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9.1. Introducció 

Un cop finalitzada la primera posada en marxa de la planta, es comencen a obtenir 

les primeres dades d’operació rellevants del procés. Comparant aquestes dades reals 

amb les teòriques es poden detectar ràpidament anomalies en el funcionament de la 

planta i actuar-hi de forma adequada. En aquest sentit, especialment durant els 

primers moments d’operació de la planta s’han de recollir mostres de forma 

sistemàtica i en intervals freqüents, a fi d’assegurar que s’assoleixen els requeriments 

de puresa i producció, tant de l’1-naftol com dels productes intermitjos.  

També es monitoritza de forma contínua, sobretot durant els primers instants 

desprès de l’arrancada de la planta, que els sistemes de depuració de les aigües i gasos 

residuals, funcionin correctament i que no es superin els límits legals vigents.  

Així, un cop assolit l’estat estacionari, és important fer una avaluació preliminar 

del funcionament de la planta i de l’eficàcia d’aquesta, i dur a terme les modificacions 

pertinents. 

Tot i les exhaustives comprovacions prèvies a la posada en marxa de la planta, i el 

disseny acurat del procés, durant l’operació de la planta poden aparèixer petits 

problemes relacionats amb el funcionament d’equips i la presència de fuges. Aquests 

inconvenients es solen observar durant la posada en marxa de la planta i poden donar 

lloc a l’aparició d’incrustacions, problemes de corrosió, l’ús d’aïllaments inadequats o a 

la mala soldadura de l’equip. Aquests problemes també poden ser deguts a 

deficiències de fabricació de l’equip en qüestió o d’un mal disseny d’aquest. 

Referent a l’operació de la planta, és important que aquesta tingui una certa 

flexibilitat. Això dóna a l’empresa, la capacitat de canviar la producció de la planta i fins 

i tot la puresa del producte, d’acord amb la demanda del mercat (sempre però dins els 

límits d’instal·lació). És molt important també mantenir un registre de les variables 

mesurades durant l’operació així com de les incidències ocorregudes per tal de 

realitzar correccions en la següent posada en marxa o també per solucionar problemes 

sorgits durant l’operació. 
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9.2. Càrrega i descàrrega de les matèries 

En aquest apartat es procedeix a explicar tant la descàrrega de les matèries primes 

com la càrrega de productes finals. 

9.2.1. Entrada de les matèries primes 

La càrrega de les matèries primes es farà mitjançant camions cisterna als tancs 

d’emmagatzematge o sitges. Aquests camions tenen un volum d’entre 25-30 m3, per 

tant: 

Taula 9.2.1. Dades de càrrega de les matèries primes. 

Matèria 
prima 

Tones 
anuals 

Tones 
diàries 

Camions 
anuals 

Camions 
diàris 

Temps de 
descàrrega 

Naftalé 13444 44,81 471,6 1,57 2 hores 

Àcid nítric 7860 26,2 213,84 0,7128 1 hora 

Isopropanol 16,5 0,06 250,2 0,83 30 minuts 

Àcid sulfúric 9525 31,75 206,4 0,69 2 hores 

Aigua 58320 58,32 - - - 

 

Aquestes càrregues es realitzaran mitjançant un control d’entrada per pesada dels 

camions, per saber la quantitat d’entrada de les matèries primes, a través d’una 

bomba impulsora pel cas de l’àcid nítric, l’isopropanol i l’àcid sulfúric, pel cas del 

naftalè és farà a través de cintes transportadores amb atmosfera inertitzada i l’aigua 

provindrà de la xarxa a partir de la qual s’haurà de descalcificar i ionitzar. La pressió 

dels tancs s’alliberarà mitjançant el venteig propi de cada tanc. 
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9.2.2. Sortida de productes 

A continuació es presenten les dades per al producte final: 

Taula 9.2.2. Dades de descàrrega dels productes. 

Matèria 
prima 

Tones 
anuals 

Tones 
diàries 

Camions 
anuals 

Camions 
diàris 

Temps de 
descàrrega 

1-naftol 10020 33,4 480 1,6 25Kg/min 

2-nitronaftalé 1080 3,6 50,88 0.17 25Kg/min 

 

La descàrrega de l’1-naftol i del 2-nitronaftalé és farà a través del buidat de la 

sitges directament als big-bags situats a la cinta transportadora inertitzada que ho 

descarregaran als tràilers de transport.  

Aquests tràilers de transport del producte final tenen una llargada útil de 12 m i 

3,4 m d’amplada. Considerant que cada big-bag de 1000 Kg té unes mides de1x1x1,2 

metres, al tràiler hi caben 40 big-bags, distribuïts en dos nivells (20 per cadascun) i 2 

files per nivell. Totes les sitges han estat dissenyades amb una elevació de 2 metres 

des del sòl fins a la part més baixa de la sitja per tal de permetre la descàrrega.  

Posteriorment, a la sortida dels tràilers és realitzarà una pesada per saber la 

sortida de producte acabat.  

Per altra banda, es disposa d’una àrea de 300 m2 per a l’emmagatzematge dels  

big-bags del producte acabat a l’espera de ser carregats als tràilers.  
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9.3. Control de qualitat 

L’objectiu del control de qualitat és aconseguir un procés eficient, competitiu i en 

constant millora, per satisfer els requeriments dels clients i assegurar-se un lloc 

establert al mercat. Per això, cal implementar una metodologia de gestió (Total Quality 

Management), amb els següents punts:  

 Creació d’un manual de qualitat que compleixi el contingut de la norma de 

gestió ISO 9001:2008. 

 Ús de procediments normalitzats del treball (PNTs), tant específics com 

generals, per una correcte posada en marxa i operació de la planta. Aquestes 

pautes es segueixen de forma rutinària pels empleats i s’actualitzen 

periòdicament. 

 Seguiment de les accions diàries realitzades a la planta, mitjançant registres. 

 Potenciar i difondre a tot el personal de la planta, la política de qualitat de 

l’empresa. 

Alhora, per assegurar que el producte posseeix les característiques i propietats 

requerides, es realitzen comprovacions diàries de la composició dels productes i de les 

matèries primes en el laboratori de control de qualitat integrat a la planta. 

En aquest sentit una bona política de qualitat millora la imatge pública de 

l’empresa o les seves possibilitats de mercat. Si, a més, s’obtenen certificats de 

producció que compleixin les normes ISO 14001 i, si és possible, un certificat EMAS. 

L’assoliment d’ambdues normatives implicaria un compromís més elevat amb el medi 

ambient millorant considerablement la imatge de NAPHTECH com a productor dins de 

la indústria química “verda”. 
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9.4. Control de composició de procés 

Com s’ha comentat anteriorment, per assegurar que el producte posseeix les 

característiques i propietats requerides, es realitzen comprovacions diàries de la 

composició dels productes i de les matèries primes en el laboratori de control de 

qualitat integrat a la planta.  

En concret es mesura la composició dels productes intermitjos i del producte final 

i les entrades de matèries primes. 

Durant la posada en marxa de la planta també s’ha d’assegurar que la composició 

de nitrogen és l’establerta. En el cas que algun dels reactius o productes no assolís els 

requeriments especificats seria enviat a les sitges o tancs d’emmagatzematge 

dissenyats per aquesta finalitat. Un cop separades aquestes substàncies serà necessari 

determinar quina serà la gestió d’aquests components. Les diferents opcions que es 

contemplen són la purificació per una reutilització posterior, el sistema de tractament 

de gasos (cambra de combustió) o la contractació d’una empresa externa de gestió de 

residus. 

Per tal de realitzar el control de qualitat tant dels reactius com del productes 

intermediaris com del producte final, es realitzarà el següent procediment: 

1. 8:30h AM  Presa de mostres de les matèries primes que es subministren. Un 

cop obtingudes enviar-les al laboratori. 

2. 9:00h AM  Presa de mostres en diferents punts al llarg del procés. Un cop 

obtingudes enviar-les al laboratori. 

3. 9:30h AM Pres de mostres dels productes finals. Un cop obtingudes enviar-les 

al laboratori. 
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9.5. Control de residus 

La planta genera diferents tipus de residus, tant orgànics com inorgànics. Tots els 

residus es tractaran per tal de no fer abocaments o emetre substàncies en uns límits 

que prohibeixi la normativa vigent. 

El tractament de residus orgànics haurà d’aconseguir reduir la DQO fins a un 

màxim de 1500 mg/L. Això vols dir que s’haurà de mesurar, en intervals de temps, 

aquesta variable per tal de no sobrepassar els límits.  

És important també controlar les emissions d’òxids de nitrogen i òxids se sofre ja 

que també han de complir els límits legislatius. Aquesta mesura es realitzarà 

mitjançant la monitorització a la sortida de la cambra de combustió per assegurar que 

es compleixi amb els límits establerts. 

 

9.6. Manteniment d’equips de procés 

Pel que fa al manteniment dels equips que intervenen en el procés, s’hauran de 

netejar cada un cert temps per tal de mantenir-los en bones condiciones i que no 

provoquin problemes alhora de treballar.  
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9.7. Manteniment dels equips de servei 

Com amb els equips de procés, els equips de servei també necessiten d’un 

manteniment periòdic.  

Per exemple, les calderes de vapor tenen problemes d’acumulació de la calç de 

l’aigua. Aquest paràmetre s’haurà de controlar perquè dóna problemes 

d’incrustacions. Un altre equip de servei serien els descalcificadors, que són equips on 

la seva funció es eliminar la calç de l’aigua que entra de xarxa. Aquesta calç anirà 

saturant l’equip de manera que s’haurà de preveure la neteja i el manteniment 

d’aquest equip.  

Un altre exemple, serien les torres de refrigeració on l’aigua circula per un circuit 

tancat. Aquesta aigua anirà embrutant-se a mida que vagi circulant i per aquest motiu 

es fan purgues. Les purgues, però, no eliminen la probabilitat que l’aigua que continua 

circulant estigui lliure de microorganismes. Es per aquest motiu que es farà un control 

de temperatures i també un control biològic per a afegir biocides en cas que es dona la 

proliferació de microorganismes. 

 

9.8. Manteniment de bombes i compressors 

Aquests equips estan en moviment de forma constant; és per aquest motiu que 

s’hauran de canviar part mòbils i fer revisions periòdiques segons les especificacions 

del fabricant.  

Les bombes d’aquest procés es troben duplicades, el que proporciona més facilitat 

alhora de realitzar el manteniment i en quant a tema de producció ja que es podran 

evitar parades inesperades a qualsevol zona de la planta.  
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9.9. Manteniment de l’aturada de producció 

Les operacions de manteniment que cal fer quan s’atura la producció són: 

 Detecció de punts febles a la resistència de pressions provocades per corrosió o 

per erosió. 

 

 Revisió de les connexions elèctriques i dels equips de potència així com dels 

sistemes de control de procés. 

 

 Neteja d’equips i canonades. 

 


