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4.1. Canonades 

4.1.1. Introducció 

 El transport per canonades consisteix bàsicament en la conducció de fluids, o materials 

fluïdificats, de manera continua, al llarg d’una línia constituïda per una canonada, que fa un 

doble paper, de vehicle i de via.  

La matèria transportada deu ser fluida (líquid o gas), però també pot ser un sòlid, polvoritzat o 

en forma de càpsula, vehiculat mitjançant un líquid (per exemple, aigua: transport hidràulic), o 

un gas (per exemple, aire: transport pneumàtic). 

En aquest apartat queden recollides les bases per al disseny  de les canonades de la planta i 

selecció dels materials i condicions d’operació en base a uns paràmetres com el diàmetre 

nominal, la pressió a la que circula el fluid, el tipus i l’estat de fluid i la temperatura a la que es 

troba.  

4.1.2. Selecció de canonades 

 El disseny de les canonades consisteix bàsicament en calcular el diàmetre nominal, el 

material, l’aïllament i el tram que es requereix per a la correcta circulació dels fluids.  

Per a dissenyar i escollir el tipus de canonades a instal·lar, s’han de valorar diversos paràmetres 

que estan relacionats amb les condicions d’operació (com és la temperatura i la pressió) o el 

fluid que hi circula (el seu estat i el tipus).  

Un dels paràmetres més importants és la corrosió, aquesta depèn directament del fluid que hi 

circula per la canonada i pot veure’s modificada segons les condicions físiques de la mateixa. És 

per això que a l’APARTAT 01. ESPECIFICACIONS es fa una valoració i un estudi més detallat de la 

corrosió a la planta, en funció de cadascun dels compostos que hi ha. I segons aquest, els 

materials empleats en cadascuna de les línies.  

Un altre factor a tenir en compte és la pressió a la que hi circula el fluid per la canonada, doncs 

és aquesta la que determina el tipus d’SCHEDULE a utilitzar, el que es tradueix en l’espessor que 

ha de tenir la canonada. A l’APARTAT 11. MANUAL DE CÀLCUL hi ha un apartat on es tracten i es 

tabulen les  pressions admissibles segons el diàmetre nominal calculat mitjançant el caudal que 

hi circula. En aquest cas, un SCH 40 s’utilitza en canonades on la pressió no és massa elevada i 

un SCH 80 en aquelles on la pressió supera un cert límit.  

La temperatura juga un rol important ja que en funció d’aquesta, la corrosió pot veure’s 

agreujada. A més s’ha de tenir en compte la tolerància dels materials a aquesta, ja que si es 

treballa a temperatures massa elevades, el material pot patir canvis, fins i tot, en l’estructura 

del mateix.  

També són importants els accessoris de les mateixes, com és el cas del tipus d’unió que s’ha 

d’emprar per a la connexió de cadascuna.  Aquests depenen principalment de la pressió externa 



   

APARTAT 4. Canonades, vàlvules, bombes i accessoris 

 
 

Pàgina 4 de 109 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

i interna, el material de la canonada, els ancoratges que fan de limitadors de moviment 

longitudinal, requeriments de construcció i instal·lació i el producte que hi circula per l’interior.  

 Tipus d’unions: 

Les unions són molt importants degut a que és la zona o el punt on poden ocórrer certs 

factors que afecten al sistema contra incendis. Aquests successos són la fractura de la 

canonada, fugues, separació de canonades, etc. 

Els més utilitzats són els següents: 

 Unió tipus PVC: Aquest tipus d’unió consisteix en connexions soldades, són 

simples unions amb soldadura líquida. Aquest tipus d'unió té molts 

avantatges respecte a les altres unions com resistència a la corrosió, a 

l'acció electrolítica que destrueix les canonades de coure, les parets llises i 

lliures de porositat que impedeixen la formació d'incrustacions comuns en 

les canonades metàl·liques proporcionant una vida útil molt més llarga amb 

una major eficiència. Alhora proporciona alta resistència a la tensió i 

l'impacte ; per tant poden suportar pressions molt altes, com també poden 

brindar seguretat , comoditat i economia.  

 Unió de tub galvanitzat: Aquests tipus d'unions presenten molts 

desavantatges respecte als altres materials i sobretot amb la canonada PVC. 

La canonada galvanitzada s'usa per a aigua freda i calenta; s'acoblen 

normalment mitjançant rosques les quals se'ls ha de posar tefló abans 

d'unir-se per evitar la fuga de l'aigua. 

 Unió de coure: Aquest tipus de canonades és utilitzat per xarxes de gas o 

conducció d'aigua calenta , es presenta en dos tipus canonada de coure 

rígida i flexible.  

Les unions per a canonada rígida de coure, es presenten en molts models 

com a unió normal, reduccions rectes , ràcords , etc. 

Per soldar aquest tipus d'unions s'utilitza una pasta especial per coure no 

corrosiva (no àcida ) hi ha dos tipus : soldadures toves nº 50 i nº 95 . 

 Unió de canonada de coure rígida per soldadura: Soldadura nº 50: 50% 

d’estany i 50 % de plom que fon a 183ºC. Soldadura nº 95: 95% d’estany i 

5% d’antimoni, i fon a 230 ºC. 

 Unió de canonada mitjançant soldadura elèctrica: Aquest tipus d'unió és 

d'especial cura ja que requereix de mà d'obra qualificada, al nostre país 

encara està en desenvolupament. Aquesta, mitjançant la soldadura 

elèctrica es fer cercles al voltant tota la secció a soldar, d'aquesta manera 

s'evita que el cordó quedi feble i pugui aguantar les altes pressions a què 

són sotmeses aquest tipus d'unions, són utilitzades per al transport d'aigües 

a hidroelèctriques. 

 Unió de canonades mitjançant brides: Aquestes són molt comuns, 

consisteix en una sèrie de perns passant de banda a banda al voltant d'un 

cercle en espècie de platines soldades a la canonada per la meitat de la 
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unió. Porta un empaquetatge per controlar el pas de l'aigua, aquestes 

s’estrenyen per mitjà de femelles . 

 

Un altre tipus d’accessori indispensable per al correcte funcionament de les canonades són els 

compensadors de dilatacions. Degut als canvis de temperatures que es donen al llarg de l’any, el 

material d’aquestes pot contraure’s i dilatar-se, per tal d’absorbir l’augment del volum 

d’aquestes serà precís disposar d’elements que permetin aquestes dilatacions al llarg de la línia.  

 

4.1.3. Nomenclatura de les canonades 

 La nomenclatura és un factor fonamental per a la correcta localització i caracterització 

de les canonades d’una planta química. Aquesta ha de recollir, de manera alfanumèrica, tots 

aquells paràmetres que donin informació sobre les seves propietats físiques i químiques.  

El codi utilitzat és el següent:   A  -  B  -  C  -  D, tot seguit es detalla el significat del 

codi emprat i les seves característiques.  

 A : Situat en primera posició, aquesta lletra indica el diàmetre nominal de la canonada, 

expressat en mm. 

 B : En segona posició s’especifica el material que s’empra per a la construcció de la 

canonada. En aquest cas, i tenint en compte la compatibilitat dels materials i 

substàncies químiques que s’utilitzen, es poden utilitzar els materials que es troben a la 

taula 4.1.1. 

Taula 4.1.1. Codi utilitzat per als materials de construcció de les canonades. 

MATERIAL CODI 
304 Acer inoxidable AISI304 

316 Acer inoxidable AISI316L 

317 Acer inoxidable AISI317L 

444 Acer inoxidable AISI444 

654 Acer inoxidable 
SMO 

AISI654SMO 

 

 C : En tercera posició del codi utilitzat es localitza el tipus de fluid que hi circula per la 

canonada en concret. Per a que sigui més precís, per a les canonades on hi circula més 

d’un fluid (la majoria), es defineixen una sèrie de codis que es troben a continuació:  
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Taula 4.1.2. Codis utilitzats per als diferents fluids, les mescles que s’hi troben i els fluids de servei. 

 

 

 D : Aquest últim dígit en realitat són quatre, de la següent forma: D=D1D2D3D4. 
El primer i segon dígit D1 i D2 tracten de situar la canonada a la planta, aquest correspon 

al primer i segon dígit de cada àrea. Per exemple si es tracta de la A-1200 llavors D1=1 i 

D2=2. No obstant, si es tracta per exemple d’A-400, llavors D1=0 i D2=4. 

El segon i tercer dígit D3 i D4 respectivament indiquen el corrent principal al que pertany 

la línia en concret. Per exemple si es tracta del corrent 21 llavors D3=2 i D4=1. 

La classificació de les àrees per a la localització de les canonades es troba a l’APARTAT 

01. ESPECIFICACIONS.  

En cas de pertànyer a una línia amb un codi alfanumèric s’empra la mateixa 

nomenclatura, al igual que si la línia té tres caràcters (p.e. 28A), introduint un D5. 

 

Per a concloure i acabar de definir-ho, a continuació es mostra un exemple d’una línia concreta: 

100-AISI316L-M1-011A 
 

Es tracta d’una canonada de 100 mm de diàmetre nominal, el material de construcció és acer 

inoxidable 316L, el fluid que hi circula per l’interior és metanol i metòxid de sodi, es troba en la 

zona A-100 i pertany al corrent 1A.  

 

4.1.4. Aïllament tèrmic  

Per a que el procés es doni a la temperatura necessària, s’ha de mantenir la temperatura 

constant al llarg de les canonades, a més a més s’ha d’intentar minimitzar les pèrdues de calor 

durant la circulació del fluid. La legislació vigent (RD-1027/2007) especifica la necessitat de 

FLUID CODI 
Monòxid de carboni (CO) A 

Metanol (CH3OH) B 

Formiat de metil (CH3COOH) C 

Àcid fòrmic (HCOOH) D 

Aigua (H2O) E 

Metòxid de sodi (CH4ONa) F 

1-Octanol G 

Formiat de sodi (HCOONa) H 

Aigua glicolada I 

Nitrogen J 

MESCLA CODI 

B, F M1 

B, C, D, E M2 

A, B, C, D, E M3 

A, B, C M4 

B, C M5 

E, D M6 

B, C, D, E M7 

B, D, E M8 

A, E M9 

D, E, G M10 
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l’aïllament de totes aquelles superfícies que es trobin a una temperatura inferiors els 15ºC i 

superior als 40ºC per motius de seguretat i riscos per a les persones (operaris).  

4.1.4.1. Criteris tècnics per a la elecció de l’aïllament 

Les dades tècniques més importants a tenir en compte per a la elecció de l’aïllament tèrmic són 

les següents: 

 Conductivitat: Quant més petita sigui la conductivitat, més gran serà l’aïllament tèrmic 

del material. A la fitxa tècnica del fabricant, deurà figurar aquest valor (assajat segons 

normes homologades), a una temperatura donada (generalment són 10ºC).  Per 

exemple, la conductivitat tèrmica de la llana mineral pot situar-se en 0,032 W/mK per a 

10ºC. 

Taula 4.1.3. Aïllants comunament utilitzats i el seu corresponent coeficient de conductivitat tèrmica en Kcal/h·m·ºC. 

MATERIAL COEFICIENT CONDUCTIVITAT  (Kcal/h·m·ºC) 

Llana de vidre 0,056 a 0,049 

Llana de roca 0,034 

Escuma poliestirè 0,041 a 0,032 

Escuma polietilè 0,035 a 0,045 

Escuma poliuretà 0,021 
 

 Espessor: Especialment rellevant en l’elecció d’un aïllant per a canonades. Lògicament, 

quant més gran sigui aquest valor, millor comportament tèrmic s’obté. Aquesta 

magnitud, aportada pels fabricants en mil·límetres, està estretament relacionada amb 

els requeriments de la normativa del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 

(RITE), en els quals es fixen els espessors a emprar, en funció de la temperatura de 

treball i els diàmetres de la canonada. I que es pot trobar a l’APARTAT 11. MANUAL DE 

CÀLCULS, SELECCIÓ DE L’AÏLLANT. 

 Rang de temperatures de treball: És necessari que el fabricant aporti les temperatures 

màximes i mínimes de treball a les que poden ser sotmesos els materials, sense 

deteriorar-se.  

4.1.4.2. Materials seleccionats 

Per a l’aïllament de les canonades (i donades les condicions d’operació) s’han escollit dos 

materials ja que donades les seves característiques es troben dintre dels rangs d’operació. Tal 

com especifica el RITE, per a aquelles canonades amb una temperatura inferior als 15ºC el 

material a emprar és l’escuma de poliuretà, i per a les canonades que es trobin per sobre de 

40ºC s’utilitza la llana de roca.  

També s’ha de tenir en compte el recobriment exterior de les canonades. Aquestes estan 

equipades amb una xapa d’alumini de 0.8 mm d’espessor.  

 Escuma de poliuretà [**] 
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La Escuma de Poliuretà té una elevada capacitat aïllant a causa de la baixa conductivitat 

tèrmica que posseeix el gas escumant de les seves cèl·lules tancades, que pot situar-se 

en 10 ºC= 0,022 W/m·K, segons la Norma UNE 92202, tot i que aquest valor s'eleva 

lleugerament amb el pas del temps, fins a estabilitzar-se definitivament. Després de 9 

mesos d'envelliment, es considera que el valor és 10 º C = 0,028 W / m · K, d'acord amb 

UNE 92.120-1, el que suposa un 25% de millora respecte a la mitjana dels altres 

productes utilitzats en aïllament tèrmic (per exemple, les llanes minerals, les escumes 

de Poliestirè extruït i expandit ...). 

La Escuma de Poliuretà presenta una gran resistència enfront dels efectes del pas del 

temps i té una llarga vida útil, mantenint-se sense deteriorar durant més de 50 anys. 

 Llana de roca  

Una de les principals característiques de la llana de roca és el seu punt de fusió, ja que 

aquest és molt elevat (al voltant de 1200ºC). Aquest és un factor de vital importància 

degut a les elevades temperatures que es donen al llarg del procés.  

La llana de roca és químicament inert i per tant no pot causar o afavorir l’aparició de 

corrosió dels materials. És indeformable amb el pas del temps i a més a més no 

afavoreix el desenvolupament bacterià. Tampoc és combustible, i per tant té una gran 

resistència al foc, sense desprendre fums ni gasos tòxics.  

Tot seguit es recullen les característiques físiques més importants d’ambdós aïllants:  

Taula 4.1.4. Propietats dels materials aïllants emprats en la construcció de canonades. 

PROPIETATS Llana de roca Escuma de poliuretà 

Conductivitat (W/m·K) 0,035 0,015 

Temperatura operació (ºC) Fins 750 Fins 100 

Densitat (kg/m3) 40 32 
 

A l’Apartat 11. Manual de càlculs es determina a partir de la temperatura d’operació i el 

diàmetre de la canonada, l’espessor necessari per a aïllar cada canonada.  

 

4.1.5. Llistat de canonades 

Tot seguit es mostren les taules ordenades per àrees de totes les línies de corrents del procés. 

En aquests llistats s’especifica el codi de cada línia, el material, el fluid que hi circula i altres 

factors que s’especifiquen en les mateixes. 
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Taula 4.1.5. Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-100. 
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Taula 4.1.6. Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-100. 
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Taula 4.1.7. Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-200. 
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Taula 4.1.8. Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-300. 
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Taula 4.1.9. Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-400. 



   

APARTAT 4. Canonades, vàlvules, bombes i accessoris 

 
 

Pàgina 14 de 109 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

 

 

 

  

Taula 4.10.- Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-400. 
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Taula 4.1.11. Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-500. 
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Taula 4.1.12. Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-500. 
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Taula 4.1.13. Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-600. 
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Taula 4.1.14. Llistat de canonades de procés i serveis de l’A-700. 
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4.2. Bombes 

4.2.1. Introducció 

Les bombes són equips que treballen amb fluids i que serveix per augmentar la seva pressió i 

desplaçar-los des  d’un punt a un altre. Per tant en la planta de producció d’àcid fòrmic es 

necessitaran bombes per impulsar els líquids. Com s’ha descrit anteriorment es tracta d’un 

procés en continu, la fallada d’una bomba suposaria un risc elevat d’accident. Per evitar aquest 

risc, es col·locaran en cada zona prevista dues bombes per garantir el procés en continu.  

Com a mesura de seguretat, a més de duplicar-les, és col·locaran filtres en “y” abans de cada 

bomba com a mesura de seguretat i una vàlvula antiretorn a la sortida d’aquets. Els filtres en 

“y” es col·loquen per evitar possibles sòlids en suspensió a les entrades de les bombes i evitar 

l’obstrucció d’aquestes i les vàlvules antiretorn evitaran que el fluid retorni i que la bomba deixi 

de funcionar. 

Pel que fa al material de construcció, en general les bombes es fabriques de ferro, acer al 

carboni o acer inoxidable. 

4.2.2. Selecció de bombes 

En aquest apartat es detallen els criteris per la selecció de bombes, així com també els diferents 

tipus de bombes que existeixen i quines s’escolliran pel procés. 

Hi ha una gran varietat de bombes pel desplaçament de líquids. La selecció d’aquestes depèn de 

les característiques de funcionament i de les seves utilitats. Aquets criteris de selecció són:  

 Condicions d’operació: Temperatura i pressió. 

 Característiques del fluid: Viscositat, densitat i corrosió. 

 Rang de capacitat: Cabal mínim/màxim i cabal normal 

 Condicions d’aspiració: pressió d’aspiració o NPSH. 

 Pressió de descàrrega: Simple o mutlietapa. 

 Pràctiques operatòries: Continua/operatòria. 

Les bombes es classifiques en dos grans grups: 

- Bombes dinàmiques: Centrífugues, perifèriques i especials 

- Bombes de desplaçament positiu: Rotatives i alternatives. 

Bombes dinàmiques: 

Aquest tipus de bombes es caracteritzen pel fet que el fluid que entra a la bomba és va 

accelerant, de manera que s’aconsegueix que l’energia cinètica del fluid es transformi en 

pressió a la sortida de la bomba. Les bombes dinàmiques més comunes en la indústria són les 

perifèriques i les centrífugues. 
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 Bombes perifèriques: 

El funcionament d’aquestes bombes consisteix en la formació de remolins en el fluid, en 

l’interior d’un canal en el que gira l’impulsor. Aquets tipus de bombes són útils quan es 

requereix bombejar el fluid a elevades altures, per exemple edificis. 

 Bombes centrífugues: 

Aquets tipus de bombes estan molt presents en l’industria. El funcionament d’una 

bomba centrífuga consisteix en transformar l’energia mecànica de rotació per donar 

energia cinètica i potencial al fluid en qüestió. Les bombes centrífugues més comunes 

son aquelles que estan dissenyades i construïdes per la normativa DIN242455 amb un 

únic rodet, amb unes capacitats de 500 m3/h i 100 metres d’alçada amb motor elèctric. 

Aquestes bombes es munten de manera horitzontal com a norma general. Els impulsors 

es mouen a unes velocitats d’uns 60 m/s on els fluxos son uniformes i lliures d’impulsió. 

Aquestes bombes també suporten temperatures elevades fins a 500ºC. Altre avantatge 

que presenten aquestes bombes és el baix manteniment econòmic i fàcil manteniment 

d’aquestes. També s’ha de tenir en compte, que depenent del líquid a bombejar s’ha 

d’escollir: tipus de material, tipus de rodets (els rodets tancats són els més utilitzats per 

líquids por viscosos i sense sòlids en suspensió, mentre que els rodets tancats són els 

més indicats per bombejar líquids amb sòlids abrasius en suspensió) . 

 

Bombes de desplaçament positiu: 

Les bombes de desplaçament positiu, proporcionen cabals de fluid constants i de manera 

discontinua. Aquest tipus de bombes són ideals per líquids de viscositat elevada i de pressions 

de treball elevades. Les bombes de desplaçament es poden trobar, les bombes alternatives i les 

bombes rotatives. La transferència d’energia al fluid és hidrostàtica, on un cos de desplaçament 

redueix l’espai de treball de fluid i bombeja el fluid cap a la canonada. El cos de desplaçament 

exerceix una pressió sobre el fluid. A l’augmentar l’espai de treball, aquest es torna a omplir 

amb el fluid de la canonada. 

Dins de les bombes de desplaçament positiu es poden distingir dos tipus de bombes les 

alternatives i les rotatives. 

 Bombes alternatives 

Aquest tipus de bombes consisteixen fonamentalment en un pistó, que mitjançant unes 

vàlvules regulen el flux del fluid a través d’una canonada. Les més comunes són les 

bombes de pistó i de diafragma. 

 

Les bombes de pistó és una bomba hidràulica que genera el moviment en si mateix 

mitjançant el moviment d’un pistó. Aquest tipus de bombes són de tipus bomba 

volumètriques. Són utilitzades per altes pressions d’operació o per a fluids d’altres 

viscositats o densitats. 

 

Les bombes de diafragma també conegudes bombes de membrana, l’augment de 

pressió es realitza per l’acció d’unes parets elàstiques (membranes o diafragmes) que 
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varien el volum de la cambra fent que augmenti o disminueixi alternativament. L’acció 

d’aquestes pot ser elèctrica, mitjançant un motor elèctric, o neumàtiques, mitjançant 

aire comprimit. Les bombes de diafragma no necessiten que l’equip aspirat estigui 

completament omplert, per lo que poden ser utilitzades per treure líquids dels dipòsits 

aspirant encara que la canonada d’aspiració estigui omplerta inicialment d’aire. 

Depenent del rang de temperatures en que es vagi a treballar, s’utilitza una membrana 

determinada on els materials mes empleats són: neoprè i tefló entre altres materials 

sintètics. 

Altre factor en tenir en compte en aquets tipus de bombes és que tenen una alta 

resistència a la corrosió i no necessiten ser encebades per que funcionin. Aquests 

equips són molt utilitzats en la industria per el moviment de qualssevol líquid. 

 Bombes rotatives 

Aquests tipus de bombes consisteixen en un element rotatiu que s’encarrega de 

comprimir el fluid en l’interior d’una carcassa de manera que s’aconsegueixi 

proporcionar un cabal sense pulsacions.  

Tenint en compte les descripcions i característiques de les bombes explicades en aquest 

apartat, les condicions de treball de la planta, s’escull treballar amb bombes centrífugues i de 

pistó. 

S’ha de tenir en compte, que aquests tipus d’equips, degut al funcionament continu de la 

planta, tenen un desgast i que aquest poden fallar de manera regular pel seu disseny i 

característiques. Per tant per assegurar el bon funcionament es decideix que les bombes de la 

planta estiguin doblades. 

4.2.3. Nomenclatura  

Per la identificació de les bombes es genera una nomenclatura que permet la ubicació de la 

mateixa dins la planta. 

La nomenclatura que es segueix es la següent:  A-B-C 

On  

A: Abreviació del tipus d’equip. En cas dels bombes la lletra assignada P. 

B: Numero de tres dígits que resumeix l’àrea on està ubicat el compressor. 

C: Indicarà si el compressor esta doblat o no. En cas que estigui doblat, aquesta posició 

s’indicarà com A i B com indicatiu de que existeixen dos equips idèntics. 
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4.2.4. Llistat de bombes 

Taula 4.2.1. -Llistat de bombes A-100 
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Taula 4.2.3. Llistat de bombes A-200 

 

 

Taula 4.2.4. Llistat de bombes A-300 
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Taula 4.2.5. Llistat de bombes A-400 
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Taula 4.2.6. Llistat de bombes A-500 
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Taula 4.2.7. Llistat de bombes A-600 

 

Taula 4.2.8. Llistat de bombes A-700 
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4.2.5 Fulls d’especificacions de les bombes 

4.2.5.1 Fulls especificacions A-100 
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4.2.5.2. Fulls especificacions A-200 
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4.2.5.3. Fulls d’especificacions  A-300 
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4.2.5.4. Fulls d’especificacions A- 400 
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4.2.5.5. Fulls d’especificacions A-500 
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4.2.5.6. Fulls d’especificacions A-600 
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4.2.5.7. Fulls especificacions A-700 
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4.3. Compressors 

4.3.1. Introducció 

Els compressors són dispositius dissenyats per augmentar la pressió, la diferència amb les 

bombes és que els compressors augmenten la pressió dels fluids comprensibles, com ara vapors 

i gasos. El funcionament dels compressors consisteix en augmentar la pressió del fluid i la seva 

energia cinètica, fet que fa que el volum específic del fluid disminueixi a mesura que passa per 

l’equip fent que augmenti considerablement la temperatura.  

Igual que les bombes, abans del compressor és col·locaran filtres en “y” per evitar l’entrada de 

possibles sòlids en suspensió.  

4.3.2. Selecció de compressors 

Existeixen diferents tipus de compressors, que es poden classificar en dos grups: 

 Desplaçament positiu: on es poden trobar dos tipus, alternatius i rotatius. 

 Desplaçament dinàmics: on es poden trobar dos tipus, axial i centrífugs. 

 

Compressors de desplaçament: 

En general, aquests tipus de compressors són el més utilitzats en la gran majoria del món de la 

indústria química degut a la seva flexibilitat per treballar a diferents nivells de cabals d’operació 

i amplia gamma de pressions. 

El seu mecanisme es basa en una reducció mecànica de l’espai del gas d’entrada amb un espai 

determinat, causant un augment instantani de pressió en el fluid. 

Aquest tipus de compressors es poden distingir dos tipus: 

 Compressors alternatius: 

Aquest tipus de compressor compten amb un pistó que es mou en l’interior d’un 

cilindre. Aquest cilindre és l’element actuador de compressió mitjançant el qual 

s’aconsegueix la reducció del volum de gas a comprimir. El seu mecanisme conté peces 

molt detallades que fan que el cost i manteniment del accessori siguin elevats. 

 

 Compressors rotatius: 

Aquets tipus de compressors aconsegueixen reduir el volum del gas, tenint com a 

conseqüència l’augment de pressió ja esmentat anteriorment, mitjançant espires, 

conegut també com a compressor de espires. 

 

 

 

 

 

                         Figura 4.3.1. Exemple compressor de espires 
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Compressors dinàmics: 

Aquets tipus de compressors són equips de flux continu on el seu funcionament es basa en 
transformar l’energia cinètica en pressió. Els més utilitzats en la indústria són els centrífugs. 
 

 Compressors centrífugs: 

Aquests tipus de compressor, el seu sistema d’impulsió que s’utilitza consisteix en la 

impulsió mitjançant un àlep, aquest és una peça que forma part del motor d’impulsió. 

Aquets tipus d’equips permeten tenir velocitats d’alta rotació, així com també 

permeten treballar en un ampli rang de cabals amb temps d’operació discontinu. Les 

velocitats de rotació tenen un rang que va des de 3000 a 80.000 rpm, amb uns cabals 

que van oscil·lant entre els 850 i els 50.000 m3/h. A més a més presenten una alta 

fiabilitat sense reparacions durant un temps de treball de 18.000 hores, (750 dies). 

El disseny d’aquets compressors vindran determinats per la norma de disseny API617 

per temes de seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.2. Exemple compressor centrífug. 

 

A l’hora d’escollir el compressor adequat per la planta NIROA, s’ha de tenir en compte diversos 

paràmetre com ara, les propietats del fluid, la compressibilitat del gas i el cabal d’operació. 

A continuació es presenta gràficament la relació entre pressió i cabal d’operació, juntament 

amb la classificació de compressors depenent de les condicions esmentades. 
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Figura 4.3.3. Relació entre cabal i pressió d’operació per selecció de compressor. 

Per la selecció del compressor un altre punt clau és el manteniment que comporten aquests. Els 

compressors centrífugs requereixen d’un manteniment menys explícit en comparació amb 

altres tipus de compressors.  

Per la planta es necessita un compressor per la comprensió de matèries primeres, (monòxid de 

carboni) i un altre d’abastiment de aire comprimit de servei a la planta i l’accionament de 

vàlvules de control. Tenint en compte els paràmetres esmentats anteriorment el compressor 

escollit és compressor centrífug. 

 

4.3.3. Nomenclatura dels compressors 

Igual que la resta d’accessoris, per la identificació dels compressors es genera una 

nomenclatura, anàloga a la de les bombes, que permet la ubicació de la mateixa dins la planta. 

La nomenclatura que es segueix es la següent: A-B-C 

On  

A: Abreviació del tipus d’equip. En cas dels compressors la lletra assignada Co. 

B: Numero de tres dígits que resumeix l’àrea on està ubicat el compressor. 

C: indicarà si el compressor està doblat o no. En cas que estigui doblat, aquesta posició 

s’indicarà com A/B com indicatiu de que existeixen dos equips idèntics. 
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4.3.4. Llistat de compressors 

Taula 4.3.1. Llistat dels compressors. 
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4.3.5. Fulls d’especificacions dels compressors 
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4.4. Vàlvules 

4.4.1. Introducció 

Una vàlvula té com a funció principal regular la quantitat de fluid que deixa passar pel seu 

interior. Per realitzar aquesta funció de forma precisa i fiable disposa de varis components. Els 

més importants es troben detallats a continuació. 

 Cos (1) és la part a través de la qual circula el fluid. 

 Obturador (3) és l’element que fa que la secció de pas variï, regulant així el cabal de 

fluid, i en conseqüència, la pèrdua de pressió. Poden ser de disc, bola o llentia. 

 Accionament o actuador (4) és la part de la vàlvula que fa que l’obturador es mogui a 

una posició concreta. Pot ser motoritzat, mecànic, neumàtic, manual o electromagnètic. 

 Tancament (5) s’encarrega d’unir el cos amb l’accionament. Llavors, garanteix 

l’estanquitat per l’eix. 

 Manxa (6) garanteix la estanquitat exterior de la vàlvula. S’empra quan el fluid de 

procés és molt corrosiu, tòxic, viscós, entre d’altres, i per tant, requereix unes mesures 

especials d’estanquitat. 

 Eix (7) uneix l’accionament amb l’obturador, transmitent a aquest últim la força 

necessària per  que es posicioni. 

 Connexions (8) permeten el muntatge de la vàlvula en la canonada. Hi ha diferents tipus 

de connexions entre les que destaquen a connexió wafer, clamp, bridada, roscada i 

soldada. A la figura 4.X es mostren els tipus de connexions. 

 

Figura 4.4.1. Esquema dels components d’una vàlvula 
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Figura 4.4.2. Tipus de connexions 

4.4.2. Selecció de vàlvules 

La selecció d’una vàlvula depèn de la pressió, la temperatura, el cabal, el diàmetre de la 

canonada, entre d’altres.  També, s’ha de tenir en compte el material de la vàlvula així com la 

funció que durà a terme. 

Segons la seva funció podem trobar dos tipus de vàlvules:  

 Vàlvules de tot o res són aquelles que només tenen dues posicions: oberta o tancada.  

 Vàlvules de regulació o control  són aquelles que poden variar l’obertura, i per tant, 

deixar passar més o menys fluid en funció del que es requereix. 

Llavors, les vàlvules de regulació són emprades per a la major part de control de la planta ja que 

permet la variació de cabal. 

 

4.4.3. Definicions generals 

4.4.3.1. Vàlvules de control 

Una vàlvula de regulació no és res més que una vàlvula a la que se li ha acoblat un actuador i 

posicionador. Els actuadors que s’acoblen a les vàlvules per dur a terme la regulació de 

l’obertura d’aquest a poden ser neumàtics o elèctrics. 

Les vàlvules de control emprades a NIROA FAI consten d’un actuador neumàtic amb 

posicionador electroneumàtic. Aquest tipus de vàlvules tenen un alimentació de 6 bars d’aire 

comprimit. Al rebre la senyal analògica 4-20 mA enviada pel controlador mitjançant Profibus 

giren l’obturador  per variar la secció de pas.  

Si el fluid és vapor es recomana emprar vàlvules de papallona, en canvi, si és líquid recomana 

vàlvules de seient.  

El principal problema de les vàlvules de control és la cavitació. Aquest fenomen sorgeix quan a 

un líquid que circula per una canonada se l’estrangula el pas mitjançant una vàlvula de control, 

fent que la velocitat augmenti de forma considerable. Aquest fet, comporta una pèrdua de 

pressió. Si aquesta pèrdua de pressió baixa per sota de la pressió de saturació del fluid, part 

d’aquest passa a bombolles de vapor que busquen zones de major pressió on col·lapsen 
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bruscament. Aquestes zones solen ser la pròpia bomba i la canonada immediatament posterior. 

Llavors, les bombolles de vapor formen una zona de cavitació on es produeixen implosions de 

bombolles creant petites porcions de fluids a gran velocitat que glopegen les parets de la 

vàlvula. Aquests cops contra la vàlvula la fan malbé creant erosions.  

En aquells llocs on la cavitació sigui inevitable es poden prendre mesures com ara emprar un 

obturador cònic en vàlvules de seient o reduir el diàmetre el seient. 

 

4.4.3.2. Vàlvules automàtiques 

Les vàlvules automàtiques són vàlvules de tot-res que incorporen dos finals de carrera i una 

electrovàlvula. L’electrovàlvula permet el comandament dels actuadors neumàtics. Reben una 

senyal elèctrica i la transformen  en pas o no d’aire. A la següent figura es mostra una vàlvula 

automàtica on el número 2 és l’actuador nemàtic, el 3 l’electrovàlvula i el 6 els finals de carrera. 

 

 

Figura 4.4.3.: Vàlvula automàtica 

Les vàlvules automàtiques emprades en aquest cas són vàlvules de tipus manxa. Aquestes 

vàlvules d’interrupció amb manxa es poden emprar en sistemes de vapor, gas, líquid, 

condensats i aigua. A més a més, eliminen completament les fugues per l’eix, aconseguint una 

estanquitat total. 

 

4.4.3.3. Tipus de vàlvula 

 Vàlvules antiretorn 

Les vàlvules d’antiretorn tenen com a principal funció evitar el pas del fluid en el sentit contrari 

al desitjat. Aquesta vàlvula es basa en la diferència de pressions entre l’entrada i la sortida per 

obrir-se o tancar-se. És a dir,  la vàlvula està sempre oberta quan passa el fluid fins el moment 

en que aquest perd velocitat o pressió. Llavors, la vàlvula es tanca evitant el contraflux.  
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Aquestes vàlvules s’empren després de cada bomba per evitar el cop d’ariet i també en els 

venteigs per evitar que el fluid retorni. 

 Vàlvula de comporta 

Les vàlvules de comporta es basen en que el disc es mou perpendicularment a la direcció del 

fluid i l’actuador només a de vèncer mínimes forces de fricció.  

Aquestes vàlvules tenen un gran versatilitat, i es poden emprar senzilles, com a vàlvules de 

regulació o com vàlvules de tot-res. A més a més, són aptes per instal·lacions amb fluids amb 

partícules en suspensió. També, tenen una alta estanqueïtat.  

Aquestes vàlvules són emprades abans i després d’una bomba ja que tenen una alta estanquitat 

i permeten realitzar el bypass de bombes. 

 Vàlvula de bola 

Aquest tipus de vàlvula consta d’un element esfèric perforat que permet el pas del fluid en 

funció de la posició en la que es troba. 

Aquest tipus de vàlvula són emprades en els bypass. 

 Vàlvula de papallona 

Aquests tipus de vàlvules tenen en el seu interior una placa anomenada papallona que cobreix 

tota la secció de pas. Gira sobre un eix vertical, i depenen de la posició de l’eix, la placa ocupa 

més o menys secció de pas permetent el pas d’un cabal concret.  

 Vàlvula de seient 

Les vàlvules de seient consten d’un obturador pla o de seient. La secció de pas varia en funció 

de la posició a la que es troba l’obturador. Aquest tipus de vàlvules permeten regular el cabal de 

forma precisa. 

 Vàlvula manual 

Aquests tipus de vàlvules normalment són de bola o comporta i consten d’una maneta que al 

ser girada mou l’obturador ii tanca i obre la vàlvula. Aquest tipus de vàlvules s’empren en els 

drenatges.  

 Vàlvula reductores de pressió 

Les vàlvules reductores de pressió són aquelles que disminueixen la pressió del fluid. Es basen 

en l’estrangulació del conducte en funció de la diferència de pressió que es tingui a l’entrada i 

sortida de la vàlvula. La pèrdua de càrrega és proporcional a l’estrangulament.  

Aquest tipus de vàlvules s’empren per reduir la pressió en alguns punts del procés com ara 

després dels reactors.  

 Vàlvules de blanqueting o inertització 

Aquestes vàlvules tenen un subministrament de nitrogen a una pressió lleugerament més 

elevada respecte la de l’equip que es vol inertitzar. També, estan connectades a l’equip. Quan la 

pressió del tanc és inferior a la pressió del nitrogen, la vàlvula de blanqueting s’obre i permet el 
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pas de nitrogen. Quan la pressió s’ha regulat, la vàlvula es tanca. Llavors, aquestes vàlvules 

basen el seu funcionament en diferencials de pressió. 

Aquestes vàlvules són emprades quan es necessita inertitzar un equip per evitar que 

substancies inflamables entrin en contacte amb l’aire. 

 Vàlvules de seguretat 

Les vàlvules de seguretat emprades es basen en l’apertura mitjançant un motlle. Aquets motlle 

es tara a una pressió. Quan la pressió de l’equip supera la pressió de tarat, la vàlvula s’obre 

alliberant la sobrepressió i després es torna a tancar. Aquestes vàlvules es taren a una pressió 

superior a la pressió de treball i inferior a la pressió mecànica que suporta l’equip.  

Es col·loquen en tots aquells equips amb pressions per sobre de 1.5 atm per evitar explosions a 

conseqüència de sobrepressions. 

Un cop s’ha obert una vàlvula de seguretat, aquesta a de ser retirada per revisar la pressió de 

tarat. Després, es precinta i es pot tornar a instal·lar. 

La sortida d’aquestes vàlvules s’ha canalitzat per prevenció de riscos i per evitar una possible 

contaminació. 

 

Figura 4.4.4. Vàlvules de seguretat. 

 Vàlvules d’alleujament de pressió o buit 

Aquests tipus de vàlvules funcionen igual que les vàlvules de seguretat, però amb la diferencia 

que es col·loquen per alliberar sobrepressions mínimes. A més a més, no necessiten ser 

precintades. 

Aquestes vàlvules s’instal·len en tots els equips inertitzats per alliberar les sobrepressions. 

 Disc de ruptura 

Els discos de ruptura són equips de seguretat emprats per alliberar sobrepressions elevades. 

Quan l’equip supera la pressió que resisteix mecànicament el disc de ruptura, aquest es trenca 

alliberant així la pressió de l’equip. 

S’ha instal·lat dos discos de ruptura, un a cada reactor com a mesura extra de seguretat. 
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4.4.4. Llistat de vàlvules    

A continuació, es mostren llistats de vàlvules implicades a control, així com la resta de vàlvules 

que es troben a la planta. 

Taula 4.1.1. Llistat de vàlvules. 

Full

Planta

Localitat

Projecte Revisió

Àrea Equip

100

100
100

100

100

100
100

100

100

100
100

100

100

100
100

100

100

100
100

100

100

100
100

100

100

100

100
100

100

100

100 E-101
200 M-201

200 E-201

200

200
200

200

200

300
300

300

300

300
300

300
300
300
300
300
300
300

E-303
Automàtica

Vàlvula d'alleujament de pressió i buit
Vàlvula de control
Vàlvula de control
Vàlvula de venteigP-SV-E303-1

E-302

L-CV-R301-1B
P-CV-R301-2
P-SV-R301-2
T-CV-R301-3
T-CV-E303-2

Automàtica
Neumàtica
Neumàtica

R-301

T-107

T-108

R-201

T-302

E-301

T-102

T-103

T-104

T-105

T-106

Vàlvula de control Neumàtica
Vàlvula de control Neumàtica

Vàlvula de blanqueting Automàtica

Vàlvula de venteig Automàtica

Vàlvula de control Neumàtica
Vàlvula de venteig Automàtica

Vàlvula de blanqueting Automàtica
Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

Vàlvula de control Neumàtica

Vàlvula de blanqueting Automàtica

Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

Vàlvula de control Neumàtica

Vàlvula de control Neumàtica

Vàlvula de control Neumàtica

Vàlvula de control Neumàtica

Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

Vàlvula de control Neumàtica
Vàlvula de control Neumàtica

Vàlvula automàtica Elèctrica
Vàlvula automàtica Elèctrica

Vàlvula de blanqueting Automàtica

Vàlvula automàtica Elèctrica

Vàlvula automàtica Elèctrica

Vàlvula de venteig Automàtica

Vàlvula automàtica Elèctrica

Vàlvula automàtica Elèctrica
Vàlvula de venteig Automàtica

Vàlvula automàtica Elèctrica
Vàlvula de blanqueting Automàtica

Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

Vàlvula de blanqueting Automàtica

Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

Vàlvula automàtica Elèctrica

Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

Vàlvula automàtica Elèctrica

Vàlvula automàtica Elèctrica

Vàlvula automàtica Elèctrica

Vàlvula automàtica Elèctrica
Vàlvula de blanqueting Automàtica

Vàlvula automàtica Elèctrica
Vàlvula de blanqueting Automàtica

Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

Elèctrica
Vàlvula de blanqueting Automàtica

Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

Vàlvula automàtica Elèctrica

LLISTAT DE VÀLVULES

Data 20/6/16

Vàlvula automàtica Elèctrica

T-101

T-CV-E302-2
P-SV-E302-1

L-CV-R301-1A

1 de 3

-

Vàlvula automàtica

P-SV-R201-2

T-CV-R201-3

P-CV-T302-2
P-SV-T302-2

T-CV-E301-2

P-SV-E301-1

T-CV-E101
F-CV-M201-2

T-CV-E201

F-CV-R201-1

P-CV-R201-2
P-CV-R201-2

L-HV-T107-1

PSV-T107-2

L-HV-T108-1
L-HV-T108-1

P-CV-T108-2

P-SV-T108-2

P-CV-T105-2

P-SV-T105-2

L-HV-T106-1

L-HV-T106-1
PSV-T106-2

L-HV-T107-1

L-HV-T104-1

L-HV-T104-1
P-CV-T104-2

P-SV-T104-2

L-HV-T105-1

L-HV-T105-1

P-CV-T102-2

P-SV-T102-2

L-HV-T103-1

L-HV-T103-1
P-CV-T103-2

P-SV-T103-2

L-HV-T101-1

L-HV-T101-1
P-CV-T101-2

P-SV-T101-2

L-HV-T102-1

L-HV-T102-1

Núm. 1

Nomenclatura Descripció Actuació

Empresa Niroa Acid Formic Industry

Producció d'àcid fòrmic

Igualada
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Taula 4.4.2. Llistat de vàlvules. 

 

 

Full

Planta

Localitat

Projecte Revisió

Àrea Equip

400 E-401

400
400

400 E-402

400

400
400

400

400

400
400

400

500

500
500 E-502

500

500

500
500

500

500

500
500

500

500

500

500
500

500

500

500 M-501
600

600

600 M-601

600 C-601
600 E-605

600 E-603

600

600
600

600

600

600 E-604
600 E-606

700

700

700
700
700

700

700

T-601

C-602

T-701

T-702

F-401

C-401

F-501

C-501

C-502

C-503

L-HV-T702-1 Vàlvula automàtica Elèctrica

PSV-T702-2 Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

T-HV-T701-3 Vàlvula automàtica Elèctrica
L-HV-T702-1 Vàlvula automàtica Elèctrica

L-HV-T701-1 Vàlvula automàtica Elèctrica

L-HV-T701-1 Vàlvula automàtica Elèctrica

PSV-T701-2 Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

T-CV-E604 Vàlvula de control Neumàtica
T-CV-E606 Vàlvula de control Neumàtica

T-CV-C602-8 Vàlvula de control Neumàtica

T-CV-C602-9 Vàlvula de control Neumàtica

L-CV-C602-5 Vàlvula de control Neumàtica
P-SV-C602-7 Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

T-CV-E603 Vàlvula de control Neumàtica

dP-CV-C602-1 Vàlvula de control Neumàtica

F-CV-M601-1 Vàlvula de control Neumàtica

L-CV-C601-3 Vàlvula de control Neumàtica
T-CV-E605 Vàlvula de control Neumàtica

L-T-T601 Vàlvula automàtica Elèctrica

L-SH-T601 Vàlvula automàtica Elèctrica

T-CV-C503-8 Vàlvula de control Neumàtica

L-CV-M501-2 Vàlvula de control Neumàtica

L-CV-C503-4 Vàlvula de control Neumàtica
P-SV-C503-6 Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

T-CV-C503-7 Vàlvula de control Neumàtica

T-CV-C502-8 Vàlvula de control Neumàtica

T-CV-C502-9 Vàlvula de control Neumàtica

dP-CV-C503-1 Vàlvula de control Neumàtica

L-CV-C502-5 Vàlvula de control Neumàtica
P-SV-C502-7 Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

T-CV-C501-9 Vàlvula de control Neumàtica

dP-CV-C502-1 Vàlvula de control Neumàtica

L-CV-C501-5 Vàlvula de control Neumàtica

P-SV-C501-7 Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica
T-CV-C501-8 Vàlvula de control Neumàtica

P-CV-F501-2 Vàlvula de control Neumàtica
T-CV-E502 Vàlvula de control Neumàtica

dP-CV-C501-1 Vàlvula de control Neumàtica

T-CV-C401-11 Vàlvula de control Neumàtica

L-CV-F501-1 Vàlvula de control Neumàtica

P-CV-C401-8 Vàlvula de blanqueting Automàtica

P-SV-C401-9 Vàlvula de venteig Automàtica
T-CV-C401-10 Vàlvula de control Neumàtica

L-CV-C401-5 Vàlvula de control Neumàtica
P-SV-C401-7 Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

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

Vàlvula de control Neumàtica

T-CV-E402 Vàlvula de control Neumàtica

dP-cv-c401-1 Vàlvula de control Neumàtica

LLISTAT DE VÀLVULES

Empresa Niroa Acid Formic Industry
2 de 3

Data 20/6/16Producció d'àcid fòrmic

Igualada

Núm. 1

Nomenclatura Descripció Actuació

T-CV-E401

-

Vàlvula de control Neumàtica

L-CV-F401-1 Vàlvula de control Neumàtica
P-CV-F401-2
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Taula 4.4.3. Llistat de vàlvules. 

 

Taula 4.4.4. Llistat de vàlvules. 

 A100 A200 A300 A400 A500 A600 A700 

Vàlvula general 44 21 28 38 76 52 28 

Vàlvula antiretorn 24 7 10 13 24 16 14 

Vàlvula de bola 2 7 10 11 20 15 12 

Vàlvula reductora de pressió 0 1 1 1 1 0 0 

Vàlvula manual 6 2 3 1 1 0 0 

 

 

4.5. Accessoris 

4.5.1. Introducció 

Les línies que transporten els fluids al llarg de la planta, no només estan formades per 

canonades i vàlvules sinó que també hi han una sèrie d’accessoris indispensables que s’han de 

considerar per al correcte funcionament de les canonades. 

A la planta de producció d’àcid fòrmic que s’està valorant, només es requereixen tres tipus 

d’accessoris, per tal de dur un control i millorar l’eficiència del procés. 

Es tracta de filtres en Y, purgadors de gasos i vàlvules de presa de mostres.  

 Filtres en Y:  S’empren per a la retenció dels elements en suspensió del fluid. Aquests es 

troben situats normalment a les sortides dels tancs, abans de les bombes, per evitar les 

obstruccions de les mateixes. També es situen abans de la càrrega dels tancs. 

Full

Planta

Localitat

Projecte Revisió

Àrea Equip

700 T-702

700
700
700
700
700
700
700
700

T-703

T-704

T-HV-T704-3 Vàlvula automàtica Elèctrica

L-HV-T704-1 Vàlvula automàtica Elèctrica
L-HV-T704-1 Vàlvula automàtica Elèctrica
PSV-T704-2 Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica

PSV-T703-2 Vàlvula d'alleujament de pressió i buit Automàtica
T-HV-T703-3 Vàlvula automàtica Elèctrica

T-HV-T702-3 Vàlvula automàtica Elèctrica

L-HV-T703-1 Vàlvula automàtica Elèctrica
L-HV-T703-1 Vàlvula automàtica Elèctrica

20/6/16Producció d'àcid fòrmic

Igualada

Núm. 1 -

Nomenclatura Descripció Actuació

LLISTAT DE VÀLVULES

Empresa Niroa Acid Formic Industry
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Figura 4.5.1 Exemple filtre en Y. 

 Purgador de gasos: Aquests tipus d’accessoris tenen la funció d’eliminar els condensats. 

Aquets tipus d’accessori s’utilitza quan es treballa amb un vapor o gas. 

 

Figura 4.5.2 Exemple purgador. 

 Vàlvules de presa de mostres: Aquest tipus de vàlvules serveixen per extraure 

directament el fluid de la canonada. Aquest tipus de bombes poden ser utilitzades en 

condicions de pressió elevades o per pressions al buit. 

 

 

 

 

 

 

Exemple 4.5.3. Exemple vàlvula presa de mostres. 
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4.5.2. Llistat d’accessoris 

En el següent apartat, s’adjunten tots els accessoris presents en la planta de producció d’àcid 

fòrmic. 

Taula 4.5.1. Llistat d’accessoris de procés i serveis de l’A-100. 

 

Taula 4.5.2. Llistat d’accessoris de procés i serveis de l’A-200. 
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Taula 4.5.3. Llistat d’accessoris de procés i serveis de l’A-300. 

 

Taula 4.5.4. Llistat d’accessoris de procés i serveis de l’A-400. 
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Taula 4.5.5. Llistat d’accessoris de procés i serveis de l’A-500. 

 

Taula 4.5.6. Llistat d’accessoris de procés i serveis de l’A-600. 
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Taula 4.5.7. Llistat d’accessoris de procés i serveis de l’A-700. 
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