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3.1. Introducció 

Tota planta química ha de tenir implementat un sistema de control per tal de controlar de forma 

automàtica les operacions que es duen a terme.  

Aquest sistema és l’encarregat de detectar les possibles pertorbacions que pateix el procés i 

adaptar les condicions d’operació (sempre dins dels límits de seguretat) per corregir els efectes 

ocasionats. També, ha de mantenir la qualitat i quantitat desitjada del producte.  

En conclusió, el sistema de control ha de mantenir la seguretat de la planta i la producció, tenint 

en compte la viabilitat econòmica.  

En aquest apartat es defineixen conceptes sobre control i instrumentació necessaris per a 

entendre el sistema de control. 

 

3.1.1. Conceptes bàsics de control 

A continuació, es defineixen conceptes bàsics de control per facilitar la compressió dels sistemes 

de control aplicats. [3.1] 

 Variable controlada és la variable a mantenir en un valor desitjat.  

 Punt de consigna o setpoint és el valor desitjat per a la variable controlada. Excepte en 

les operacions de posada en marxa o aturada de la planta, aquest valor es manté 

constant. Llavors, es dur a terme un control de regulació. 

 Pertorbació són les variables externes al sistema de control que modifiquen la variable 

controlada. 

 Variable manipulada és la variable de procés emprada per a corregir els efectes de la 

pertorbació de la variable controlada. 

 Error o offset és la diferència entre la variable controlada i el punt de consigna. 

 

3.1.2. Conceptes bàsics d’instrumentació  

Seguidament, es defineixen conceptes sobre la instrumentació emprada es sistemes de 

control.[3.1] 

 Sensor és l’instrument que mesura un fenomen físic o químic de la variable controlada, 

pertorbació o variables secundaries.  

 Transmissor o transductor és l’encarregat de convertir la magnitud física o química que 

mesura el sensor en una senyal que pot ser transmesa a distància sense patir variacions. 

 Controlador rep la senyal que envia el transmissor de la variable mesurada, calcula l’acció 

en funció del control programat prèviament i envia una senyal determinada. 
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 Element final o actuador rep la senyal del controlador i actua sobre la variable 

manipulada. 

Les alarmes s’implementen per alertar a l’operari de condicions anormals o insegures.[3.4] 

Les senyals es classifiquen en quatre tipus: 

 Entrades digitals (ED) són aquelles senyals digitals que rep el PLC del transmissor. 

 Sortides digitals (SD) són aquelles senyals digitals que envia el PLC a l’element final. 

 Entrades analògiques (EA) són aquelles senyals analògiques que rep el PLC del 

transmissor. 

 Sortides analògiques (SA) són aquelles senyals analògiques que envia el PLC a l’element 

final. 

Les senyals digitals són senyals binàries que només poden tenir valors de 0 o 1. En canvi, les 

senyals analògiques varien dins d’un rang determinat de valors. Les més habituals són les senyals 

elèctriques, que varien de 4 a 20 mA, i les senyals pneumàtiques, amb variacions entre 3 i 15 

psi.[3.1] 

 

3.1.3. Llaços de control i interlocks 

En el sistema de control implementat es poden identificar interlocks i llaços de control. La 

diferencia principal entre llaços de control i interlocks és el marc de referència determinat per la 

seguretat del procés. Els llaços de control han de satisfer dos criteris:  controlar i corregir el procés 

quan hi ha una desviació del setpoint i/o quan falla algun component. En canvi, els interlocks es 

basen en identificar les fallades que fan insegur el procés i actuar sobre aquestes i els subseqüents 

efectes[3.3]. Aquest fet provoca que els interlocks exerceixin un control discret sobre  

esdeveniments discrets. Aquests, tenen estats específics, mútuament excloents. Llavors, els 

interlocks són sistemes tot-res, on s’utilitzen vàlvules automàtiques, també conegudes com 

vàlvules on/off o tot-res, i senyals digitals. D’altre banda, els llaços de control exerceixen controls 

regulatoris. Llavors, els llaços de control són sistemes on la variable oscil·la dins d’un rang de 

valors, com per exemple el nivell d’un tanc. En aquests casos, s’utilitzen vàlvules de regulació i 

senyals analògiques. [3.5] 

Els llaços de control implementats són llaços tancats ja que el controlador realitza l’acció 

correctora necessària per tal que la variable controlada s’apropi al punt de consigna[3.1]. 

Durant la posada en marxa i l’aturada de la planta els llaços són oberts ja que la senyal de sortida 

no influeix sobre la senyal d’entrada. Per tant, l’operari pot actuar directament sobre el procés 

modificant la senyal de sortida del controlador cap a l’element final de control. Un cop s’ha arribat 

a l’estat estacionari, el llaços es tanquen per tal que el sistema de control sigui automàtic[3.1]. 

Existeixen diferents configuracions de llaços de control. A continuació, es descriuen els principals 

llaços emprats.  
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 Control feedback o retroalimentació es basa en l’error per dur a terme l’acció 

correctora[3.1].  

Figura 3.1.1. Esquema de control feedback 

 Control feedforward o anticipatiu es basa en corregir l’error observant les pertorbacions 

abans que afectin al procés[3.1]. 

Figura 3.1.2. Esquema de control feedforward 

 Control en cascada es basa en corregir l’error que provoca la pertorbació actuant sobre 

el procés ràpidament, mesurant una variable interna que es vegi afectada per la 

pertorbació abans que la variable de sortida. D’aquesta forma, es corregeix l’error abans 

que s’acumuli i es magnifiqui, fet que succeiria amb el control feedback. Com s’observa 

a la figura 3.3 consta de dos llaços: un extern o primari i un intern o secundari. El llaç 

primari és el que mesura la variable controlada, i per tant, és el que té el punt de consigna 

fixat. El llaç secundari és el que mesura la variable interna modificada per la pertorbació. 

El seu punt de consigna el fixa el llaç primari. Per tal que sigui eficaç aquest control, la 

dinàmica del llaç secundari ha de ser tant o més ràpida que la del llaç primari [3.1]. 

Figura 3.1.3. Esquema de control en cascada 

 Control de proporció o ratio control es basa en mantenir una relació constant entre 

algunes de les variables del sistema. Una d’elles actua com a pertorbació ( ja que es pot 

mesurar però no modificar) i l’altre és manipulada per aconseguir la relació constant 

desitjada (RC). [3.1] 

Pertorbació 

Controlador Element final Procés 

Sensor 

sortida consigna 

Sensor 

Controlador 

secundari 

pertorbació 

Controlador 

primari 
Element final Procés I 

Sensor 
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pertorbació 
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Sensor 

sortida 

consigna 
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Figura 3.1.4. Esquema de ratio control  

 Control de gama partida o Split range es basa en mantenir constant la variable mesurada 

mitjançant la regulació de dos o més variables. Aquestes variables modificades mantenen 

una relació fixada (RC) entre elles.[3.1] 

 

Figura 3.1.5. Esquema de control Split range 

 

3.1.4. PLC 

El PLC ( Programmable Logic Controller) és un aparell electrònic emprat per al control de circuits 

complexos d’automatització [3.2].  

Els avantatges dels PLCs són les seves reduïdes dimensions, la robustesa, la facilitat de muntatge 

i programació, així com la possibilitat de governar vàries màquines [3.2]. 

El funcionament d’un PLC és de tipus seqüencial i cíclic, és a dir, repeteix la seqüència bàsica 

d’operació una vegada rere una altra. La seqüència bàsica d’operació és la lectura dels senyals 

des de la interfície d’entrada, el processament del programa per obtenir les senyals de control i 

l’escriptura de les senyals a la interfície se sortida. Per tal d’optimitzar el temps, la lectura i 

escriptura de les senyals es realitza a la vegada per a totes les senyals d’entrada i sortida. Llavors, 

les senyals llegides del mòdul d’entrada es guarden a una memòria temporal (imatges d’entrada). 

La CPU del PLC acudeix a aquesta per executar el programa i obtenir les senyals de sortida, que 

són emmagatzemades en una altra memòria temporal (imatge de sortida). Un cop processat el 

programa complet, les imatges de sortida es transfereixen totes a la vegada al mòdul de 

sortida[3.2]. 



   

APARTAT 3. Instrumentació i control 

 
 

Pàgina 7 de 140 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

3.1.5. Nomenclatura 

3.1.5.1. Nomenclatura llaços de control 

Per identificar i diferenciar els llaços de control es realitza la següent nomenclatura amb 

l’estructura A-B-C, on: 

A- Indica la variable controlada (taula 3.1.1). 

Taula 3.1.1: Nomenclatura de les variables controlades 

VARIABLE SÍMBOL 
Cabal F 

Diferencial de pressió dP 

Nivell L 

Pressió P 

Temperatura T 

B- Indica l’equip on es realitza el control 

C- Fa referència al número de llaç de control que conté l’equip. 

A continuació, es mostra  un  exemple de nomenclatura: 

dP-C401-1, on s’identifica al llaç de control número 1, situat a l’àrea 400, en l’equip C401 i que 

controla la pressió diferencial. 

3.1.5.2. Nomenclatura de la instrumentació 

Per identificar i diferenciar la instrumentació s’empra la següent nomenclatura amb la forma A-

B-C-D, on: 

A- Indica la variable mesurada (taula 3.1.1). 

B- Fa referència al tipus d’instrument emprat (taula 3.1.2). 

Taula 3.1.2. Nomenclatura de la instrumentació  

INSTRUMENT SÍMBOL 
Transmissor i sensor T 

Vàlvula automàtica HV 

Vàlvula de control CV 

Vàlvula de blanqueting PCV 

Vàlvula de seguretat o alleujament de pressió i buit PSV 

Disc de ruptura PZ 

Alarma de valor màxim AH 

Alarma de valor mínim AL 

Indicador I 

Controlador i indicador IC 

Sensor i transmissor fix d’alt valor SH 

Sensor i transmissor fix de baix valor SL 
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C- Identifica l’equip a on s’aplica el llaç. 

D- Fa referència al numero de llaç de control que conté l’equip.  

A continuació, es mostra  un  exemple de nomenclatura: 

dP-T-C401-1, on s’identifica un transmissor que pertany al llaç de control número 1, situat a 

l’àrea 400, en l’equip C401 i que controla la pressió diferencial. 

 

3.2. Arquitectura de control  
L’arquitectura de control que s’implementa a Niroa FAI es basa en un sistema centralitzat format 

per vàries perifèries. 

Un sistema centralitzat consta d’un únic PLC instal·lat en un armari elèctric a la sala de control, 

en el que es programa el control de tota la planta. Aquest PLC es comunica mitjançant Profibus 

amb les perifèries.  

Profibus (PROcess FIeld BUS) és un estàndard de comunicació per a busos de camp, és a dir, 

ethernet industrial. 

Cada perifèria està formada per una unitat remota d’E/S (entrades i sortides) que s’encarrega 

d’enviar les senyals de la instrumentació de camp al PLC i viceversa. Llavors, a aquestes unitats 

remotes es connecten les senyals de la instrumentació que pertanyen a la perifèrica en qüestió. 

Depenen del número de senyals de cada àrea del procés, una perifèria controla una o dues àrees. 

Les unitats remotes d’E/S estan formades generalment per una alimentació o vàries, depenen de 

les necessitats, per mòduls d’E/S digitals i/o analògics depenen del tipus de senyals i per una 

interfície de comunicació. A més a més, alhora de dissenyar una unitat remota d’E/S s’ha de 

diferenciar entre zones ATEX i no ATEX, ja que la unitat remota ha d’estar dissenyada per ser 

instal·lada en una zona ATEX (zona 1/21 o zona 2/22) i també, perquè no es poden connectar a la 

mateixa unitat remota mòduls d’E/S per a zona ATEX i no ATEX. 

El PLC es comunica bidireccionalment amb un sistema de HMI (interfície home-màquina) conegut 

com SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition). L’SCADA és un software de control  per 

a la visualització i enregistrament de dades de la planta química que permet realitzar un 

seguiment a les variables controlades i manipulades, configurar alarmes (emeses per al software 

a la sala de control) quan la variable s’allunya del setpoint i modificar els setpoints de les variables 

controlades. 

Existeixen diferents tipus d’arquitectura de control entre els que destaquen la centralitzada i la 

distribuïda (DCS). S’escull un sistema de control centralitzat ja que s’adapta perfectament a les 

dimensions del control de la planta, suposant un estalvi considerable al no emprar varis PLCs com 

en el cas del sistema distribuït.   



   

APARTAT 3. Instrumentació i control 

 
 

Pàgina 9 de 140 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

A continuació, a la figura 3.6 es mostra una imatge de l’arquitectura del sistema implementat. 

Figura 3.2.1. Representació de l’arquitectura del sistema implementat 

 

A l’apartat 3.3.3 es defineix i s’especifica el PLC i les unitats remotes emprades. 

 

3.3. Instrumentació 

3.3.1. Elements primaris 
Els elements primaris són aquells equips encarregats de mesurar la magnitud de la variable, 

convertir-la en una senyal i transmetre-la al controlador. Llavors, pertanyen a aquest grup els 

sensors i transmissors. 

Els instruments emprats en aquesta planta són mesuradors que fan la funció de sensor i 

transmissor. 

Alhora de triar la instrumentació s’ha tingut en compte la resistència a la corrosió, les elevades 

pressions en alguns punts concrets i les temperatures. A més a més, s’ha escollit aparells que com 

a mínim tinguin un grau de protecció intrínsecament segur (EEx ia) i que funcionin amb 

alimentació de 24V, energia inferior a la que una atmosfera explosiva necessita per deflagrar. És 

a dir, que els instruments descrits a continuació són aptes per les diferents zones ATEX. 

 

3.3.1.1. Instruments mesuradors de cabal 

Per mesurar el cabal s’empra un sensor ultrasònic. Es basa en la propagació de les ones sonores 

a través d’un fluid i el temps diferencial de trànsit d’aquesta. Hi ha dos tipus de muntatge en 

A100          A200 i A300          A400 i A500       A600            A700 

SCADA 

Camp 

Sala de control 

PLC 

Unitats remotes d’E/S per a cada perifèria 
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canonada: amb els sensor col·locats un davant de l’altre (A) o amb els sensors un al costat de 

l’altre (B). 

 

Figura 3.3.1. Muntatges. A) sensors col·locats un davant de l’altre i B) Sensors oposats 

Cada sensor pot transmetre i rebre una senyal ultrasònica alternativament. Simultàniament, es 

mesuren el temps de trànsit de cada senyal.  

Les ones ultrasòniques són generades per cristalls piezoelèctrics als que se’ls aplica un voltatge. 

D’altre banda, un cristall piezoelèctric genera un voltatge quan una senyal ultrasònica impacte el 

sensor. Augmentant el nombre de parells de sensors és possible detectar amb exactitud i 

compensar matemàticament les distorsions en el perfil de flux en tota la secció transversal. 

Quan no hi ha flux, els temps de trànsit de la senyal són els mateixos a la part superior i inferior 

del cabalímetre. Un cop el fluid comença a fluir dins del tub de mesurament, les senyals 

ultrasòniques son accelerades en la direcció del flux i desaccelerades en contra direcció del flux. 

Per tant, les senyals tenen temps de trànsit diferent. Més temps en direcció del flux i menys temps 

en contra direcció del flux. Llavors, la diferència del temps de trànsit mesurats pels sensors són 

directament proporcional a la velocitat de flux del fluid. Coneixent la secció transversal de la 

canonada es pot calcular el flux volumètric actual. A major velocitat del flux, major és el diferencial 

de temps entre les dues senyals ultrasòniques. 

El sistema mesura simultàniament la velocitat del so del fluid. Aquest sistema es pot usar per 

diferenciar diferents fluids o com a mesura de qualitat del producte. 

En el cabalímetre que s’empra s’utilitza una connexió clamp-on , on els sensors són col·locats en 

el exterior de la canonada i poden ser ajustats vàries vegades sense interactuar amb el procés.  

Quan el muntatge es realitza amb els dos sensors al costat, la senyal ultrasònica passa a través de 

la paret de la canonada i el fluid, es reflexa en la paret de la canonada oposada i és, llavors, 

mesurada pel segon sensor.  

Les avantatges d’aquest sistema són el muntatge flexible, l’elevada protecció i el baix cost. 

Respecte l’operació, suporta condicions extremes de pressió i temperatura, així com la corrosió 

del fluid. A més a més, és apte fins a canonades de 4m de diàmetre. 

Els fabricants recomanen col·locar el sensors al costat (dos recorreguts), però es poden col·locar 

els sensors oposats (un recorregut) en certs tubs de plàstic, tubs de material compostos com GRP, 

canonades folrades i en aplicacions amb líquids amb alt amortiment acústic. També, depenen del 

diàmetre nominal de la canonada la configuració de muntatge varia. 
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Per mesurar el cabal al llarg del procés s’empra un únic cabalímetre, Proline Prosonic Flow 93P 

(figura 3.3.2), que soporta  les condicions més extremes de corrossió, temperatura i pressió a les 

que és sotmès l’instrument. 

 

Figura 3.3.2. Mesurador de cabal Proline Prosonic Flow 93P de Endress Hauser 

 

3.3.1.2. Instruments mesuradors de nivell 

Per mesurar el nivell en un punt fix s’empra un mesurador en forma de forquilla que es basa en 

la vibració a la seva freqüència intrínseca. Quan la forquilla es submergeix en un líquid, es creen 

canvis en la seva freqüència intrínseca com a conseqüència del canvi de densitat del medi 

circulant. Aquest canvi en la freqüència modifica la senyal de corrent de sortida. 

Per funcionar correctament la forquilla ha d’estar coberta per una mesura de nivell mínim i 

exposada ( no coberta) per a una mesura de nivell màxim. Tot i que, sota demanda, aquests 

paràmetres poden canviar. 

Depenen de la llargada de la forquilla i del tub extensible que la suporta, el mesurador es pot 

col·locar en vàries posicions. A la figura 3.3.3 es mostra un exemple per a un mesurador de nivell 

màxim. 

Per mesurar el nivell màxim i mínim al llarg del procés s’empra el mesurador Liquiphant FTL81 

que soporta  les condicions més extremes de corrossió, temperatura i pressió a les que és sotmès 

l’instrument. 
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Figura 3.3.3. Representació del muntatge del mesurador de nivell màxim 

 

Per mesurar el nivell en continu s’empra un mesurador radar, també conegut com a 

reflectometria de domini temporal TDR (Time Domain Reflectometry). Aquest sistema es basa en 

el mètode de temps de vol (TOF, Time of Flight).  

La sonda produeix un impuls d’alta freqüència, que es transmet fins a la superfície del producte, 

on es reflexa i es forma un eco. Aquest impuls reflectit es transmet des de la sonda a la unitat 

d’avaluació electrònica . Aquí, un microprocessador analitza la senyal, identifica l’alçada de l’eco 

i converteix aquesta informació en nivell.  

Aquests càlculs es basen en que la distància fins a la superfície del producte és proporcional al 

temps de vol de l’impuls, tal com mostra la següent equació: 

D=c · t/2  Equació 3.3.1 

On  

D és la distància a la superfície del producte des de R.  

t és el temps de vol de l’impuls.  

c és la velocitat de la llum. 

R és el punt de referència que es troba en la connexió. 

Llavors, 

L=E-D  Equació 3.3.2 

On  

E és la distància total. 
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A la figura 3.3.4 es mostren els paràmetres explicats situats en un sistema. 

 

Figura 3.3.4. Representació dels paràmetres de càlcul 

La constant dielèctrica (DC) del medi té un impacte directe sobre el grau de reflexió dels polsos 

d’alta freqüència. Quan hi ha alts valors de DC, es produeix una forta reflexió dels impulsos, 

mentre que a valors baixos de DC s’experimenta una dèbil reflexió dels impulsos. 

Quan els impulsos d’alta freqüència colpegen la superfície del medi, només un percentatge del 

puls de transmissió es reflecteix. En els medis amb una baixa DC, l’altre part del puls penetra en 

el medi. Aquest puls es reflecteix en el punt d’interfase amb el segon medi amb un DC superior i 

també es rebut en el sensor. Llavors, la distància al segon medi es pot calcular mesurant el temps 

de vol retardat. 

 

Figura 3.3.5. Representació de dos medis amb DC diferents 

El sistema de radar que empra l’instrument es basa en el multi-eco. Aquest sistema identifica i 

suprimeix les interferències provocades per ecos puntuals o interns en el sistema, com ara un 

serpentí. Llavors, es garanteix la fiabilitat de la mesura. 

Hi ha tres tipus de sensors de radar: el sensor rod (de barra) que mesura fins a 10m, el sensor 

rope ( de fil) que mesura fins a 45m i el coax que mesura un màxim de 6m. 

En aquest cas s’ha escollit el radar amb sensor en rod (barra) ja que el nivell a mesurar es troba 

entre els 6 i 10m. A més a més, aquest radar suporta  les condicions més extremes de corrossió, 

temperatura i pressió a les que és sotmès l’instrument. 



   

APARTAT 3. Instrumentació i control 

 
 

Pàgina 14 de 140 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

3.3.1.3. Instruments mesuradors de pressió 

Per mesurar la pressió s’usa un mesurador digital amb segell de diafragma.  El segell diafragma 

és una membrana flexible que aïlla el fluid de procés del sensor de pressió. El fluid de procés 

exerceix pressió sobre el segell diafragma, que es deforma i desvia el fluid aïllat. Aquesta desviació 

es transfereix a un pont de mesura de la resistència. La tensió de sortida del pont es mesura i 

s’avalua. A més columna de fluid de procés, més pressió s’exerceix sobre el segell diafragma. 

Les avantatges d’aquest sistema són les elevades pressions i temperatures que suporta. També, 

té una alta estabilitat a llarg termini i resistència a la sobrepressió de fins a 4 vegades la pressió 

nominal. 

A més a més de mesurar la pressió, també mesura el nivell a partir de l’equació de la pressió 

estàtica, que relaciona la pressió, densitat i gravetat amb l’alçada del fluid.  

 

Figura 3.3.6. Representació del càlcul de nivell 

Per mesurar la pressió s’empra un únic mesurador, Cerabar S PMP75, que suporta  les condicions 

més extremes de corrossió, temperatura i pressió a les que és sotmès l’instrument. Aquest sensor 

es col·loca a la part inferior de l’equip, just per sota de la sortida de líquid. 

Per mesurar la pressió diferencial s’utilitza un sistema electrònic que consta de dos sensors i un 

transmissor. El sensor de pressió alta (HP) s’usa per mesurar la pressió hidrostàtica, és a dir, 

medeix la pressió que genera la columna de líquid. Per tant, es col·loca a la part inferior. El segon 

sensor, de pressió baixa (LP), s’empra per mesurar la pressió per sobre del nivell de líquid. Llavors, 

aquest sensor s’instal·la a la part superior de l’equip. Ambdós valors s’envien al transmissor 

mitjançant els capilars d’oli de rebliment. Llavors, el transmissor calcula la diferencia dels dos 

valors. 

El principi de mesura dels sensors és el mateix que en cas de mesura de pressió, Cerabar S PMP75. 

Aquest sistema també es pot emprar per la mesura de nivell, volum i massa en dipòsits a altes 

pressions o en columnes de destil·lació. 
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A la figura 3.3.7 es mostra una representació de la instal·lació del sistema, així com dels càlculs.  

 

Figura 3.3.7. Representació de la instal·lació del sistema de mesura de dP 

Per mesurar la pressió diferencial s’empra un únic mesurador, Deltabar FMD72, que suporta  les 

condicions més extremes de corrossió, temperatura i pressió a les que és sotmès l’instrument. 

Aquest intrument només s’instal·larà a les columnes de destil·lació per mesurar la pressió 

diferencial i la relativa. 

 

3.3.1.4. Instruments mesuradors de temperatura 

Per mesurar la temperatura s’empra una termoresistència, també coneguda com RTD (Resistance 

Temperature Detector). Aquests termòmetres de resistència es basen en el principi de la variació 

de la resistència elèctrica d’un conductor metàl·lic en funció de la temperatura. 

En aquest cas, es treballa amb un sensor de temperatura de platí Pt100 amb una resistència a la 

temperatura de 100 ohms a 0ºC. Existeixen dos tipus de sensors de platí: 

 Sensors de filferro bobinat ( Wire wound, WW). Es basen en la col·locació de dos bobines 

de filferro fi de platí d’alta puresa en un suport de ceràmica i protegides amb una 

segellament a la part inferior i superior de ceràmica. Prèviament, el material és envellit 

tèrmicament per augmentar l’estabilitat a llarg termini de la resistència. Aquests tipus de 

sensors són relativament grans i sensibles a les vibracions. 

 Sensors de pel·lícula prima (Thin film, TF). Es basen en la vaporització en el buit d’una 

capa ultrapura de platí d’aproximadament 1 μm de gruix sobre un substrat ceràmic. 

Posteriorment, s’estructura fotolitogràficament. Els camins conductors que es formen 

creen la resistència a la temperatura. Seguidament, s’aplica una capa de cobertura i 

passivació per protegir la capa de platí de la contaminació i oxidació. Els principals 

avantatges, respecte els sensors de filferro bobinat, són la disminució de les dimensions 

i la resistència a les vibracions. L’únic desavantatge és que s’observen unes petites 
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desviacions de la característica estàndard de la norma a altes temperatures, per aquest 

motiu normalment només s’usen per a intervals de temperatura per sota dels 400ºC. 

El sensor  emprat en aquest cas és el iTHERM StrongSens Pt100 (TF) ja que té una resistència a la 

vibració de 600 m/s2. Aquest sensor es pot canviar i calibrar inclús durant el procés.  

Per a mesurar la temperatura al llarg del procés s’utilitza un únic model de mesurador, Omnigrad 

M TR10 de Endress Hauser, que soporta  les condicions més extremes de corrossió, temperatura 

i pressió a les que és sotmès l’instrument. També, es apte per a realitzar mesures en canonades, 

tancs i tancs amb agitació. A la figura 3.3.8 es mostra una imatge del mesurador. 

 

          

Figura 3.3.8. Mesurador de temperatura Omnigrad M TR10 de Endress Hauser 
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3.3.2. Fitxes d’especificacions dels elements primaris 

3.3.2.1. Sensors i transmissors de cabal 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea   

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem   

Localitat Igualada Data 03.06.16 

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació Mesurador de cabal (FT) 

Llaç de control   

Senyal enviada a Unitat remota d’E/S 

CONDICIONS DE SERVEI 

Fluid Fluid de procés , líquid 

  Mínim Operació Màxim 

Temperatura (ºC) -164.2ºC  150ºC 

Pressió 101.3 KPa  4600 KPa 

DADES  D'OPERACIÓ 

Elements de mesura Ultrasònic 

Alimentació 16-62 V DC 

Senyal de sortida 4 –20 mA amb protocol HART 

Variable mesurada Cabal volumètric 

Diàmetre de canonada DN 15-4000 

Sensibilitat 3mm/s –  7.5mm 

Indicador de camp Si 

Calibrat Si 

DADES DE CONSTRUCCIÓ 

Tipus de sensor Prosonic Flow P 

Connexió a procés Clamp-on 

Temperatura -40ºC –170 ºC 

Alçada/diàmetre Capçal: 215x250mm / 330 mm de llargada 

Material CF 8 

Pressió màxima - 

 

Temperatura ambient (ºC) -20ºC – 60ºC 

 

Posició Horitzontal /vertical 

Suport - 

Distància al controlador (m) - 

Subministrador Endress+Hauser 

Model 
Prolline Prosonic 
Flow 93 P 
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3.3.2.2. Sensors i transmissors de nivell 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea   

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem   

Localitat Igualada Data 03.06.16 

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació Mesurador de nivell fix de màxim o mínim (LSH o LSL) 

Llaç de control   

Senyal enviada a  Unitat remota d’E/S 

CONDICIONS DE SERVEI 

Fluid Fluid de procés , líquid 

  Mínim Operació Màxim 

Nivell (m) 0m  10m 

Temperatura (ºC) -164.2ºC  150ºC 

Pressió 101.3 KPa  4600 KPa 

DADES  D'OPERACIÓ 

Elements de mesura Forquilla de vibració 

Alimentació 10 – 30 V DC 

Senyal de sortida 4-20 mA amb protocol HART 

Variable mesurada Nivell 

Sensibilitat - 

Indicador de camp Si 

Calibrat Si 

DADES DE CONSTRUCCIÓ 

Tipus de sensor Forquilla de vibració 

Connexió a procés Brida 

Temperatura -60 – 280ºC 

Alçada/diàmetre A convenir 

Material 316L 

Pressió màxima 100 bar 

 

Temperatura ambient (ºC) -60ºC – 70ºC 

 

Posició A convenir 

Suport - 

Distància al controlador (m) - 

Subministrador Endress+Hauser 

Model Liquiphant FTL81 
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FULL D'ESPECIFICACIÓ 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea   

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem   

Localitat Igualada Data 03.06.16 

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació Mesurador de nivell continu (LT) 

Llaç de control   

Senyal enviada a  Unitat remota d’E/S 

CONDICIONS DE SERVEI 

Fluid Fluid de procés , líquid 

  Mínim Operació Màxim 

Nivell (m) 0m  10m 

Temperatura (ºC) -164.2ºC  150ºC 

Pressió 101.3 KPa  4600 KPa 

DADES  D'OPERACIÓ 

Elements de mesura Radar 

Alimentació 11.5V – 30V 

Senyal de sortida 4-20 mA amb protocol HART 

Variable mesurada Nivell 

Sensibilitat ± 2mm 

Indicador de camp Si 

Calibrat Si 

DADES DE CONSTRUCCIÓ 

Tipus de sensor Radar rod (barra) 

Connexió a procés Brida 

Temperatura -196ºC – 450ºC 

Dimensions (alçada /diàmetre) Capçal: 144mm, 168mm / Rod: 12mm,  8mm (Ø) 

Nivell màxim 10m 

Material 316L 

Pressió -1 –400 bar 

 

Temperatura ambient (ºC) -40ºC –80ºC 

 

Posició 
Vertical  
part superior 

Suport - 

Distància al controlador (m) - 

Subministrador Endress+Hauser 

Model Levelflex FMP54 



   

APARTAT 3. Instrumentació i control 

 
 

Pàgina 20 de 140 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

3.3.2.3. Sensors i transmissors de pressió 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea   

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem  

Localitat Igualada Data 03.06.16 

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació Mesurador de pressió (PT) 

Llaç de control   

Senyal enviada a  Unitat remota d’E/S 

CONDICIONS DE SERVEI 

Fluid Fluid de procés , líquid 

  Mínim Operació Màxim 

Nivell (m) 0m  10m 

Temperatura (ºC) -164.2ºC  150ºC 

Pressió 101.3 KPa  4600 KPa 

DADES  D'OPERACIÓ 

Elements de mesura Segell diafragma 

Alimentació 10.5 – 30 V de DC 

Senyal de sortida 4-20 mA amb protocol HART 

Variable mesurada Pressió 

Sensibilitat ± 0.0075 % del rang de mesura ajustat 

Indicador de camp Si 

Calibrat Si 

DADES DE CONSTRUCCIÓ 

Tipus de sensor Segell diafragma 

Connexió a procés Brida 

Temperatura -70ºC – 400ºC 

Alçada/diàmetre Capçal: 129x147mm /60-175mm 

Material 316L 

Pressió màxima 400 bar 

 

Temperatura ambient (ºC) - 

 

Posició 
Vertical  
part inferior 

Suport - 

Distància al controlador (m) - 

Subministrador Endress+Hauser 

Model Cerabar S PMP75 
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FULL D'ESPECIFICACIÓ 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea   

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem   

Localitat Igualada Data 03.06.16 

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació Mesurador de pressió diferencial (dPT) 

Llaç de control   

Senyal enviada a  Unitat remota d’E/S 

CONDICIONS DE SERVEI 

Fluid Fluid de procés , líquid 

  Mínim Operació Màxim 

Nivell (m) 0m  10 m 

Temperatura (ºC) -164.2ºC  150ºC 

Pressió 101.3 KPa  4600 KPa 

DADES  D'OPERACIÓ 

Elements de mesura Segell diafragma 

Alimentació 13 – 45 V DC 

Senyal de sortida 4-20 mA amb protocol HART 

Variable mesurada Pressió 

Sensibilitat ± 0.0075 % del rang de mesura ajustat 

Indicador de camp Si 

Calibrat Si 

DADES DE CONSTRUCCIÓ 

Tipus de sensor Segell diafragma 

Connexió a procés Brida 

Temperatura -25 – 125 ºC 

Alçada/diàmetre - 

Material AISI 316L 

Pressió màxima 60 bar ( dP de -100mbar a 100mbar) 

 

Temperatura ambient (ºC) -40 – 80ºC 

 

Posició 
Vertical ( part 
inferior i superior) 

Suport - 

Distància al controlador (m) - 

Subministrador Endress+Hauser 

Model Deltabar FMD72 
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3.3.2.3. Sensors i transmissors de temperatura 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea   

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem   

Localitat Igualada Data 03.06.16 

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació  Mesurador de temperatura (TT) 

Llaç de control   

Senyal enviada a  Unitat remota d’E/S 

CONDICIONS DE SERVEI 

Fluid Fluid de procés 

Estat Líquid 

  Mínim Operació Màxim 

Nivell (m) 0m  10m 

Temperatura (ºC) -164.2ºC  150ºC 

Pressió 101.3 KPa  4600 KPa 

DADES  D'OPERACIÓ 

Elements de mesura Termoresistència 

Alimentació 20V -250V  

Senyal de sortida 4-20 mA amb protocol HART 

Variable mesurada Temperatura 

Immersió 0.12m-10 m 

Sensibilitat ± (0.1+0.0017· |T(ºC)| per a rangs de 0 a 150ºC 

Indicador de camp Si 

Calibrat Si 

DADES DE CONSTRUCCIÓ 

Tipus de sensor Sensor iTHERM StrongSens de Pt100 (TF) 

Connexió a procés Rosca 

Temperatura -200ºC – 600ºC 

Alçada/diàmetre Capçal: 100x107mm / Tub: 150x2mm  

Material 316L 

Pressió màxima 75 bar (7500 KPa) 

 

Temperatura ambient (ºC) 
Mínima - 

 

Màxima - 

Posició Vertical 

Suport - 

Filtre reductor - 

Distància al controlador (m) - 

Subministrador Endress+Hauser 

Model Omnigrad M TR10 
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3.3.3. Controlador i unitats remotes 
Es tria el PLC AS 417FH de la gama S7-400. Aquest controlador forma part dels controladors de 

seguretat ja que en cas de fallada existeix risc de danys materials i mediambiental. Aquest tipus 

de controladors es basen en reduir al mínim el risc d’interrupcions de la producció aplicant, a més 

a més, funcions de seguretat. [3.17] 

Per augmentar la seguretat del sistema s’escull una estació redundant, és a dir, que consta de 

dos CPUs per maximitzar la seguretat i la tolerància a fallades. Aquests sistemes són capaços de 

detectar fallades en el procés i fallades internes. [3.17] 

Al ser un sistema compost per dos subsistemes redundants i aïllats galvànicament es munten en 

un mateix bastidor o suport. A més a més, utilitzen dues fonts d’alimentació per a cada 

subsistema. [3.17] 

Aquest controlador es comunica amb les perifèries emprant Profibus com a bus de camp. [3.17] 

Per seleccionar les unitats remotes d’E/S més adients per al sistema implementat en Niroa FAI es 

fa una selecció entre els models de la gama SIMATIC ET200, compatibles amb el PLC S7-417. Les 

unitats remotes escollides han de complir els següents criteris: 

 Productes per instal·lació dins d’un armari elèctric. 

 Ús en zona classificada 1 i 2. 

 Connexions de mòduls d’E/S digitals i analògiques per a les senyals dels instruments i per 

a ampliacions. 

Llavors, per a les àrees amb classificació zona 1 ATEX s’escull sistema de perifèria ET 200iSP i per 

les de zona 2 ATEX la perifèria ET200SP.  

A continuació, es mostra la taula 3.3.1 on s’ha realitzat un recompte de les senyals que es 

podreixen per tipus d’instrument i àrees. 

Taula 3.3.1. Quantitat de senyals per instrument i àrea 

Àrea A100 A200 A300 A400 A500 A600 A700 
LT 8 2 3 2 5 4 6 

LSL/LSH 16 2 6 3 4 3 12 

TT 1 4 4 9 19 10 6 

FT 0 4 0 3 8 5 0 

dPT 0 0 0 1 3 1 0 

PT 1 1 0 1 0 0 0 

CV 1 5 5 8 16 10 0 

HV Electrovàlvula 16 0 0 0 0 0 12 

ZS 32 0 0 0 0 0 24 

ZS  6 0 0 0 0 0 2 

Total 81 18 18 27 55 33 62 

 

A la taula 3.3.2 es mostra el número de senyals per àrees en funció del tipus. 
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Taula 3.3.2. Recompte de senyals per àrees en funció del tipus. 

ZONA ÀTEX 
Àrea EA SA ED SD 

A700 24 0 26 12 

A600 23 10 0 0 

A500 39 16 0 0 

A400 19 8 0 0 

A300 13 5 0 0 

A200 13 5 0 0 

A100 26 1 38 16 

Total 157 45 64 28 

 

Com que el número de senyals en les A200 i A300 no supera el màxim que permet la unitat 

remota escollida i, a més a més, queden mòduls lliures per a possibles ampliacions es decideix 

agrupar aquestes senyals en una mateixa perifèria. Aquest també succeeix amb les àrees 400 i 

500. 

S’ha de comentar que a l’A100 no s’han comptabilitzat les senyals dels tancs criogènics de CO, 

però s’ha deixat els suficients mòduls lliures a la unitat remota per a realitzar  les connexions dels 

mòduls necessaris. 

 

3.3.3.1. Perifèria ET 200iSP 

La perifèria ET 200iSP es comunica amb els equips de camp i el controlador mitjançant Profibus 

DP, fet que redueix les despeses en cablejat.[3.16] 

Aquest perifèria destaca per les següents característiques:  

 No necessita caixes de distribució ni tampoc subdistribucions i barreres o aïllants Ex per 

a les diferents senyals. [3.16] 

 Hot Swapping. Es pot canviar la configuració dels mòduls de senyals durant el 

funcionament gràcies al cablejat independent, fet que redueix els temps de parada. [3.16] 

 Redundància per minimitzar les fallades. [3.16] 

 Ofereix nombroses dades de diagnòstic quan es produeix una fallada interna o externa, 

com ara el trencament d’un fil o un curtcircuit. [3.16] 

 Possibilitat de canviar l’alimentació durant el funcionament sense la necessitat de 

“permisos de foc”. Es pot executar redundant. [3.16] 

EL funcionament d’enrutament  permet al controlador accedir de forma transparent als equips 

de procés HART mitjançant Profibus DP. D’aquest manera, el controlador pot administrar les 

dades de forma centralitzada. La instrumentació es connecta a través de senyes analògiques de 

4 a 20 mA. Llavors, a través d’una senyal modulada es pot transportar més informació sobre els 

equips. Aquest fet es coneix com a protocol HART (Highway Adressable Remote Transducer). [3.16]  

Aquesta unitat remota admet fins a 32 mòduls electrònics. [3.16]  
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Un mòdul és ocupat per la font d’alimentació PS 138 que proporciona les tensions necessàries 

per alimentar a tots el mòduls. A més a més, s’encarrega de delimitar la tensió de sortida. Consta 

de les següents mesures de seguretat: [3.16] 

 Delimita la tensió de sortida. [3.16] 

 Les connexions a la font d’alimentació es realitzen via bornes amb protecció antiexplosiva 

(EEx e). [3.16]  

 Posseeix una caixa metàl·lica antideflagrant (EEx d). [3.16] 

 Hot swapping. Possibilitat de canviar l aposició de treball per ser reemplaçada per una 

altre. [3.16] 

Un altre mòdul molt important és el mòdul de interfície IM 152 que serveix per a la connexió al 

Profibus DP de seguretat intrínseca. A més a més, es comunica de forma independent amb el PLC. 

En cas d risc d’explosió es pot desendollar tant aquest mòdul com el connector Profibus. [3.16] 

 

Figura 3.3.9. Font d’alimentació redundant,  mòdul de interfície IM 152 redundant, mòdul electrònic, respectivament 

Els mòduls electrònics ofereixen una protecció de seguretat intrínseca. Els mòduls de sortida , a 

més a més, disposen d’una entrada per a la desconnexió amb seguretat intrínseca anomenada 

desconnexió L, que garanteix una vigilància de trencament de fils. [3.16]  

Els mòduls escollits varien en funció de número de senyals i del tipus ( EA, SA, ED, SD) i de 

l’instrument que l’envia o rep. A continuació, es mostra la taula 3.3.3 amb els tipus de mòduls 

implementats. 

Taula 3.3.3. Tipus de mòduls en funció de la instrumentació 

Tipus de 
senyal 

Instrument Mòdul 
Senyals 

màximes 
SD Electrovàlvules  4 F-DO Ex 17, 4V/40mA 4 

ED ZS 8 DI NAMUR 8 

EA LT, LSL, LSH, PT, FT, dPT 4 F-AI Ex HART 4 

EA TT (termorresistència) 4 AI RTD 4 

SA CV 4 AO I HART 4 
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3.3.3.2. Perifèria ET 200SP 

La unitat remota SIMATIC ET 200SP utilitza, en aquest cas, connexió Profibus. Aquest sistema és 

vàlid per a zona amb classificació 2 ATEX. 

Aquest sistema consta de les següents característiques:  

 Disseny compacte per minimitzar l’espai dins de l’armari elèctric amb suport DIN 

estàndard. [3.16] 

 Font d’alimentació integrada en el sistema per proporcionar la tensió necessària. [3.16] 

 Multi Hot Swapping, que permet la substitució de mòduls durant el funcionament. 

Aquest fet es possible  gràcies a l’existència de cablejat independent com a conseqüència 

de la separació entre components mecànics i electrònics. [3.16] 

 Reset to factory, que restableix els ajusts  de fàbrica del mòdul de interfície. [3.16] 

 Reparametrització dinàmica dels mòduls de perifèria durant el funcionament. [3.16] 

 Els mòduls electrònics de la classe estàndard ofereixen funcions de diagnòstic de 

trencament de fil i curtcircuits. [3.16] 

Aquesta perifèria admet fins a 64 mòduls. [3.16] 

Un mòdul ha instal·lar és el mòdul de interfície per connectar el ET 200SP amb Profibus i transferir 

les dades entre el controlador i la unitat remota. [3.16 

 

Figura 3.3.10. Perifèria ET 200SP amb suport DIN estàndard 

Els mòduls electrònics escollits varien en funció del número de senyals EA i SA, ja que en les àrees 

on s’aplica no tenen senyals digitals. A continuació, es mostra la taula 3.3.4 amb els tipus de 

mòduls implementats. 

Taula 3.3.4. Tipus de mòduls en funció de la instrumentació 

Tipus de 
senyal 

Instrument Mòdul 
Senyals 
màximes 

EA LT, LSL, LSH, PT, FT, dPT AI 4xI wire estàndard 4 

EA TT (termorresistència) AI 4XRTD wire High Feature 4 

SA CV A0 4XU/I estàndard 4 

 

Si en una futura ampliació es necessiten connexions per a senyals de sortida i/o entrada digitals 

només caldria instal·lar el mòdul corresponent en alguns dels espais lliures. 
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3.3.4. Fitxa d’especificació del PLC 
 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ PLC 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 

Planta Producció d'àcid fòrmic Full  1 de 1 

Localitat Igualada Data  12.06.16 

Projecte Núm. 1 Revisió   

CARACTERÍSTIQUES 

Configuració tècnica S7-400 amb distribuït en E/S 

Memòria de carga, RAM 256 KB / fins a 64 MB 

Memòria principal 

Total 30 MB 

Per programa 15 MB 

Per a dades 15 MB 

Temps d’execució 18 ns 

Número de F E/S Aproximadament 3000 

Memòria bits 16 KB 

Interfícies integrades , número i tipus 2 (MPI/DP i DP) 

Dimensions (mm) 50 x 290 x 219 

Referència 6ES7 417-4H 

Implementació a Sala de control, armari elèctric 

CONNEXIONS 

Connexions a estacions remotes Profibus DP 

Estacions remotes connectades 
3 x ET 200iSP 
3 x ET 200SP 

CPU IMATGE 

CPU redundància 2 CPUs 

 

Hardware bàsic AS 471-4-2H 

MODEL 

Subministrador  Siemens 

Model  SIMATIC AS 417 FH (2x) 
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3.3.5. Fitxes d’especificacions de les unitats remotes 

3.3.5.1. Àrea 100 

 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ UNITATS REMOTES D’E/S 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea  100 

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem  ET200iSP 

Localitat Igualada Data   

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació SIMATIC ET 200iSP 

Subministrador Siemens 

Zones classificades Apte per zona 1 ATEX 

 MÒDULS INSTAL·LATS Quantitat 
Senyals 
màximes 

Senyals 
instal·lades 

Senyals 
lliures 

4 F-DO Ex 17 4 16 16 0 

8 DI NAMUR 5 40 38 2 

4 F-AI Ex HART 7 28 25 3 

4 AI RTD 1 4 1 3 

4 AO I HART 1 4 1 3 

Interfície IM 152 1  

Font d’alimentació PS 138  1 Tensió de 24 V DC/5 A 

MÒDULS RECOMPTE IMATGE 

Mòduls màxim 32  
Mòduls ocupats 20 

Mòduls lliures 12 

Senyals SD 16 

Senyals ED 38 

Senyals EA 26 

Senyals SA 1 
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3.3.5.2. Àrees 200 i 300 

 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ UNITATS REMOTES D’E/S 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea  200 i 300 

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem  ET200iSP 

Localitat Igualada Data   

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació SIMATIC ET 200iSP 

Subministrador Siemens 

Zones classificades Apte per zona 1 ATEX 

 MÒDULS INSTAL·LATS Quantitat 
Senyals 
màximes 

Senyals 
instal·lades 

Senyals 
lliures 

4 F-AI Ex HART 5 20 18 2 

4 AI RTD 2 8 8 0 

4 AO I HART 3 12 10 2 

Interfície IM 152 1  

Font d’alimentació PS 138  1 Tensió de 24 V DC/5 A 

MÒDULS RECOMPTE IMATGE 

Mòduls màxim 32  
Mòduls ocupats 12 

Mòduls lliures 20 

Senyals SD 0 

Senyals ED 0 

Senyals EA 26 

Senyals SA 10 
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3.3.5.3. Àrees 400 i 500 

 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ UNITATS REMOTES D’E/S 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea  400 i 500 

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem  ET200SP 

Localitat Igualada Data   

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació SIMATIC ET 200SP 

Subministrador Siemens 

Zones classificades Apte per zona 2 ATEX 

 MÒDULS INSTAL·LATS Quantitat 
Senyals 
màximes 

Senyals 
instal·lades 

Senyals 
lliures 

AI 4xI wire estàndard 8 32 30 2 

AI 4xRTD wire estàndard 7 28 28 0 

AO 4xU/I estàndard 6 24 24 0 

Interfície IM 155-6PN estàndard 1  

Font d’alimentació  1  

MÒDULS RECOMPTE IMATGE 

Mòduls màxim 64  
Mòduls ocupats 23 

Mòduls lliures 41 

Senyals SD 0 

Senyals ED 0 

Senyals EA 58 

Senyals SA 24 
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3.3.5.4. Àrea 600 

 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ UNITATS REMOTES D’E/S 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea  600 

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem  ET200SP 

Localitat Igualada Data   

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació SIMATIC ET 200SP 

Subministrador Siemens 

Zones classificades Apte per zona 2 ATEX 

 MÒDULS INSTAL·LATS Quantitat 
Senyals 
màximes 

Senyals 
instal·lades 

Senyals 
lliures 

AI 4xI wire estàndard 4 16 13 3 

AI 4xRTD wire estàndard 3 12 10 2 

AO 4xU/I estàndard 3 12 10 2 

Interfície IM 155-6PN estàndard 1  

Font d’alimentació  1  

MÒDULS RECOMPTE IMATGE 

Mòduls màxim 64 
 

Mòduls ocupats 12 

Mòduls lliures 52 

Senyals SD 0 

Senyals ED 0 

Senyals EA 23 

Senyals SA 10 
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3.3.5.5. Àrea 700 

 

 

FULL D'ESPECIFICACIÓ UNITATS REMOTES D’E/S 

Empresa  Niroa Formic Acid Industry 
Full 1 de 1 

Àrea  700 

Planta Producció d'àcid fòrmic Ítem  ET200iSP 

Localitat Igualada Data   

Projecte Núm. 1 Revisió   

IDENTIFICACIÓ 

Denominació SIMATIC ET 200iSP 

Subministrador Siemens 

Zones classificades Apte per zona 1 ATEX 

 MÒDULS INSTAL·LATS Quantitat 
Senyals 
màximes 

Senyals 
instal·lades 

Senyals 
lliures 

4 F-DO Ex 17 3 12 12 0 

8 DI NAMUR 4 32 26 6 

4 F-AI Ex HART 5 20 18 2 

4 AI RTD 2 8 6 2 

Interfície IM 152 1  

Font d’alimentació PS 138  1 Tensió de 24 V DC/5 A 

MÒDULS RECOMPTE IMATGE 

Mòduls màxim 32  
Mòduls ocupats 16 

Mòduls lliures 16 

Senyals SD 12 

Senyals ED 26 

Senyals EA 24 

Senyals SA 0 
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3.4. Llistat de llaços de control i interlocks 
A continuació, es mostren vàries taules amb els llaços de control i interlocks aplicats al procés. 

Taula 3.4.1. Llaços i interlocks de A100 

Equip Ítem 
Variable 

controlada 
Variable manipulada Configuració 

T101 L-T101-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T102 L-T102-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T103 L-T103-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T104 L-T104-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T105 L-T105-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T106 L-T106-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T107 L-T107-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T108 L-T108-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

E101 T-E101 
Temperatura del 
fluid de línia 

Cabal de fluid calefactor Feedback 

 

Taula 3.4.2. Llaços i interlocks de A200 

Equip Ítem Variable controlada Variable manipulada Configuració 

M201 F-M201-2 
Cabal d'entrada de 
metanol al mesclador 

Cabal de metanol de la 
línia de procés 

Feedback 

E201 T-E201 
Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid calefactor Feedback 

R201 

F-R201-1 
Cabals d'entrada al 
reactor 

Cabal de metanol i 
catalitzador 

Ratio control 

P-R201-2 Pressió del reactor 
Cabal de sortida de CO 
del reactor 

Feedback 

T-R201-3 
Salt tèrmic del fluid 
refrigerant 

Cabal d'entrada del fluid 
refrigerant 

Ratio control 

 

Taula 3.4.3. Llaços i interlocks de A300 

Equip Ítem Variable controlada Variable manipulada Configuració 

E301 T-E301 Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid calefactor Feedback 

E302 T-E302 Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid calefactor Feedback 

R301 L-R301-1 Nivell del reactor Cabals d'entrada al reactor Split-range 

T-R301-3 Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid calefactor Feedback 

E303 T-E303 Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid calefactor Feedback 



   

APARTAT 3. Instrumentació i control 

 
 

Pàgina 34 de 140 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Taula 3.4.4. Llaços i interlocks de A400 

Equip Ítem Variable controlada Variable manipulada Configuració 

E401 T-E401 
Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid refrigerant Feedback 

F401 
L-F401-1 

Nivell de líquid a la 
flash 

Cabal de líquid de sortida Feedback 

P-F401-2 Pressió dins de la flash Cabal de gas de sortida Feedback 

E402 T-E402 
Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid refrigerant Feedback 

C401 

dP-C401 
Diferencial de pressió 
de la columna 

Cabal de fluid calefactor 
del termosifó 

Feedback 

L-C401-5 
Nivell del tanc-dipòsit 
de reflux 

Cabal de destil·lat Feedback 

T-C401-10 
Temperatura de caps 
de columna 

Cabal de reflux Feedback 

T-C401-11 
Temperatura del tanc-
dipòsit de reflux 

Cabal de refrigerant del 
condensador 

Feedback 

 

Taula 3.4.5. Llaços i interlocks de A500 

Equip Ítem Variable controlada Variable manipulada Configuració 

F501 L-F501-1 Nivell de líquid Cabal d'entrada Feedback 

P-F501-2 Pressió de la flash Cabal de gas de sortida Feedback 

E502 T-E502 Temperatura del fluid de 
línia 

Cabal de fluid refrigerant Feedback 

C501 dP-C501 Diferencial de pressió de la 
columna 

Cabal de fluid calefactor 
del termosifó 

Feedback 

L-C501-5 Nivell del tanc-dipòsit de 
reflux 

Cabal de destil·lat Feedback 

T-C501-8 Temperatura de caps de 
columna 

Cabal de reflux Feedback 

T-C501-9 Temperatura del tanc-
dipòsit de reflux 

Cabal de refrigerant del 
condensador 

Feedback 

C502 dP-C502-1 Diferencial de pressió de la 
columna 

Cabal de fluid calefactor 
del termosifó 

Feedback 

L-C502-5 Nivell del tanc-dipòsit de 
reflux 

Cabal de destil·lat Feedback 

T-C502-8 Temperatura de caps de 
columna 

Cabal de reflux Feedback 

T-C502-9 Temperatura del tanc-
dipòsit de reflux 

Cabal de refrigerant del 
condensador 

Feedback 
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Taula 3.4.5. Llaços i interlocks de A500 

Equip Ítem Variable controlada Variable manipulada Configuració 
C503 dP-C503-1 Diferencial de pressió 

de la columna 
Cabal de fluid calefactor 
del termosifó 

Feedback 

L-C503-4 Nivell del tanc-dipòsit 
de reflux 

Cabal de destil·lat Feedback 

T-C503-7 Temperatura de caps 
de columna 

Cabal de reflux Feedback 

T-C503-8 Temperatura del tanc-
dipòsit de reflux 

Cabal de refrigerant del 
condensador 

Feedback 

M501 L-M501-2 Nivell del mesclador Cabal de sortida Feedback 

 

Taula 3.4.6. Llaços i interlocks de A600 

Equip Ítem Variable controlada Variable manipulada Configuració 

M601 F-M601-1 Cabals d'entrada 
Cabal d’entrada 
d'octanol 

Ratio control 

C601 L-C601-2 Nivell dels líquids 
Cabal de líquid de la 
sortida superior 

Feedback 

E605 T-E605 
Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid 
refrigerant 

Feedback 

E603 T-E603 
Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid 
refrigerant 

Feedback 

C602 

dP-C602 
Diferencial de pressió 
de la columna 

Cabal de fluid calefactor 
del termosifó 

Feedback 

L-C602-5 
Nivell del tanc-dipòsit 
de reflux 

Cabal de destil·lat Feedback 

T-C602-8 
Temperatura de caps 
de columna 

Cabal de reflux Feedback 

T-C602-9 
Temperatura del tanc-
dipòsit de reflux 

Cabal de refrigerant del 
condensador 

Feedback 

E604 T-E604 
Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid 
refrigerant 

Feedback 

E606 T-E606 
Temperatura del fluid 
de línia 

Cabal de fluid 
refrigerant 

Feedback 
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Taula 3.4.7. Llaços i interlocks de A700 

Equip Ítem Variable controlada Variable manipulada Configuració 

T-701 L-T701-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T-T701-3 Temperatura del tanc Cabal de fluid calefactor Tot-res 

T-702 L-T702-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T-T702-3 Temperatura del tanc Cabal de fluid calefactor Tot-res 

T-703 L-T703-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T-T703-3 Temperatura del tanc Cabal de fluid calefactor Tot-res 

T-704 L-T704-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T-T704-3 Temperatura del tanc Cabal de fluid calefactor Tot-res 

T-705 L-T705-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T-T705-3 Temperatura del tanc Cabal de fluid calefactor Tot-res 

T-706 L-T706-1 Nivell del tanc Entrada i sortida del tanc Tot-res 

T-T706-3 Temperatura del tanc Cabal de fluid calefactor Tot-res 
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3.5 Llistat d’instrumentació 
En els casos en que s’empra el mateix instrument per mesurar dues variables diferents, aquest 

instrument es marca amb un asterisc *. 

Taula 3.5.1. Llistat d’instrumentació de l’A100 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació 

T101 

L-T101-1 

L-HV-T101-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-HV-T101-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-SL-T101-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T101-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T101-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

  
P-CV-T101-2 Vàlvula de blanqueting     

P-SV-T101-2 
Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

    

T102 

L-T102-1 

L-HV-T102-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-HV-T102-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-SL-T102-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T102-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T102-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

  
P-CV-T102-2 Vàlvula de blanqueting     

P-SV-T102-2 
Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

    

T103 

L-T103-1 

L-HV-T103-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-HV-T103-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-SL-T103-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T103-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T103-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

  
P-CV-T103-2 Vàlvula de blanqueting     

P-SV-T103-2 
Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

    

T104 

L-T104-1 

L-HV-T104-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-HV-T104-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-SL-T104-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T104-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T104-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

  
P-CV-T104-2 Vàlvula de blanqueting     

P-SV-T104-2 
Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 
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Taula 3.5.1. Continuació llistat d’instrumentació de l’A100 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació 

T105 

L-T105-1 

L-HV-T105-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-HV-T105-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-SL-T105-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T105-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T105-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

  
P-CV-T105-2 Vàlvula de blanqueting     

P-SV-T105-2 
Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

    

T106 
L-T106-1 

L-HV-T106-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-HV-T106-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-SL-T106-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T106-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T106-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

  PSV-T106-2 Vàlvula de venteig     

T107 

L-T107-1 
 

L-HV-T107-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-HV-T107-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-SL-T107-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T107-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T107-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

  PSV-T107-2 Vàlvula de venteig     

T108 

L-T108-1 

L-HV-T108-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-HV-T108-1 Vàlvula automàtica   Elèctrica 

L-SL-T108-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T108-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T108-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

  
P-CV-T108-2 Vàlvula de blanqueting     

P-SV-T108-2 
Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

   

E101 T-E101 
T-T-E101 Sonda de temperatura  Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E101 Vàlvula de control   Neumàtica 

Co101  P-T-Co101 Sensor de pressió  Cerabar S PMP75 Elèctrica 

 

  



   

APARTAT 3. Instrumentació i control 

 
 

Pàgina 39 de 140 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Taula 3.5.2. Llistat d’instrumentació de l’A200 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació 

M201 

 
L-T-M201-1 

Sensor continu de 
nivell  

Levelflex PMP54 Elèctrica 

L-SH-M201-1 
Sensor fix de nivell 
màxim 

Liquiphant FTL81 Elèctrica 

F-M201-2 

F-T-M201-2A Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-CV-M201-2 Vàlvula de control  Neumàtica 

F-T-M201-2B Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

M202  

L-SH-M202 
Sensor fix de nivell 
màxim 

Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-M202 
Sensor continu de 
nivell  

Levelflex PMP54 Elèctrica 

E201 T-E201 
T-T-E201 

Sonda de 
temperatura 

Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E201 Vàlvula de control  Neumàtica 

R201 

F-R201-1 

F-T-R201-1A Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-T-R201-1B Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-CV-R201-1 Vàlvula de control  Neumàtica 

P-R201-2 
P-T-R201-2* Sensor de pressió Cerabar  SPMP75* Elèctrica 

P-CV-R201-2 Vàlvula de control  Neumàtica 

 

P-CV-R201-2 
Vàlvula de 
blanqueting 

  

P-SV-R201-2 
Vàlvula 
d'alleujament de 
pressió i buit 

  

 P-Z-R201-2 Disc de ruptura   

T-R201-3 

T-T-R201-3A 
Sonda de 
temperatura 

Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-R201-3B 
Sonda de 
temperatura 

Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-R201-3 Vàlvula de control  Neumàtica 

 T-T-R201-4 
Sonda de 
temperatura 

Omnigrad MTR10 Elèctrica 

 L-T-R201-5* 
Sensor continu de 
nivell  

Cerabar  SPMP75* Elèctrica 
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Taula 3.5.3. Llistat d’instrumentació de l’A300 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació  

T302 

 

L-T-T302-1* Sensor continu de nivell  Cerabar  SPMP75* Elèctrica 

L-SH-T302-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SL-T302-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

 

P-T-T302-2* Sensor de pressió Cerabar  SPMP75* Elèctrica 

P-CV-T302-2 Vàlvula de blanqueting   

P-SV-T302-2 Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

  

T301  

L-T-T301 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

L-SH-T301 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SL-T301 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

E301 
T-E301 

T-T-E301-2 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E301-2 Vàlvula de control  Neumàtica 

 P-SV-E301-1 Vàlvula de venteig   

E302 
T-E302 

T-T-E302-2 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E302-2 Vàlvula de control  Neumàtica 

 P-SV-E302-1 Vàlvula de venteig   

R301 

L-R301-1 

L-T-R301-1* Sensor de pressió Cerabar  SPMP75* Elèctrica 

L-CV-R301-1A Vàlvula de control  Neumàtica 

L-CV-R301-1B Vàlvula de control  Neumàtica 

L-SL-R301-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-R301-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

 

P-T-R301-2* Sensor de pressió Cerabar  SPMP75* Elèctrica 

P-CV-R301-2 Vàlvula de blanqueting   

P-SV-R301-2 Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

  

PZ-R301-2 Disc de ruptura   

T-R301-3 
T-T-R301-3 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-R301-3 Vàlvula de control  Neumàtica 

E303 
T-E303 

T-T-E303-2 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E303-2 Vàlvula de control  Neumàtica 

 P-SV-E303-1 Vàlvula de venteig   
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Taula 3.5.4. Llistat d’instrumentació de l’A400 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació  

E401 T-E401 
T-T-E401 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E401 Vàlvula de control  Neumàtica 

F401 

L-F401-1 

L-T-F401-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

L-CV-F401-1 Vàlvula de control  Neumàtica 

L-SH-F401-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SL-F401-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

P-F401-2 
P-T-F401-2 Sensor de pressió Cerabar  SPMP75 Elèctrica 

P-CV-F401-2 Vàlvula de control  Neumàtica 

  T-T-F401-3 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

E402 T-E402 
T-T-E402 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E402 Vàlvula de control  Neumàtica 

C401 

dP-C401 
dP-T-C401-1 

Sensor de diferencial de 
pressió 

Deltabar FMD72   

dP-CV-C401-1 Vàlvula de control  Neumàtica 

F-C401 

F-T-C401-2 Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-T-C401-3 Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-T-C401-4 Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

L-C401-5 
L-T-C401-5* Sensor continu de nivell  

Cerabar  
SPMP75* 

Elèctrica 

L-CV-C401-5 Vàlvula de control  Neumàtica 

  P-T-C401-5* Sensor de pressió 
Cerabar  
SPMP75* 

Elèctrica 

L-C401-6 

L-SH-C401-6 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

P-SV-C401-7 
Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

    

P-SV-C401-8 
Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

    

P-CV-C401-8 Vàlvula de blanqueting     

P-SV-C401-9 Vàlvula de venteig     

T-C401-10 
T-T-C401-10 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C401-10 Vàlvula de control  Neumàtica 

T-C401-11 
T-T-C401-11 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C401-11 Vàlvula de control  Neumàtica 

  
  
  
  

T-T-C401-12 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C401-13 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C401-14 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C401-15 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 
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Taula 3.5.5. Llistat d’instrumentació de l’A500 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació  

F501 L-F501-1 L-T-F501-1* Sensor continu de nivell  Cerabar  SPMP75* Elèctrica 

L-CV-F501-1 Vàlvula de control  Neumàtica 

P-F501-2 P-T-F501-2* Sensor de pressió Cerabar  SPMP75* Elèctrica 

P-CV-F501-2 Vàlvula de control  Neumàtica 
 P-SV-F501-2 Vàlvula d'alleujament de 

pressió i buit 
  

E502 T-E502 T-T-E502 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 
 T-CV-E502 Vàlvula de control  Neumàtica 

C501 dP-C501-1 dP-T-C501-1 Sensor de diferencial de 
pressió 

Deltabar FMD72 Elèctrica 

dP-CV-C501-1 Vàlvula de control  Neumàtica 

  F-T-C501-2 Cabalímetre Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-T-C501-3 Cabalímetre Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-T-C501-4 Cabalímetre Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

L-C501-5 L-T-C501-5 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

L-CV-C501-5 Vàlvula de control  Neumàtica 

  L-SH-C501-6 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

  P-SV-C501-7 Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

  

T-C501-8 T-T-C501-8 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C501-8 Vàlvula de control  Neumàtica 

T-C501-9 T-T-C501-9 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C501-9 Vàlvula de control  Neumàtica 
 T-T-C501-10 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C501-11 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C501-12 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C501-13 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

C502 dP-C502-1 dP-T-C502-1 Sensor de diferencial de 
pressió 

Deltabar FMD72 Elèctrica 

dP-CV-C502-1 Vàlvula de control  Neumàtica 

  F-T-C502-2 Cabalímetre Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-T-C502-3 Cabalímetre Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-T-C502-4 Cabalímetre Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 
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Taula 3.5.5. Continuació llistat d’instrumentació de l’A500 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació  

C502 

L-C502-5 L-T-C502-5 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

L-CV-C502-5 Vàlvula de control  Neumàtica 

  L-SH-C502-6 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

  P-SV-C502-7 Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

  

T-C502-8 T-T-C502-8 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C502-8 Vàlvula de control  Neumàtica 

T-C502-9 T-T-C502-9 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C502-9 Vàlvula de control  Neumàtica 
 T-T-C502-10 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C502-11 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C502-12 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C502-13 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

C503 

dP-C503-1 dP-T-C503-1 Sensor de diferencial de 
pressió 

Deltabar FMD72 Elèctrica 

dP-CV-C503-1 Vàlvula de control  Neumàtica 

  F-T-C503-2 Cabalímetre Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

  F-T-C503-3 Cabalímetre Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

L-C503-4 L-T-C503-4 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

L-CV-C503-4 Vàlvula de control  Neumàtica 

L-SH-C503-5 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

  P-SV-C503-6 Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

  

T-C503-7 T-T-C503-7 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C503-7 Vàlvula de control  Neumàtica 

T-C503-8 T-T-C503-8 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C503-8 Vàlvula de control  Neumàtica 
 T-T-C503-9 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C503-10 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C503-11 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C503-12 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

M501 

L-M501-2 L-T-M501-2 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

L-SH-M501-2 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-CV-M501-2 Vàlvula de control  Neumàtica 
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Taula 3.5.6. Llistat d’instrumentació de l’A600 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació 

T601  

L-T-T601 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-SH-T601 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-SL-T601 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

M601 

F-M601-1 

F-T-M601-1A Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

 F-T-M601-1B Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

 F-CV-M601-1 Vàlvula de control  Neumàtica 

  L-T-M601-2 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

C601 
L-C601-2 

L-T-C601-3 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

 L-CV-C601-3 Vàlvula de control  Neumàtica 

E605 T-E605 
T-T-E605 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E605 Vàlvula de control  Neumàtica 

E603 T-E603 
T-T-E603 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E603 Vàlvula de control  Neumàtica 

C602 

dP-C602 
dP-T-C602-1 

Sensor de diferencial de 
pressió 

Deltabar FMD72 Elèctrica 

dP-CV-C602-1 Vàlvula de control  Neumàtica 

F-C602 

F-T-C602-2 Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-T-C602-3 Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

F-T-C602-4 Cabalímetre 
Proline Prosonic 
Flow 39P 

Elèctrica 

L-C602-5 
L-T-C602-5 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

L-CV-C602-5 Vàlvula de control  Neumàtica 

  L-SH-C602-6 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

  P-SV-C602-7 
Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

  

T-C602-8 
T-T-C602-8 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C602-8 Vàlvula de control  Neumàtica 

T-C602-9 
T-T-C602-9 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-C602-9 Vàlvula de control  Neumàtica 

 

T-T-C602-10 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C602-11 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C602-12 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-T-C602-13 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

E604 T-E604 
T-T-E604 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E604 Vàlvula de control  Neumàtica 

E606 T-E606 
T-T-E606 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-CV-E606 Vàlvula de control  Neumàtica 
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Taula 3.5.7. Llistat d’instrumentació de l’A700 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació  

T-701 

L-T701-1 

L-HV-T701-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-HV-T701-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-SL-T701-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T701-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T701-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

 
PSV-T701-2 Vàlvula d'alleujament de 

pressió i buit 
 Elèctrica 

T-T701-3 
T-T-T701-3 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-HV-T701-3 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

T-702 

L-T702-1 

L-HV-T702-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-HV-T702-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-SL-T702-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T702-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T702-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

 
PSV-T702-2 Vàlvula d'alleujament de 

pressió i buit 
 Elèctrica 

T-T702-3 
T-T-T702-3 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-HV-T702-3 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

T-703 

L-T703-1 

L-HV-T703-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-HV-T703-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-SL-T703-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T703-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T703-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

 
PSV-T703-2 Vàlvula d'alleujament de 

pressió i buit 
 Elèctrica 

T-T703-3 
T-T-T703-3 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-HV-T703-3 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

T-704 

L-T704-1 

L-HV-T704-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-HV-T704-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-SL-T704-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T704-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T704-1 Sensor contrinu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

 
PSV-T704-2 Vàlvula d'alleujament de 

pressió i buit 
 Elèctrica 

T-T704-3 
T-T-T704-3 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-HV-T704-3 Vàlvula automàtica  Elèctrica 
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Taula 3.5.7. Continuació de llistat d’instrumentació de l’A700 

Equip 
Ítem llaç 

o 
interlock 

Ítem de 
instrument 

Descripció Model Actuació  

T-705 L-T705-1 L-HV-T705-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-HV-T705-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-SL-T705-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T705-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T705-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

 PSV-T705-2 Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

 Elèctrica 

T-T705-3 T-T-T705-3 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-HV-T705-3 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

T-706 L-T706-1 L-HV-T706-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-HV-T706-1 Vàlvula automàtica  Elèctrica 

L-SL-T706-1 Sensor fix de nivell mínim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-SH-T706-1 Sensor fix de nivell màxim Liquiphant FTL81 Elèctrica 

L-T-T706-1 Sensor continu de nivell  Levelflex PMP54 Elèctrica 

 PSV-T706-2 Vàlvula d'alleujament de 
pressió i buit 

 Elèctrica 

T-T706-3 T-T-T706-3 Sonda de temperatura Omnigrad MTR10 Elèctrica 

T-HV-T706-3 Vàlvula automàtica  Elèctrica 
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3.6 Descripció i diagrames dels llaços de control, 

interlocks i monitorització 

3.6.1 Bescanviadors 
Per tal que els bescanviadors duguin a terme la seva funció correctament s’implementa un llaç 

de control de temperatura.  

Aquells equips en els que circula fluid de procés a pressió  per la carcassa es col·loca una vàlvula 

de seguretat per alliberar sobrepressions en cas de ser necessari. 

 

3.6.1.1 Llaç de control de temperatura de la línia de procés  

L’objectiu d’aquest llaç és controlar la temperatura de la línia de procés mitjançant l’obertura o 

tancament de la vàlvula que regula el cabal de fluid refrigerant / calefactor.  

S’ha seleccionat un setpoint que correspon al valor de temperatura que requereix l’equip contigu 

(veure taula 3.6.2). 

Taula 3.6.1. Caracterització del llaç de control de la temperatura de la línia de procés 

Ítem T-E101, T-E201, T-E301, T-E302, T-E303, T-E401,  
T-E402, T-502, T-E603, T-E604, T-E606 

Variable controlada Temperatura de la línia de procés 

Variable manipulada Cabal de fluid refrigerant / calefactor 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.2. Caracterització del setpoint del llaç de control de temperatura de la línia de procés 

Equip Llaç de control Setpoint (ºC) 
E101 T-E101 -22 

E201 T-E201 80 

E301 T-E301 100 

E302 T-E302 90 

E303 T-E303 100 

E401 T-E401 15 

E402 T-E402 40 

E502 T-502 37 

E603 T-E603 20 

E604 T-E604 35 

E606 T-E606 -20 
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3.6.2. Bombes 
Les bombes, tant les centrífugues com les de pistó, no tenen cap control instal·lat. Incorporen un 

variador de freqüència, per ajustar les revolucions a les que treballa el motor, i un indicador de 

pressió, situat posteriorment per mesurar la pressió del corrent de sortida.  

Durant la posada en marxa es fixa el variador de freqüència per tal que l’indicador de pressió 

marqui el valor correcte. Durant l’operació en planta els operaris revisaran que tot funcioni 

correctament. 

Aquest sistema no genera cap senyal que s’hagi de connectar a la unitat remota ja que l’indicador 

de pressió és, simplement, un manòmetre situat a camp. 

A continuació, a la figura 3.6.1 es mostra un exemple. 

 

Figura 3.6.1. Diagrama bomba 

 

A l’apartat 4. Canonades, vàlvules, bombes i accessoris es caracteritzen i es comptabilitzen les 

bombes.  
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3.6.3. Columnes de destil·lació 
Per tal de dur a terme el correcte funcionament d’una columna de destil·lació s’ha d’implementar 

diversos llaços de control amb les alarmes corresponents. 

A continuació, es descriuen i es caracteritzen els llaços que controlen les columnes de destil·lació 

C401, C501, C502, C503 i C602, així com els instruments de monitorització emprats. 

3.6.3.1. Llaç de control de diferencial de pressió 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar la pèrdua de càrrega dins de la columna que generen el cabal 

de líquid (circulació ascendent) i el cabal de vapor (circulació descendent). Quan incrementa el 

cabal de líquid o bé el de vapor, la pèrdua de càrrega augmenta. Llavors, es decideix controlar el 

cabal de vapor que entra a la columna mitjançant la regulació del cabal de vapor que entra al 

termosifó vertical.  

El setpoint escollit ve determinat pel disseny de la columna i el rebliment escollit (veure taula 

3.6.4). 

En cas que el control fallés, s’ha instal·lat un sensor d’alarma de nivell alt 2.5 vegades el valor del 

setpoint (veure taula 3.6.4). 

Taula 3.6.3. Caracterització del llaç de control de dP en columnes de destil·lació 

Ítem dP-C401-1, dP-C501-1, dP-C502-1, dP-C503-1, dP-C602-1 

Variable controlada Diferencial de pressió 

Variable manipulada Cabal de vapor a l'entrada del termosifó vertical 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.4. Caracterització del setpoint del llaç de control de dP en columnes de destil·lació 

Equip Llaç de control Setpoint (KPa) Alarma de màxim (KPa) 
C401 dP-C401-1 3.706 9.265 

C501 dP-C501-1 2.491 6.228 

C502 dP-C502-1 4.716 11.79 

C503 dP-C503-1 3.249 8.123 

C602 dP-C602-1 1.376 3.44 
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3.6.3.2. Monitorització de cabals 

Es col·loquen dos cabalímetres per mesurar el cabal de destil·lat i el de reflux. El valor mesurat 

s’indica a l’SCADA per tal de conèixer la relació de reflux a cada moment. 

A més a més, es col·loca un cabalímetre a l’entrada de la columna. Llavors, aplicant un balanç de 

matèria es pot saber la sortida de cues de la columna. 

A la columna C503 no s’instal·la cap cabalímetre a l’entrada d’alimentació ja que realitzant el 

balanç de matèria a C502, l’equip anterior, s’esbrina quin és el cabal que circula per la canonada. 

Aquest valor es mostra en l’SCADA. 

Llavors, l’objectiu d’aquesta monitorització és conèixer el balanç de matèria de la columna. 

A continuació, es mostren els diagrames on s’indiquen la col·locació i connexions dels instruments 

esmentats. 
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3.6.3.3. Llaç de control de nivell del dipòsit de reflux 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar el nivell del dipòsit de reflux per tal de no sobrepassar el 

volum màxim permès. Per garantir aquest nivell es manipula l’obertura de la vàlvula de regulació 

del cabal de destil·lat.  

S’ha seleccionat un setpoint del 80% de la capacitat màxima del dipòsit (veure taula 3.6.6). 

En cas que el control fallés, s’ha instal·lat un sensor d’alarma de nivell alt al 90% del volum del 

dipòsit i un sensor d’alarma de nivell baix al 10% (veure taula 3.6.6). 

Taula 3.6.5. Caracterització del llaç de control de nivell del dipòsit  de reflux 

Ítem L-T401-5, L-T501-5, L-T502-5, L-T503-4, LT602-5 

Variable controlada Nivell del tanc de depòsit de reflux 

Variable manipulada Cabal de destil·lat 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.6. Caracterització del setpoint del llaç de control de nivell del dipòsit de reflux 

Equip Llaç de control Setpoint Alarma de màxim Alarma de mínim 
C401 L-T401-5 1.07-4.28m 4.82m 0.54m 

C501 L-T501-5 1.00-3.94m 4.44m 0.49m 

C502 L-T502-5 0.73-2.93m 3.29m 0.37m 

C503 L-T503-4 0.80-3.18m 3.58m 0.40m 

C602 L-T602-5 0.66-2.62m 2.95m 0.33m 
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3.6.3.4. Monitorització del holdup de líquid  

S’implementa un sensor fix de nivell de màxim per conèixer el nivell de holdup de líquid a la zona 

d’esgotament. Aquest sensor s’instal·la a sota de l’entrada de vapor que prové del termosifó 

vertical, tal com es mostra en el següent diagrama de la columna C-401. 
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3.6.3.5. Monitorització de la pressió 

L’equip C401 es troba a 304 KPa. Per controlar la pressió s’implementa un sistema d’inertització 

al tanc de dipòsit de reflux. Consta d’una vàlvula de blanqueting i una vàlvula d’alleujament de 

pressió i buit. A més a més, es col·loca una vàlvula de seguretat a la part superior de la columna 

tarada a 455.85 KPa, és a dir, 151.85 KPa per sobre de la pressió de treball. També, s’instal·la una 

vàlvula de seguretat a la carcassa del termosifó vertical, tarada a 455.85 KPa. 

Al tanc dipòsit de reflux s’instal·la un sensor i transmissor de pressió. En aquest cas, és 

l’instrument Cerabar S PMP75, també emprat per mesurar el nivell. 

Els equips C501, C502, C503 i C602 es troben a pressió atmosfèrica, per tant, només es realitza 

un venteig conduit al condensador i al tanc dipòsit de reflux. 

A continuació, es mostra un diagrama de l’equip C401 on es representa l’anteriorment 

mencionat. 
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3.6.3.6. Llaç de control de la temperatura de caps de columna 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar la temperatura de caps de columna mitjançant l’obertura o 

tancament de la vàlvula que regula el cabal de reflux que retorna a caps. Així, si la temperatura 

de caps de columna coincideix amb la temperatura d’ebullició del component o mescla que es 

vol destil·lar, el disseny és correcte. Si la temperatura és superior s’augmentaria el reflux, i si és 

inferior es disminuiria. 

S’ha seleccionat un setpoint que correspon al valor de temperatura que s’obté al dissenyar la 

columna amb el programa Aspen Hysys ( veure taula 3.6.8). 

En cas que el control fallés, s’ha instal·lat una alarma de temperatura 5ºC per sobre del setpoint 

i una alarma temperatura baixa 5ºC per sota del setpoint (veure taula 3.6.8). 

Taula 3.6.7. Caracterització del llaç de control de la temperatura de caps de columna 

Ítem T-C401-10, T-C501-8, T-C502-8, T-C503-7, T-C602-8 

Variable controlada Temperatura de caps de columna 

Variable manipulada Cabal de reflux 

Configuració de control Feedback 

  

Taula 3.6.8. Caracterització del setpoint del llaç de control de la temperatura de caps de columna 

Equip Llaç de control Setpoint Alarma de màxim (ºC) Alarma de mínim (ºC) 
C401 T-C401-10 64.47 70 60 

C501 T-C501-8 32 37 27 

C502 T-C502-8 31.33 36 26 

C503 T-C503-7 49.61 55 45 

C602 T-C602-8 103.9 109 99 
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3.6.3.7. Llaç de control de la temperatura del dipòsit de reflux 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar la temperatura del dipòsit de reflux manipulant el cabal de 

refrigerant que entra al condensador. Aquest llaç de control és opcional, tot i així, s’implementa 

per tal de no subrefredar el fluid. 

S’ha seleccionat un setpoint que correspon al valor de la temperatura del cabal de reflux que 

s’obté al dissenyar la columna amb el programa Aspen Hysys ( veure taula 3.6.10). 

En cas que el control fallés, s’ha instal·lat un sensor d’alarma de temperatura 5ºC per sobre del 

setpoint i un sensor d’alarma temperatura baixa 5ºC per sota del setpoint (veure taula 3.6.10). 

Taula 3.6.9. Caracterització del llaç de control de la temperatura del dipòsit de reflux 

Ítem T-C401-11, T-C501-9, T-C502-9, T-C503-8, T-C602-9 

Variable controlada Temperatura del dipòsit de reflux 

Variable manipulada Cabal d'entrada de refrigerant del condensador 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.10. Caracterització del setpoint del llaç de control de la temperatura del dipòsit de reflux 

Equip Llaç de control Setpoint Alarma de màxim Alarma de mínim 
C401 T-C401-11 64.47 70 60 

C501 T-C501-9 32 37 27 

C502 T-C502-9 31.33 36 26 

C503 T-C503-8 49.61 55 45 

C602 T-C602-9 103.9 109 99 
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3.6.4.8. Monitorització del perfil de temperatura de la columna 

Es col·loquen quatre sensors continus de temperatura dins de la columna, a la part superior i la 

part inferior de la zona d’enriquiment i de la zona d’esgotament. D’aquesta forma es comprova 

si el perfil de temperatura treballa correctament.  

A continuació, es mostra el diagrama de la columna C502 com a exemple. 

 

 



   

APARTAT 3. Instrumentació i control 

 
 

Pàgina 94 de 140 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

3.6.4. Columna d’extracció 
Per tal que la columna d’extracció funcioni correctament es realitza un control dels cabals 

d’entrada, una monitorització del nivell de M601 i un control del nivell de C601. 

3.6.4.1. Llaç de control dels cabals d’entrada 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar la relació amb la que entren els cabals mitjançant la regulació 

del cabal d’entrada d’extractant. El cabal del fluid de procés (àcid fòrmic i aigua) es fixa. 

Aquest llaç tindrà un valor màxim de cabal que deixarà entrar al mesclador per tal de no superar 

la màxima capacitat del mesclador M601. 

S’ha seleccionat un setpoint de 4.459, valor que s’obté de la relació entre el cabal del fluid de 

procés (1159 kg/h) i el d’extractant (268 Kg/h) (veure taula 3.6.12). 

Taula 3.6.11. Caracterització del llaç de control de la relació dels cabals d’entrada 

Ítem F-C601-1 

Variable controlada Relació de cabals 

Variable manipulada Cabal d’extractant d’entrada 

Configuració de control Ratio control 

 

Taula 3.6.12. Caracterització del setpoint del llaç de control de la relació dels cabals d’entrada 

Equip Llaç de control Setpoint  
C601 F-C601-1 4.459 
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3.6.4.2. monitorització del nivell del mesclador M601 

L’objectiu d’aquesta monitorització és conèixer el nivell del mesclador M601 per tal que estigui 

sempre entre el 20 i 80% de la seva capacita màxima. 

A continuació, es mostra el diagrama. 
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3.6.4.3. Llaç de control de nivell de la interfase de C601 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar el nivell de la columna d’extracció C601 mitjançant la 

regulació del cabal de sortida superior. 

S’instal·la un mesurador de nivell de radar. Aquest mesurador és capaç de diferenciar dos fluids 

en funció de la variació de constant dielèctrica d’aquests. Per tant, determina l’alçada a la que es 

troba la interfase dels dos fluids. Es dissenya aquest llaç de control de tal forma que l’alçada de la 

interfase es trobi en tot moment a la mateixa alçada que l’entrada. 

Taula 3.6.13. Caracterització del llaç de control de la pressió de la línia de procés 

Ítem L-C601-3 

Variable controlada Nivell de la interfase de C601 

Variable manipulada Cabal de sortida superior 

Configuració de control Feedback 
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3.6.5. Columnes flash 

3.6.5.1. Flash F401 

Per controlar i monitoritzar el funcionament de la columna flash F401 s’implementa un llaç de 

control de nivell, de pressió i monitorització de temperatura.  [3.13],[3.14] 

3.6.5.1.1 Llaç de control de nivell 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar el nivell de líquid mitjançant l’obertura o el tancament de la 

vàlvula de control de regula el cabal de sortida de líquid. [3.13],[3.14] 

S’ha seleccionat un setpoint del 85% de la capacitat màxima del separador, que correspon a 

l’alçada d’inundació. A més a més, es configura el PLC de tal forma que emeti una alarma de nivell 

màxim i de nivell mínim al 89% i al 80%, respectivament, en funció de la mesura del sensor de 

nivell. (veure taula 3.6.14). 

També, s’instal·len un sensor de nivell màxim al 93% del volum màxim del separador i un sensor 

de nivell mínim al 76% (veure taula 3.6.15). 

Taula 3.6.14. Caracterització del llaç de control de nivell 

Ítem L-F401-1 

Variable controlada Nivell de l’equip 

Variable manipulada Cabal de líquid de sortida 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.15. Caracterització del setpoint del llaç de control de nivell 

Equip 
Llaç de 
control 

Setpoint 
sensor 
continu 

Alarma 
Setpoint 
sensor fix 
de màxim 

Setpoint 
sensor fix de 
mínim 

F401 L-F401-1 85% 80-89% 93% 76% 
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3.6.5.1.2. Llaç de control de pressió 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar la pressió mitjançant l’obertura o el tancament de la vàlvula 

de control de regula el cabal de sortida de gas. [3.13],[3.14] 

S’ha seleccionat un setpoint de 101.3 KPa, pressió de treball de l’equip. Per seguretat, es 

programen una alarma de pressió màxima 1.5 vegades la pressió de treball i una alarma de pressió 

mínima 1.5 vegades per sota de la pressió de treball (veure taula 3.6.17). 

Taula 3.6.16. Caracterització del llaç de control de la pressió de F401 

Ítem P-F401-2 

Variable controlada Pressió de l’equip 

Variable manipulada Cabal de gas de sortida 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.17. Caracterització del setpoint del llaç de control de la pressió de F401 

Equip Llaç de control Setpoint (KPa) Alarma (KPa) 
F401 L-F401-1 101.3  50.65 - 151.95 
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3.6.5.1.3. Monitorització de la temperatura 

 L’objectiu d’aquesta monitorització és conèixer la temperatura de dins de l’equip, i així, 

comprovar que l’equip treballa a les condicions de disseny. La temperatura de disseny és de 15ºC. 
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3.6.5.2. Flash F501 

Per controlar el funcionament de la columna F501 es realitza un control de nivell i pressió. [3.11] 

3.6.5.2.1. Llaç de control de nivell 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar el nivell d’inundació de la columna regulant el cabal 

d’entrada.  

S’ha seleccionat un setpoint de 80% del volum total de la columna tal i com indica el disseny 

realitzat (veure taula 3.6.19). 

Per seguretat, es configuren alarmes de nivell màxim i mínim a 60% i 90%, respectivament (veure 

taula 3.6.19).  

Taula 3.6.18. Caracterització del llaç de control de nivell 

Ítem L-F501-1 

Variable controlada Nivell de la columna 

Variable manipulada Cabal d’entrada a la columna  

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.19. Caracterització del setpoint del llaç de control de nivell 

Equip Llaç de control Setpoint (m) Alarma de màxim Alarma de mínim 
F501 L-F501-1 3.36 3.78 m 2.52 m  
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3.6.5.2.2 Llaç de control de pressió 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar la pressió de la columna regulant el cabal de sortida de vapor.  

S’ha seleccionat un setpoint de 202.65 KPa, pressió de treball de l’equip (veure taula 3.6.21). 

Es configuren alarmes de pressió màxima i mínima a 304 KPa i 101.3 KPa, respectivament (veure 

taula 3.6.22).  

Per seguretat, s’instal·la una vàlvula de seguretat tarada a 355 KPa. 

Taula 3.6.21. Caracterització del llaç de control de pressió 

Ítem L-F501-1 

Variable controlada Pressió de la columna 

Variable manipulada Cabal de sortida de vapor  

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.3.22. Caracterització del setpoint del llaç de control de pressió 

Equip Llaç de control Setpoint (KPa) Alarma de màxim Alarma de mínim 
F501 P-F501-2 101.3 304 101.3 
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3.6.6. Compressor 
El compressor consta d’un variador de freqüència del motor i d’un transmissor de pressió 

col·locat a la sortida d’aquest. 

Durant la posada en marxa es fixa el variador de freqüència de tal forma que la pressió que marca 

el transmissor de pressió sigui la requerida. 

Durant l’operació de planta a l’SCADA es visualitzarà la pressió de la línia de procés de sortida. Si 

no fos la correcte, s’enviaria a un operari a camp per modificar el variador de freqüència, és a dir, 

la potència del motor. 
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3.6.7. Mescladors 
Per al correcte funcionament del mesclador M201 es realitza un control dels cabals d’alimentació 

i una monitorització del nivell. Aquest mesclador consta d’un agitador amb variador de 

freqüència. Aquest agitador només funcionarà quan es fessin les entrades puntuals de cabal de 

metanol amb metòxid de sodi. Depenen de la quantitat de cabal introduïa és variarà la freqüència 

de l’agitador. 

El mesclador M202 només consta d’una monitorització de nivell. En aquest cas l’agitador es troba 

sempre en funcionament amb una freqüència fixada. Depenen de les entrades d’alimentació es 

variarà aquest valor fixat. 

En el mesclador M501 s’aplica un llaç de control de nivell. 

3.6.7.1. Monitorització del nivell  

L’objectiu d’aquesta monitorització és conèixer el nivell en tot moment. Per realitzar-lo, s’instal·la 

un mesurador de nivell. 

Els mescladors estan dissenyats per treballar entre el 20 i el 80% del seu volum màxim. 

Per seguretat, s’instal·la un sensor fix de nivell màxim al 90% de la capacitat màxima de l’equip. 

Taula 3.6.23. Caracterització del setpoints de la monitorització dels mescladors 

Equip 
Setpoint sensor 

continu (m) 
Setpoint sensor 

fix de màxim (m) 
M201 0.48 - 1.62 1.89 

M202 0.68 – 2.72 3.06 
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3.6.7.2 Llaç de control de nivell 

En aquest mesclador es decideix controlar el nivell mitjançant la regulació del cabal de sortida 

amb una vàlvula de control amb l’objectiu de controlar i conèixer el cabal que entra a l’equip 

contigu, la columna de destil·lació C502. 

S’ha seleccionat un setpoint entre el 20 i 80% de la capacitat de l’equip ( veure taula 3.6.25). Es 

configura la programació del llaç de tal forma que salti una alarma de baix i d’alt nivell quan aquest 

es troba al 10% i al 90%, respectivament. 

En cas que el control fallés, s’ha instal·lat un sensor fix de nivell al 85% de la capacitat de l’equip 

(veure taula 3.6.25). 

Taula 3.24. Caracterització del llaç de control de nivell 

Ítem L-M501 

Variable controlada Nivell del mesclador M501 

Variable manipulada Cabal de sortida del mesclador M501 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.25. Caracterització del setpoint del llaç de control de nivell 

Equip 
Llaç de 
control 

Setpoint sensor 
continu (m) 

Setpoint 
sensor fix (m) 

Alarma de 
màxim (m) 

Alarma de 
mínim (m) 

M501 L-M501 1.26 - 5.05 5.36 5.68 0.63 
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3.6.7.3. Llaç de control dels cabals d’alimentació 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar el cabal de metanol pur que entra al mesclador mesurant 

amb un cabalímetre el cabal i posteriorment regulant l’obertura o el tancament de la vàlvula de 

control col·locada abans. 

Cada un cert temps s’analitzen mostres recollides a la sortida del reactor R201. D’aquesta forma 

s’esbrina la descomposició del catalitzador. Quan la descomposició arriba a nivells no desitjats, 

s’obre la vàlvula del corrent de metanol i metòxid de sodi fins que el cabalímetre marca el valor 

desitjat. Llavors, s’ha de variar el setpoint del llaç de control del cabal d’alimentació de metanol 

per tal d’aconseguir la composició requerida al mesclador M201. 

S’ha seleccionat un setpoint de 756,60 Kg/h.  

Taula 3.6.26. Caracterització del llaç de control del cabal d’alimentació de metanol pur  

Ítem F-M201-2 

Variable controlada Cabal d’entrada de metanol pur 

Variable manipulada Cabal d’entrada de metanol pur 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.27. Caracterització del setpoint del llaç de control del cabal d’alimentació de metanol pur  

Equip Llaç de control Setpoint (Kg/h) 
M201 F-M201-2 756.60 
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3.6.8. Reactors 

3.6.8.1. Reactor R201 

Per controlar i monitoritzar el funcionament del reactor R201 s’implementa un llaç de control 

dels cabals d’entrada, de pressió i de temperatura.  

3.6.8.1.1. Llaç de control dels cabals d’entrada 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar els cabals d’entrada per tal que entrin en la relació establerta 

en el disseny de l’equip. Es fixa el cabal d’entrada de CO a través del difusor i es varia el cabal 

d’entrada de metanol i catalitzador per tal de complir la relació (RC). Llavors, aquest llaç de 

control també serveix per mantenir el nivell del líquid a l’alçada desitjada. 

S’ha seleccionat un setpoint de 0.277, relació entre el cabal de CO i el de metanol més catalitzador 

( veure taula 3.6.29). 

Taula 3.6.28. Caracterització del llaç de control dels cabals d’entrada del reactor R201 

Ítem F-R201-1 

Variable controlada Relació dels cabals d’entrada  

Variable manipulada Cabal d’entrada de metanol i catalitzador 

Configuració de control Ratio control 

 

Taula 3.6.29. Caracterització del setpoint del llaç de control dels cabals d’entrada del reactor R201 

Equip Llaç de control Setpoint 

R201 F-R201-1 0.277 
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3.6.8.1.2. Llaç de control de pressió 

L’objectiu d’aquets llaç és controlar la pressió del reactor mitjançant l’obertura o el tancament 

de la vàlvula de control que regula el cabal de sortida de CO.  

S’ha seleccionat un setpoint 45 atmosferes, pressió a la qual treballa el sistema (veure taula 3.48). 

En cas que el control fallés, s’ha instal·lat una alarma de pressió màxima 0.5 atmosferes per sobre 

de la pressió de treball i una alarma de pressió mínima 0.5 atmosferes per sota de la pressió de 

treball. 

Per seguretat, s’ha instal·lat una vàlvula de seguretat tarada a 1.5 atm per sobre de la pressió de 

treball, és a dir, a 46.5 atm. I a més a més, un disc de ruptura tarat a 2.5 atm la pressió de treball, 

i per tant, a 47.5 atm. Aquesta pressió continua sent inferior a la pressió mecànica que suporta 

l’equip amb in valor de 52 atm. 

Taula 3.6.30. Caracterització del llaç de control de pressió del reactor R201 

Ítem P-R201-2 

Variable controlada Pressió del reactor  

Variable manipulada Cabal de sortida de CO 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.31. Caracterització del setpoint del llaç de control de pressió del reactor R201 

Equip Llaç de control Setpoint Alarma de màxim Alarma de mínim 

R201 P-R201-2 45 atm 45.5 atm 44.5 atm 
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3.6.8.1.3. Llaç de control de temperatura 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar el salt tèrmic entre la sortida i l’entrada de refrigerant 

mitjançant la regulació del cabal d’entrada de refrigerant. D’aquesta manera s’assegura que la 

temperatura del reactor és sempre la desitjada.  

A més a més, s’instal·la una sonda de temperatura dins del reactor per comprovar que amb el salt 

tèrmic del refrigerant és suficient per mantenir el reactor R201 a 80ºC. 

S’ha seleccionat un setpoint que correspon al valor de la temperatura del reactor ( veure taula 

3.6.33). 

Aquest control es considera crític ja que la reacció és molt exotèrmica. Per tant, es configura una 

alarma de Tª alta 2ºC per sobre del setpoint i una alarma de Tª molt alta 4ºC per sobre del setpoint 

(veure taula 3.6.33). 

Taula 3.6.32. Caracterització del llaç de control de la temperatura 

Ítem T-R201-3 

Variable controlada Temperatura del reactor 

Variable manipulada Cabal d'entrada de fluid refrigerant a la camisa  

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.33. Caracterització del setpoint del llaç de control de la temperatura 

Equip Llaç de control Setpoint 
Alarma de Tª 

alta 
Alarma de Tª molt 

alta 
R201 T-R201-3 15 ºC 17ºC 19ºC 
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3.6.8.2. Reactor R301 

3.6.8.2.1. Llaç de control de nivell 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar el nivell del reactor mitjançant la variació dels cabals 

d’entrada, però mantenint entre aquests dos la relació desitjada. 

S’ha seleccionat un setpoint de 5.8 m, alçada que correspon al 80% del volum del reactor (veure 

taula 3.6.35). 

S’ha configurat una alarma de nivell baix al 70% del volum màxim del reactor i una alarma de 

nivell alt al 90% (veure taula 3.6.35). 

Taula 3.6.34 Caracterització del llaç de control de nivell 

Ítem L-R301-1 

Variable controlada Nivell del reactor  

Variable manipulada Cabals d’entrada al reactor 

Configuració de control Split range 

 

Taula 3.6.35. Caracterització del setpoint del llaç de control de nivell 

Equip Llaç de control Setpoint 
Alarma de 
nivell alt 

Alarma de 
nivell baix 

R301 L-R301-1 5.8 m 6.04m 5.6m 
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3.6.8.2.2. Llaç de control de pressió 

L’objectiu és controlar la pressió del reactor mitjançant un sistema d’inertització. Està compost 

per un mesurador de pressió, una vàlvula de blanqueting i una vàlvula d’alleujament de pressió. 

Aquestes vàlvules són autoregulades, i per tant, s’obren i es tanquen en funció de la pressió a la 

que es taren. La vàlvula de blanqueting es tara perquè s’obri quan la pressió és inferior a 20 atm. 

En canvi, la vàlvula d’alleujament de pressió es tarda perquè s’obri quan la pressió d’operació és 

superior a 20 atm. 

Es configura el programa per tal que emeti una alarma de màxima pressió a 1 atm per sobre de 

la pressió d’operació i una alarma de mínima pressió 1 atmosfera per sota de la pressió 

d’operació.  

Per seguretat, s’instal·la un disc de ruptura tarat a 2.5 atmosferes per sobre de la pressió de 

treball, és a dir, a 22.5 atmosferes. 

Taula 3.6.36. Caracterització del setpoint del llaç de control de pressió del reactor R201 

Equip Llaç de control Setpoint Alarma de màxim Alarma de mínim 

R201 P-R301-2 20 atm 21 atm 19 atm 
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3.6.8.2.3. Llaç de control de Tª 

L’objectiu d’aquest llaç és controlar la temperatura de dins del reactor mitjançant la regulació del 

cabal d’entrada de fluid calefactor. 

S’ha seleccionat un setpoint que correspon al valor de la temperatura d’operació del reactor 

(veure taula 3.6.38). 

Es configura una alarma de Tª alta 10ºC per sobre del setpoint i una alarma de Tª baixa 5ºC per 

sota del setpoint (veure taula 3.3.38). 

Taula 3.6.37. Caracterització del llaç de control de la temperatura 

Ítem T-R301-3 

Variable controlada Temperatura del reactor 

Variable manipulada Cabal d'entrada de fluid calefactor a la mitja canya  

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.38. Caracterització del setpoint del llaç de control de la temperatura 

Equip Llaç de control Setpoint 
Alarma de Tª 

alta 
Alarma de Tª molt 

alta 
R201 T-R201-3 100ºC 110ºC 95ºC 
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3.6.9. Tancs d’emmagatzematge 
A continuació, s’explica com es realitza la càrrega i descàrrega dels tancs d’emmagatzematge, així 

com la instrumentació necessària.  

Seguidament, s’explicarà el llaç de control de temperatura en els tancs d’àcid fòrmic. 

La inertització en els tancs de metanol i metanol amb metòxid de sodi usa el mateix sistema que 

en els equips anteriors inertitzats. També, el venteig dels tancs d’àcid fòrmic i 1-octanol es 

comporten igual que en els equips anteriors. 

Els tancs d’emmagatzematge de CO (T-109 - T120) són tancs criogènics, que es compren a Linde. 

Aquest fabricant marca uns llaços de control i uns setpoints per al correcte funcionament de 

l’equip. Per tant, el control es troba detallat als fulls d’especificació de l’equip, i no al present 

document. A continuació, a la figura 3.6.2 es mostra un exemple de control en un tanc criogènic 

vertical de Linde. 

Figura 3.6.2. Exemple de control en un tanc criogènic vertical de Linde 
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3.6.9.1. Interlock per a la càrrega i descàrrega 

Els tancs d’emmagatzematge es col·loquen en dues fileres en sèries per facilitar la càrrega i 

descàrrega d’aquests. Per realitzar-les de forma segura s’implementen interlocks. 

L’interlock aplicat als tancs d’emmagatzematge de matèria primera funciona de la següent 

manera. Quan es connecta el camió per carregar el tancs, el final de carrera detecta la connexió, 

envia una senyal al PLC que obre només la vàlvula automàtica d’entrada del tanc que s’ha d’omplir 

mentre que la resta d’entrades d’alimentació romanen tancades. Quan el sensor de nivell detecta 

que el tanc està ple, s’obre la vàlvula d’entrada del següent tanc i es tanca la d’aquest.  

La descarrega consisteix en un procés molt similar. Totes les sortides dels tancs estan connectats 

a través d’una canonada a procés. S’obre la vàlvula automàtica del primer tanc, quan el sensor 

detecta el nivell mínim del tanc, s’obre la vàlvula de sortida del següent tanc i es tanca la del 

primer tanc.  

En els tancs d’emmagatzematge de producte (àcid fòrmic) l’interlock funciona igual, només hi ha 

un diferència. L’entrada dels tancs està connectada amb una canonada que ve de procés i la 

sortida amb el sortidor de producte per omplir els camions cisternes. 

Per dur a terme aquest procés s’instal·len vàlvules automàtiques a l’entrada i sortida de cada 

tanc, un final de carrera a la connexió amb el camió, així com una bomba per impulsar el fluid, un 

sensor de nivell continu i dos sensors de nivell fixos, de mínim i màxim nivell.  

 A la figura 3.6.3 s’observa el tanc d’emmagatzematge metanol amb metòxid sòdic amb les 

connexions explicades anteriorment com a exemple. 

Figura 3.6.3. Tanc d’emmagatzematge de metanol amb metòxid sòdic  

 

  

A la taula 3.6.39 es detallen els setpoints d’alt i baix valor del sensor continu, que corresponen al 

80% i 20% de la capacitat màxima del tanc, respectivament.  

En cas que l’interlock fallés, s’ha instal·lat un sensor d’alarma de nivell màxim al 90% del volum 

del dipòsit i un sensor d’alarma de nivell mínim al 10% (veure taula 3.6.39). 
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Taula 3.6.39. Caracterització del setpoints de l’interlock de nivell dels tancs d’emmagatzematge 

Equip 
Setpoint sensor 

continu (m) 
Setpoint sensor 

fix de màxim (m) 
Setpoint sensor 
fix de mínim (m) 

T701 1.85 - 7.4 8.3 0.9 

T702 1.85 - 7.4 8.3 0.9 

T703 1.85 - 7.4 8.3 0.9 

T704 1.85 - 7.4 8.3 0.9 

T705 1.85 - 7.4 8.3 0.9 

T706 1.85 - 7.4 8.3 0.9 

T101 3.3 - 0.83 3.7 0.4 

T102 3.3 - 0.83 3.7 0.4 

T103 3.3 - 0.83 3.7 0.4 

T104 3.3 - 0.83 3.7 0.4 

T105 2.6 – 0.65 2.9 0.3 

T106 4.1 - 1.03 4.6 0.5 

T107 4.1 - 1.03 4.6 0.5 

T108 2.8 – 0.7 3.2 0.4 
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3.6.10.3. Control de la temperatura del tanc d’àcid fòrmic 

L’objectiu d’aquest interlock és controlar la temperatura de l’àcid fòrmic dins del tanc 

d’emmagatzematge mitjançant l’obertura de la vàlvula automàtica per deixar passar el cabal de 

fluid calefactor del serpentí interior que conté el tanc. Realitzant aquest control es prevé la 

congelació de la mescla eutèctica que formen l’àcid fòrmic i l’aigua.  

Quan la mescla conté un 90% en pes d’àcid fòrmic congela als 2ºC, aproximadament. En canvi, 

l’àcid fòrmic pur té una temperatura de congelació de 8ºC. Per aquest motiu, s’ha escollit un 

setpoint de 12ºC, deixant un marge ampli per actuar.  

Tenint en compte el marge ampli d’actuació i la convecció natural del fluid dins del tanc ja es 

preveu que en cap part del tanc es congeli el fluid, i per tant, no serà necessari instal·lar un 

agitador. 

Aquesta vàlvula automàtica només s’obrirà quan la temperatura estigui per sota de la del 

setpoint, 12ºC (veure taula 3.6.41). 

En cas que el control fallés, s’ha configurat una alarma de temperatura mínima 2ºC per sota del 

setpoint (veure taula 3.6.41). 

Taula 3.6.40. Caracterització del llaç de control de la temperatura del tanc d’emmagatzematge d’àcid fòrmic 

Ítem T-T701-1, T-T702-1, T-T703-1, T-T704-1, T-T705-1, T-T706-1 

Variable controlada Temperatura de l'àcid fòrmic del tanc emmagatzematge 

Variable manipulada Cabal d'entrada de fluid calefactor del serpentí 

Configuració de control Feedback 

 

Taula 3.6.41. Caracterització del setpoint del llaç de control de la Tª del tanc d’emmagatzematge d’àcid fòrmic 

Equip Llaç de control Setpoint Alarma de mínim 

T701 T-T701-3 12 ºC 10 ºC 

T702 T-T702-3 12 ºC 10 ºC 

T703 T-T703-3 12 ºC 10 ºC 

T704 T-T704-3 12 ºC 10 ºC 

T705 T-T705-3 12 ºC 10 ºC 

T706 T-T706-3 12 ºC 10 ºC 

 

A continuació, a la figura 3.6.4 es mostra un esquema del interlock de temperatura en el tanc       

T-705. A la resta de tancs té la mateixa configuració. 

 

 

 

 

 



   

APARTAT 3. Instrumentació i control 

 
 

Pàgina 132 de 140 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Figura 3.6.4. Tanc d’emmagatzematge d’àcid fòrmic 
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3.6.10. Tancs pulmó 
En els tancs pulmó s’ha de monitoritzar el nivell instal·lant un sensor de nivell en continu, un 

sensor de nivell fix de màxim i un altre de mínim. 

El tanc T302 es troba a pressió, per tant, s’ha d’instal·lar la instrumentació per regular-la. 

A continuació, es descriuen i es caracteritzen la instrumentació establerta als tancs pulmó T301, 

T302 i T601.     

 

3.6.10.1. Monitorització del nivell 

L’objectiu d’aquesta monitorització és saber en tot moment el nivell del tanc pulmó. El nivell 

d’aquests equips es regula mitjançant la demanda d’alimentació que necessita el següent equip. 

Per tant, aquests controls s’expliquen en els equips R-301 per al tancs T-301 i T-302 i C-601 en el 

cas del tanc T-601. 

Per realitzar la monitorització s’instal·la un sensor continu de nivell. També, com a mesura de 

seguretat, s’ha instal·lat un sensor fix de nivell màxim al 80% del volum del tanc i un sensor 

d’alarma de nivell mínim al 20% del volum del tanc ( veure taula 3.6.42). Quan aquests sensors 

detectin nivell, en el cas de LSH, o no detectessin, en el cas de LSL, saltaria una alarma de nivell 

màxim i de nivell mínim, respectivament. 

A la taula 3.6.42 es mostren els valor del nivell en el qual saltarien les alarmes.  

Taula 3.6.42. Caracterització de les alarmes de nivell màxim i mínim 

Equip Instrumentació Ítem alarma Setpoint (m) 
T301 L-SH-T301 L-AH-T301 4.49 

T301 L-SL-T301 L-AL-T301 1.12 

T302 L-SH-T302-1 L-AH-T302-1 6.01 

T302 L-SL-T302-1 L-AL-T302-1 1.50 

T601 L-SH-T601 L-AH-T601 2.71 

T601 L-SL-T601 L-AL-T601 0.68 
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3.6.11.2. Monitorització de la pressió de T302 

El tanc T302 es troba a 304KPa, i tenint en compte la composició del fluid, s’ha d’inertitzar. 

Llavors, s’instal·la una vàlvula de blanqueting i una vàlvula d’alleujament de pressió i buit.  

La vàlvula de blanqueting es tara a una pressió lleugerament inferior a la pressió de treball del 

tanc. En canvi, la vàlvula d’alleujament de pressió i buit es tara perquè s’obri quan la pressió sigui 

lleugerament superior a la de treball (veure taula 3.6.43). 

A més a més, el sensor instal·lat per mesurar el nivell (Cerabar S PMP75) es configura perquè 

també mostri la mesura de pressió.  

En cas que el control fallés, s’ha programat una alarma de pressió màxima 101.3 KPa (1 atm) per 

sobre de la pressió procés i una alarma de pressió mínima 101.3 KPa per sota de la pressió de 

procés (veure taula 3.6.43).  

Taula 3.61: Caracterització de les alarmes de nivell màxim i mínim 

Equip Instrumentació Ítem alarma Setpoint (KPa) 

T302 P-T-T302-2 
P-AH-T302-2 405.3 

P-AL-T302-2 202.7 

T302 P-SV-T302-2 - 305 

T302 P-CV-T302-2 - 303 
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