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Redacció
El fabricant de materials Co-
vestro planeja construir la seva 
pròpia planta de producció de 
clor a Tarragona i, per fer-ho, 
utilitzarà un procés particular-
ment sostenible: tecnologia de 
càtode despolaritzat amb oxi-
gen (ODC), que consumeix prop 
d’un 25% menys d’energia que el 
mètode convencional. En el seu 
centre a Espanya, la companyia 
està construint la primera planta 
a escala industrial basada úni-
cament en aquesta tecnologia 
puntera.

Covestro té previst invertir 
prop de 200 milions d’euros 
a Tarragona per augmentar la 
competitivitat del site i la nova 
planta de producció de clor és un 
element clau per a aconseguir-
ho. En línies generals, prop d’un 
terç dels costos de producció de 
clor es gasten en energia, cosa 
que explica perquè la tecnologia 

seleccionada en la seva fabrica-
ció suposa una contribució eco-
nòmica important. «Els aspectes 
relacionats amb la sostenibilitat 
i l’eficiència energètica han de-
senvolupat un paper vital en 
l’elecció del procés», destaca el 
Director de Tecnologia de Coves-
tro, Klaus Schäfer. «Aquesta és 
una història d’èxit especialment 
important per nosaltres, ja que 
vam iniciar el desenvolupament 
d’aquesta tecnologia a la nostra 
companyia des de fa dues dèca-
des», afegeix.

Un 25% d’energia menys
El clor és necessari per a produ-
ir aproximadament dos tercers 
de tots els polímers. No obstant 
això, no apareix naturalment en 
la seva forma pura i només es 
troba en compostos químics com 
en la sal de roca, de la qual es pot 
obtenir clor mitjançant l’electrò-
lisi, un procés que utilitza una 

quantitat significativa d’energia. 
Sota aquest context, Covestro i 
Thyssenkrupp Uhde Chlorine 
Engineers han desenvolupat una 
tecnologia innovadora que con-
sumeix prop d’un 25% menys 
d’energia que l’electròlisi con-
vencional mitjançant l’ús d’un 
càtode despolaritzat amb oxigen.

La tecnologia ODC es basa en 
el procés de membrana conven-
cional, en el qual el clor, la sosa 
càustica i l’hidrogen es produ-
eixen generalment a partir de 
sal de roca i aigua. La diferència 
crucial radica en el fet que l’elèc-
trode generador d’hidrogen que 
s’utilitza normalment se substi-
tueix per un càtode despolaritzat 
amb oxigen. Només es produeix 
clor i sosa càustica i, com a re-
sultat, només es necessita un 
voltatge de prop de dos volts en 
lloc de tres; un volt menys que 
resulta vital.

«El canvi en aquest procés 

sembla senzill, però és un de-
senvolupament innovador en la 
fabricació de clor», diu Hanno 
Brümmer, Director de la Unitat 
de Producció de Poliuretans, que 
inclou les activitats globals de 
clor. «La invenció i el treball de 
desenvolupament inicials van 
començar al nostre laboratori el 
1992. Després el vam desenvolu-
par més àmpliament juntament 
amb Thyssenkrupp i vam poder 

posar en marxa la primera planta 
de demostració a escala industri-
al a Krefeld-Uerdingen (Alema-
nya) el 2011», afegeix.

El precursor de l’MDI
Es preveu que la construcció de 
la nova planta a Tarragona co-
menci la primera meitat de 2019. 
Principalment, el clor es necessi-
ta a Tarragona per fabricar MDI, 
un precursor per a la fabrica-

ció d’escuma rígida, que és un 
excel·lent material d’aïllament i 
s’utilitza, per exemple, en edifi-
cis i refrigeradors per a reduir el 
consum d’energia. La tecnologia 
ODC redueix les emissions de 
CO

2 prop de 22.000 tones mètri-
ques per any en comparació amb 
el mètode tradicional, l’equiva-
lent a la quantitat produïda per 
aproximadament 15.000 vehi-
cles a l’any.

INNOVACIÓ

Covestro obrirà la primera 
planta de producció de clor 
altament eficient
L’empresa invertirà més de 200 milions d’euros al seu site de Tarragona 
per augmentar la competitivitat i la planta de clor jugarà un paper clau

El 2011 ja van obrir una planta de demostració de la tecnologia ODC a Alemanya.

Anna Ferran
L’Associació d’Empreses de Ser-
veis de Tarragona (AEST), que 
agrupa el conjunt d’empreses 
que ofereixen serveis de mante-
niment electromecànic a la in-
dústria química, va entregar ahir 
els Premis AEST, que enguany 
han arribat a la novena edició. 
Aquests guardons distingeixen 
els alumnes del cicle formatiu 
de grau mitjà de Manteniment 
electromecànic i del cicle forma-
tiu de grau superior de Mecatrò-
nica industrial. Els guanyadors 
han estat Tahar Ghaddari, en la 
categoria de grau mitjà, i Guifré 
Vidal, en la categoria de grau su-

perior. L’acte d’entrega es va dur 
a terme ahir al migdia a la sala 
d’actes de l’Institut Pere Martell, 
centre on s’imparteixen ambdós 
cicles formatius. 

«La comunitat educativa, 
tant els alumnes com el centre, 
aprecien el premi i nosaltres es-
tem encantats d’organitzar-lo», 
afirmava el president d’AEST, 
Miguel Ángel Rodríguez. Rodrí-
guez explicava que a l’hora d’es-
collir els guanyadors no només 
es té en compte l’expedient aca-
dèmic, sinó que també es valora 
l’experiència adquirida durant el 
període de formació dual, la par-
ticipació en experiències socials 

i altruistes així com els valors 
socials. A més, es fa una entre-
vista personal a cadascun dels 
candidats que acaba de donar 
la informació necessària al jurat 
per decidir els guanyadors i fina-
listes dels premis.

Cal destacar que els premis 
són una mostra més del com-
promís que AEST té amb la for-
mació, que es va materialitzar 
primer amb la creació junta-
ment amb el Pere Martell dels ci-
cles formatius de Manteniment 
electromecànic i Mecatrònica 
industrial, i posteriorment amb 
l’impuls de la formació dual i la 
creació dels premis.

En el marc del lliurament, es 
van dur a terme dues ponències. 
La primera va anar a càrrec de 
l’empresa SGS, i va tractar l’apli-
cació de noves tecnologies, com 
els drons, en la inspecció i man-
teniment de les instal·lacions. La 

segona va anar a càrrec del pre-
sident d’AEST i va girar sobre la 
importància de les associacions 
en el món dels serveis auxiliars. 
Per a Miguel Ángel Rodríguez, 
aquests són els últims premis 
que entrega, ja que deixarà la 

presidència de l’associació en 
acabar aquest mandat. En la 
seva ponència, en va voler des-
tacar la importància del treball 
en equip com a valor fonamen-
tal, des de l’experiència concreta 
de les empreses de serveis.

olívIA molEt

Fotografia de família dels premiats amb els representants d’AEST i de l’INS Pere Martell.

El IX Premi AEST reconeix els 
millors alumnes dels cicles de 
manteniment i mecatrònica

GUARDONS

El guanyadors han estat Tahar Ghaddari i Guifré Vidal


