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9. OPERACIÓ EN PLANTA 

9.1. Introducció 
 

Aquest apartat consisteix en la descripció de les normes i tècniques d’operació de la planta un 

cop s’ha realitzat la posada en marxa i la planta treballa en continu. 

Gràcies a la implantació d’elevats equips automatitzats i d’elements de control de la planta 

s’ha assegurat un bon funcionament i s’ha reduït la presencia humana en camp. Els 

treballadors només seran necessaris per al manteniment i supervisió dels sistemes de control, 

així com la instrumentació, equips, vàlvules i bombes.  

A continuació es detallen les diferents tasques a realitzar mentre la planta funciona en estat 

estacionari: 

 Supervisar el correcte funcionament d’equips i sistemes de control. 

 Prendre mostres per ser analitzades al laboratori i fer un seguiment de la qualitat del 

producte. 

 Realitzar manteniment dels equips i instrumentació. 

 Corregir anomalies al procés no previstes pels sistemes de control. 

 Solucionar possibles situacions de perill que es puguin donar. 

S’ha de tenir en compte també les característiques del procés i dels productes que s’utilitzen. 

Les més importants són les següents: 

 Operació en continu. 

 Substàncies corrosives, tòxiques, nocives i inflamables. 

 Possibles acumulacions de residus sòlids. 

 Gasos liquats a alta pressió. 
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9.2. Operació per àrees 
 

Seguint la divisió per àrees de la planta, s’explicarà les tasques a realitzar a cada àrea de la 

planta de producció dividides segons supervisió, control i operació. 

 

9.2.1. Àrea 100 

La zona d’emmagatzematge és una zona d’alta perillositat, sobretot quan es produeix la 

càrrega dels tancs a partir dels camions cisterna. Per tant, s’haurà de tenir especial cura en 

mantenir tot el material en les condicions òptimes. 

Les tasques a realitzar per part dels operaris seran les següents: 

 Supervisió: Revisió periòdica del correcte funcionament del sistema de control dels 

tancs d’emmagatzematge. Revisió periòdica de les canonades i tubs de càrrega i 

descàrrega, així com dels sistemes de venteig i de les vàlvules de l’àrea. 

 Control: Mantenir el nivell dels tancs dintre dels límits mitjançant una bona rotació 

dels mateixos. També rotació en l’ús de les bombes d’impulsió cap al procés. 

 Operació: Supervisió de l’ompliment dels tancs a través de la connexió amb la cisterna. 

Verificar que totes les connexions estan realitzades correctament. Manteniment 

periòdic de les bombes. Presa de mostres per verificar la puresa dels reactius. 

 

9.2.2. Àrea 200 

L’àrea de la reacció de cloració esta formada per dos tancs pulmó, un mesclador, 

bescanviadors de calor i els reactors que operen a 2,4 bar i 55ºC. Principalment, les tasques a 

realitzar aniran enfocades al correcte funcionament del sistema de refrigeració dels reactors, 

ja que aquests duen a terme una reacció fortament exotèrmica. Per tant, s’haurà d’assegurar 

que tots els elements implicats en la reacció estan en perfectes condicions. 

Les tasques a realitzar per part dels operaris seran les següents: 

 Supervisió: Revisió periòdica del correcte funcionament dels sistemes de control dels 

reactors (temperatura, pressió, nivell). Revisió constant dels cabals d’entrada i sortida 

dels reactors. També cal supervisar que la solubilitat del catalitzador al mesclador sigui 

total. 

 Control: Tot automatitzat. 

 Operació: Realitzar el manteniment de tota la instrumentació, bescanviadors i bombes 

que ho requereixin. Prendre mostres per analitzar la qualitat del producte.  
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9.2.3. Àrea 300 

L’àrea del tractament del catalitzador consta d’un mesclador, un bescanviador de calor,  un 

reactor que opera a 2,4 bar i 55ºC, una centrífuga i un decantador. Principalment, les tasques a 

realitzar a l’àrea 300 aniran enfocades al bon funcionament del reactor, així com del 

bescanviador i les bombes, però principalment en la bona separació de fases al decantador. 

Per tant, les tasques a realitzar per part dels operaris seran les següents: 

 Supervisió: Revisió periòdica del correcte funcionament dels sistemes de control del 

reactor i dels altres equips de la planta. Revisió constant dels cabals d’entrada i 

sortida. 

 Control: Tot automatitzat. 

 Operació: Realitzar el manteniment de tota la instrumentació, bescanviador i bombes 

que ho requereixin. Prendre mostres per analitzar la sortida del decantador per a 

saber si separa tot el desitjat i que no s’escapin sals amb el corrent de procés. 

 

9.2.4. Àrea 400 

L’àrea de separació i purificació esta formada per varis bescanviadors i dues columnes de 

destil·lació. Les tasques a realitzar a l’àrea 400 aniran encaminades a assegurar el correcte 

funcionament i separació de les columnes de destil·lació per assegurar la puresa desitjada del 

producte. 

Les tasques a realitzar per part dels operaris seran les següents: 

 Supervisió: Revisió periòdica del correcte funcionament dels sistemes de control de les 

columnes de destil·lació, així com també del correcte funcionament dels condensadors 

de les columnes de destil·lació. 

 Control: Tot automatitzat. 

 Operació: Realitzar el manteniment de tota la instrumentació, bescanviadors, vàlvules 

i bombes que ho requereixin. Prendre mostres a la sortida de la segona destil·lació per 

analitzar la qualitat del producte. 

 

9.2.5. Àrea 500 

L’àrea de recuperació de benzè i tractament dels vapors del reactor està formada per una 

columna d’absorció, un separador vapor líquid i 4 bescanviadors de calor. S’haurà d’assegurar 

el correcte funcionament de la columna d’absorció principalment per a netejar el corrent gas 

d’orgànics. 

Les tasques a realitzar seran les següents: 

 Supervisió: Revisió periòdica dels elements de control de l’àrea. Revisió periòdica del 

correcte funcionament del control de nivell del separador. 

 Control: Tot automatitzat. 
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 Operació: Realitzar el manteniment de tota la instrumentació, bescanviadors i bombes 

que ho requereixin. 

 

9.2.6. Àrea 600 
L’àrea d’absorció d’HCl està formada per un absorbidor de paret humida, un absorbidor 

empacat, un decantador i un bescanviador de calor. S’haurà de tenir especial atenció en el 

correcte funcionament de l’absorbidor de paret humida, sobretot en la seva refrigeració. 

També s’haurà d’assegurar una bona separació al decantador. 

Les tasques a realitzar seran les següents: 

 Supervisió: Revisió periòdica dels elements de control de l’àrea. Revisió periòdica del 

nivell de les fases al decantador. 

 Control: Tot automatitzat. 

 Operació: Realitzar el manteniment de tota la instrumentació, bescanviador i equips 

que ho requereixin. Prendre mostres a les sortides del decantador per assegurar una 

bona separació de fases. 

 

9.2.7. Àrea 700 

L’àrea d’emmagatzematge de productes és una àrea de gran risc, sobretot a l’hora de 

descarregar els tancs, per tant, s’haurà de seguir estrictament els passos a dur a terme en la 

descàrrega per evitat accidents. Aquesta àrea consta dels tancs d’emmagatzematge dels 

productes i de 8 bescanviadors de calor. 

 Supervisió: Revisió periòdica dels elements de control de l’àrea. Revisió periòdica dels 

tubs i canonades de càrrega i descàrrega i els seves vàlvules. Revisió periòdica del 

correcte funcionament de les vàlvules de venteig. 

 Control: Mantenir el nivell dels tancs dins dels límits mitjançant la rotació del seu ús. 

 Operació: Manteniment periòdic de les bombes. Presa de mostres per verificar la 

puresa del producte. 

 

9.2.8. Àrea 800 

L’àrea de serveis és una àrea on es troben molts equips diferents, amb molts usos diferents. 

S’hi troba el transformador elèctric, els grups electrògens, els descalcificadors, les torres de 

refrigeració, els chillers de l’aigua glicolada, les calderes de vapor i oli, el tanc criogènic de 

nitrogen líquid i el compressor de l’aire comprimit. 

 Supervisió: Revisió periòdica dels equips de l’àrea. Comprovar que funcionin segons 

està previst. Comprovar les purgues dels descalcificadors i torres de refrigeració. 

 Control: Controlar la conductivitat de l’aigua descalcificada. Les temperatures dels 

equips tèrmics. Controlar el nivell del tanc de nitrogen líquid. 
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 Operació: Afegir biocida a les torres de refrigeració periòdicament. Assegurar-se que 

els descalcificadors disposen de sal per regenerar les resines. Afegir oli tèrmic/aigua 

glicolada/aigua a les línies d’oli, aigua glicolada i vapor respectivament segons les 

necessitats de les pèrdues. Comprovar el correcte funcionament dels grups 

electrògens en cas de tall en el subministre. 

 

9.2.9. Àrea 1000 

L’àrea de tractament de residus es divideix en dos. D’una banda hi ha la planta depuradora de 

la planta, que opera en continu com una línia més del procés. D’altra banda hi ha el magatzem, 

on es troben els GRG amb efluents líquids per enviar a gestió externa, els cannisters pel 

tractament de gasos (nous i usats) i els residus sòlids llestos per enviar a gestió externa. 

 Supervisió: Revisió periòdica dels equips de l’àrea. Comprovar el correcte 

funcionament de la EDAR, que els flòculs precipitin correctament i que els fangs no 

surtin líquids. Comprovar que hi ha floculant disponible. Comprovar que els cannisters 

en ús no estan saturats. Comprovar que el magatzem de GRG no està ple i que hi ha 

cannisters disponibles per fer la substitució. 

 Control: Controlar pH, conductivitat i DQO periòdicament a la sortida de la 

depuradora.  

 Operació: Moure els GRG segons les necessitats de la planta amb l’ajuda de les 

carretes elevadores. Avisar al gestor de residus quan s’hagi de realitzar una recollida. 

Substituir cannisters saturats per cannisters nous.  

 

 

Figura 1. Operari treballant amb un toro mecànic 


