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9.1 INTRODUCCIÓ 

La operació de la planta és de gran importància. Es gràcies al bon funcionament de la 

planta que s’assoleixen les tones esperades anualment. La operació de la planta es 

considera un cop ja es treballa en continu i la posta en marxa ha acabat començant un 

nou cicle de producció.  

9.2 TREBALLADORS PRESENTS A LA PLANTA 

Fer possible un bon funcionament depèn, no només dels equips i instruments que 

conformen el procés, també d’una sèrie de treballadors a la planta.  

Els treballadors són necessaris tot i la gran automatització que hi ha a la planta. La 

planta té diferents torns de treball, per garantir una organització de treball el millor 

possible.  

Els diferents professionals que trobarem a la planta Anilex CO són: el cap de fàbrica, 

caps de secció, un equip d’enginyers, laborant, cap de torn, equip d’operaris, I+D, 

contables i administratius, equip de màrqueting i subcontractes. En aquest últim grup, 

ens referim a empreses externes contractades per a dur a terme funcions tals com: 

neteja, manteniment, embassat, seguretat; entre d’altres. 

Les tasques a realitzar pel personal de fàbrica són: 

 Supervisar el funcionament correcte dels sistemes de control. 

 Realitzar el manteniment del equips que formen el procés. 

 Encarregar-se de la regeneració de catalitzador, és a dir, de les operacions 

discontinues. 

 Corregir aquelles anomalies que identifiqui el sistema de control i no siguin 

corregides aquest mateix. 

 Verificar cada cert temps que el procés segueix treballant a les condicions 

esperades i que els diferents productes són els predits o esperats. 

 Resoldre les situacions de perill.  
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Els altres treballadors tenen funcions típiques del seu càrrec: 

 Laborant: encarregat de la supervisió del manteniment de qualitat de les 

matèries primeres i del producte acabat. A més a més, assegurar que els 

residus es tracten segons la normativa, la qual la podem trobar al capítol de 

Medi Ambient. 

 I+D: departament dedicat a la investigació i desenvolupament de nous mètodes 

més econòmics. 

 Administració o màrqueting: tasques típiques tals com comptabilitat, recursos 

humans, compres de material necessari per la producció... 

9.3 DESCÀRREGA I EMMAGATZAMATGE DE LES MATÈRIES PRIMERES 

La descàrrega de les matèries primeres és un dels passos més importants, en aquest 

pas els operaris han de supervisar la metodologia amb la qual és farà el transvasament 

del camió al tanc. Si es produeix un error, aquest error farà endarrerir-se la resta del 

procés. És per aquest motiu, que sempre en el moment de descàrrega de matèries 

primeres hi haurà un o més operaris. 

El fenol prové d’una indústria veïna que produeix aquesta matèria primera, mentre 

que l’amoníac ve d’un altre polígon industrial.  

La descàrrega tindrà lloc mitjançant una vàlvula automàtica que treballarà sota 

permisos.  

Abans de dur a terme la connexió de la mànega amb el tanc, es revisarà l’estat de la 

mànega i de les juntes i altres aspectes a tenir en compte, així es garantirà un 

procediment el més efectiu possible.  

El procediment a seguir doncs és: 

 Mesurar el pes del camió abans de la descàrrega. 

 Apagar el motor. 

 Fixar les rodes del camió. 

 Connexió amb la presa a terra. 
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 Mesura de la mostra per garantir la qualitat del producte comprat. 

 Obertura de la vàlvula neumàtica. 

 Descàrrega del producte evitant possibles fuites o vessaments. 

 Mesura del pes del camió un cop finalitzada la descàrrega, en cas que aquesta 

no hagi estat complerta, s’ajudarà a la descàrrega completa mitjançant 

nitrogen a pressió de 2 atm màxim. 

9.4 OPERACIÓ A LA PLANTA 

9.4.1 ÀREA DE PRODUCCIÓ 

La zona de reacció esta formada per tres reactors: dos dels quals treballen en 

discontinu i sempre estan en ús, i un tercer recanvi que únicament treballarà davant 

de possibles fallades de la planta, o en cas que un dels altres reactors necessites algun 

tipus de manteniment especial.  

L’àrea de producció o reacció esta proveïda de equips previs de vaporització i 

posteriors de condensació, ja que la reacció és en estat gasós, però s’intenta que el 

fluid circuli en estat líquid per la resta del procés.  

En aquesta àrea s’ha de tenir especial atenció donades les altes temperatures i 

pressions que s’assoleixen. La zona conté una barreja de gasos calents, la qual dóna 

lloc a una atmosfera tòxica que pot asfixiar i provocar cremades. Els operaris han de 

disposar del EPIs necessàries per treballar amb aquest producte i estar segurs per 

realitzar les mesures de manteniment i la recàrrega de catalitzador.  

La recàrrega o regeneració del reactor s’ha de fer de forma periòdica. El catalitzador 

utilitzat té una vida útil de 50 dies, si més no, aquest va perdent activitat a mesura que 

passen els dies, per aquest motiu, la regeneració està programada a fer-se cada 40 

dies, assegurant el màxim de productivitat del catalitzador i tenint en compte el seu 

preu al mercat.   

La regeneració del reactor també planteja una sèrie de problemes que poden afectar al 

procés directa o indirectament. El  principals problema que presenta el sistema de 

regeneració és la llargada del cicle d’ aquest.  



CAPITOL 9: OPERACIÓ DE LA PLANTA 
 
 

8 
 

Per evitar aquest  problema, els operaris han de conèixer en tot moment la quantitat 

de reactius i productes que es troben dins del reactor.  

El procés de regeneració s’ha de dur a terme en el mínim temps possible i augmentant 

la temperatura del catalitzador a gairebé la temperatura de la reacció. Augmentant la 

temperatura del catalitzador prèviament, ajudarem a que el catalitzador tingui una 

vida útil més llarga, ja que no hi haurà pèrdua de temps en escalfar-se dins del reactor. 

Fent la regeneració en el mínim temps possible, evitarem un augment en el temps de 

producció i evidentment, aconseguirem un augment en la producció del producte 

desitjat, aquest augment, si és duu a terme de forma correcte i efectiva la regeneració, 

pot venir bé davant possibles aturades del procés per raons diverses com: alguna fuita, 

una aturada del corrent elèctric, entre d’altres. 

9.4.2 ÀREA DE PURIFICACIÓ 

A la zona de purificació es troben totes les unitats de separació del producte final, 

consta d’una columna de destil·lació flash, una columna de destil·lació extractiva, un 

separador de fases i dues columnes de destil·lació a baixa pressió. A més a més, s’hi 

troben els bescanviadors de calor, compressors, vàlvules d’expansió i tanc d’agitació 

pertinents. 

9.4.2.1 ZONA DE LA COLUMNA FLASH 

En la primera columna de destil·lació flash, la zona conté substàncies corrosives i 

tòxiques, que a més estan a una pressió de 2 bars, per tant els operaris que realitzin 

feines en aquesta zona hauran de portar una protecció adequada i seguir de manera 

rigorosa els protocols al manipular qualsevol equip o vàlvula. Els equips de protecció 

individual es detallen al capítol 5. 

En aquesta columna és necessari realitzar una supervisió periòdica del funcionament 

correcte, per això es realitza una pressa de mostra del destil·lat per verificar que el 

corrent té una concentració majoritària de amoníac per ser recirculat al inici del procés 

de producció com a reactiu en excés.  

En aquesta columna tot el sistema de control està automatitzat, on caldrà supervisar 

periòdicament aquests sistemes de control  de nivell i pressió. 
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9.4.2.2 ZONA DE LA COLUMNA DE DESTIL·LACIÓ EXTRACTIVA 

La segona d’unitat de procés és la columna de destil·lació extractiva, es tracta d’una 

columna a pressió atmosfèrica on s’afegeix un corrent d’entrada de benzè líquid a una 

temperatura de 70ºC. Aquesta operació és crítica dins del procés ja que aquesta 

operació permet desplaçar les volatilitats de la mescla azeotròpica dels productes 

anilina-aigua. En aquesta zona també hi ha compostos corrosius, tòxics i que 

reaccionen amb la humitat de l’aire on els operaris que realitzin feines en aquesta zona 

hauran de portar una protecció adequada i seguir de manera rigorosa els protocols al 

manipular qualsevol equip o vàlvula. Els equips de protecció individual es detallen al 

capítol 5. 

Al tractar-se d’una columna de destil·lació extractiva amb rebliment estructurat 

Mellacarbon™, quan es realitza la parada de producció els mesos del estiu es pot 

canviar aquest rebliment estructurat en aquest període de temps. Encara que es tracta 

d’un rebliment amb molta estabilitat tèrmica i resistència a la corrosió cal realitzar 

aquests canvis anualment si és necessari. 

Es necessari realitzar revisió periòdica del correcte funcionament del control de 

temperatura del calderí i de nivell de la columna i verificar l’entrada de benzè al 

sistema. També, cada cert temps cal buscar indicis de corrosió i manteniment de 

compressors. 

9.4.2.3 ZONA DEL SEPARADOR DE FASES 

El corrent de caps de la columna extractiva és conduit a un separador de fases, que fa 

una primera separació per extreure benzè i aigua del corrent del producte. En aquesta 

zona hi ha compostos corrosius i  tòxics, per tant els operaris que realitzin feines en 

aquesta zona hauran de portar una protecció adequada i seguir de manera rigorosa els 

protocols al manipular qualsevol equip o vàlvula. Els equips de protecció individual es 

detallen al capítol 5. 

En aquest separador de fases tot el sistema de control està automatitzat, on caldrà 

supervisar periòdicament aquests sistemes de control de nivell i pressió. 
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9.4.2.4 ZONA DE LA PRIMERA COLUMNA DE DESTIL·LACIÓ A BAIXA PRESSIÓ 

Aquesta zona és de gran importància per la purificació final de l’anilina. En aquesta 

zona es treballa a baixa pressió, 0,8 atm,  per la correcta separació dels productes no 

desitjats i l’anilina, on per caps s’obtindrà un corrent a tractar que contindrà benzè, 

aigua i traces d’amoníac, i per cues el corrent del producte desitjat. 

Com que en aquesta zona es troben tots aquest compostos tòxics i corrosius els 

operaris que realitzin feines en aquesta zona hauran de portar una protecció adequada 

i seguir de manera rigorosa els protocols al manipular qualsevol equip o vàlvula. Els 

equips de protecció individual es detallen al capítol 5. 

Al tractar-se d’una columna de destil·lació amb rebliment estructurat Mellacarbon™, 

quan es realitza la parada de producció els mesos del estiu es pot canviar aquest 

rebliment estructurat en aquest període de temps. Encara que es tracta d’un rebliment 

amb molta estabilitat tèrmica i resistència a la corrosió cal realitzar aquests canvis 

anualment si és necessari. 

També és necessària una revisió periòdica del sistema de control automatitzat de 

pressió, temperatura de condensador i de calderí, i de nivell de la columna pel seu 

correcte funcionament i la seguretat de la planta.  

Per acabar, cal realitzar un manteniment diari de la vàlvula d’expansió de la entrada de 

la columna. 

9.4.2.5 ZONA DE LA SEGONA COLUMNA DE DESTIL·LACIÓ A BAIXA PRESSIÓ 

La última unitat de separació del procés és una columna de destil·lació a quasi el buit, a 

0,07 atm, on s’obté l’anilina amb una puresa del 99,26%. En aquesta columna el 

corrent de cues serà recirculat a l’inici de l’àrea de producció per a reaprofitar el fenol 

sobrant i el de caps serà el producte final.  Com ja s’ha esmentat en tota la zona de 

purificació, caldrà que els operaris que realitzin feines en aquesta zona portin una 

protecció adequada i segueixin de manera rigorosa els protocols al manipular 

qualsevol equip o vàlvula per seguretat. 
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Com s’ha esmentat anteriorment, per columnes de destil·lació amb rebliment 

estructurat Mellacarbon™, quan es realitza la parada de producció els mesos del estiu 

es pot canviar aquest rebliment estructurat en aquest període de temps. Encara que es 

tracta d’un rebliment amb molta estabilitat tèrmica i resistència a la corrosió cal 

realitzar aquests canvis anualment si és necessari. 

 En aquesta zona hi ha bescanviadors de calor i un compressor que caldrà dur una 

revisió del seu funcionament diari. 

9.4.3 ÀREA D’EMMAGATZEMATGE DEL PRODUCTE 

L’anilina emmagatzemada està en estat líquid, a 23ºC i a 1 atmosfera de pressió, ja que 

no s’evapora fàcilment a temperatura ambient. Com es tracta d’un compost tòxic no 

tan sols en la ingesta sinó per inhalació o per contacte, una persona que treballa amb 

una exposició a la anilina elevada hauran de portar una protecció adequada i seguir de 

manera rigorosa els protocols al manipular qualsevol equip o vàlvula. Els equips de 

protecció individual es detallen al capítol 5. 

Es necessari realitzar una revisió periòdica dels tubs flexibles de càrrega i descàrrega, 

les seves vàlvules i bombes més problemàtiques, i també una supervisió de la càrrega 

dels camions cisterna. Per garantir la puresa del producte es realitzaran preses de 

mostres del producte final. A més, cal controlar el nivell dels tanc d’emmagatzematge 

dels tancs dins dels límits. 

9.4.4 ÀREA DE SERVEIS 

L’àrea de serveis es composa per equip de caldera de fluid tèrmic, torre de refrigeració 

i sistema d’aire comprimit. El servei que requereix de més implicació per part del 

personal és la torre de refrigeració, on hauran d’encarregar-se de la neteja i la 

desinfecció de l’aigua del circuit tancat. Es disposa d’un sistema de desinfecció 

mitjançant hipoclorit amb l’addició constant per mantenir la concentració de clor 

residual necessària. 

 Per evitar que les bactèries es facin resistents al hipoclorit els operaris hauran de 

realitzar una addició de biocides dues vegades l’any.  
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Les operacions que hauran de realitzar els operaris en l’àrea de serveis són la revisió 

periòdica per poder determinar si hi ha alguna anomalia en els serveis, manteniment 

periòdic de les bombes, la neteja de el filtre d’aire comprimit, una purga de 

concentrats en la torre de refrigeració i la desinfecció d’aquesta.     

9.4.5 ÀREA DE TRACTAMENT DE RESIDUS 

Aquesta àrea consta d’una operació d’oxidació tèrmica  regenerativa que permet 

oxidar el benzè, l’amoníac i l’anilina dels corrents de tractament de residus per poder 

disminuir la seva concentració.  Aquesta operació consta d’un reactor tèrmic que 

s’oxiden els compostos obtenint vapor d’aigua, diòxid de carboni i monòxid de 

nitrogen. 

Els operaris hauran de supervisar que els paràmetres de treball siguin els establerts, i 

revisar el funcionament d’aquest reactor tèrmic.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


