reflecteixen que s’absorbeix la major part del SO2 alimentat. Per tant, la solució del 
problema es trobaria al voltant dels 4100 kmol/h de líquid absorbent (figura 2.94). 
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Figura 2.93 Especificacions de convergència per a l’absorbidor de 
l’exemple 10, després d’haver conclòs la primera simulació 

Taula 2.4 Resultats de diferents simulacions de l’absorbidor de l’exemple 10 

 Simulació 1 Simulació 2 Simulació 3 

Cabal d’absorbent (kmol/h) 4100 4050 4057 

Cabal de SO2 en el producte líquid 
(kmol/h) 0,042 0,041 0,042 

Cabal de HSO3
– en el producte líquid 

(kmol/h) 27,74 27,41 27,72 

Cabal de SO3
2– en el producte líquid 

(kmol/h) 0,066 0,066 0,066 

Suma de cabals de SO2+HSO3
–+SO3

2–

en el producte líquid (kmol/h) 27,848 27,517 27,828 

Fracció molar de SO2 en el gas d’eixida 4,5·10–8 5,3·10–6 2,6·10–7
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Figura 2.94 Solució de l’exemple 10 

Exemple 11. Es vol eliminar el contingut en clorur d'hidrogen d'un corrent d'aire 
que conté 36,3 kmol/h de nitrogen, 9,1 d'oxigen i 13,6 de clorur d'hidrogen a 38ºC i 
3,45 bar. Per a fer-ho es disposa d'una columna d'absorció de 20 etapes que opera a 
3,45 bar. L'absorbent utilitzat és un corrent d'aigua de 113,4 kmol/h a 38ºC que 
entra en la part superior de la columna. Calcula la composició i el cabal dels 
corrents resultants.  

Igual com a la resta de problemes, el primer que cal fer es dibuixar l’esquema del 
procés. En aquest cas, es tractar d’una columna d’absorció i el sistema contè una 
disolució aquosa on hi ha electrolits, per tant, se selecciona la unitat SCDS. A 
continuació se seleccionen els compostos i les unitats.  

Aquest problema es podria resoldre mitjançant el model d’electrolits. Tanmateix, hi 
ha d’altres opcions, per exemple, que l’usuari introduïsca personalment els valors per 
a calcular els equilibris químics en la fase aquosa. Chemcad disposa d’un model 
(PPAQ, Partial Pressures of aqueous mixtures), que permet fer-ho, i les instruccions 
corresponents es troben en l’ajuda del programa. A més, el programa ja en conté les 
dades per a determinats sistemes, com ara pel sistema HCl-aigua i NH3-aigua. Com 
que en aquest cas els únics components del sistema són aire, HCl i aigua, es pot 
emprar aquest model, sense necesitat d’introduir cap valor addicional. Per tant, en 
aquest cas se selecciona el model PPAQ, tal com es mostra en la figura 2.95. 
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Figura 2.95 Selecció del model termodinàmic per a l’exemple 11 

És molt important seleccionar el model d’entalpia apropiat i les opcions addicionals, 
tal com s’indica a la figura 2.96. Com que aquest sistema té electròlits, s’ha de 
seleccionar aquesta opció del model d’entalpia. 

Figura 2.96 Selecció del model d’entalpia per a l’exemple 11 

A continuació es resol el problema com s’ha explicat en exemples anteriors. Els 
corrents d’alimentació estan perfectament especificats en l’enunciat del problema i en 
la figura 2.97 es mostren els paràmetres de disseny de la columna d’absorció. No té 
condensador ni caldera i, conseqüentment, els aliments entren pel cap i la cua de la 



Models per a la simulació d’operacions unitàries de transferència de matèria 129

columna. El corrent d’absorbent entra pel cap de la columna i el corrent d’aire per la 
cua.

Figura 2.97 Menú d’opcions generals de la columna per a l’exemple 11 

Una vegada omplits el camps adients del menú anterior, s’executa la columna. Ix la 
finestra d’avisos, en què apareixen advertiments però cap error i, per tant, es 
prosegueix amb el càlcul (figura 2.98).  

Figura 2.98 Finestra d’avisos per a l’execució de la columna de 
l’exemple 11 
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Finalment, en la figura 2.99 es mostra la solució obtinguda. Els corrents 1 i 2 es 
corresponen a les dues entrades de líquid i els corrents 3 i 4 a les eixides.  

Figura 2.99 Resultats obtinguts en la simulació de la columna de 
l’exemple 11 

Exemple 12. Es disposa d'un corrent líquid a 60°C i 4 bars compost per 1743 kmol/h 
d'aigua que duu en dissolució 2 kmol/h de sulfur d'hidrogen i 3,26 kmol/h 
d’amoníac. Per a separar el sulfur d'hidrogen i l’amoníac d'aquest corrent es duu a 
una torre de destil·lació de 20 etapes. L'aliment entra a la torre en l'etapa 4. La 
pressió a la part alta de la columna és d’1 bar i la caiguda de pressió al llarg de la 
columna és de 0,17 bars. 
Per a millorar l'eficàcia de la columna s'extrau un corrent lateral líquid de l'etapa 
just superior a l'entrada d'aliment (etapa 3), es refreda i es duu a la part de dalt de 
la torre. Això condueix que l’eixida de gas per l'alt de la columna siga de 7 kmol/h.  
Determina la composició d'aquest corrent gasós si al calderí de la columna de 
rectificació s'està aportant un cabal d'energia de 14000 MJ/h. 
(Compte! Comprova bé la temperatura què el corrent recirculat es retorna a la 
columna)  

Considerant els components del sistema (aigua, sulfur d’hidrogen i amoníac), es 
podria plantejar a utilització del model d’electrolits. Tanmateix, s’aprofitarà aquest 
exempel per a mostrar l’existència de models apropiats específics, per això el 
programa denomina “sistemes especials”. Aquests sistemes especials es poden 
consultar dins de l’ajuda de Chemcad, i entre aquests, es troba el model Sour 
Water, que considera les reaccions químiques que ocorren en els sistemes H2S-CO2-
NH3. Per aquesta raó, una vegada dibuixat el diagrama de flux procés, amb la 
unitat Tower Plus, tal com mostra la figura 2.100, se selecciona el model 
termodinàmic d’equilibri Sour Water (figura 2.101) i el model SRK per a l’entalpia 
(figura 2.102).  
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Figura 2.100 Esquema del procés per al’exemple 12  

Figura 2.101 Selecció del model termodinàmic d’equilibri per a 
l’exemple 12 
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Figura 2.102 Selecció del model d’entalpia per a l’exemple 12 

Una vegada seleccionats els models termodinàmics i les unitats apropiades, i definit 
el corrent d’entrada, es comença amb l’especificació de les variables corresponents 
de la columna. En aquest cas, aquesta en té com a element característic, una 
recirculació que duu un corrent líquid des del pis 3 al pis 1. En la figura 2.103 es 
mostra aquesta opció. 

Figura 2.103 Menú de configuració general de la unitat Tower Plus per a 
l’exemple 12 



Models per a la simulació d’operacions unitàries de transferència de matèria 133

A continuació, es defineix la columna principal introduint les seues característiques 
tal com es mostra a la figura 2.104. La caldera es defineix introduint la calor 
aportada (Figura 2.105). Com que la columna no té condensador, s’haurà 
d’especificar el corrent gasós que ix pel cap de la columna definint el cabdal del pis 
1 (Figura 2.106). Finalment, cal especificar la recirculació com es mostra en la 
figura 2.107. 

Figura 2.104 Menú d’especificacions generals de la columna de 
l’exemple 12 

Figura 2.105 Menú d’especificacions de la caldera per a l’exemple 12 
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Figura 2.106 Menú d’especificacions d’un pis determinat per a 
seleccionar el cabal de producte de cap en l’exemple 12 

Figura 2.107 Menú d’especificacions de la recirculació per a l’exemple 7 
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Una vegada definida completament la columna, s’executa i s’obtenen els resultats 
que es mostren en la figura 2.108. 

Figura 2.108 Resultats obtinguts en la simulació de l’exemple 12 

Exemple 13. Per a portar a terme l'obtenció d’acetat d’etil per esterificació 
d’etanol i àcid acètic es disposa d'una columna de rectificació de 20 etapes on es 
portarà a terme la reacció i separació de components. La columna operarà amb una 
raó de reflux (reciclat/destil·lat) de 4 i el calderí aportarà 8000 MJ/h d'energia. Les 
eficiències de les etapes superior i inferior són de 0,6. La columna opera a una 
pressió de 1,013 bars i la caiguda de pressió al llarg de la columna és menyspreable. 
L’etanol a una temperatura de 70°C i 1,2 bar amb un cabal de 50 kmol/h (dels quals 
solament 43 són d’etanol i els altres 7 d'aigua) entra a la columna en l'etapa 13. 
L’acètic, a 70°C i 1,2 bar amb un cabal de 25 kmol/h ho fa en l'etapa 6. 
Suposa que la reacció es porta a terme entre les etapes 4 i 18 i que el volum de 
reacció de líquid retingut en cada plat de la columna és de 20 litres. La cinètica de la 
velocitat d’esterificació ve donada per una reacció d'ordre zero en què el factor de 
freqüència A és de 2,9 104 mol/(min L) i l’energia d’activació E és 7150 cal/mol. Per 
a la velocitat de saponificació (de sentit invers i que es dóna simultàniament) A val 
7,38 103 i E = 7150 cal/mol. Determina la composició i el cabal dels corrents 
d’eixida de la columna. 

Igual com a la resta de problemes, es comença seleccionant la unitat. El fet de tractar-
se d’una destil·lació reactiva condiciona la unitat a emprar, ja que tan sols pot 
simular-se amb SCDS. A continuació, se seleccionen els components del sistema i les 
unitats de treball i, finalment, el model termodinàmic. En aquest cas se selecciona el 
model de coeficients d’activitat NRTL amb la possibilitat de presentar-se dues fases 
líquides ja que l’aigua i l’acetat d’etil són immiscibles i amb associacó en fase vapor 
ja que el sistema conté àcid acètic que pot formar dímers en la fase vapor (figura 
2.109). Seguidament, es comprova que el programa disposa de valors de paràmetres 
binaris per a totes les parelles de components (figura 2.110). Com sempre, en aquest 
moment, caldria comprovar que el model triat permet reproduir de manera adequada 
l’equilibri líquid-vapor del sistema, la qual cosa s’omet en aquest cas, i es donen per 
bons els valors de la base de dades del programa. El model corresponent d’entalpia 
serà el de “Latent Heat” i la capacitat calorífica del gas es calcularà amb l’equació 
polinomial (figura 2.111).  
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Figura 2.109 Menú d’opcions del model termodinàmic per a l’exemple 13 

Figura 2.110 Paràmetres binaris del model NRTL per al sistema de 
l’exemple 13 
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Figura 2.111 Menú d’opcions del model d’entalpia per a l’exemple 13 

En la figura 2.112 es mostren les especificacions del corrent d’alimentació i a la 
figura 2.113 les opcions seleccionades per a la unitat SCDS: pressió d’operació, 
número de pisos i pisos d’alimentació. En aquest cas és molt important seleccionar 
l’opció de destil·lació reactiva que apareix en la columna dreta del menú ja que en 
cas contrari no eixiran les finestres per a la introducció de les dades de les reaccions 
químiques.  

Figura 2.112 Especificacions dels corrents d’alimentació de l’exemple 13 
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Figura 2.113 Menú d’opcions generals de la columna de l’exemple 13 

Pel que fa a les especificacions del condensador i la caldera, se selecciona l’opció de 
la relació de reflux al condensador i la calor intercanviada en la caldera (figura 
figura 2.114).  

Figura 2.114 Menú d’opcions del condensador i la caldera per a 
l’exemple 13 

Una vegada seleccionats els paràmetres habituals de la columna SCDS, es fa clic al 
botó OK i apareixen els menús corresponents a la destil·lació reactiva. En primer lloc 
cal seleccionar les unitats de les variables amb les quals es vol treballar, com es 
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mostra en la figura 2.115. S’ha d’indicar el nombre de reaccions, 2 en aquest cas, 
corresponents a la reacció directa (esterificació) i inversa (saponificació) i la fase en 
què es produeixen, que en aquest exemple es la fase líquida. Les unitats seleccionades 
fan referència a les unitats que s’utilitzaran en les constants de velocitat específica, en 
cas d’una cinética, o en les costants d’equilibri, en cas de tractar-se d’un equilibri 
químic.  

A continuació s’ha d’indicar els diferents tipus de reaccions que poden tenir lloc en 
l’interior de la columna. Com es pot apreciar a la figura 2.116, poden simular se fins 
a 20 reaccions cinètiques o d’equilibri simultànies. En aquest cas, només tenen lloc 
dues reaccions de caràcter cinètic.  

Figura 2.115 Menú de les unitats de les variables utilitzades en la destil·lació 
reactiva per a l’exemple 13 



140 Introducció a l’ús del simulador de processos químics CHEMCAD 5.2.0 

Figura 2.116 Tipus de reaccions implicades en el procés de destil·lació 
reactiva de l’exemple 13 

S’haurà de seleccionar també el volum de reacció dels pisos en què hi ha reacció 
(figura 2.117). En aquest cas, segons l’enunciat del problema, el volum es constant 
entre els pisos 4 i 18, que són aquells en què es considera que hi ha reacció, i el volum 
en cadascun és de 20 L . 

Figura 2.117 Volum de reacció al llarg de la columna de l’exemple 13 
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Seguidament, s’han d’introduir les dades corresponents a les reaccions químiques. En 
primer lloc, s’indica l’estequiometria de les reaccions, considerant que els reactius 
presenten coeficients estequiomètrics negatius i els productes positius, i els valors dels 
paràmetres cinètics, en les unitats triades abans (figures 2.118 i 2.119). 

Figura 2.118 Dades cinètiques de la primera reacció (directa) de l’exemple 
13

2.119 Dades cinètiques de la segona reacció (inversa) de l’exemple 13 
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Finalment, si es volguera especificar algun pis intermedi al qual no es duguera a 
terme alguna de les dues reaccions, s’hauria d’omplir la pantalla que ix a continuació 
(figura 2.120). 

Figura 2.120 Finestra per a l’especificació dels pisos sense reacció en una 
columna SCDS amb destil·lació reactiva 

Una vegada s’ha completat el procés anterior, apareix un quadre resum de la 
destil·lació reactiva des d’on es pot accedir a qualsevol de les pantalles previes per a 
modificar alguna dada (figura 2.121). A partir d’aquest moment, s’accedirà a aquest 
menú a través de les finestres d’especificacions de la columna (en eixir d’aquestes 
finestres fent clic en el botó OK o simplement tancant la finestra)  

Figura 2.121 Menú d’accés a les opcions generals de la destil·lació reactiva 
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Seguidament, s’executa la columna i s’obtenen els resultats que es mostren a la figura 
2.122. 

Figura 2.122 Resultats obtinguts en la simulació de l’exemple 13 

2.4.6 Exercicis d’aplicació 

19. Es vol dissenyar una columna de destil·lació per a 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 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. Calcula: 

a) El nombre de pisos teòrics necessaris per a una columna treballant a 
un reflux 1,5 vegades superior al mínim  

b) El nombre mínim de pisos  

c) La posició òptima del pis d'alimentació  

d) La raó de reflux mínima 

 MOLS 
metà 26 
età 9 

propà 25 
n-butà 17 
n-pentà 11 
n-hexà 12 

(Nmín=11,72, Rmín=0,901)
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20. Per a la columna de l’exercici 19, calcula 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:  

a) el nombre de pisos  

b) la raó de reflux 

c) 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? 

(N = 26, Aliment: pis 13 D = 59,9 kmol/h a 77°C y B a 15,5°C) 

21. Es disposa de 100 kmol/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 fer aquesta separació i calcula 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 un líquid saturat. 

(N = 14, Aliment pis 11, R = 2,336) 

22. Determina la separació que es pot assolir amb l'operació d'absorció 
indicada més endavant per a les següents combinacions de condicions:  

a) sis etapes d'equilibri i una pressió d'operació de 75 psia 

b) tres etapes d'equilibri i una pressió d'operació de 150 psia  

c) sis etapes d'equilibri i una pressió d'operació de 150 psia 

absorbidor 

gas exhaurit 

producte líquid  

         90ºF 
50 lbmol/h nC10

        60ºF 
            lbmol/h 
C1          1660 
C2            168 
C3              96 
nC4            52 
nC5            24 

(Gas exhaurit: 83,8% C1, 8,4% C2, 4,76% C3, ...) 

23. Per a l'operació de flash i stripping que s'indica més avall, determina els 
kg-mol/h de vapor d'aigua, si el sistema de stripping té deu etapes 
teòriques i opera a 2 atm. L'aliment entra a 30ºF. 



Models per a la simulació d’operacions unitàries de transferència de matèria 145

150ºF
 0,5 kmol/h de nC5

2 atm 

150ºF

       145 psia 
         kmol/h 
C1        13,7 
C2      101,3 
C3      146,9 
nC4      23,9 
nC5        5,7 
nC12   196,7 

2 atm, 300ºF 
vapor sobreescalfat 

(Amb 122 kmol/h de vapor: 0,36 kmol/h nC5, Solució 12158 kmol/h (amb 
controlador)) 

24. 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 provista 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). 

 lb-mol/h 
C3 5
iC4 15 
nC4 25 
iC5 20
nC5 35

Destil·lat vapor. 48,9 lb-mol/h 
Reflux: 126,1 lb-mol/h 
P = 120 psia en tota la columna 
(D = 48,9 lbmol/h amb xC2 = 0,10 (molar) i T = 72,2°C) 

25. 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, que representen un intent 
per a l'obtenció de quatre productes gairebé purs en una operació de 
destil·lació simple. El reflux és un líquid saturat. 

La columna està proveïda de 28 plats, caldera i condensador total. 
Aliment: 25 psia, 150ºF. S'introdueix en el pis 14 (començant a comptar 
des del plat de cap). 

 lb-mol/h 
nC4 14,08 
nC5 19,53 
nC6 24,78 
nC8 39,94 
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Destil·lat: 14,08 lb-mol/h  
Raó de reflux: 20  
Extracció de producte en el pis 10 (començant a comptar des del plat de 
cap): 19,53 lb-mol/h 
Extracció de producte en el pis 24 (començant a comptar des del plat de 
cap): 24,78 lb-mol/h 
P en el condensador = 20 psia 
P en la caldera = 25 psia 

(D = 96,1% nC4, producte 1: 96,7% nC5, producte 2: 83% de nC6 i B = 
89,8% nC8)

26. 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 lb-mol de nC9 
Aliment. 230 psia, 120ºF. S'introdueix en el pis 9 (començant a comptar 
des del plat de cap): 

 lb-mol/h 
C1 46 
C2 42 
C3 66 
iC4 13 
nC4 49 
iC5 11 
nC5 20 
nC6 24 
nC9 148 

Producte de cap: 103 lb-mol/h 
Ebullidor interetapes: pis 13 (començant a comptar des del plat de cap): 
106 Btu/h 
P = 230 psia en tota la torre 

(D = 102,99 kmol/h a 108,4ºF i B a 305,2ºF) 

27. 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 (lbmol/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 (lbmol/h): età = 0,5; 
propà = 6,0; n-butà = 18,0; n-pentà = 30,0; n-hexà = 4,5. 
Condensador mixt: 15 lbmol/h de destil·lat vapor i 5 lbmol/h de 
destil·lat líquid. 
Refrigeració interetapes en l’etapa 3. S’hi eliminen 200000 Btu/h  
Extracció de corrent líquid lateral en el pis 3 de 3 lbmol/h  
Extracció de corrent vapor lateral en el pis 13 de 37 lbmol/h 
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2.5 Altres unitats per a la simulació 
d’operacions de transferència de matèria 

2.5.1 Separador de components (CSEP) 

Es tracta d’una unitat que permet incloure en un diagrama de flux operacions 
fictícies. Permet dividir un corrent d'entrada en dos corrents d’eixida amb 
diferents composició i condicions tèrmiques. Es pot considerar com un 
separador “abstracte” en el qual pot plantejar-se gairebé qualsevol separació 
sense fer res més que especificar la fracció separada. Els paràmetres que cal 
especificar són:  

Mode per a la temperatura dels corrents de dalt i baix. Es pot especificar una 
temperatura, corrent com a líquid saturat o com a vapor saturat o graus de 
subrefredament (diferència entre la temperatura del corrent i la seua 
temperatura de bombolla) o de sobrescalfament (diferència entre la 
temperatura de rosada del corrent i la seua temperatura). 

Pressió a l’eixida de la unitat 

Tipus d’unitats per a definir la separació (“Component split mode”). Les 
opcions més usuals són les següents: 

Mode 0: s'especifica la el grau de separació del corrent d’entrada (és a dir, 
la fracció del cabal total que ix per un dels productes). 

Mode 1: s'especifiquen cabals molars de productes 

El mòdul requereix un corrent d'entrada i dos de sortida. No és important 
l'ordre de les sortides. Generalment la primera sortida es considera que és el 
producte de cap, i la segona el de cua. El separador es tracta com “una caixa 
negra”: es defineixen les condicions de sortida individualment i el balanç 
d'energia es fa tenint en compte que la calor acumulada per la unitat és la 
diferència entre les entalpies del corrent d'entrada i les de sortida. 

En la figura 2.123 es mostra la localització del separador de components en la 
paleta de símbols de CHEMCAD. 
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Figura 2.123 Localització del separador de components en la paleta de 
símbols

2.5.2 Generador de fases (PGEN) 

Aquesta unitat fa càlculs de FLASH en un interval de condicions d'operació 
especificat per l'usuari. S’hi poden treballar totes les maneres de càlcul del 
mòdul FLASH i el resultat mostra la temperatura, la pressió, el balanç global 
de matèria i d’energia, i també els factors de compressibilitat del vapor i del 
líquid obtingut per a cada càlcul de FLASH. La temperatura i la pressió 
introduïdes serveixen com estimació inicial per al primer FLASH que es 
calcula.

Cada càlcul parteix dels resultats del FLASH anterior, per tant és convenient 
que les condicions del corrent d'entrada s'introduïsquen el més pròximes 
possible a les condicions del primer FLASH que s’haja de calcular. Els factors 
de compressibilitat poden servir de comprovació quan les operacions de 
FLASH estan pròximes o per sobre de les condicions crítiques del corrent.  

En aquesta unitat s’ha d’especificar el mode d’operació del FLASH i, en 
funció d'aquest, els límits superiors i inferiors dels paràmetres corresponents 
com també el nombre de punts que es vol calcular. Es recomana augmentar el 
nombre de punts en acostar-se a les condicions crítiques del corrent. 

En la figura 2.124 es mostra la localització del separador de components en la 
paleta de símbols de CHEMCAD. 

SEPARADOR
DE COMPONENTS 
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Figura 2.124 Localització del generador de fases en la paleta de símbols 
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Tema 3. Base de dades de 
CHEMCAD 5.2.0 

3.1 Introducció 

La base de dades estàndard de CHEMCAD conté les propietats d'una sèrie de 
compostos purs. S’hi pot accedir o limitar l'accés a certes classes de compostos 
com alcohols o aldehids. A més de les propietats físiques estàndard, hi ha 
dades per als paràmetres d'interacció binària (BIP) per al voltant de 6000 
parells de compostos, per als models NRTL, UNIQUAC, Margules, Wilson, i 
Van Laar. Aquestes dades són accessibles directament des de qualsevol 
simulació. A més, es poden visualitzar o imprimir dades individuals de 
compostos o grups de compostos.  

Les dades emmagatzemades pel programa són només accessibles per a lectura 
o ús en una simulació, però no poden modificar-se, encara que sí que poden 
fer-ho si l’usuari els afegeix com a nous components.

3.1.1 Accés a la base de dades de CHEMCAD 

S'hi accedeix des de la tecla d’ordre Thermophysical, seleccionant Databank.
En el menú corresponent es poden afegir nous components o editar les 
propietats dels ja existents (figura 3.1). La majoria de les dades es refereixen a 
equacions de la “biblioteca” de CHEMCAD (accessible des de l'ajuda del 
programa), encara que també es donen valors per a altres mètodes. La tecla 
d’ordre View-Edit que apareix sota el menú de Databank permet, una vegada 
que s’ha seleccionat el component, veure, i opcionalment canviar, els valors de 
diferents propietats físiques i químiques.
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Figura 3.1 Accés a la base de dades de CHEMCAD 

3.2 Base de dades de components

CHEMCAD conté propietats de 1743 compostos purs. A més s'hi inclouen al 
voltant de 6000 paràmetres d’interacció binària (BIP) per a diversos models de 
coeficient d'activitat, als quals pot accedir-se directament en qualsevol 
simulació. Poden visualitzar-se o imprimir-se les dades de compostos 
individuals o de grups de components.  

L'accés a la base de dades mitjançant Databank (figura 3.1) permet afegir nous 
components al banc de dades, o editar les propietats dels compostos ja 
existents. Només poden canviar-se directament els valors referents a 
compostos afegits per l'usuari i no els valors originals inclosos en CHEMCAD. 
Si es vol canviar algun valor d'aquests, s'ha de duplicar el compost i editar-lo 
després com a component definit per l'usuari.  

La tecla d’ordre View-Edit (figura 3.1) permet, una vegada seleccionat el 
component, accedir a una llista de propietats emmagatzemades en la base de 
dades, on es poden trobar: 

Sinònims 

Fórmules 

Classes

Dades mínimes necessàries (massa molar, temperatura i pressió 
crítiques, factor acèntric, gravetat específica i coeficients per a calcular 
la capacitat calorífica del gas ideal) 

Dades bàsiques (massa molar, temperatura, pressió i volums crítics, 
factor acèntric, punts de fusió i d’ebullició normals, entalpia i entalpia 
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lliure de formació del gas ideal i del sòlid, paràmetre de solubilitat i 
moment dipolar)  

Coeficients de la correlació en funció de la temperatura i límits 
d’aplicació per a la densitat del vapor i del líquid 

Coeficients de la correlació en funció de la temperatura i límits 
d’aplicació per a la pressió de vapor i la calor de vaporització 

Coeficients de la correlació en funció de la temperatura i límits 
d’aplicació per a la capacitat calorífica del gas, del líquid i del sòlid 

Coeficients de la correlació en funció de la temperatura i límits 
d’aplicació per a la viscositat del gas i del líquid  

Coeficients de la correlació en funció de la temperatura i límits 
d’aplicació per a la conductivitat tèrmica del vapor gas i del líquid i de 
la tensió superficial 

Grups per a l’aplicació del model UNIFAC 

Dades per a l’aplicació del model d’electròlits 

Altres dades  

La correlació utilitzada per a la capacitat calorífica del gas ideal és la següent:  

Cp = A + BT + CT2 + DT3 + ET4 + FT5

amb T en K i Cp en cal/mol/K, mentre que per a la resta de propietats es fa 
referència al tipus d’equació mitjançant un codi, l’equivalència del qual es pot 
consultar dintre de l’ajuda del programa (figura 3.2). A continuació s’indiquen 
les propietats físiques que pot calcular CHEMCAD amb diferents correlacions 
en funció de la temperatura. Es mostren també les unitats corresponents: 

Propietat dependent de la temperatura   Unitats 

Densitat del sòlid          kmol/m3

Densitat del líquid          kmol/m3

Pressió de vapor           Pa 
Calor de vaporització         J/kmol 
Capacitat calorífica del sòlid       J/kmol/K 
Capacitat calorífica del líquid      J/kmol/K 
Capacitat calorífica del gas ideal     J/kmol/K 
Viscositat del líquid         Pa·s 
Viscositat del vapor         Pa·s 
Conductivitat tèrmica del líquid      W/m/K 
Conductivitat tèrmica del vapor      W/m/K 
Tensió superficial          N/m 

En la taula 3.1 es mostren les equacions que s’utilitzen per a les correlacions 
amb la temperatura.  
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Taula 3.1 Equacions per a les correlacions amb la temperatura. Y representa 
una propietat i T la temperatura en K. 

Nombre Equació 

Nombre de 
paràmetres 

que cal 
especificar

100 Y = A + B·T + C·T2 + D·T3 + E·T4 qualsevol 

101 Y = exp(A + B/T + C·LnT + D·TE) 2, 3 ó 5 

102 Y = A·TB / (1 + C/T + D/T2) 2, 3 ó 4 

103 Y = A + B·exp( C/TD) Els 4 

104 Y = A + B/T + C/T3 + D/T8 + D/T9 2, 3, 4 ó 5 

105 )DT/C)-(1(1(B/AY Els 4 

106 
)3

r ET+2
rDT+rCT+(BTr)-(1·AY

Tr: temperatura reduïda, T/Tcrítica

2, 3, 4 ó 5  
i Tr

107 Y = A + B·[(C/T)/sinh(C/T)]2 + D·[(E/T)/cosh(E/T)]2 3 ó 5 

114 Y=A2/Tr+B 2ACTr ADTr
2  (C2Tr

3)/3  (CDTr
4)/2  (D2Tr

5)/5
Tr: temperatura reduïda, T/Tcrítica

2, 3 ó 4  
i Tr

Figura 3.2 Descripció que ofereix l’ajuda de CHEMCAD sobre la relació 
d’equacions corresponents a diferents correlacions amb la temperatura 

A mode d’exemple, en la figura 3.3 es mostra la finestra de selecció del 
component les propietats del qual es volen veure, a la qual s’accedeix amb les 
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tecles d’ordre Thermophysical/Databank/View-Edit, on s’ha seleccionat 
l’etanol, i a la figura 3.4 es mostra el menú des d’on s’en poden triar les 
diferents propietats que volem visualitzar.  

Figura 3.3 Selecció d’un component de la base de dades de CHEMCAD 

Figura 3.4 Selecció d’un component de la base de dades de CHEMCAD 

En la figura 3.5 es pot veure, per exemple, l’aspecte de la finestra on es troben 
els valors dels coeficients per a les correlacions amb la temperatura de la 
conductivitat tèrmica i la tensió superficial de l’etanol. Així dons, en cas que 
es vulguera calcular la conductivitat tèrmica de l’etanol líquid, la correlació 
que hi ha en la base de dades del programa seria vàlida per a un interval de 
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temperatura entre 159 K i 353 K, on els valors límits de la propietat serien 
0,205 i 0,154 W/m/K respectivament, i la correlació seria la següent, que fa ús 
de l’equació 100 de la taula 3.1: 

Conductivitat tèrmica (W/m/K) = 0,2468  0,000264·T  

amb la temperatura, T, en K. 

Figura 3.5 Correlacions per a la conductivitat tèrmica i la tensió superficial 
de l’etanol en funció de la temperatura 

3.3 Compostos afegits per l’usuari 

Es poden afegir fins a 2000 nous compostos a la base de dades. Quan s'usa la 
tecla d’ordre View-Edit pels components del banc de dades de CHEMCAD, els 
camps numèrics només mostren els valors, mentre que quan es tracta d’un 
compost afegit per l'usuari, a més, els camps són editables. Abans d'editar un 
component, cal copiar-lo (Copy) per a fer-lo editable. Així doncs, la tecla 
d’ordre Copy permet copiar el compost amb un nou nombre d'identificació. 
Aquest es copia amb tot el contingut que té la base de dades referent a les 
seues propietats. A continuació, l’usuari pot canviar tot allò que necessite per 
tal de “transformar” el component copiat en el que volia introduir. La tecla 
d’ordre Delete permet esborrar un component de la llista dels afegits o definits 
per l'usuari.  

D’altra banda, poden afegir-s’hi nous components mitjançant la tecla d’ordre 
New component. Les propietats del nou component poden definir-se per tres 
camins:  
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a) Estimant-se a partir de correlacions per a definir components que siguen 
pseudohidrocarburs. 

b) Estimant-se pel mètode de Lyndersen modificat. 

c) Introduint-se directament pel teclat.  

3.3.1 Definició d’un pseudohidrocarbur  

Per a definir un pseudohidrocarbur cal seguir els següents passos: 

1. Seleccionar l’opció Thermophysical/Databank/New Component,
introduir el nom del component, el punt d’ebullició normal i la 
densitat. A més, ha d’estar activada l’opció de pesudocomponent 
(figura 3.6). 

2. Triar la correlació per a l’estimació de la masa molar del 
pesudocomponent i de les propietats crítiques (figura 3.7).

3. En acceptar les seleccions fetes, el programa mostra un missatge amb 
el nombre i el nom del nou pseudocomponent.

4. Utilitzar el menú de View-Edit component Data (figura 3.8) per a 
revisar les dades generats pel programa i canviar, si cal, els valors 
estimats per dades experimentals. 

Figura 3.6 Quadre de diàleg per a la introducció d’un component nou. Si es 
tracta d’un pseudohidrocarbur, ha d’estar seleccionada l’opció de pseudo-

component
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Figura 3.7 Quadre per a la selecció del model per al càlcul de la masa molar 
d’un pseudohidrocarbur 

Figura 3.8 Menú de View-Edit component Data. S’accedeix mitjançant la 
tecla d’ordre “thermophysical/Databank” o també en eixir del mode 

d’introducció d’un nou component 
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3.3.2 Introducció d’una corba de destil·lació

CHEMCAD permet introduir una corba de destil·lació a partir de la qual el 
programa establirà fraccions que seran tractades com a pesudocomponents. La 
primera vegada que s'usa aquesta tecla d’ordre, condueix l'usuari pas a pas. 
Les vegades posteriors, proporciona un menú que permet la selecció de cada 
opció de manera individual. Per a introduir una corba de destil·lació cal seguir 
els passos següents:

1. Definir els components purs de la forma habitual que es fa en qualsevol 
treball de CHEMCAD, mitjançant Thermophysical/Component list. Si 
la corba s’ha d’utilitzar en un problema en el qual es fa servir vapor 
directe com a agent de calefacció en la destil·lació, també ha d'afegir-se 
aigua a la llista de components. Els hidrocarburs lleugers que 
constitueixen la cua de lleugers de la corba també s’han d’incloure. 

2. Seleccionar les opcions “Thermophysical/Distillation curve” de la línia 
de tecles d’ordre. Llavors, el programa demana els nombres 
d'identificació dels corrents que contindran la mescla caracteritzada per 
la corba de destil·lació que s’ha d’introduir. Si s'introdueix més d'un 
nombre, posteriorment, el programa permetrà triar l'opció de “mesclar” 
les propietats d'ambdues corrents per a crear un conjunt comú de 
pseudocomponents. 

3. Seleccionar la correlació més adequada per a estimar la massa molar i 
les propietats crítiques dels pseudocomponents. 

4. Indicar les temperatures de tall per a definir les fraccions, com també el 
nombre de pseudocomponents que s’ha de definir en cada fracció.  

5. Introduir les següents propietats del corrent global:  

– Tipus de corba de destil·lació (definida per l’usuari o per a un 
petroli determinat) 

– Tipus de assaig normalitzat per a la obtenció de les dades 

– Tipus de densitat especificada (graus API o densitat específica)

– Densitat de la mescla completa (sense fraccionar)  

– Unitats per al cabal total  

– Cabal total de corrent

– Cabal d’aigua 

– Unitats de cabal per als components lleugers  

– Unitats per a la corba de destil·lació  

– Opció de mesclar o no corbes diferents 

6. Introduir dels punts de la corba.  

7. Introduir una corba de densitat per a la corba completa. Si s'ha introduït 
la densitat per al material en bloc, aquest pas és opcional. No obstant 
això, si es donen ambdós valors, el programa ajusta la corba de densitat 
per a fer-la coincidir amb la densitat global del material.  

8. Introduir l’anàlisi de la cua de productes lleugers (només si l'aliment 
conté aigua o hidrocarburs lleugers). 
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9. Utilitzar l'opció Edit Curve Data para retrocedir i canviar, si escau, 
alguna dada de la corba.

10. Seleccionar Save and Exit per a començar 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. 

Exemple 14. Introdueix la següent corba de destil·lació (TBP 760 mm Hg) com a 
aliment per a simular una operació de rectificació amb CHEMCAD. 

Component   % volum
Aigua     (s’ha d’utilitzar vapor directe com a agent de calefacció) 
Metà     0,1 
Età     0,15 
Propà     0,9 
Iso-butà    0,4 
n-butà     1,6 
iso-pentà    1,2 
n-pentà    1,7 
resta: representat per la corba de destil·lació   

Densitat específica (graus Api): 31,4 

% destil·lat T(ºF)
 6,8    130 
10    180 
30    418 
50    650 
62    800 
70    903 
76    1000 
90    1255 

% volum densitat específica (graus Api)
 5    90 
10    68 
15    59,7 
20    52 
30    42 
40    35 
45    32 
50    28,5 
60    23 
70    18 
80    13,5 

Els pseudocomponents que cal definir en cada fracció són: 

Interval de T  Nre. de pseudocomponents
50-150ºF     4 
150-550ºF   16 
550-750ºF    4 
750-1250ºF    5 
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A continuació es mostren les successives pantalles que apareixen en seguir els 10 
passos necessaris per a definir la corba de destil·lació: 

1. Definició dels components components purs de la cua de lleugers i, si cal, de 
l’aigua: figura 3.9. 

Figura 3.9 Pas 1 per a la definició d’una corba de destil·lació 

2. Selecció del corrent que es vol caracteritzar: figura 3.10 

Figura 3.10 Pas 2 per a la definició d’una corba de destil·lació 

3. Selecció de correlacions per a estimar la massa molar i les propietats crítiques dels 
pseudocomponents: figura 3.11. 
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Figura 3.11 Pas 3 per a la definició d’una corba de destil·lació 

4. Temperatures de tall i nombre de pseudocomponents per a cada fracció: figura 
3.12. 

Figura 3.12 Pas 4 per a la definició d’una corba de destil·lació 
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5. Introducció d’unitats i de propietats del corrent global: figura 3.13. 

Figura 3.13 Pas 5 per a la definició d’una corba de destil·lació 

6. Introducció dels punts de la corba: figura 3.14. 

Figura 3.14 Pas 6 per a la definició d’una corba de destil·lació 
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7. Introducció de la corba de densitat: figura 3.15.  

Figura 3.15 Pas 7 per a la definició d’una corba de destil·lació 

8. Introducció de l’anàlisi de la cua de productes lleugers: figura 3.16 . 

Figura 3.16 Pas 8 per a la definició d’una corba de destil·lació 
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9. Es disposa de l'opció Edit Curve Data per a retrocedir i fer canvis (figura 3.17) 

Figura 3.17 Pas 9 per a la definició d’una corba de destil·lació 

10. En polsar Save and Exit, s’obté un informe, amb format de fitxer de processador 
de textos, amb els resultats del càlcul de la corba (figura 18). Una part de les dades de 
la corba pot veure’s també mitjançant les tecles d’ordre “Results/Distillation curves” 
o “Plot/Distillation curves” (figura 3.19). 

Figura 3.18 Resultats de la introducció d’una corba de destil·lació 
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Figura 3.19 Representació gràfica d’una corba de destil·lació 

3.4 Tecles d’ordre addicionals 

Hi ha altres tecles d’ordre sota el menú de Thermophysical/Databank que 
permeten visualitzar o introduir/modificar diversos paràmetres o propietats, 
com ara BIP, que demana una selecció del parell de components i del tipus de 
paràmetre binari que es vol considerar. També es poden importar propietats 
físiques des d'un fitxer o font externa, utilitzant un format de “fitxer neutre” 
(Thermophysical/Databank/Neutral File Import). El procediment per a fer-ho 
està descrit en l’ajuda del programa.  

D’altra banda, Thermophysical/Pick Solids permet que l'usuari trie 
components que seran tractats com a sòlids pel programa. Per a aquests es pot 
introduir la distribució de grandària de partícula (PSD). 

3.5 Sistemes que contenen electròlits 

3.5.1 El mode d’electròlits

CHEMCAD permet treballar amb sistemes amb electròlits. El programa 
ofereix les següents opcions: 

1. Possibilitat d’utilitzar “components aparents” o “vertaders” per a 
representar les espècies del sistema. 

2. Possibilitat d’especificar o de calcular les constants d’equilibri de les 
reaccions de dissociació. 
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3. Possibilitat de seleccionar diferents models per a calcular les activitats 
de les espècies (mètodes de Pitzer o de NRTL). 

Es pot treballar amb mescles amb un o més dissolvents i amb components en 
fase vapor, líquid i sòlid, i el programa farà els càlculs manera rigorosa i 
estable.

3.5.2 Espècies aparents i espècies vertaderes

CHEMCAD disposa de dues possibilitats per a representar la composició d’un 
corrent dintre del model d’electròlits: mitjançant la introducció de components 
aparents o vertaders. Quant s’utilitzen components aparents, la composició del 
corrent s’expressa com la dels components moleculars abans de resoldre les 
equacions químiques corresponents a la dissociació dels electròlits. Quan 
s’utilitzen espècies vertaderes, la composició del corrent s’expressa 
considerant totes les espècies reals (molècules i ions) que existeixen en 
resoldre les equacions químiques de dissociació dels electròlits. 

Si s’utilitzen components aparents, per a la llista de components s’han de 
seleccionar només els components moleculars mentre que si s’utilitza el model 
d’espècies vertaderes, a més s’han de seleccionar tots els ions que es poden 
formar a partir de les espècies moleculars. Per exemple, en el primer cas sols 
es definirien H2O i CO2, mentre que en el segon s’afegirien també H+, OH-,
HCO3

-, i CO32-. Tanmateix, si es formen substàncies volàtils (per exemple en 
el sistema NH4Cl-NaOH-H2O, on es forma NH3) sols pot utilitzar-se el model 
d’espècies vertaderes.  

En aquells casos que la solució química del problema proporciona una 
correspondència exacta entre ions i molècules, l’ús d’espècies vertaderes i 
espècies aparents proporciona la mateixa solució. En cas contrari, cal utilitzar 
el mètode d’espècies vertaderes. L’ús d’espècies vertaderes és més estable des 
del punt de vista computacional.  

3.5.3 Com treballar amb sistemes que contenen 
electròlits

CHEMCAD permet fer simulacions amb sistemes que contenen electròlits. Per 
a fer-ho, cal seguir els passos que es descriuen a continuació. La primera 
vegada que s’entra en el mode d’electròlits, el programa va portant l’usuari de 
pantalla en pantalla. Les vegades següents, s’obri un menú que permet 
seleccionar les diferents finestres i quadres que contenen les opcions per a 
treballar amb electròlits. 

Passos per a treballar amb electròlits: 

1. Definir el diagrama de flux de la manera habitual.  

2. Crear la llista de components amb totes les espècies moleculars 
mitjançant la tecla d’ordre Thermophysical/component List.

3. Seleccionar l'opció “Electrolytes” del menú de Thermophysical.

4. CHEMCAD selecciona automàticament les espècies que es consideren 
necessàries per a modelitzar el sistema. Aquesta selecció es basa en les 
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espècies moleculars de la llista de components, de forma que 
CHEMCAD considera per als càlculs totes les espècies iòniques que es 
poden formar a partir de les espècies moleculars seleccionades. 

5. Comprovar si l'opció per a convertir en espècies vertaderes està 
seleccionada (es troba dintre del quadre d’Electrolytes/General 
Information). Si està seleccionada, CHEMCAD afegirà les espècies 
iòniques a la llista de components del treball. Si no ho està, no les 
inclourà en la llista, però sí que les tindrà en compte per a fer-ne els 
càlculs.

6. Una vegada acceptada (o modificada) la llista d’electròlits, el programa 
realitzarà les següents accions de manera automàtica (totes elles poden 
ser editades i modificades per l'usuari):  

• genera l’estequiometria de les reaccions entre electròlits  

• selecciona el model apropiat per al sistema proposat  

• accedeix a les constants d'equilibri, constants de Henry i 
paràmetres binaris per als models i equacions seleccionats.

• considera la contribució dels electròlits en el càlcul d'entalpies.  

7. L'usuari ha d'especificar quines són les espècies sòlides (en el quadre 
d’Electrolytes/General Information).

8. L'usuari ha de seleccionar el model adient per al càlcul de les relacions 
d'equilibri. Si s'utilitza MNRTL, fora del mode d’electròlits s'ha de 
seleccionar NRTL com a model general del treball de CHEMCAD. 

9. L'usuari ha de seleccionar l'opció adient per al càlcul d'entalpies, com 
es fa de manera habitual en qualsevol treball de CHEMCAD. Aquesta 
etapa s'aplica solament si se selecciona el mètode de Pitzer. Per a 
MNRTL, sempre ha d'usar-se el model de calors latents (Latent Heat o
LATE). En tot moment ha de comprovar-se que l'opció d’electròlits es 
troba vigent. En tal cas, apareix així indicat en la línia de missatges de 
la part inferior de la pantalla. 

10. Definir la composició de l'aliment a partir de les composicions dels 
components moleculars. 

11. Definir les especificacions de les operacions unitàries i executar la 
simulació de la manera habitual.  

12. Depenent que s’haja seleccionat o no l’opció de conversió a espècies 
iòniques, els resultats es visualitzaran de diferent manera, reflectint o 
no la dissociació de les espècies moleculars.  

13. Si es vol reconvertir el resultat d'una simulació a “espècies vertaderes” 
o a “espècies aparents”, s'han d'eliminar les espècies iòniques de la 
llista de components i prémer els botons CLEAR/OK en el quadre de 
components que ix dintre del mode d’electròlits. A continuació s'inicia 
de nou l'operació, seleccionant la nova opció. 

14. Per a desactivar l'opció d’electròlits s'han d'eliminar les espècies 
iòniques de la llista de components i prémer els botons CLEAR/OK en 
el quadre de components que ix dintre del mode d’electròlits. A 
continuació cal actualitzar l'opció per al càlcul d'entalpies. Finalment, 
se selecciona Run/Convergence i es canvia l'algorisme del Flash
d’eletrolytes a Normal. Si és necessari es modifiquen les dades del 
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corrent d'alimentació o les opcions termodinàmiques per al càlcul de 
les relacions d'equilibri.  

Quan s’usa l’opció d’espècies vertaderes, s’han de seleccionar TOTES les 
espècies, iòniques i moleculars, en la llista de components del sistema. Quan 
s'usa l'opció d'espècies aparents, els electròlits se seleccionen en el menú 
d’Eletrolyte Species Selection.

Exemple 15. Compara el resultat de calcular l’equilibri d’una mescla amb 80 mols 
d’aigua i 20 mols de NaCl, que es troba vaporitzada un 10% a 1 atm considerant 
espècies vertaderes i espècies aparents. 

Com que es tracta d’una dissolució aquosa, s’ha de treballar amb el mode 
d’electròlits. En primer lloc es considerarà el cas d’utilitzar espècies vertaderes. En la 
Figura 3.20 es mostra la llista de components que cal seleccionar: en primer lloc s’ha 
d’indicar sempre l’espècie molecular i, a continuació, els ions que pot generar. 
Després se selecciona l’opció Thermophysical/Electrolytes i es comprova la llista 
d’espècies incloses en el model (figura 3.21). 

Figura 3.20 Selecció de components per a treballar amb el mode 
d’electròlits i amb espècies vertaderes 
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Figura 3.21 Llista de espècies dintre del mode d’electròlits 

Dintre del mode d’electròlits, s’ha de triar el model per al càlcul de les activitats, les 
espècies que poden formar sòlids (NaCl en aquest cas) i, si cal, com en aquest cas, 
l’opció de conversió a espècies vertaderes (figura 3.22), així com el nombre de 
reaccions químiques que ocorren dintre de la dissolució. En aquest cas, hi ha dues 
reaccions, la autoionització de l’aigua i la dissolució del NaCl. A continuació, el 
programa trau quadres que contenen, per a cada reacció, l’estequiometria 
(coeficients negatius pels reactius i positius pels productes) i els paràmetres de la 
correlació que permet calcular la constant de l’equilibri químic, Kc (Keq segons la 
nomenclatura de CHEMCAD), a cada temperatura (figures 3.23 i 3.24). Com s’hi pot 
comprovar, amb els paràmetres de la figura 3.23, a 298 K s’obté el valor, prou 
conegut, de Keq = Kw = 9,92·10 15  10 14. D’altra banda, segons la figura 3.24, en el 
cas de la dissolució del NaCl, no hi ha valors pels paràmetres que permeten calcular 
la constant d’equilibri. Aixó vol dir que el programa considerarà tot el NaCl que hi 
haja en dissolució es trobarà completament dissociat. D’altra banda, el fet d’haver 
indicat que NaCl pot existir com a sòlid fa que el programa calcule la quantitat de 
sòlid dissolt, considerant la solubilitat a cada temperatura. 
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Figura 3.22 Llista de espècies dintre del mode d’electròlits 

Figura 3.23 Dades per a la reacció d’autoionització de l’aigua 
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Figura 3.24 Dades per a la reacció de dissolució del NaCl 

La següent finestra que s’obri correspon a constants de Henry –o a paràmetres per a 
calcular-les . En aquest cas, com que no hi ha gasos, no cal introduir cap valor en 
aquest quadre (figura 3.25). 

Figura 3.25 Constants de Henry 

A continuació, cal introduir els valors per als paràmetres binaris del model que s’haja 
triat per a calcular les activitats dels electròlits, o comprovar els que es troben en la 
base de dades de CHEMCAD (figura 3.26).  
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Figura 3.26 Paràmetres del model per a calcular les activitats 

Finalment, es genera el menú del mode d’electròlits, des d’on pot accedir a qualsevol 
dels quadres que s’acaba de recórrer (figura 3.27). 

Figura 3.27 Menú del mode d’electròlits 

En el següent pas, se selecciona el model per al càlcul de l’equilibri (comportament 
ideal en aquest cas) i s’hi introdueixen les especificacions del corrent d’alimentació. 
Com que es tracta de resoldre un problema d’equilibri, es pot partir de l’aliment en 
qualsevol condició tèrmica, per exemple líquid subrefredat a 25ºC i 1 atm (figura 
3.28). 
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Figura 3.28 Especificacions per a l’aliment de l’exemple 

En prémer el botó de FLASH, el quadre de la figura 3.28 es transforma com s’indica 
en la figura 3.29. Com s’hi por veure, en compte dels 20 mols de NaCl, hi ha 11,19 
mols, que corresponen a la quantitat que ha restat sense dissoldre. Els 8,81 mols 
dissolts apareixen com a 8,81 mols de Na+ i 8,81 mols de Cl-. D’altra banda, dels 80 
mols d’aigua, d’acord amb la constant d’equilibri, s’han dissociat només 7,91·10 8

mols.  

Figura 3.29 Aliment de l’exemple b, després d’executar el FLASH del 
corrent, considerant espècies vertaderes 
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Per a resoldre el problema, en el FLASH s’especifica el mode d’operació 1, amb V/F 
= 0,1 i P = 1 atm. En executar la simulació, s’obtenen els resultats que es mostren en 
la figura 3.30. Com es pot veure, la temperatura d’equilibri és 108,5ºC i s’obtenen 2 
corrents, un de vapor, amb 9,70 mols d’aigua que, òbviament no està dissociada, i un 
de líquid, amb 70,3 mols d’aigua, 11,51 mols de NaCl sense dissoldre i 8,49 mols de 
NaCl dissolt, que es troba com a 8,49 mols de Na+ i 8,49 mols de Cl-.

Figura 3.30 Resultats de l’exemple b, considerant espècies vertaderes 

Per a treballar amb espècies aparents, el procediment és el mateix, llevat que no s’ha 
de marcar l’opció “convert to true species” dintre del mode d’electròlits (figura 3.22). 
En aquest cas, la llista de components no contindrà les espècies iòniques (figura 
3.31), que aleshores hauran de ser introduïdes per l’usuari en entrar en el mode 
d’electròlits, per a obtenir un sistema com el del cas anterior (figura 3.21).  
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 Figura 3.31 Llista de components per a l’exemple b, considerant 
espècies aparents 

A continuació, es procedirà exactament igual que en el cas de treballar amb espècies 
vertaderes. En aquest cas, quan s’executa el FLASH de l’aliment especificat com 
s’indica en la figura 3.27, s’obtenen els resultats de la figura 3.32. Com s’hi pot 
veure, la llista de components no reflecteix la presència d’ions i no es distingueix 
entre el NaCl dissolt i sense dissoldre ni entre l’aigua ionitzada i sense ionitzar. 
Tanmateix, sí que s’està tenint en compte en els càlculs, com ho indica el fet que en 
ambdós casos s’obtinga el mateix valor d’entalpia. En la figura 3.33 es mostren els 
resultats de l’execució del FLASH amb mode 1 i amb les mateixes especificacions que 
abans. Es pot veure que, encara que part del NaCl es troba dissolt i que el programa 
ho està tenint en compte, com ho prova el fet que s’obtinga la mateixa temperatura, no 
es pot veure en els corrents d’eixida del sistema, ja que ha d’acomplir-se el balanç de 
matèria. Òbviament, en aquest cas no és apropiat l’ús d’espècies aparents.  

Tanmateix, per exemple, en un problema d’absorció de CO2 amb aigua pot ser 
convenient “veure” tot el CO2 dissolt com a CO2 i no com a HCO3

- i, en aquest cas, 
pot ser més adequat utilitzar l’opció d’espècies aparents. 
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Figura 3.32 Aliment de l’exemple b, després d’executar el FLASH del 
corrent, considerant espècies vertaderes 

Figura 3.33 Resultats de l’exemple b, considerant espècies aparents 
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3.6 Termodinàmica i propietats de transport 

3.6.1 Models termodinàmics a disposició de l’usuari

3.6.1.1 Mètodes per a calcular les relacions d’equilibri 

CHEMCAD ofereix les següents possibilitats per a calcular l’equilibri entre 
fases:

a) Equacions d’estat 

Soave-Redlich-Kwong

Grayson-Streed/Chao-Seader 

Peng-Robinson 

API Soave-Redlich-Kwong

Soave-Redlich-Kwong modificada 

Soave-Redlich-Kwong estesa 

Soave-Redlich-Kwong predictiva 

b) Models empírics 

ESSO (Maxwell-Bonnell) 

Pressió de vapor (solució ideal) 

Llei de Henry 

c) Models de coeficients d’activitat 

UNIQUAC

UNIFAC

UPLM (UNIFAC per a polímers) 

Wilson

T.K. Wilson 

HRNM Wilson modificada 

Van Laar 

NRTL

Margules

GMAC (Chien-Null) 

Scatchard-Hildebrand (Solució regular) 

Wilson per a sals 

d) Sistemes especials 

Solubilitat hidrocarburs-aigua 

Amines 

Mètode de Flory-Huggins per a polímers 
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Altres

e) Ús de valors de relacions d’equilibri subministrats per l’usuari 

Polinomis 

Taules

Pressions parcials de mescles aquoses 

Subrutina especificada per l’usuari 

Coeficients d’activitat 

3.6.1.2 Mètodes per a calcular l’entalpia

a) Equacions d’estat 
Redlich-Kwong 

Soave-Redlich-Kwong

Peng-Robinson 

API Soave-Redlich-Kwong 

Lee-Kesler

b) Mètodes químics 

Calor latent

c) Sistemes especials 

Taules de vapor 

No calcular entalpia (sols balanç de matèria) 

d) Dades introduïdes per l’usuari 

Polinomis 

Taules

Dades de calor de dissolució 

Subrutines

3.6.1.3 Mètodes per a calcular la densitat

Cavett

API

Llibreria

Rackett

3.6.1.4 Mètodes per a calcular la densitat del vapor 

Soave-Redlich-Kwong

Peng-Robinson 

API Soave-Redlich-Kwong 

Lee-Kesler
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3.6.1.5 Mètodes per a calcular la pressió de vapor 

Antoine

Antoine estès (DIPPR) 

API

3.6.1.6 Mètodes per a calcular l’entropia 

Redlich-Kwong 

Soave-Redlich-Kwong

Peng-Robinson 

API Soave-Redlich-Kwong 

Lee-Kesler

Taula de vapor 

3.6.1.7 Mètodes per a calcular la viscositat 

CIPPR

Chapman i Enskog 

Neufeld

Brokaw

Thodos

Wilkes

Dean i Steil 

Letsou-Steil

ASME per a hidrocarburs 

Les equacions que cal aplicar en cada cas i les característiques principals de 
cada mètode poden consultar-se en la bibliografia o en la ajuda de 
CHEMCAD.

3.6.2 Ajuda per a la selecció de mètodes 
termodinàmics

La selecció del model termodinàmic és molt important. El model triat ha de ser 
capaç de predir el comportament del sistema amb què es treballa dintre de 
l’interval de condicions d’operació. Per tant, a més de fer la selecció de 
manera curosa, tenint en compte les característiques químiques de les espècies 
que constitueixen el sistema com també les condicions de pressió i de 
temperatura de treball, que determinaran l’estat en què es trobe el sistema i la 
possibilitat que existisca equilibri entre fases, cal comprovar les prediccions 
que fa el model mitjançant la comparació amb dades experimentals. 

Si es tracta d’un sistema que existeix com a líquid, caldrà analitzar si aquest es 
comporta com una dissolució ideal, regular o polar. A més, pot tractar-se d’un 
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sistema especial, en el sentit que siga el mitjà on ocorren reaccions químiques. 
Segons siga el cas, caldrà seleccionar un model o un altre. CHEMCAD permet 
la possibilitat d’utilitzar els models enunciats a l’apartat 3.5.1.1, on s’inclouen 
alguns casos de sistemes especials que tenen especial importància des del punt 
de vista industrial, com també la possibilitat d’utilitzar valors introduïts 
directament per l’usuari, com per exemple la introducció dels coeficients de 
polinomis que permeten calcular la relació d’equilibri i l’entalpia en funció de 
la temperatura, l’ús de taules de valors o l’ús de subrutines introduïdes por 
l’usuari.

Pel que fa a l’entalpia i l’entropia, llevat algunes excepcions, CHEMCAD 
utilitza una d’aquestes dues opcions:

a) Ús d’un mètode basat en una equació d’estat 

b) Ús d’un mètode de calor latent 

Segons l’ajuda del programa, llevat que s’especifique una altra cosa, l’estat de 
referència per a totes les entalpies és la calor de formació del líquid a 298.15K, 
és a dir, les entalpies es calculen considerant el mateix estat de referència que 
el que s’utilitza per al càlcul dels calors de formació (l’entalpia de les formes 
més estables dels elements en condicions estàndar es zero). Es tracten com a 
casos especials, referits a un altre estat de referència, l’aigua, l’entalpia de la 
qual es calcula amb les taules de vapor, els problemes d’absorció amb 
etanolamines, que utilitzen un model especial, i els casos en què l’usuari 
introdueix els valors o els models per a les entalpies o s’utilitzen dades de 
calors de dissolució. També es tracta com un cas especial el càlcul de 
l’entalpia dels sòlids. No obstant tot l’anterior, sempre cal comprovar l’estat de 
referència per al càlcul de les entalpies ja que pot canviar segons la versió de 
CHEMCAD.

L’ajuda de CHEMCAD ofereix taules amb recomanacions per a la selecció de 
models per calcular les relacions d’equilibri i les entalpies, segons la 
naturalesa química dels components del sistema considerat (figura 3.34). 
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Figura 3.34 Recomanacions per a la selecció de models termodinàmics en 
l’ajuda de CHEMCAD 

3.6.3 L’assistent per a la selecció de mètodes 
termodinàmics

CHEMCAD proporciona una tecla d’ordre d’ajuda per a la selecció dels 
models termodinàmics, encara que mai pot substituir el judici de l'enginyer 
químic que està utilitzant el programa, que és qui ha de decidir si el model 
seleccionat és o no adequat. En la figura 3.35 es mostra com accedir a 
l’assistent per a la selecció de mètodes termodinàmics i en la figura 3.36, quina 
es la informació necessària per a l’assistent. Com es pot veure, una vegada 
s’han definit els components del sistema, el programa demana l’interval de 
condicions de pressió i temperatura, segons el qual es farà la selecció del 
model. 
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Figura 3.35 Accés a l’assistent per a la selecció de mètodes termodinàmics 

Figura 3.36 Informació necessària per a l’assistent per a la selecció de 
mètodes termodinàmics 

En general, el tipus de model es tria d’acord amb els components del sistema, 
mentre que el tipus d’equació més apropiat per a descriure el sistema se 
selecciona tenint en compte els intervals de pressió i temperatura. A més, si el 
mètode és un model de coeficients d'activitat, el programa comprova per a 
quin model hi ha més paràmetres binaris (BIP). Si la fracció de paràmetres 
disponibles en la base de dades (pel que fa a la matriu total) és major que el 
valor introduït per al paràmetre “BIP threshold” (figura 3.36), selecciona el 
model, en cas contrari, selecciona UNIFAC. 
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Independentment de la selecció de model termodinàmic realitzada pel 
programa, l'usuari ha de ser molt rigorós i revisar si aquesta selecció és o no 
adequada. La millor comprovació sobre la bondat d'un model consisteix a fer 
una predicció de dades d'equilibri i comparar els valors experimentals i els 
calculats. No cal oblidar que la bondat dels resultats d'una simulació depèn 
fonamentalment de la bondat de les prediccions fetes pels models seleccionats. 

3.6.4 Paràmetres d’interacció binària (BIP) per a 
models de coeficients d’activitat

La principal font de dades per a calcular l’equilibri líquid-vapor, líquid-líquid i 
líquid-líquid-vapor són les sèries de dades “DECHEMA data series”. A la 
taula 3.2 s’indiquen les unitats amb que vénen els paràmetres binaris en 
l’esmentada col·lecció de dades, com també les unitats amb què han 
d’introduir-se en el programa i el tipus de conversió necessària. És molt 
important recordar que si s’utilitzen paràmetres amb procedència distinta, cal 
assegurar-se que s’introdueixen en les unitats adients. De nou és molt 
important recordar que la bondat dels resultats de la simulació dependrà 
fonamentalment de la bondat de la predicció de les dades d’equilibri i, per tant, 
és fonamental comprovar que els BIP que s’utilitzen, tant si han sigut 
introduïts per l’usuari com si han sigut proporcionats per la base de dades del 
programa, són vàlids. Això només es pot comprovar mitjançant la comparació 
entre valors experimentals i calculats. 

Taula 3.2 Unitats adients per a l’ús dels BIP en CHEMCAD. Conversió de 
paràmetres de DECHEMA a CHEMCAD 

MODEL DECHEMA CHEMCAD CONVERSIÓ 
Equilibri líquid-vapor 

UNIQUAC cal/mol cal/mol No cal 
NRTL cal/mol K /R 
WILSON cal/mol cal/mol No cal 

Equilibri líquid-líquid 
UNIQUAC K cal/mol *R 
NRTL K K No cal 

R = 1,98721 cal/mol/K 

3.7 El menú d’eines

El menú d’eines de CHEMCAD permet utilitzar programes accessoris a la 
simulació d’un equip, com ara correlació de dades, informes d’efectes 
mediambientals, càlcul de costos, etc. A continuació es descriuen algunes 
d’aquestes eines que són particularment útils. 

3.7.1 Regressió de dades

CHEMCAD permet fer regressions de dades de propietats físiques de 
compostos purs o d’equilibri entre fases. Els sistemes per a la correlació de 
models d’equilibri poden ser líquid-líquid o líquid-vapor i tenir fins a quatre 
components. El mètode per a portar a terme les correlacions és el del 
SIMPLEX flexible. 
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A més, també es pot fer regressió sobre dades d’equilibri generats amb 
UNIFAC, en els casos on es necessite disposar de paràmetres binaris, però no 
hi haja dades experimentals d’equilibri per a correlacionar. En aquest cas, cal 
tenir en compte que, atès que les dades per a la regressió són calculades, 
només constitueixen una estimació. 

A la figura 3.37 es mostra l’opció per a fer correlacions. Quan se selecciona 
“Pure regression”, es poden correlacionar dades de propietats físiques en 
funció de la temperatura, mentre que “BIP regression” permet obtenir valors 
de BIP per correlació de dades d’equilibri.  

Figura 3.37 Opcions per a la regressió de dades 

3.7.1.1 Regressió de dades de propietats físiques (regressió 
pura)

Mitjançant les tecles d’ordre “Tools/Pure regression” (figura 3.37), es pot fer 
regressió per a obtenir els coeficients de les correlacions en front de la 
temperatura de: 

Equació d’Antoine per a la pressió de vapor 

Pressió de vapor mitjançant la correlació de la “llibreria” de 
CHEMCAD

Calor de vaporització

Densitat del líquid

Capacitat calorífica del líquid

Viscositat del líquid

Conductivitat tèrmica del líquid

Tensió superficial del líquid

REGRESSIÓ 
DE PROPIETATS 
FÍSIQUES

REGRESSIÓ 
DE DADES 
D’EQUILIBRI
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Capacitat calorífica del gas ideal

Viscositat del vapor

Conductivitat tèrmica del gas ideal

El procediment és el següent: 

1. Afegir un nou component a la base de dades 

2. Seleccionar la propietat sobre la qual es farà la regressió

3. Seleccionar el component en la llista de components

4. Completar les estimacions inicials

5. Introduir els dades experimentals

6. Polsar el botó “OK” per a començar el càlcul

7. Si el càlcul convergeix, es trauen els coeficients de la regressió i 
s’afegeixen a la base de dades 

Exemple 16. Obtén els paràmetres de la equació d’Antoine per a l’acetona emprant 
les dades de pressió de vapor de la taula següent: 

T (K) P (mm Hg) 
258 30 
273 69 
288 146 
323 609 
353 1608 
388 4040 
443 12539 
473 20786 
508 34950 

Després de seleccionar les unitats apropiades, es comença seguint el procediment 
explicat anteriorment. És a dir, es comença afegint un nou component a la base de 
dades que, en aquest cas, s’anomena Acetona (E16) (figura 3.38, després d’haver 
entrat en “Thermophysical/Databank/New component”). A continuació, com que el 
que es tenen són dades pressió de vapor en funció de la temperatura i es volen 
correlacionar per a obtenir els paràmetres de l’equació d’Antoine, se selecciona 
l’opció apropiada dins del menú mostrat en la figura 3.39, al qual s’accedeix entrant 
en “Tools/Pure Regresssion”. 
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Figura 3.38 Addició d’un component de la base de dades de CHEMCAD 

Figura 3.39 Opcions de la regressió de propietats de components purs 

Com es pot observar en la figura 3.40, es poden definir, entre d’altres, els errors 
absolut i relatiu i el nombre màxim d’iteracions. L’elecció del paràmetres de partida i 
el seus límits és molt important en una correlació. Una mala aproximació o uns límits 
inapropiats poden ocasionar greus problemes de convergència. 
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Figura 3.40 Paràmetres per a la regressió de dades 

Finalment, s’hi introduirien les dades experimentals, i si es volguera donar més pes a 
uns punts que a altres, el factor de ponderació. En el cas que hi haguera problemes de 
convergència en el càlcul, caldria revisar les dades introduïdes. A més a més, es 
poden presentar altres problemes, per exemple, introduir un valor de zero graus 
centígrades pot haver-hi problemes que se solucionen canviant les unitats a Kelvin.  

Figura 3.41 Pantalla d’introducció de dades experimentals 
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Quan s’acaben el càlculs, el programa genera un informe en el que, basant-se en la 
temperatura, calcula la pressió de vapor amb els paràmetres obtinguts, permetent així 
que es calculen l’error de cada punt i la mitjana (figura 3.42).  

Figura 3.42 Resultats de la regressió de dades 

Figura 3.43 Opcions per a la regressió de dades 

Finalment, en la figura 3.43 es mostra el gràfic que apareix a continuació, en que hi 
ha representada la pressió de vapor en funció de la temperatura i, a més, es comparen 
els valors calculats i els valors experimentals que s’han introduït prèviament. En el 
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cas que els resultats obtinguts no foren satisfactoris, el missatge que apareix dóna 
l’opció de no guardar en la base de dades els resultats calculats pel programa per al 
nou component de la base de dades.

3.7.1.2 Regressió de dades d’equilibri per a l’obtenció de BIP 

Mitjançant les tecles d’ordre “Tools/BIP regression” (figura 3.37), es pot 
accedir a les següents possibilitats (figura 3.38): 

Figura 3.44 Diferents opcions per a la correlació de dades d’equilibri  
i obtenció de BIP 

a) Regressió a partir de dades d’equilibri líquid-vapor (VLE) 
calculades amb UNIFAC 
S’obtenen BIP per a l’equilibri líquid-vapor amb el model seleccionat 
sense tenir dades experimentals d’equilibri, que són generades per 
UNIFAC.

b) Regressió a partir de dades de temperatura, pressió i composició 
del vapor i del líquid (VLE TPXY) 
Es correlacionen dades de composició de la fase líquida (xi) i de la fase 
vapor (yi).

c) Regressió de dades de temperatura, pressió i composició del líquid 
(VLE TPX)
Es correlacionen dades de pressió, temperatura i composició de la fase 
líquida (xi).

d) Regressió de dades d’equilibri líquid-líquid (LLE TXX) 
Es correlacionen les següents dades: 
- x1,1, x2,1, x3,1: fraccions molars de components 1, 2 i 3 en la primera 

fase líquida. 
- x1,2, x2,2, x3,2: fraccions molars de components 1, 2 i 3 en la segona 

fase líquida. 
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e) Regressió de dades de coeficients d’activitat 
Es correlacionen les següents dades: 
- x1,1, x2,1, x3,1: fraccions molars de components 1, 2 i 3. 
- 1, 2, 3, 4: coeficients d’activitat dels components 1, 2, 3 i 4. 

f) Regressió de dades LLE UNIFAC 
És similar al cas a).  

Normalment, si el sistema té c components, només poden introduir-se c-1
fraccions molars. El procediment per a portar a terme la correlació és el 
següent:

1. Seleccionar les opcions termodinàmiques del menú de Thermophysical.
Òbviament, cal triar algun model que faça servir BIP, com ara SRK, 
Peng-Robinson, BWRS o algun mètode de coeficients d’ activitat 
(UNIQUAC, NRTL, etc.). 

2. Seleccionar les tecles d’ordre “Tools/BIP regressió” (figura 3.37). 

3. Triar l’opció adequada segons el tipus de dades que es vol 
correlacionar (figura 3.38) 

4. Seleccionar els components de la llista de components 

5. Omplir les dades de valors inicials i límits de l’interval de variació dels 
BIP (només quan es correlacionen dades experimentals). 

6. Introducció de paràmetres de convergència. 

7. Si es tracta de regressió de dades experimentals, introducció dels 
següents valors: 

Factor de ponderació: s’ha de donar més pes a les dades en la regió 
d’interès. El valor per defecte és 1 per a totes les dades, és a dir, 
totes tenen la mateixa importància. 

Temperatura. Si es vol la regressió a temperatura constant, només 
s’ha d’introduir el valor del primer punt. 

Pressió. Si es vol la regressió a pressió constant, només s’ha 
d’introduir el valor del primer punt. 

Composició de la fase líquida, xi

Composició de la fase vapor (en el cas VLE) o de l’altra fase 
líquida (yi).

8. Polsar “OK” per a emmagatzemar els valors introduïts i començar els 
càlculs

9. En concloure el càlcul, l’usuari ha de comprovar la convergència, com 
també les desviacions que s’obtenen amb el model i els BIP calculats. 
CHEMCAD ofereix l’opció d’incloure o no els BIP calculats en la 
matriu de paràmetres del treball que s’està executant. En el cas que 
s’opte per incloure’ls, només es veurà afectat el treball amb que s’ha fet 
la correlació, és a dir, els BIP calculats no s’emmagatzenen en la base 
de dades i és l’usuari qui els ha de conservar per a la seua utilització en 
treballs posteriors. Es pot comprovar si els BIP s’han gravat mitjançant 
la visualització de la matriu de BIP amb la tecla d’ordre 
“Thermophysical/BIP’s”.
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Exemple 17. Obtén els paràmetres binaris d’interacció líquid-líquid a 25ºC del 
sistema aigua (1) - etanol (2 )- dietiléter (3) per al model NRTL fent la regressió a 
partir de les dades d’equilibri de la següent taula. Dades en percentatge molar. 

Fase 1 (aquosa) Fase 2 (orgànica) 
x11 x21 x31 x12 x22 x32

94,935  0,000  5,065  1,466  0,000 98,534 
90,996  2,422  6,582  1,588  1,382 97,030 
86,808  4,877  8,315  1,695  3,462 94,843 
83,409  6,956  9,635  1,812  4,681 93,507 
76,115 10,793 13,093  2,029  6,165 91,807 
74,384 11,625 13,990  2,132  6,632 91,236 
69,308 14,137 16,555  2,309  7,431 90,260 
63,168 16,518 20,314  2,638  8,822 88,539 
55,137 19,490 25,374  2,927  9,662 87,411 
47,990 21,459 30,551  3,379 10,921 85,700 
37,369 23,435 39,196  4,288 12,398 83,313 
30,384 23,402 46,214  5,532 13,838 80,630 
21,405 22,094 56,501  8,060 16,018 75,923 
18,544 21,182 60,274  9,620 17,007 73,373 
15,682 20,156 64,162 11,255 17,980 70,765 

CHEMCAD permet fer la correlació de diferents dades d’equilibri. Com que en aquest 
cas es tracta de dades d’equilibri líquid-líquid, després de seleccionar el model 
termodinàmic i els components, es tria l’opció “TXX LLE data” que es troba dintre 
del menú de “Tools/BIP Regression”. A continuació se seleccionen els components en 
l’ordre apropiat per a introduir les dades experimentals (figura 3.45). 

Figura 3.45 Selecció dels components en l’ordre corresponent 

Si es coneixen els paràmetres d’aquest model a una temperatura semblant, es poder 
fer servir com a valor de partida i es pot obtenir una idea dels límits de l’interval de 
variació dels paràmetres. En el cas que no es conegueren, no s’omplirien o s’aniria 
provant amb diferents paràmetres de partida. Al igual que l’exemple anterior, 
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l’elecció dels valor de partida per a obtenir una bona correlació es crucial en aquest 
tipus de regressió (figura 3.46). 

Figura 3.46 Paràmetres de partida del model NRTL 

Finalment, s’introdueixen les dades amb molt de compte de ficar-les en les unitats i 
l’ordre corresponent. Per exemple, en aquest cas, les dades de l’enunciat estan en 
percentatge molar mentre que per a fer la regressió han d’estar en fracció molar. Si 
totes les dades experimentals han sigut obtingudes a la mateixa temperatura, aquesta 
només cal introduir-la a la primera fila. Dins d’aquesta pantalla també es pot donar 
més pes a uns punts que a d’altres. 

Figura 3.47 Pantalla d’introducció de dades experimentals 
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Una vegada introduïts els valors experimentals, el programa comença a calcular. 
Apareix un document, que pot desar-se de manera independent, amb les dades de 
composició i temperatura introduïdes, les desviacions calculades per a cada punt i els 
paràmetres obtinguts en la correlació (figura 3.48). 

Figura 3.48 Resultats de la correlació dels BIP 

Si les desviacions obtingudes són massa grans i no es volen guardar les dades, cal 
posar 0 al missatge que apareix en la pantalla del CHEMCAD en eixir del càlcul. En 
cas contrari, s’ha de posar un 1, que es l’opció per defecte. 

Quan apareixen problemes de convergència es pot provar de canviar les unitats, els 
paràmetres de partida, o, fins i tot, la funció objectiu. Normalment, els paràmetres de 
partida són els que més afecten la convergència. CHEMCAD emmagatzema les dades 
introduïdes, per tant, en el cas que es feren correlacions repetides amb les mateixes 
dades d’equilibri no caldria introduir de nou els valors, simplement es faria clic en 
“Cancel” una volta canviat allò que es vulga. D’aquesta manera, el càlcul continuarà 
amb els nous valors introduïts, però el programa continuarà emmagatzenant el valors 
anteriors. Al contrari, si es polsa “OK”, també continuen els càlculs amb els nous 
valors introduïts, però ara aquests també quedaran emmagatzenats en el programa. 
Dit d’una altra manera, una vegada s’entra en el mode de regressió, només es pot 
anar endavant amb els calculs amb els valors que hi ha escrits dins de les caselles, i 
les tecles “Cancel” o “OK” només permeten emmgatzenar els darrers valors 
introduïts o mantenir-ne els que hi havia abans.

3.7.2 Altres eines 

Hi ha altres eines que es poden trobar sota la tecla d’ordre “Tools”, com ara la 
predicció de l’equilibri sòlid-gas en sistemes que contenen CO2, el càlcul del 
carboni orgànic total i la demana química d’oxigen, la regressió de dades 
d’electròlits, càlcul de costos, etc. A més es disposa d’una eina per a la 
conversió d’unitats, a la qual es pot accedir també mitjançant la tecla de funció 
F6 (Tools/Units calculator) i una calculadora a la qual s’accedeix mitjançant 
F7 (Tools/Simple calculator).
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3.8 Accés a la base de dades mitjançant la 
tecla d’ordre “Plot”

3.8.1 Obtenció de dades d’equilibri líquid-vapor 

CHEMCAD proporciona diagrames d’equilibri líquid-vapor a pressió constant 
per a sistemes binaris mitjançant les tecles d’ordre “Plot/TPXY” (figura 3.39). 
En la figura 3.40 es mostra el quadre de diàleg on s’introdueixen les 
característiques que es volen en els gràfics d’equilibri. Es pot calcular també 
l’equilibri per a mescles ternàries, però mantenint fixa la composició del tercer 
component en la fase líquida. No obstant això, aquesta opció té una utilitat 
limitada ja que el programa només mostra com a resultats la fracció molar 
d’un dels components (el component designat com a “primer component” ja 
que, atès que està pensat per a mescles ternàries, el segon component es 
calcula per diferència). 

S’ha d’especificar la pressió (que es manté constant) i es pot suggerir un valor 
de temperatura per a iniciar els càlculs iteratius. Es pot seleccionar un interval 
de composició, dintre del qual es vol calcular l’equilibri, o bé obtenir resultats 
en tot el rang de variació de la composició (de 0 a 1). A més es pot indicar el 
nombre de punts d’equilibri que es vol calcular i, si s’utilitza un model de 
coeficients d’activitat els paràmetres binaris del qual s’han obtingut per 
correlació de dades experimentals mitjançant CHEMCAD, també es poden 
representar simultàniament les dades experimentals d’equilibri. El programa 
també permet seleccionar les unitats de composició en el gràfic d’equilibri. 

Figura 3.49 Tecles d’ordre per a obtenir diagrames d’equilibri líquid-vapor 

EQUILIBRI LÍQUID-VAPOR 

EQUILIBRI LÍQUID-LÍQUID 

MAPA DE CORBES DE RESIDU 
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Figura 3.50 Quadre de diàleg per a l’obtenció de diagrames d’equilibri 
líquid-vapor binaris 

Exemple 18. Obtenció del diagrama d’equilibri líquid-vapor del sistema etanol-
aigua a 1 atm. 

En la figura 3.50 s’indiquen les especificacions necessàries per a obtenció del 
diagrama d’equilibri. El model termodinàmic triat dintre de l’opció de 
“Thermophysical/K-values” és NRTL amb els paràmetres binaris de la base de dades 
de CHEMCAD. En polsar el botó “OK”, s’obté, en primer lloc, un informe de 
resultats amb format de fitxer de processador de text (figura 3.51), que pot 
emmagatzemar-se com a tal, i que conté les dades de temperatura, pressió, fracció 
molar o màssica del primer component en la fase líquida i en la fase vapor, 
respectivament, i els coeficients d’activitat i de fugacitat per a cada component de la 
mescla binària. També s’inclouen el model termodinàmica utilitzat i, si escau, els 
valors dels paràmetres binaris. A continuació, el programa trau els gràfics T-x,y i x-y 
(figures 3.52 i 3.53). Els valors representats en els gràfics poden exportar-se a Excel 
mitjançant les tecles d’ordre “Graph/Data to Excel csv file”, d’acord amb el que es va 
descriure en la secció 2.3.1.  
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Figura 3.51 Resultats del càlcul de l’equilibri líquid-vapor del sistema 
etanol-aigua a 1 atm 

Figura 3.52 Resultats del càlcul de l’equilibri líquid-vapor del sistema 
etanol-aigua a 1 atm 
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Figura 3.53 Resultats del càlcul de l’equilibri líquid-vapor del sistema 
etanol-aigua a 1 atm 

3.8.2 Obtenció de dades d’equilibri líquid-líquid 

CHEMCAD permet obtenir diagrames d’equilibri líquid-líquid a temperatura 
constant per a sistemes ternaris mitjançant les tecles d’ordre “Plot/Binodal
plot” (figura 3.49). En la figura 3.54 es mostra el quadre de diàleg on 
s’introdueixen les característiques que es volen en els gràfics d’equilibri. S’ha 
d’especificar la temperatura (que es manté constant). L’opció “Step lenght”
indica l’increment, en unitats de fracció molar, per a la construcció de la corba 
binodal. El valor per defecte és 0,05. Només és possible generar el gràfic si el 
primer i el tercer component són immiscibles; Y1 i Y3 són estimacions de les 
fraccions molars a les quals es produeix la immiscibilitat i, normalment, no cal 
introduir-ne cap valor. Tanmateix, poden ser necessaris si el càlcul no 
convergeix.
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Figura 3.54 Quadre de diàleg per a l’obtenció de diagrames d’equilibri 
líquid-líquid ternaris 

Exemple 19. Obtenció del diagrama d’equilibri líquid-líquid del sistema aigua-
etanol-benzè a 25ºC. 

En la figura 3.54 s’indiquen les especificacions necessàries per a obtenció del 
diagrama d’equilibri. El model termodinàmic triat dintre de l’opció de 
“Thermophysical/K-values” és UNIFAC. En polsar el botó “OK”, s’obté, en primer 
lloc, un informe de resultats amb format de fitxer de processador de text (figura 3.55), 
que pot emmagatzemar-se com a tal, i que conté les composicions dels extrems de les 
rectes de repartiment, és a dir, les composicions de les dues fases líquides en equilibri. 
A continuació, el programa trau el diagrama d’equilibri amb la corba binodal i les 
rectes de repartiment (figura 3.56). Els valors representats poden exportar-se a Excel 
mitjançant les tecles d’ordre “Graph/Data to Excel csv file”, d’acord amb el que es va 
descriure en la secció 2.3.1. Igual que en l’exemple anterior, si s’haguera utilitzat un 
model de coeficients d’activitat els paràmetres binaris del qual s’hagueren obtingut 
per correlació de dades experimentals mitjançant CHEMCAD, també es podrien 
representar simultàniament les dades experimentals d’equilibri.
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Figura 3.55 Resultats del càlcul de l’equilibri líquid-líquid del sistema 
aigua-etanol-benzè a 25ºC 

Figura 3.56 Resultats del càlcul de l’equilibri líquid-líquid del sistema 
aigua-etanol-benzè a 25ºC 
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3.8.3 Obtenció de diagrames de fases 

CHEMCAD permet obtenir gràfics amb diagrames de fases per a qualsevol 
corrent, on s’indica el punt crític de la mescla i es representen les corbes de 
líquid saturat i de vapor saturat. També s’hi poden incloure corbes 
corresponents a altres fraccions vaporitzades (Plot/Envelopes).

3.8.4 Obtenció de mapes de corbes de residu 

CHEMCAD permet obtenir mapes de corbes de residu. Només es mostra la 
representació gràfica corresponent, juntament 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” (figura 3.49). 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. 

Exemple 20. Obtenció del mapa de corbes de residu del sistema aigua-etanol-benzè. 

En la figura 3.57 s’indiquen les especificacions necessàries per a obtenció del mapa 
de corbes de residu. El model termodinàmic triat dintre de l’opció de 
“Thermophysical/K-values” és UNIFAC. En polsar el botó “OK”, s’obté el gràfic que 
es mostra en la figura 3.58, on, a més de les corbes de residu, s’indiquen els valors 
calculats per als azeòtrops del sistema. 

Figura 3.57 Quadre de diàleg per a l’obtenció de mapes de corbes de residu 



202 Introducció a l’ús del simulador de processos químics CHEMCAD 5.2.0 

Figura 3.58 Mapa de corbes de residu del sistema aigua-etanol-benzè 

3.9 Exemples d’aplicació 

28. Selecciona un compost qualsevol de la base de ChemCAD i visualitza’n 
les propietats mitjançant les tecles d’ordre següents: 

Comp/Databank/View-Edit 

Comp/Databank/BIPs 

Comp/Databank/UNIFAC BIPs 

Reports

Plot Properties 

29. Introdueix un component nou mitjançant la tecla d’ordre 
Comp/Databank/New comp. Canvia i introdueix dades per a aquest 
component. Elimineu-lo de la llista de components. 

30. Modifica les dades existents per a un component de la base de dades 
mitjançant les opcions de: 

1. Copiar
2. Canviar les dades 
3. Eixir i editar 
4. Esborrar

31. Calcula els paràmetres binaris del model UNIQUAC per al càlcul de 
l'equilibri líquid-líquid d'un sistema ternari per regressió de les dades 
experimentals d'equilibri. 

Dades d’equilibri del sistema aigua etanol toluè a 25ºC en fraccions 
molars. 



Bases de dades de CHEDCAM 5.2.0 203

Fase aquosa Fase orgànica 
xaigua xetanol xtoluè xaigua xetanol xtoluè

0,95320 0,04621 0,00059 0,00356 0,00398 0,99246 
0,91360 0,08538 0,00102 0,00506 0,01385 0,98109 
0,87856 0,11990 0,00154 0,00703 0,02552 0,96745 
0,82021 0,17712 0,00267 0,01150 0,05210 0,93640 
0,77323 0,22245 0,00432 0,01796 0,08849 0,89355 
0,72623 0,26547 0,00829 0,02007 0,09905 0,88088 
0,69166 0,29572 0,01263 0,02425 0,11970 0,85605 
0,64420 0,33500 0,02080 0,03111 0,14779 0,82110 
0,59615 0,37191 0,03184 0,03719 0,16672 0,79609 

32. Calcula els paràmetres binaris del model NRTL per al càlcul de l'equilibri 
líquid-vapor d'un sistema binari per regressió de les dades experimentals 
d'equilibri.  

Dades d’equilibri del sistema binari aigua (1)  àcid acètic (2) a 1 atm en 
fraccions molars. 

T x1 y1
118,10 0,0 0,0 
115,40 0,0500 0,0920 
113,80 0,1000 0,1670 
110,10 0,2000 0,3020 
107,50 0,3000 0,4250 
105,80 0,4000 0,5300 
104,40 0,5000 0,6260 
103,20 0,6000 0,7160 
102,10 0,7000 0,7950 
101,30 0,8000 0,8640 
100,60 0,9000 0,9300 
100,30 0,9500 0,9630 
100,00 1,0000 1,0000 
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Tema 4. Aplicació a problemes reals 

4.1 Introducció

Aquest últim tema està dedicat a mostrar com s’ha de tractar la resolució de 
problemes complexos, en què entren en joc diversos equips i processos, entre 
els quals pot haver-hi recirculacions. Al mateix temps, es descriurà també l’ús 
d’algunes unitats, com ara vàlvules, intercanviadors de calor, bombes, etc., 
que, una vegada s’ha arribat a aquest punt, després d’haver treballat els temes 
anteriors, són senzilles d’utilitzar i, per tant, no s’ha considerat oportú dedicar-
los un tema o una secció específica. 

Doncs, en cada apartat es proposa un enunciat que correspon a un determinat 
procés industrial i, a continuació, se suggereix un procediment per a la 
simulació de l’operació sencera. És molt important tenir en compte que el que 
es proposa es només una de les possibles solucions que es poden donar per al 
procés considerat, i no ha de ser necessàriament la millor. És més, en cap 
moment es tracta de trobar la millor o d’optimitzar el sistema, si no més aviat 
d’establir unes pautes que puguen servir d’ajuda sobre com es pot abordar la 
simulació d’aquest tipus de problemes. 

L’objectiu fonamental que es pretén aconseguir amb els següents exemples és 
que el lector asumisca quina pot ser la filosofia de treball com també el tipus 
de seqüències de passos per a resoldre aquest tipus de problemes.   

4.2 Procés d’absorció-desorció de H2S

Problema plantejat: es disposa d'un corrent d'aire que conté un 5% en pes de 
H2S, a 150ºC i 1 atm, i es vol separar, per absorció amb aigua, en un corrent 
d'aire pràcticament exempt de H2S, i en un altre de H2S amb menys del 2% 
d’aigua.  

Per a fer-ho, s'utilitzaran dues torres, la primera d'absorció i la segona de 
rectificació, amb 10 pisos cadascuna: en la primera columna, el H2S és 
eliminat per absorció amb aigua, i en la segona, es desorbeix.  

El corrent d'aigua freda procedent de la primera columna, abans de ser 
introduït en la segona columna, intercanvia calor amb l'aigua calenta procedent 
de la segona columna, que, al seu torn, es retorna a la primera per a ser 
utilitzada com a absorbent.  
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S’han de calcular els cabals i les condicions d'operació per a tractar 100 kg/h 
d'aliment. 

Solució:

En la figura 4.1 es mostra el diagrama de flux que permet resoldre el 
problema. Consta de 2 columnes SDCS (1 i 2). No s’ha triat cap unitat 
TOWER perquè es tracta d’un cas on hi ha reaccions químiques (dissolució 
del H2S i dissociació en la fase aquosa). Una de les columnes se simularà sense 
condensador ni caldera (1) i correspon a l’absorbidor i l’altra columna és una 
columna de rectificació convencional, amb caldera i (2) i correspon a la 
columna de recuperació de l’absorbent. A més, s’afegeixen un mesclador (4), 
que té com a objectiu mesclar el corrent d’absorbent recuperat procedent de la 
segona columna amb un petit corrent d’aigua nova que s’introdueix per a 
reposar les pèrdues, i dos intercanviadors de calor. El primer intercanviador 
serveix per a refredar el producte de cues de la segona columna mitjançant 
l’intercanvi de calor amb el producte de cues, fred, de la primera columna i el 
segon permet refredar encara més el líquid absorbent recirculat.  

El corrent 3 correspon a l’aliment que es vol desorbir i el corrent gasós 8 és el 
producte buscat, és a dir, el gas net, sense H2S. El corrent 2 és el líquid 
absorbent i procedeix de la columna d’esgotament, desprès de refredar-lo 
(corrent 10), més una petita addició d’aigua nova (corrent 1) per a reposar les 
pèrdues d’aigua que es produeixen en els productes. El producte de cues de la 
primera columna (corrent 4) s’introdueix com aliment a la segona, després 
d’escalfar-lo en l’intercanviador 3 i transformar-lo en el corrent 5. En líquid 
calent que entra en l’intercanviador 3 és el residu de la segona columna 
(corrent 6) i correspon a l’absorbent recuperat i recirculat. El corrent 6 ix de 
l’intercanviador 5 com a líquid més fred (corrent  7) i s’introdueix en 
l’intercanviador 5, d’on encara ix més fred (corrent 10) i es porta a la columna 
1 per a actuar com a líquid absorbent. El corrent 9 conté el H2S eliminat en 
l’operació de recuperació de l’absorbent, i és l’altre producte buscat.  

La llista de components està formada per H2S, aire i aigua (números d’ordre en 
la base de dades de Chemcad 50, 475, 62, respectivament) i el model 
termodinàmic triat per a la resolució del problema és “Sour water”, que conté 
les dades necessàries per a simular els processos de dissolució i dissociació en 
aigua de gasos àcids com el H2S.
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Figura 4.1 Diagrama de flux per al procés d’absorció-desorció de H2S

Per a simular el procés sencer, es comença resolent cada equip per separat, de 
manera seqüencial, en el següent ordre: columna 1, intercanviador 3, columna 
2, intercanviador 5 i mesclador. Després convé repetir aquesta seqüència de 
càlcul unes quantes vegades, de forma que els valors dels corrents recirculats 
actualitzen els resultats que s’obtenen per als diferents equips. Finalment, quan 
s’observe que els canvis que s’obtenen en repetir la seqüència de càlcul són 
petits, s’executa de manera conjunta tot el diagrama de flux, mitjançant “Run 
all”. Potser aquesta no és la manera més “ortodoxa” de resoldre aquest tipus de 
problemes, que només requereixen donar valors als corrents de tall i després 
executar el diagrama de flux. Tanmateix, és una bona forma de començar les 
simulacions des d’un bon punt de partida que permet, en els casos on arribar a 
la convergència resulta difícil, obtenir a una solució que d’altra manera, 
costaria molt d’aconseguir. 

Un problema associat a aquest tipus de càlculs iteratius és el cabal del corrent 
que s’utilitza per a compensar les pèrdues del compost que es recircula (en 
aquest cas, el corrent 1). Si s’especifica un valor massa gran, a mesura que 
s’avance en les successives iteracions, els corrents del sistema aniran 
acumulant aigua i el problema no assolirá mai el règim estacionari. Si 
s’especifica un valor massa xicotet, el sistema anirà quedant-se sense aigua en 
les successives iteracions, i el problema tampoc convergirà mai. Per a evitar-
ho, es pot fer ús d’un diagrama de flux alternatiu (figura 4.2), on s’inclou la 
unitat “Separador de components” (unitat 6), que permet fer qualsevol 
separació arbitrària, encara que no puga portar-se a terme en la pràctica. En 
aquest cas, després de mesclar els productes de les columnes 1 i 2 (corrents 8 i 
9), s’introdueixen en el separador de components, on se separa tota l’aigua i es 
retorna al procés, substituint el corrent 1, i la resta de producte (la suma de 
l’aire i el H2S) s’extrauen com a productes. D’aquesta manera, no hi haurà cap 
problema en les successives simulacions en què estiga associat al cabal d’aigua 
de compensació de les pèrdues, ja que cada vegada s’introdueix exactament el 
que es perd. En acabar completament el càlcul, es prendrà nota d’aquest cabal 
d’aigua i es tornarà al diagrama de flux de la figura 4.1, però ara amb els 
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valors correctes per a tots els corrents, procedents del càlcul amb el separador 
de components i es repetirà de nou la execució del problema, que ara 
conclourà molt ràpidament i sense cap problema. És convenient recordar la 
conveniència de guardar el treball com un nou cas cada vegada que es faça un 
canvi significatiu, com ara la introducció del separador de components en el 
diagrama de flux. 

Figura 4.2 Diagrama de flux per al procés d’absorció-desorció de H2S, amb 
la unitat “Separador de components” per a facilitar la convergència 

Com a consideracions prèvies, cal tenir en compte que, per a aconseguir la 
màxima separació. l’aigua que s’introdueix com a absorbent en la columna 1 
ha d’estar el més freda possible, no obstant, això pot implicar un cost de 
refrigeració addicional que potser no siga rendible. Encara que potser no siga 
l’opció més econòmica, es resoldrà el problema considerant que l’aigua entra a 
20ºC. Òbviament, aquesta és una variable que cal optimitzar. Per tant, els 
corrents d’entrada a la columna 1 es defineixen de la manera com s’indica a la 
figura 4.3. 
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Figura 4.3 Definició dels corrents d’alimentació de la columna 1 

A continuació s’introdueixen com a especificacions per a la columna 1:  

Tipus de condensador: 0 (no hi ha condensador) 
No s’introdueixen especificacions de pressió o pèrdua a pressió 10 pisos 

Aliments en els pisos 1 i 10 

Mode del condensador: 0 

Mode de la caldera: 0 

i se simula la columna 1. El producte desitjat en aquesta columna és un corrent 
d’aire pràcticament exempt de H2S. Per tant, caldrà anar provant a canviar el 
cabal d’aigua fins a obtenir la separació desitjada. Per exemple, en la taula 4.1 
s’indica la fracció màssica de H2S en el gas d’eixida de la columna 1 per a 
diferents cabals d’aigua. Per a totes les simulacions a partir de la primera, s’ha 
seleccionat l’opció “Initial Flag” igual a 1, en la pàgina d’opcions de 
convergència, amb l’objectiu que els càlculs de cada columna es facen 
considerant com a valors de partida els procedents del darrer càlcul realitzat. 
Com es pot veure, a partir de 35000 kg/h d’aigua, ja s’obté un gas amb baix 
contingut de H2S. Tanmateix, el grau de separació estarà fixat pels requisits 
legislatius, si el gas s’ha de abocar a l’atmosfera, o comercials o del procés, si 
el gas ha d’anar a qualsevol altre lloc de la planta, i, per tant,  hauria d’haver 
estat especificat en l’enunciat. En aquest cas, de manera arbitrària, i tenint en 
compte les consideracions anterior, s’ha decidit fixar el cabal d’aigua que 
proporciona un gas amb menys del 0,2% de H2S i, per tant, s’ha seleccionat el 
cabal de 40000 kg/h. És evident que es podrà treballar amb l’aigua a 
temperatura més elevada, però utilitzant major cabal d’absorbent o amb un 
cabal menor d’aigua per sota de 20ºC.  



210 Introducció a l’ús del simulador de processos químics CHEMCAD 5.2.0 

Taula 4.1 Resultats obtinguts per a la columna 1 del diagrama de flux de la 
Figura 4.1 en variar el cabal d’aigua 

kg/h d’aigua Fracció màssica de H2S en el gas d’eixida 
100 0,0490 
1000 0,0480 
5000 0,0424 
10000 0,0354 
25000 0,0139 
35000 0,0036 
40000 0,0015 
50000 0,0002 

A continuació se simula l’intercanviador 3. Com a valor de partida, se 
suposarà que el corrent procedent de la columna 2 consisteix en 40000 kg/h 
d’aigua pura a 95ºC (encara que si realment fóra aigua pura, es trobaria a 
100ºC ja que ix com a líquid saturat), i es calcula la temperatura de entrada de 
l’aigua a la columna 2. Si es té en compte que el producte de cues de la 
columna 1 s’obté a una temperatura a prop de 20ºC, és clar que el corrent 7 no 
es podrà obtenir als 20ºC que es requereixen per a l’absorbent alimentat a la 
columna 1. Per tant, per a l’intercanviador 3 s’ha optat per especificar la 
temperatura a la qual ix el corrent 7, que s’ha triat 20ºC per damunt de la 
temperatura del corrent fred d’entrada (corrent 4), és a dir, 40ºC. Un posterior 
refredament en l’intercanviador 5 permetrà obtenir el corrent 10 a la 
temperatura desitjada. En les figures 4.4 i 4.5, respectivament es mostren les 
especificacions per als intercanviadors 3 i 5. Òbviament, en l’intercanviador 5 
es podria haver triat qualsevol altra especificació que fóra viable des del punt 
de vista de l’enginyeria i que permetria refredar el corrent 6 el més pròxim 
possible als 20ºC, a costa d’escalfar el corrent 4 sense arribar a la vaporització.  

Figura 4.4 Especificacions per a l’intercanviador 3 del diagrama de flux de 
la figura 4.2. 



Aplicacions a problemes reals 211

Figura 4.5 Especificacions per a l’intercanviador 5 del diagrama de flux de 
la figura 4.2. 

A continuació s’especifica, com a valor de partida per al corrent de cues de la 
columna 2, un cabal d’aigua pura de 40000 kg/h (això implicaria una separació 
perfecta en què no ix gens d’aigua en els productes de cap d’ambdues 
columnes) que es troba a 1 atm i 95ºC (lleugerament per sota de la temperatura 
de bombolla, per a tenir en compte que quan se simule la columna 2, no 
s’obtindrà aigua pura com a producte de cues). Amb aquests valors i els 
resultats de la simulació de la columna 1, ja es poden simular els dos 
intercanviadors de calor. En la figura 4.6 es presenten els resultats que 
s’obtenen d’aquesta simulació. 

Figura 4.6 Resultats de la primera simulació dels intercanviadors de calor. 
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El següent pas consisteix a simular la columna 2. En aquesta columna es vol 
un producte de cap amb menys del 2% d’aigua. Com que el producte és un gas 
a temperatura ambient, es considera que el condensador serà parcial. A més, es 
fixa la posició del pis d’alimentació pel mig de la columna (pis 5). 
Evidentment, aquesta és una variable que hauria de ser optimitzada per tal 
d’obtenir la millor columna per a portar a terme la separació. Com a 
especificacions del condensador i la caldera es triaran, en una primera opció, 
aquelles que tenen directament a veure amb els requisits de la separació. En 
cas que aquestes especificacions donaren problemes i no es poguera arribar a 
la convergència del problema, se n’haurien de triar d’altres, com ara la raó de 
reflux per al condensador i la calor aportada en la caldera o la relació V/B per 
a la caldera i fer proves fins a trobar els valors adients. Per tant, s’especifica 
una fracció màssica d’aigua menor de 0,02 en el destil·lat i, com es vol que 
l’aigua de recircula estiga exempta de H2S, un grau de recuperació de H2S en 
el residu de 0,001. L’aliment ve donat pels càlculs precedents i les 
especificacions de la columna són: 

Tipus de condensador: 1 (condensador parcial) 
No s’introdueixen especificacions de pressió o pèrdua a pressió 

10 pisos 

Aliment en el pis 5  

Mode del condensador: 12, fracció màssica d’aigua = 0,019 

Mode de la caldera: 7, recuperació de H2S = 0,001 

A continuació s’ha de simular el mesclador 7 i, després, el separador de 
components 6. Com s’ha dit abans, es tracta d’una unitat que permet fer 
separacions fictícies. Com a especificacions es pot triar, en primer lloc, les 
condicions tèrmiques que es volen per a cadascun dels productes, de cap i de 
cua, i en segon lloc, quin tipus de separació de cada component es vol fer. En 
aquest cas, es vol obtenir com a producte de cap tota l’aigua que hi ha en els 
corrents 8 i 9 a 20ºC i la resta (H2S i aire) en el producte de cua. No és 
important la condició tèrmica especificada per a aquest últim corrent perquè no 
es tracta d’un producte real, i s’ha optat per seleccionar també 20ºC . En la 
figura 4.7 es mostren les especificacions seleccionades per al separador de 
components. Els dos mescladors se simulen sense donar cap especificació 
(l’única possible és la pèrdua de pressió). 
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Figura 4.7 Especificacions per al separador de components del diagrama de 
flux de la figura 4.2 

En aquest moment es disposa de nous valors per al corrent 6, per tant, convé 
tornar a simular els intercanviadors per tal d’obtenir millors valors en el 
corrent 10. A continuació s’ha d’executar el mesclador 4 per a obtenir el 
corrent de líquid absorbent 2. Ara, amb el nou corrents d’alimentació  2, es 
repeteixen les simulacions en el següent ordre: columna 1 – intercanviador 5 – 
columna 2 – intercanviador 3 – intercanviador 5 – mesclador 7 – separador de 
components 6 – mesclador 4. Cal tenir la precaució de seleccionar l’opció 
“Initial flag = 1” dintre de la pàgina d’opcions de convergència de les 
columnes per tal de facilitar la convergència dels càlculs. L’ordre d’execució 
de les unitats pot ser diferent del descrit abans, però sempre respectant els 
requeriments relacionats amb l’operació.  

A mesura que van repetint-se les simulacions, cal anar comprovant els 
resultats que s’obtenen. En aquest cas, no cal comprovar la qualitat dels 
productes de la columna 2 ja que es troba fixada en les especificacions (en cas 
que s’haguera triat un altre tipus d’especificacions, sí que hauria de 
comprovar-se), però sí que cal observar el comportament del corrent 8. També 
es convenient fixar-se, per exemple en la temperatura del corrent 6, que 
determina l’intercanvi de calor en l’equip 3.  Després d’haver comprovat que 
en els successius cicles de simulacions no es produeixen canvis significatius, 
s’executa el diagrama de flux sencer de manera conjunta (en aquest cas hi ha 
prou amb 2 cicles de simulacions), amb la tecla d’ordre “Run All” del menú de 
“Run”. En la taula 4.2 es mostren alguns dels resultats de la execució, 
obtinguts mitjançant un informe (“Report”). Com es pot veure, el cabal del 
corrent 1 és de 1,5032 kg/h. Per tant, ara es modifica el diagrama de flux per a 
tornar a obtenir el de la figura 4.1, es defineix el corrent 1 amb els valors 
procedents del cas anterior (realment, en modificar el diagrama de flux, el 
corrent conserva el mateixos valors, però, cal comprovar-ho) i es torna a 
repetir la simulació de tot el diagrama de flux. Com a resultats s’obtenen 
pràcticament els mateixos valors que els de la taula 4.2 (vegeu taula 4.3). 
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Taula 4.2 Resultats de la simulació del diagrama de flux de la figura 4.2  

FLOW SUMMARIES

Stream No.                   1             2             3             4 
Stream Name
Temp  C                20.0000       20.0000      150.0000       20.0701
Pres  atm               1.0000        1.0000        1.0000        1.0000
Enth  MJ/h             -23.897  -6.3591E+005        9.5448  -6.3589E+005
Vapor mass fraction    0.00000       0.00000        1.0000       0.00000
Total kg/h              1.5032    40000.0042      100.0000    40004.1893
Component mass fractions 
Hydrogen Sulfide      0.000000      0.000000      0.050000      0.000121
Air                   0.000000      0.000000      0.950000      0.000018
Water                 1.000000      1.000000      0.000000      0.999860

Stream No.                   5             6             7             8 
Stream Name
Temp  C                80.1873       99.9959       40.0000       20.0000
Pres  atm               1.0000        1.0000        1.0000        1.0000
Enth  MJ/h        -6.2580E+005  -6.2246E+005  -6.3254E+005       -19.339
Vapor mass fraction2.6651E-005       0.00000       0.00000        1.0000
Total kg/h          40004.1893    39998.4981    39998.4981       95.8105
Component mass fractions 
Hydrogen Sulfide      0.000121      0.000000      0.000000      0.001508
Air                   0.000018      0.000000      0.000000      0.983931
Water                 0.999860      1.000000      1.000000      0.014560

Stream No.                   9            10            11            12 
Stream Name
Temp  C                26.6113       20.0000       20.3909       20.0000
Pres  atm               1.0000        1.0000        1.0000        1.0000
Enth  MJ/h             -4.3904  -6.3589E+005       -23.730       -3.5569
Vapor mass fraction     1.0000       0.00000       0.99998        1.0000
Total kg/h              5.6927    39998.4981      101.5032      100.0000
Component mass fractions 
Hydrogen Sulfide      0.852928      0.000000      0.049260      0.050000
Air                   0.128072      0.000000      0.935931      0.950000
Water                 0.019000      1.000000      0.014809      0.000000
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Taula 4.3 Resultats de la simulació del diagrama de flux de la figura 4.1 

FLOW SUMMARIES

Stream No.      1             2             3             4 
Stream Name
Temp  C     20.0000       20.0000      150.0000       20.0701  
Pres  atm      1.0000        1.0000        1.0000        1.0000  
Enth  MJ/h        -23.897  -6.3591E+005        9.5448  -6.3589E+005
Vapor mass fractio0.00000       0.00000        1.0000       0.00000
Total kg/h         1.5032    40000.0042      100.0000    40004.1893
Component mass fractions 
Hydrogen Sulfide 0.000000      0.000000      0.050000      0.000121
Air              0.000000      0.000000      0.950000      0.000018
Water            1.000000      1.000000      0.000000      0.999860

Stream No.              5             6             7             8 
Stream Name
Temp  C           80.1873       99.9959       40.0000       20.0000
Pres  atm          1.0000        1.0000        1.0000        1.0000
Enth  MJ/h   -6.2580E+005  -6.2246E+005  -6.3254E+005       -19.339
Vapor mass fra2.6651E-005       0.00000       0.00000        1.0000
Total kg/h     40004.1893    39998.4981    39998.4981       95.8105
Component mass fractions 
Hydrogen Sulfide 0.000121      0.000000      0.000000      0.001508
Air              0.000018      0.000000      0.000000      0.983931
Water            0.999860      1.000000      1.000000      0.014560

Stream No.              9            10            11            12 
Stream Name
Temp  C           26.6113       20.0000       20.3909       20.0000
Pres  atm          1.0000        1.0000        1.0000        1.0000
Enth  MJ/h        -4.3904  -6.3589E+005       -23.730       -3.5569
Vapor mass fra     1.0000       0.00000       0.99998        1.0000
Total kg/h         5.6927    39998.4981      101.5032      100.0000
Component mass fractions 
Hydrogen Sulfide 0.852928      0.000000      0.049260      0.050000
Air              0.128072      0.000000      0.935931      0.950000
Water            0.019000      1.000000      0.014809      0.000000

4.3 Obtenció d’etanol pur per destil·lació 
azeotròpica heterogènia 

Problema plantejat: l'aigua i l’etanol formen un azeòtrop binari mínim que 
conté 95,6% en pes d'alcohol, i que bull a 78,17ºC (a 101 kPa). Per tant, és 
impossible obtenir etanol absolut (Teb = 78,40ºC) per destil·lació ordinària. 
L'addició de certs dissolvents, com el benzè, a la mescla alcohol-aigua, dóna 
lloc a un heteroazeòtrop ternari que té temperatura d'ebullició mínima, les 
composicions del qual (en pes) són 18,5% d'alcohol, 74,1% de benzè i 7,4% 
d'aigua. En condensar, l’heteroazeòtrop ternari se separa en dues fases 
líquides: una capa inferior de 14,5% d'alcohol, 84,5% de benzè i 1% d'aigua, i 
una capa superior de 53% d'alcohol, 11% de benzè i 36% d'aigua; totes les 
composicions estan expressades en pes. 

En una operació de destil·lació azeotròpica heterogènia d’etanol, la capa rica 
en benzè es retorna a la columna de destil·lació com a reflux. L'altra capa es 
tracta posteriorment per destil·lació per a recuperar i recircular l'alcohol i el 
benzè. L'alcohol absolut, que té una temperatura d'ebullició superior a la de 
l’azeòtrop, se separa pel fons de la columna. En la següent figura es representa 
esquemàticament el procés descrit: 
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Col 1 
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Figura 4.8 Diagrama de flux per a l’operació de destil·lació azeotròpica 
d’etanol amb benzè com a dissolvent 

Simula l'operació i calcula els cabals i les condicions d'operació per a tractar 
100 kg/h d'aliment. 

Solució:

La forma de treballar és la mateixa que en el cas anterior. Es comença creant el 
diagrama de flux (figura 4.9). S’hi han inclòs tres columnes SCDS; les 
columnes 3 i 7 s’han dibuixat sense condensador perquè els corrents que ixen 
pel cap d’ambdues (corrents 6 i 12), que consistiran a azeòtrop ternari, es 
mesclen (mesclador 1) i es condensen de manera conjunta en l’intercanviador 
5. La columna 8 és una columna convencional. El líquid saturat que ix de 
l’intercanviador 5 (corrent 8) té la composició de l’azeòtrop heterogeni i, per 
tant, consta de dues fases que se separen en un decantador que se simula 
mitjançant una unitat flash (unitat número 6). La fase orgànica que ix del 
decantador 6 es porta al mesclador 1, on es mescla amb el corrent 1, que és un 
corrent de benzè per a compensar les pèrdues que es produeixen en el sistema, 
i després s'introdueix com a aliment a la columna 3. La fase aquosa que ix del 
decantador 6 és l’aliment de la columna 7, on se separa en l’azeòtrop ternari 
com a vapor de cap (corrent 12), que, com s’ha dit, es recircula al mesclador 4, 
i producte de cues exempt d’etanol (corrent 13). Aquest últim és l’aliment de 
la columna 8, on se separa en un destil·lat que és azeòtrop binari, que es 
recircula com a aliment de la columna 3 i en un residu d’aigua pràcticament 
pura. La columna principal del procés és la columna de destil·lació 
azeotròpica, columna 3,  on s’obté l’azeòtrop ternari com a vapor de cap i 
etanol pràcticament pur com a residu. 

Com s’ha indicat en la secció 4.2, en un problema amb recirculacions com 
aquest, és convenient utilitzar un “separador de fases” per a generar un corrent 
on se separe tot el benzè que es perd amb els productes que subtituïsca el 
corrent 1 de la figura 4.9. En la figura 4.10 es mostra el diagrama de flux 
alternatiu.
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Figura 4.9 Diagrama de flux per a la simulació amb CHEMCAD de 
l’operació de destil·lació azeotròpica d’etanol amb benzè com a dissolvent 

Figura 4.10 Diagrama de flux per a l’operació de destil·lació azeotròpica 
d’etanol amb benzè com a dissolvent amb inclusió d’un separador de fases 

per a recuperar de manera fictícia  el benzè perdut amb els productes 

Una vegada s’han seleccionat els components dels sistema (aigua, etanol i 
benzè, amb números dintre de la base de dades de component de 62, 134 i 40, 
respectivament) s’ha de seleccionar el model termodinàmic adequat. La 
primera opció en aquest cas serien els models NRTL o UNIQUAC, que 
descriuen de manera satisfactòria el comportament de mescles altament no 
ideals amb regions d’immiscibilitat. Tanmateix, la base de dades del programa 
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no disposa de paràmetres binaris per a totes les parelles de components del 
sistema, per tant, els models són descartats i s’opta per treballar amb UNIFAC 
que, com que és un model de contribució de grups, no requereix dades dels 
paràmetres d'interacció binària. A més, en aquest cas, l’enunciat del problema 
proporciona dades dels azeòtrops, que permeten comprovar si el model és 
adequat. És molt important recordar que sempre caldrà fer aquesta 
comprovació per tal d’assegurar-se la validesa del model termodinàmic 
seleccionat. Per a comprovar els resultats que proporciona UNIFAC, per 
exemple, es pot obtenir el mapa de corbes de residu (figura 4.11) i comparar 
els azeòtrops calculats i els valors de la bibliografia. La composició calculada 
amb UNIFAC per a les dues fases líquides en equilibri amb azeòtrop ternari 
pot calcular-se mitjançant un càlcul d’equilibri líquid-líquid (amb una unitat 
flash) de la composició de l’heteroazeòtrop ternari, per a obtenir la composició 
de les dues fases en equilibri. Cal marcar la opció “Vapor/Liquid/Liquid/Solid”
dintre de la finestra d’opcions termodinàmiques amb la finalitat que es calcule 
l’equilibri líquid-líquid-vapor. En cas contrari, no es tindrà en compte el 
desdoblament en dues fases en el líquid. 

Figura 4.11 Mapa de corbes de residu del sistema aigua-etanol-benzè 

En la taula 4.4 es mostra la comparació entre les composicions dels azeòtrops 
calculats amb UNIFAC i els valors de la bibliografia. Com es pot veure, 
coincideixen en el cas de l’azeòtrop binari aigua-etanol, mentre que, encara 
que no són molt grans, sí que hi ha unes certes diferències en l’azeòtrop 
ternari. No obstant això, es resoldrà el problema amb UNIFAC; sempre tenint 
en compte que la predicció que fa aquest model de l’equilibri líquid-líquid-
vapor del sistema aigua-etanol-benzè no és tan bona com seria desitjable. 
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Taula 4.4 Comparació entre azeòtrops calculats amb UNIFAC i els valors de 
la bibliografia pel sistema aigua-etanol-benzè (valors en franccions molars). 

Valors
bibliogràfics

Valors calculats 
amb UNIFAC 

Binari aigua-etanol 
xaigua 0,044 0,044 
xetanol 0,956 0,956 

ternari
xaigua 0,074 0,061 
xetanol 0,185 0,217 
xbenzè 0,741 0,722 
Fase orgànica en equilibri amb l'azeòtrop ternari 
xaigua 0,01 0,004 
xetanol 0,145 0,102 
xbenzè 0,845 0,894 
Fase aquosa en equilibri amb l'azeòtrop ternari 
xaigua 0,36 0,244 
xetanol 0,53 0,593 
xbenzè 0,11 0,163 

A continuació ja es pot procedir a la simulació dels equips. Cal recordar que és 
convenient guardar com a casos les successives aproximacions a la solució del 
problema per tal d’estalviar-se pèrdues irreversibles. La filosofia a l’hora de 
resoldre el problema és la mateixa que s’ha descrit en el cas anterior, de 
desorció de H2S. Cal enfasitzar especial en el fet que el que es proposa a 
continuació és una de les múltiples possibilitats que hi ha per a acostar-se a la 
solució del problema. També s’ha de fer constar que no s’ha tractat en cap 
moment d’obtenir una bona separació si no tan sols de mostrar una possibilitat 
que pot considerar-se com a punt de partida per a anar augmentant les 
especificacions o els requisits de separació (puresa dels productes d’aigua pura 
i etanol pur) i per a començar la recerca de la  solució òptima. Per tant, tenint 
en compte les consideracions anteriors, es proposa la seqüència de passos que 
s’indica a continuació. 

Pas 1. Simulació de la primera columna (columna 3) 

Per a definir els corrents d’alimentació que s’introdueixen a la columna 3, es té 
en compte que: 

– El corrent 4 és l’azeòtrop binari aigua-etanol a la seua temperatura de 
bombolla, a 1 atm. Es comença, per tant, fixant un cabal de 100 kg/h, 
amb la composició de l’azeòtrop binari que es proporciona en 
l’enunciat del problema i definint-lo com a líquid saturat a 1 atm, tant 
en el corrent 3 com en el corrent 4. 

– El corrent 2 tindrà una composició molt pròxima a la calculada per 
UNIFAC per a la fase orgànica en equilibri con l’azeòtrop ternari.  
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– El cabal de corrent 2 ha de ser tal que faça que la mescla dels corrents 2 
i 4 quede en una regió de destil·lació del mapa de corbes de residu tal 
que siga possible obtenir etanol i azeòtrop ternari com a productes.  

En la figura 4.11 es mostra el mapa de corbes de residu, on s’han eliminat totes 
les corbes excepte les fronteres de destil·lació i s’ha ressaltat la regió de 
destil·lació on treballa la columna 3. Es pot comprovar, fent càlculs sobre el 
mapa de corbes de residu, que amb una relació molar azeòtrop binari/fase 
orgànica  0,52, que equival a una relació màssica major de 0,31, s’assegura 
que la mescla global queda dintre de la regió de destil·lació adequada.

Tenint en compte tot això anterior, per a començar la resolució del problema, 
els corrents d’alimentació de la columna 3 es defineixen tal com s’indica en la 
figura 4.12. Com que no es dóna cap especificació per a la columna, cal anar 
fent proves fins a arribar a una columna que siga capaç de proporcionar la 
composició dels productes desitjada. A partir d’aquesta, caldria portar a terme 
un procés d’optimització de la columna, la qual cosa queda fora dels objectius  
plantejats en aquest cas. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

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

azeòtrop binari

azeòtrop ternari

fase orgànica
en equilibri 
amb l'azeótrop ternari

Figura 4.11 Regió de destil·lació per a la columna 3 del diagrama de flux de 
la figura 4.10 
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Figura 4.12 Corrents d’alimentació de la columna 3 del diagrama de flux de 
la figura 4.10 

Després de diverses proves, on s’ha variat el nombre de pisos i la relació de 
cabals entre els dos corrents d’alimentació, com també el tipus i el valor de 
l’especificació en la caldera, es troba que una columna amb 30 pisos, amb el 
corrent d’alimentació 2 en el pis 1 (aquest corrent actua com a reflux, per tant, 
ha d’entrar pel cap de la columna) i el corrent 4 alimentat en el pis 12, amb 
una relació màssica corrent 4/corrent 2 = 100/300 = 0,3, que obliga a treballar 
dintre de la regió adequada, permet obtenir un residu amb un 99% en pes 
d’etanol. Encara que posteriorment hauran de revisar-se els càlculs per tal 
d’obtenir una separació millor, en aquest moment, aquest valor pot considerar-
se com una bona aproximació al corrent d’etanol “pur”. Per tant, per a la 
columna 3 s’han fet les següents especificacions: 

Tipus de condensador: 0 (no hi ha condensador) 
No s’introdueixen especificacions de pressió o pèrdua a pressió 

30 pisos 

Primer aliment en el pis 1 

Segon aliment en el pis 12 

Mode del condensador: 0, no hi ha condensador 

Mode de la caldera: 12, fracció màssica d’etanol = 0,99 

i s’obté, un residu que, com s’ha especificat, té el 99 % en pes d’etanol i un 
destil·lat amb fraccions màssiques respectives d’aigua, etanol i benzè de 
0,0148, 0,253 i 0,731 que, si bé és cert que no coincideix amb l’azeòtrop 
ternari (vegeu la taula 4.4, sí que es troba a prop i, com es veurà després, 
queda dintre de la regió de tres fases i, per tant, permet obtenir la fase rica en 
benzè per a recircular a la columna 3. A més, si els perfils de composició de la 
columna, que poden veure’s sota les tecles d’ordre “Results/tray composition” 
reflecteixen que no es formen dues fases líquides en cap pis de la columna, la 
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qual cosa es molt interessant des del punt de vista de l’operació de la columna. 
Arribats a aquest punt, per tant, es deixen aquestes especificacions i se 
selecciona per a la columna 3 l’opció “Initial flag = 1” dintre de la pàgina 
d’opcions de convergència.  

Pas 2. Simulació dels equips que permeten obtenir el reflux per a la 
primera columna (columna 3) 

Els següents equips que s’ha de simular són el mesclador 4, que no requereix 
cap especificació atès que l’únic que permet introduir és la pèrdua de pressió, 
l’intercanviador 5 i el decantador 6. L’objectiu de l’intercanviador és 
condensar el vapor del corrent 7, per tant, se selecciona com a especificació 
que el corrent  d’eixida (corrent 8) es trobe molt lleugerament per sota de la 
seua temperatura de bombolla. Així doncs, per a l’intercanviador 5 s’han fet 
les especificacions que s’indiquen en la figura 4.13. Pel que fa al decantador, 
se simularà mitjançant la unitat Flash 6, on es portarà a terme un càlcul de 
l'equilibri líquid-líquid (realment es fa un càlcul de l’equilibri líquid-líquid-
vapor) per a calcular els cabals i composicions de les dues fases en equilibri 
amb el corrent 8. Per tant, el mode d’operació del flash serà mode 0, i els 
càlculs es faran a la pressió i temperatura del corrent d’alimentació. És 
important recordar que és necessari incloure una eixida per a l’eventual vapor 
que es puga formar, encara que amb les especificacions dels equips 5 i 6, 
aquest corrent  necessàriament es trobarà buit. A més, és molt convenient fer la 
comprovació que, efectivament, el corrent que s’obté com a fase lleugera 
(corrent 10) i es recircula com a reflux a la columna 3 és la fase rica en benzè. 
Una vegada simulats els equips 4, 5 i 6 i fetes les comprovacions adients, 
s’obtenen els resultats que es mostren en la figura 4.14. En aquests moments, 
els corrents 6 i 7 són idèntics, atès que el corrent 15 encara està buit, i el 
corrent 9, com era d’esperar, es troba buit.  

Segons els resultats de la figura 4.14, el cabal de corrent 10 és de 366 kg/h. 
Aquesta dada és molt important ja que determinarà el cabal de corrent 2 per a 
la següent simulació i, per tant, modificarà el valor de la relació de cabals 
corrent 4/corrent 2, que determina que la mescla dels aliments de la columna 3 
es trobe o no dintre de la regió de destil·lació adequada. Per tant, caldrà anar 
comprovant el valor d’aquesta relació segons s’avance en el càlcul, i fer les 
modificacions adients si s’arriba a un punt on la columna es troba fora de la 
regió de destil·lació.

En aquest moment, la simulació repetida dels equips 1-3-4-5-6 posa de 
manifest que, segons es van repetint les simulacions, el cabal de fase orgànica 
recirculada va disminuint de valor, de forma que en quatre simulacions es 
passa de 312 kg/h a 157 kg/h. A mateix temps, la composició de la fase 
orgànica també va canviant, des d’una fracció màssica en benzè de 0,769 fins a 
0,817. En arribar a la quarta simulació, el càlcul deixa de convergir. No 
obstant això, cal tenir en compte que el cabal i la composició del corrent 10 
dependran de la suma dels corrents 6 i 12, i no tan sols dels 6, com en els 
càlculs descrits prèviament, i que el corrent d’alimentació 4 no serà de 100 
kg/h, sinó la suma dels 100 kg/h introduïts amb el corrent 3 i el corrent 
recirculat 15. Per tant, es deixa el diagrama de flux amb els resultats descrits 
en acabar el pas 1, sense oblidar que serà molt important anar revisant la 
relació de cabals entre els corrents 2 i 4 amb freqüència. En cas que en algun 
moment s’obtingueren valors massa petits que tragueren la columna de la regió 
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de destil·lació, impedint així la convergència dels càlculs de la columna 3, 
caldria revisar els càlculs i modificar la relació de cabals de partida. 

Figura 4.13 Especificacions per a l’intercanviador 5 del diagrama de flux de 
la figura 4.10 

Figura 4.14 Resultats de la primera simulació dels equips 4, 5 i 6 del 
diagrama de flux de la figura 4.10 

Pas 3. Simulació de la segona columna (columna 7) 

L’objectiu de la segona columna és obtenir un residu exempt de benzè i, al 
mateix temps, un vapor destil·lat amb la composició de l’azeòtrop ternari. 
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L’aliment d’aquesta columna és la fase aquosa que ix del decantador (corrent 
11), per tant està definit en executar el flash 6. La convergència d’aquesta 
columna és molt més fàcil que en el cas de la columna 3. Encara que, com en 
el cas anterior, el nombre de pisos hauria de ser optimitzat i que l’especificació 
per a la caldera encara podria triar-se per a proporcionar una separació millor, 
se seleccionen les següents especificacions per a la columna 3: 

Tipus de condensador: 0 (no hi ha condensador) 
No s’introdueixen especificacions de pressió o pèrdua a pressió 

30 pisos 

Aliment en el pis 1 

Mode del condensador: 0, no hi ha condensador 

Mode de la caldera: 7, recuperació de benzè = 0,001 

En executar  la columna 7 amb les especificacions indicades, s’obtenen els 
resultats que es mostren a la figura 4.15. 

Figura 4.15 Resultats de la primera simulació de la columna 7 del diagrama 
de flux de la figura 4.10 

En aquest moment ja es disposa de valors pel corrent 12 i, per tant, és 
convenient repetir els càlculs dels equips 4-5-6, per tal d’obtenir nous valors 
per a la fase orgànica recirculada a la columna 3. D’aquesta manera, es 
modificaran els productes de la columna 3, que al seu torn afecten els de la 
columna 7. Per tant, es repeteix diverses vegades el càlcul seqüencial dels 
següents equips: 4-5-6-1-(comprovació del corrent 2)-3-comprovació del 
corrent 11-7, comprovant que s’obtenen resultats adequats i que no hi ha 
problemes de convergència.  Així, en quatre vegades, s’obtenen els resultats 
que es presenten a la taula 4.5, que suggereixen que es pot continuar la 
simulació amb aquests valors. 
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Taula 4.5 Exemple de resultats obtinguts en quatre seqüències successives 
dels càlculs corresponents a la simulació del diagrama de flux de la figura 
4.10 descrits en el pas 4.  

Simulació kg/h corrent 
2

Fracció
màssica de 
benzè en el 
corrent 2 

kg/h de 
corrent 11 

Fracció
màssica de 
benzè en el 
corrent 11 

1a 324 0,795 80 0,459 
2a 300 0,798 121 0,452 
3a 317 0,807 129 0,432 
4a 319 0,808 129 0,429 

Pas 4. Simulació de la tercera columna (columna 8) 

En la tercera columna (columna 8) es vol obtenir aigua pura com a residu i 
azeòtrop aigua-benzè com a destil·lat. Aquesta columna s’alimenta amb la 
mescla exempta de benzè que s’obté com a residu de la segona columna 
(corrent 13). En aquest cas, pot triar-se una especificació de puresa del residu 
per a la caldera, per a obtenir aigua pràcticament pura i, com a especificació 
per al condensador, sembla convenient seleccionar una especificació menys 
estricta per a facilitar la convergència, com ara la raó de reflux. Després de 
diverses proves, igual que es va fer per a l’anterior columna (columna 7), i 
encara que són clarament millorables i haurien d’optimitzar-se, es fan les 
següents especificacions per a la columna 8: 

Tipus de condensador: 0 (hi ha condensador total) 
No s’introdueixen especificacions de pressió o pèrdua a pressió 

30 pisos 

Aliment en el pis 12 

Mode del condensador: 1, raó de reflux = 15 

Mode de la caldera: 12, fracció màssica d’aigua = 0,99 

Amb aquestes especificacions, s’obtenen els resultats que es mostren a la 
figura 4.16 que, com es pot veure, posen de manifest que s’obté un destil·lat 
molt pròxim a l’azeòtrop binari. 
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Figura 4.16 Resultats de la primera simulació de la columna 8 del diagrama 
de flux de la figura 4.10 

Amb la simulació de la tercera columna (columna 7) ja es disposa d’una 
estimació de cabal pels corrents de recirculació. Per tant, de la mateixa manera 
que en el pas anterior, abans de continuar avançant, es repeteix diverses 
vagades la simulació successiva de determinats elements, i es comprova que el 
càlcul es manté mes o menys estable.  Després de tres vegades, havent 
executat els equips en el següent ordre: 1-2-3-6-4-5-6-7-8 es comprova que, 
per exemple, el cabal de corrent 2 es va fent igual a 218 kg/h, 319 kg/h i 320 
kg/h i el cabal de corrent 4 igual a 148 kg/h, 154 kg/h i 151 kg/h. Aquesta 
resultats es consideren acceptables i, per tant, es continua amb el pas següent. 

Pas 5. Simulació del mesclador 9 i del separador de components 

Per a concloure amb l’especificació dels equips, només falta especificar el 
separador de components 10. El mesclador 9 haurà de simular-se sempre abans 
del separador de components i, de la mateixa manera que els mescladors 1, 2 i 
4, no requereix cap especificació. El tipus d’especificacions del separador de 
components es va descriure a la secció 4.2 d’aquest tema. Per a ser coherents 
amb el diagrama de flux de la figura 4.10, el separador de components ha 
d’enviar tot el benzè del corrent 16 pel producte de cues (corrent 1) i la resta 
d’aigua i etanol pel producte de cap (corrent 7). Per tant, es trien les opcions 
que s'indiquen en la figura 4.17. Amb aquestes especificacions s’obtenen els 
resultats que es mostren a la figura 4.18.  
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Figura 4.17 Especificacions del separador de components del diagrama de 
flux de la figura 4.10 

Figura 4.18 Resultats de la simulació del separador de components amb les 
especificacions de la figura 4.17 

Com ja s’ha fet en els passos anteriors, abans de continuar, es repeteix diverses 
vegades la simulació dels equips i es comprova que no hi ha problemes. 
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Pas 6. Simulació del diagrama de flux complet 

Com s’ha dit abans, la tecla d’ordre “Run All” sota el menú de “Run” permet 
portar a terme l’execució completa del diagrama de flux. En aquest cas, l’ordre 
de càlcul dels equips és 1-3-4-5-6-7-8-2-9-10 i els corrents de tall són els 
corrents 10, 1, 4 i 12. El càlcul conclou amb el missatge “Recycle calculation 
has converged” per a indicar que ha convergit el càlcul iteratiu de tot el procés. 
Per tant, es pren nota del cabal de benzè que ix del separador de components 
(0,9545 kg/h) ja que serà aquest valor el que haurà que posar-se en el corrent 
d’alimentació 1 del diagrama de flux de la figura 4.9, en què ja no s’inclou el 
separador de components. Tanmateix, com que en aquest cas l’identificatiu del 
corrent amb el benzè per a la compensació de les pèrdues (corrent 1 del 
diagrama de flux de la figura 4.9) i el corrent recirculat des del separador de 
components (corrent 1 del diagrama de flux de la figura 4.10) coincideixen, en 
la modificació del diagrama amb l’eliminació del separador de components, es 
mantindran els valors del corrent 1. No obstant això, sempre és convenient 
comprovar que ha ocorregut així efectivament. 

Pas 7. Reconstrucció del diagrama de flux original i simulació del 
diagrama de flux complet 

L’últim pas de la simulació consisteix a eliminar el separador de components 
per a obtenir de nou el diagrama de flux de la figura IX, comprovar que s’han 
mantingut els valors adequats pel corrent d’alimentació 1 i, en cas contrari, 
introduir-les i tornar de nou a simular tot el procés mitjançant “Run all”. En la  
taula 4.6 s’indiquen alguns dels resultats de la simulació, procedents de 
l’obtenció d’un informe mitjançant la tecla d’ordre “Output/Report”.

Taula 4.6 Resultats de la simulació del diagrama de flux de la figura 4.9  

FLOW SUMMARIES

Stream No.                   1             2             3             4 
Stream Name              benzè                  az. binari
Temp  C                80.1280       63.2876       78.0516       77.9877
Pres  atm               1.0000        1.0000        1.0000        1.0000
Enth  MJ/h             0.69668       -165.17       -630.89       -956.67
Vapor mass fraction    0.00000       0.00000       0.00000       0.00000
Total kg/h              0.9545      322.1743      100.0000      151.3972
Component mass fractions 
Water                 0.000000      0.007340      0.044000      0.045210
Ethanol               0.000000      0.164686      0.956000      0.954483
Benzene               1.000000      0.827975      0.000000      0.000307

Stream No.                   5             6             7             8 
Stream Name             etanol   az. ternari
Temp  C                77.8528       66.1627       65.8765       63.2412
Pres  atm               1.0000        1.0000        1.0000        1.0000
Enth  MJ/h             -561.35       -344.58       -419.57       -678.69
Vapor mass fraction    0.00000        1.0000        1.0000       0.00000
Total kg/h             96.5192      377.0526      442.8606      442.8606
Component mass fractions 
Water                 0.000111      0.024396      0.028509      0.028509
Ethanol               0.990000      0.270545      0.266284      0.266284
Benzene               0.009889      0.705059      0.705207      0.705207

Stream No.                   9            10            11            12 
Stream Name       vapor (buit)      orgànica        aquosa   az. ternari
Temp  C                63.2412       63.2412       63.2412       64.2438
Pres  atm               1.0000        1.0000        1.0000        1.0000
Enth  MJ/              0.00000       -165.87       -512.82       -75.001
Vapor mass fraction     1.0000       0.00000       0.00000        1.0000
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Total kg/h              0.0000      321.2170      121.6436       65.8129
Component mass fractions 
Water                 0.000000      0.007361      0.084352      0.052073
Ethanol               0.000000      0.165177      0.533272      0.241878
Benzene               0.000000      0.827462      0.382376      0.706049

Stream No.                  13            14            15 
Stream Name       sense etanol         aigua    az. binari
Temp  C                78.3390       98.5510       78.0014
Pres  atm               1.0000        1.0000        1.0000
Enth  MJ/h             -394.58       -68.526       -325.77
Vapor mass fraction    0.00000       0.00000       0.00000
Total kg/h             55.8307        4.4335       51.3972
Component mass fractions 
Water                 0.122402      0.989999      0.047563
Ethanol               0.876765      0.010001      0.951532
Benzene               0.000833      0.000000      0.000905

Pas 8. Optimització del procés 

Com es pot veure en la taula 4.6, s’obtenen els productes amb la qualitat 
especificada per a fer les simulacions, que no coincideix amb el requeriment 
d’aigua i etanol purs. Per tant, el següent pas consisteix a augmentar els 
requisits de separació especificats pels productes. Aquest es un pas que pot 
arribar a ser complicat i pot requerir tornar a enrera fins a algun pas anterior, o 
fins haver de començar de nou des del primer pas, segons la dificultat de la 
separació.

D’altra banda, també cal tenir en compte que en cap moment s’ha tingut en 
compte cap criteri a l’hora d’especificar el nombre de pisos i la posició del pis 
d’alimentació de les columnes. Aquest es també un punt molt important ja que 
aquests dades hauran de ser optimitzades des d’un punt de vista de l’economia 
del procés.

En aquest cas s’ha considerat que ambdós factors, l’optimització de les 
columnes i la millora del grau de separació queden fora dels objectius d’aquest 
tema i, per tant, es dóna per conclosa la resolució del problema.

4.4 Exemples d’aplicació 

Es proposa la resolució dels exemples següents: 

Comparació de tres processos per a concentrar àcid acètic. Es vol 
comparar l'eficàcia de tres processos per a concentrar una dissolució aquosa 
d'àcid acètic, a 20ºC, des d'un 25,6% fins a un 99,5%. Les tres alternatives són: 

1. destil·lació azeotròpica amb acetat d’isopropil. El vapor de cap 
d'aquesta columna s'ha de condensar i es recircula, al primer pis de la 
columna, la fase orgànica obtinguda. L'àcid acètic s'obté com a residu 
d'aquesta columna.  

2. extracció contínua en contracorrent amb metilisobutilcetona, seguida 
de destil·lació de l'extracte a pressió atmosfèrica (el dissolvent 
recuperat ha de tenir un màxim del 0,001% d'àcid). El refinatge 
obtingut ha d'estar pràcticament exempt d'àcid acètic. En la columna 
de rectificació s'obté com destil·lat el dissolvent recuperat, que es 
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recircula a la columna d'extracció i com a residu l'àcid acètic 
concentrat.

3. Mateix procés que b), però amb isopropil èter com dissolvent. 

La columna de destil·lació que es disposa està proveïda de 35 pisos (34 més la 
caldera). La columna d'extracció està proveïda d'un farciment l'altura total del 
qual pot considerar-se equivalent a 15 etapes teòriques. 

Destil·lació extractiva d’etanol amb 2-etilhexanol. Els darrers avanços 
realitzats en l’estudi dels processos de fermentació han permès la producció 
eficient de mescles diluïdes d’aigua i etanol. Tradicionalment, la recuperació 
de l’etanol anhidre es fa mitjançant destil·lació azeotròpica (vegeu l’apartat 
4.3). Tanmateix, l’esmentada separació consumeix el 50-80% de l’energia 
necessària per a un procés típic de fermentació, i aquest és un argument 
freqüentment utilitzat en contra de l’ús de l’etanol obtingut a partir de 
biomassa com a combustible líquid. Una tècnica alternativa, que requereix un 
menor cost energètic, és l’extracció líquid-líquid. 

Depenent de la volatilitat del dissolvent utilitzat, els processos d’extracció 
poden dividir-se entre a) aquells en què el dissolvent és menys volàtil que 
l’etanol i b) aquells en què el dissolvent és més volàtil que l’etanol. Quan el 
dissolvent és menys volàtil que l’etanol, es pot utilitzar un procés com el que 
es descriu en la figura 4.19, on: 

– La columna 1 és una columna d’extracció que s’alimenta amb una 
mescla amb 20% en mols d’etanol i 80% en mols d’aigua, i on l’etanol 
s’extrau amb 2-etilhexanol, per a produir un refinatge amb menys del 
0,0002% en mols d’etanol. 

– L’extracte procedent de la columna 1 es porta a la columna 5, després 
d’escalfar-se fins a una temperatura propera a la seua temperatura de 
bombolla, i se sotmet a destil·lació extractiva, recuperant-se pel cap un 
corrent d’etanol i aigua, pràcticament exempt d’etilhexanol, i com a 
producte de cues s’obté un corrent d’etilhexanol més etanol, 
pràcticament exempt d’aigua. 

– Aquest darrer corrent es transfereix a una tercera columna (columna 6), 
on se separa en dos corrents amb etanol pur i etilhexanol pur, 
respectivament.

– El corrent d’etilhexanol pur procedent de la columna 6 es divideix, i 
una part, després de refredar-se, es recircula a la columna 5, on actua 
com a agent màssic per a la destil·lació extractiva, i la resta es torna a la 
columna d’extracció. 

– Els canviadors de calor 3 i 7 refreden els corrents fins a 25ºC i el 
canviador 4 ha d’escalfar el corrent d’aigua més etilhexanol fins a la 
seua temperatura de bombolla. 

– Es coneixen les raons de reflux de les columnes 5 (3.5) i 6 (4) i els 
paràmetres UNIQUAC del sistema aigua (W)-etanol (E)-etilhexanol 
(EH), que són els següents (en K): 
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 W E EH 
W 0 157,8 25,3 
E 3.0 0 -7.2 
EH 488,2 152,2 0 

Es tracta de trobar les condicions òptimes d’operació per a tractar 5 mol/s 
d’aliment amb  20% en mols d’etanol i la resta d’aigua. 
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Figura 4.19 Diagrama de flux per a una operació de destil·lació extractiva 
d’etanol (W = aigua, E = etanol i EH = etilhexanol) 


