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10. DIAGRAMES 
GENERALS I 

PLÀNOLS  



Llegenda de substàncies químiques 

 

A continuació s’exposen els diferents codis d’identificació que s’han utilitzat en els plànols, els 

quals corresponen a les següents substàncies: 

 

Codi Fluid 

V Vapor 

VC Vapor condensat 

O Oli tèrmic 

AR Aigua de refrigeració 

AT Aigua de torres 

AG Aigua glicolada 

VO Buit 

N Nitrogen 

H Hidrogen 

F Fenol 

AN70 Àcid nítric al 70% 

AN15 Àcid nítric al 15% 

A Aigua descalcificada 

AAG Àcid acètic glacial 

AA Anhidre acètic 

E Èter isopropílic 

MNP Mescla p-Nitrofenol 

MAP Mescla d’APAP 

G Gasos 

MSN Mescla sense p-Nitrofenol 

MSA Mescla sense APAP 

S Sòlid d’APAP 

SN APAP amb nitrogen 

W Sortida aigua de rentat 

 

  





10. DIAGRAMES GENERALS I PLÀNOLS 

 

10.1 Diagrames generals 

10.1.1. Diagrama de procés 

10.1.2. Diagrama de Layout general 

10.1.3. Diagrama de Layout contra incendis 

 

10.2 Plànols d’enginyeria  (PID) 

10.2.1 Plànol d’enginyeria de l’àrea d’emmagatzematge d’àcid nítric 

10.2.2 Plànol d’enginyeria de l’àrea d’emmagatzematge de fenol 

10.2.3 Plànol d’enginyeria de l’àrea de reacció de p-Nitrofenol 

10.2.4 Plànol d’enginyeria de l’àrea de purificació i separació de p-Nitrofenol 

10.2.5 Plànol d’enginyeria de l’àrea d’emmagatzematge d’anhidre acètic, àcid acètic      

glacial i èter isopropílic 

10.2.6 Plànol d’enginyeria de l’àrea de reacció de paracetamol 

10.2.7 Plànol d’enginyeria de l’àrea de purificació i separació de paracetamol (1) 

10.2.8 Plànol d’enginyeria de l’àrea de purificació i separació de paracetamol (2) 

10.2.9 Plànol d’enginyeria de l’àrea d’acabat de paracetamol 

10.2.10 Plànol d’enginyeria de l’àrea d’emmagatzematge de paracetamol 

 

10.3 Plànols d’implantació 

10.3.1 Plànol d’implantació de l’àrea d’emmagatzematge d’àcid nítric 

10.3.2 Plànol d’ implantació de l’àrea d’emmagatzematge de fenol 

10.3.3 Plànol d’ implantació de l’àrea de reacció de p-Nitrofenol 

10.3.4 Plànol d’ implantació de l’àrea de purificació i separació de p-Nitrofenol 

10.3.5 Plànol d’ implantació de l’àrea d’emmagatzematge d’anhidre acètic, àcid acètic      

glacial i èter isopropílic 

10.3.6 Plànol d’ implantació de l’àrea de reacció de paracetamol 

10.3.7 Plànol d’ implantació de l’àrea de purificació i separació de paracetamol 

10.3.8 Plànol d’ implantació de l’àrea d’acabat de paracetamol 

10.3.9 Plànol d’implantació de l’àrea d’emmagatzematge de paracetamol 
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