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8. POSADA EN MARXA 

8.1 INTRODUCCIÓ 

La posada en marxa és un punt d’inflexió en la culminació del projecte de la planta, ja que 

d’aquesta activitat depèn la correcta iniciació de la producció de clorur de vinil. L’objectiu de la 

posada en marxa és assolir un estat estacionari per operar de forma continua durant tot el 

període de funcionament previst. 

Per tal de dur a terme aquesta activitat, es plantegen una sèrie de tasques prèvies a realitzar 

que garanteixin el funcionament d’equips, valvuleria i instrumentació per tal d’assolir les 

condicions d’operació dissenyades, mantenint en tot moment un alt de nivell de seguretat. 

Un cop les tasques prèvies finalitzin de forma satisfactòria, s’inicien els protocols de posada en 

marxa des de zero. Aquests protocols descriuen els procediments a seguir de forma seqüencial 

per tal d’assolir el funcionament esperat en la planta.  

Cal remarcar que existeixen tres tipus diferents de posades en marxa: 

• Posada en marxa des de zero. 

• Posada en marxa després de l’aturada planificada. 

• Posada en marxa després d’una aturada d’emergència. 

El procediment a seguir en els dos primers escenaris és pràcticament el mateix (diferint en 

realitzar tasques prèvies a nivell administratiu)  i es pot trobar descrit en els següents apartats 

d’aquest capítol. No obstant, la posada en marxa després d’una aturada d’emergència és molt 

més complexa degut a que part de les substàncies tractades romanen dins el procés. Aquest 

últim tipus d’aturada no pot ser planificada i s’ha d’avaluar per l’equip tècnic en funció dels 

problemes succeïts i el nivell de perillositat assolit. 
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8.2 ACCIONS PRÈVIES A LA POSADA EN MARXA DE LA PLANTA 

Les accions prèvies a la posada en marxa han d’assegurar que el procés funcionarà a la perfecció 

en termes de producció amb les característiques de disseny i de seguretat òptimes per la salut 

humana i el medi ambient. No obstant, abans de descriure les accions prèvies previstes, 

s’anomena breument documentació indispensable  que s’ha de disposar dels equips instal·lats 

a la planta. 

8.2.1 Documentació dels equips 

Els documents que qualifiquen els equips instal·lats són de vital importància per assegurar una 

posada en marxa correcte. Aquests documents es seccionen en tres tipus de qualificacions 

diferents: 

• DQ (qualificació del disseny): Protocol de verificació que assegura que el disseny 

proposat pel fabricant dels equips és conforme als requisits i normes legals, a més de 

complir amb els requisits operatius definits pel client. 

• IQ (qualificació de la instal·lació): Document que certifica tots els aspectes rellevants del 

equips. Es comprova que l’equip instal·lat en planta correspongui amb exactitud amb el 

concebut en la DQ. En aquest document s’inclouen les certificacions tècniques dels 

materials, manuals d’equips, accessoris i instruments. 

• OQ (qualificació operacional): Verificació documentada de que l’equip o maquinària 

involucrada en el procés d’estudi opera tal i com es defineix en la OQ.  

8.2.2 Tasques prèvies a la posada en marxa 

1. Organització 

• Organització del personal en funció de les tasques encomanades dins la plata. 

• Tasques admiratives amb els proveïdors, que inclourien la selecció, la comercialització i 

la disponibilitat d’aquests. 

• Assegurar que els documents DQ, IQ i OQ dels equips són correctes i vàlids per prevenir 

possibles problemes legals en auditories futures. 

• Comprovar stock de recanvis i instrumentació en el magatzem de planta. 

• Comprovar i actualitzar els protocols corresponents de la planta. 
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2. Inspecció 

• Equips: inspecció visual de l’exterior i interior dels equips. 

• Canonades i accessoris: Inspecció visual i comprovació del etiquetatge. 

• Instrumentació: Inspecció visual i comprovació del etiquetatge. 

• Aïllants: Inspecció visual. 

• Cablejat: Inspecció visual. 

• Estructures: Inspecció visual. 

• Senyalització i seguretat. 

• Elements contra incendis: Inspecció visual. 

• Materials de protecció personal. 

3. Proves 

• Proves d’estanqueïtat. 

• Proves de pressió en els equips i canonades. 

• Proves de pas i continuïtat. 

• Proves de funcionament de les vàlvules pneumàtiques. 

• Proves en la instrumentació general de la planta. 

• Proves de funcionament en els motors elèctrics de les bombes i compressors. 

4. Manteniment 

• Calibrat dels instruments. 

• Neteja del equips. 

• Disposició de les eines necessàries per a realitzar el manteniment. 

8.2.3 Serveis 

La importància dels serveis en qualsevol planta química produeix la necessitat de realitzar unes 

tasques prèvies especifiques per assegurar un bon funcionament general de la planta. Les 

tasques prèvies en els serveis s’esmenten a continuació: 

• Assegurar la disposició d’energia elèctrica a la diferents àrees del procés. 

• Realitzar un test de continuïtat del subministrament elèctric. 

• Assegurar la disposició de nitrogen per la interització dels diferents equips. 

• Disposar del combustible adequat per la caldera i la torxa de seguretat. 
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8.2.4 Bombes i compressors 

Durant la posada en marxa de les bombes és necessari que estiguin plenes de líquid. Si la sortida 

del líquid i la bomba es troben per sota el nivell mínim, s’ha de deixar fluir el fluid per gravetat 

fins assolir nivells acceptables de treball. En cas de que el fluid no fluís de forma natural, s’hauria 

de fer-lo arribar fins la bomba utilitzant un diferencial de pressió. 

8.2.5 Seguretat 

La seguretat de la planta ha de ser revisada i analitzada abans de la posada en marxa per 

assegurar unes condicions de treball favorables al personal. Les tasques a realitzar en l’àmbit de 

la seguretat són les següents: 

• Comprovar i localitzar totes les ubicacions dels equips contra incidís. 

• Comprovar i localitzar les dutxes d’emergència i els renta ulls. 

• Assegurar unes condicions higièniques acceptables en la planta. 

• Disposar d’un protocol d’evacuació en cas d’emergència. 

• Comprovar el funcionament dels equips de detecció d’oxigen. 

• Revisar i recomptar els EPI’s. 

• Disposar de tota la documentació referents als treballadors. 
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8.3 POSADA EN MARXA DESDE ZERO 

La posada en marxa des de zero és aquella que es realitza per primera vegada després de la 

construcció de la planta. El protocol a seguir en aquesta activitat és pràcticament el mateix que 

en les posades en marxa posteriors que es realitzaran després de les aturades de la planta 

planificades. 

En aquest apartat es descriu la seqüencia i els procediments a seguir per  realitzar de forma 

satisfactòria la primera posada en marxa. A continuació es seqüencien en la taula 8.1 i en la 

figura 8.1. 

 

Taula 8.1: Seqüència de la posada en marxa classificada per àrea i descripció. 

Seqüència Descripció Àrea Tipus 

1.1 Electricitat 500 Serveis 

1.2 Nitrogen 500 Serveis 

1.3 Aire comprimit 500 Serveis 

1.4 Aigua descalcificada 500 Serveis 

1.5 Caldera 500 Serveis 

1.6 Torre de refrigeració 500 Serveis 

1.7 Chiller’s 500 Serveis 

2 Tractament de residus 600 Medi ambient 

3 Condicionament dels reactius 000 Procés 

4 Zona de reacció 100 Procés 

5 
Columna de la primera 

purificació 
200 Procés 

6 
Emmagatzematge de 

subproductes i inerts 
400 Emmagatzematge 

7 
Columna de la segona 

purificació i recirculació 
300 Procés 

8 
Emmagatzematge del clorur de 

vinil 
400 Emmagatzematge 
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Figura 8.1: Posada en marxa representada en les diverses àrees de la planta. 
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8.3.1 Posada en marxa dels servies 

Els primer sistemes que s’han de posar en marxa són els serveis, ja que tot el procés es basa en 

la utilització d’aquests pel seu funcionament. Per aquest motiu, la posada en marxa dels serveis 

és anterior a la posada en marxa del procés general. Tal i com s’especifica en la taula 8.1, existeix 

una seqüencia determinada per a posar en marxa els serveis en funció de les seves necessitats: 

1. Electricitat: és vital per a realitzar qualsevol activitat en la planta, ja que tots els equips 

instal·lats requereixen d’un subministrament elèctric. 

2. Nitrogen: empleat en la inertització d’equips i en el venteig en la zona 

d’emmagatzematge. 

3. Aire comprimit: s’utilitza per la instrumentació pneumàtica en la planta i per netejar 

l’interior dels bescanviadors per on hi circula un servei refrigerador. 

4. Aigua descalcificada: aigua utilitzada en el serveis de vapor i de baixa refrigeració. 

5. Caldera: proporciona el vapor escalfat a 3 bars necessari pels termosifons i pels reactors. 

6. Torre de refrigeració: s’encarrega de mantenir una temperatura correcta en el sistema 

de refrigeració dels bescanviadors amb aigua. 

7. Chiller: s’encarrega de mantenir una temperatura correcta del servei de refrigeració 

dels bescanviadors que treballen a molt baixes temperatures. 

 

8.3.1.1 Electricitat 

1. Posar en marxa el sistema de subministrament elèctric de la planta. 

2. Encendre i configurar tots els quadres elèctrics de la planta. 

3. Comprovar que en cada punt del procés hi hagi subministrament elèctric amb les 

característiques corresponents. 

8.3.1.2 Nitrogen 

1. Connectar el sistema d’obtenció de nitrogen al sistema general. 

2. Comprovar en la zona de reacció i emmagatzematge si el servei de nitrogen arriba a tots 

els punts d’us. 
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8.3.1.3 Aire comprimit 

1. Connectar el sistema de distribució general fins al compressor encarregat de produir 

aquest servei. 

2. Comprovar que el servei arriba als bescanviadors corresponents i a les vàlvules de 

control i automàtiques 

8.3.1.4 Aigua descalcificada 

1. Omplir el sistema d’aigua de xarxa. 

2. Arrancar el sistema en el circuit tancat fins obtenir aigua descalcificada amb les 

composicions adequades. 

8.3.1.5 Caldera de vapor 

1. Descalcificar l’aigua de procés. 

2. Omplir el sistema d’entrada d’aigua amb l’aigua produïda en l’apartat anterior. 

3. Arrancar de les calderes en circuit tancat fins obtenir la temperatura i composició del 

vapor determinada. 

8.3.1.6 Torre de refrigeració 

1. Connectar l’equip al sistema de subministrament elèctric. 

2. Descalcificar l’aigua amb el pas 1.4 de la seqüència de posada en marxa dels serveis. 

3. Omplir el sistema de subministrament d’aigua. 

4. Comprovar manualment l’estat i el gir dels ventiladors. 

5. Comprovar el funcionament de la bomba abans de posar en funcionament el ventilador. 

6. Arrencar el sistema en circuit tancat per assolir un estat estacionari per obtenir la 

temperatura de l’aigua desitjada. 

8.3.1.7 Chillers 

1. Connectar l’equip al sistema de subministrament elèctric. 

2. Omplir el circuit amb l fluid tèrmic corresponent. 

3. Assegurar que la capacitat de líquid es situí dins els límits marcats pel fabricant. 

4. Arrancar el sistema en circuit tancat fins assolir la temperatura de servei desitjada. 
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8.3.2 Posada en marxa del procés 

8.3.2.1 Posada en marxa de l’àrea 600 

 

Taula 8.2: Característiques de la posada en marxa de l’àrea 600 

Descripció: Tractament de residus gasosos 

Número en la seqüència de posada en marxa: 2 

Objectiu: 
Minimitzar la perillositat de l’emissió 

gasos en cas de venteig o fuga. 

 

El primer sistema que s’ha de posar en funcionament és el de tractament de residus atmosfèrics 

(SC-601 i TO-601), ja que en cas de fuga o fallada del sistema els gasos procedents del procés no 

poden ser alliberats directament al medi degut a la seva alta perillositat i toxicitat. En cas de 

fallada de funcionament en aquesta àrea no es pot procedir a posar en marxà les altres àrees. 

Procediment 

1. Connectar l’equip  de scrubber SC-601 al sistema de subministrament elèctric. 

2. Obrir la vàlvula automàtica HV-603 per tal de subministrar l’equip de la solució de NaOH 

pertinent. 

3. Mantenir la vàlvula de sortida de la solució HV-604 tancada. 

4. Activar el sistema de control de pressió del SC-601 (llaç P-SC601-601) 

5. Obrir la vàlvula tot o res HV-602 que connecta el SC-601 amb la torxa TO-601. 

6. Obrir la vàlvula HV-601 que connecta els dos equips de tractament de gasos amb els 

equips susceptibles a emetre emissions gasoses. 

7. Mantenir obertes les vàlvules HV-601 i HV-602 durant la posada en marxa de les àrees 

següents. 
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8.3.2.2Posada en marxa de l’àrea 000 

 

Taula 8.3: Característiques de la posada en marxa de l’àrea 000 

Descripció: Condicionament dels reactius 

Número en la seqüència de posada en marxa: 3 

Objectiu: 
Augmentar la temperatura d’entrada 

dels reactius fins a 80 °C 

 

Un cop  l’àrea de tractament esta completament operativa s’inicia la posada en marxa de la zona 

de condicionament dels reactius. Aquesta zona consta d’un bescanviador pel corrent de HCl (E-

001) i un altre pel corrent d’acetilè (E-002). Els dos corrents precisen d’augmentar la seva 

temperatura fins de 5°C fins a  80°C per tal de no disminuir el rendiment de la reacció de clorur 

de vinil 

 Procediment. 

1. Inici amb les vàlvules d’entrada dels reactius HV-005 i HV-006 tancades. 

2. Obertura total de les vàlvules automàtiques de sortida dels condensats HV-003 i HV-004 

per evitar acumulacions d’aquests a l’interior dels bescanviadors. 

3. Obertura total de les vàlvules automàtiques HV-002 i HV-001 que subministren el vapor 

al bescanviadors E-001 i E-002 

4. Obertura parcial i progressiva de les vàlvules de control TVC-001 i TCV-002 per tal 

d’escalfar el bescanviador i evitar el cop d’ariet. 

5. Activació del sistema de control de temperatura en ambdós equips (llaços T-E001-001 i 

T-E002-002). 

6. Obertura de les vàlvules automàtiques del corrent de reactiu de sortida dels dos 

bescanviadors HV-007 i HV-008. 

7. Obertura de les vàlvules  d’entrada de reactius al sistema HV-005 i HV-006. 
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8.3.2.3 Posada en marxa de l’àrea 100 

 

Taula 8.4: Característiques de la posada en marxa de l’àrea 100 

Descripció: Zona de reacció 

Número en la seqüència de posada en marxa: 4 

Objectiu: 

Reaccionar de forma satisfactòria els 

reactius amb el catalitzador per obtenir 

clorur de vinil amb les característiques i 

composicions determinades en el disseny. 

 

Un cop els reactius presenten una temperatura de 80°C es posa en marxa la zona de reacció. La 

posada en marxa de la zona de reacció ha d’oferir un rendiment de reacció adequat per garantir 

el funcionament correcte de les etapes de purificació posteriors. Cal remarcar que el sistema ha 

estat dissenyat amb una recirculació formada majoritàriament de HCl i clorur de vinil que 

s’incorpora de nou en la zona de reacció juntament amb l’entrada de HCl fresc. No obstant, en 

el moment de la posada en marxa no s’inclou la recirculació perquè encara no s’haurà dut a 

terme. Per tan, tot el HCl d’entrada al sistema serà provinent de l’empresa externa que el 

subministra. 

Procediment 

Durant la posada en marxa de l’àrea 000 

1. Mantenir les vàlvules automàtiques d’entrada i sortida de reactiu i producte dels tres 

reactors en posició tancada. 

2. Obrir les vàlvules d’entrada i sortida de vapor dels reactors per tal d’augmentar la 

temperatura de l’interior del equip per tal d’afavorir la relació. 

3. Activar el sistema de control de cabal dels tres reactors (llaços F-R101-101, F-R102-103 

i F-R103-105). 

Després de la posada en marxa de l’àrea 000 

4. Activar el control de temperatura dels cabals de sortida dels reactors (llaços T-R101-102, 

T-R102-104 i T-R103-106). 

5. Obertura de les vàlvules d’entrada i sortida de refrigerant del bescanviador E-101. 

6. Activació del llaç de control de pressió d’entrada al bescanviador ( P-CO101A/B-107). 
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7. Obertura de les vàlvules d’entrada i sortida dels reactiu i producte dels reactors R-101, 

R-102 i R-103. 

8. Posada en marxa del compressor CO-101A. 

 

8.3.2.4 Posada en marxa de l’àrea 200 

 

Taula 8.5: Característiques de la posada en marxa de l’àrea 200 

Descripció: Zona de purificació (I) 

Número en la seqüència de posada en marxa: 5 

Objectiu: 
Eliminar els inerts provinents dels reactius 

i el subproducte 1,2-dicloroetà 

 

La següent àrea de la posada en marxa després de la zona de reacció és l’àrea de purificació. 

Igual que en la posada en marxa de la àrea 100, existeixen procediments que s’han de realitzar 

al mateix temps que les posades en marxa dels bescanviadors de l’àrea 000. Els equips que 

necessiten d’un procediment en aquesta zona són la columna C-201, els bescanviador E-201, el 

termosifó RB-201, els tancs T-201 i T-202 i les bombes distribuïdes en tota aquesta àrea. 

Procediment 

Durant la posada en marxa de l’àrea 100: 

1. Treballar amb les vàlvules tancades. 

2. Activar el llaç de seguretat de les bombes del reflux P-201A/B (llaç L-T201-206). 

3. Obrir la vàlvula TCV-201 completament i tancar la LCV-201 totalment per obtenir un 

reflux total. 

4. Obrir les vàlvules d’entrada i sortida dels serveis del bescanviador E-201 i RB-201. 

Després de la posada en marxa de l’àrea 100 

5. Obrir la vàlvula automàtica d’alimentació de la columna C-201, mantenint les vàlvules 

de sortida de caps i cues tancades. 

6. Activar els llaços de nivell de la zona d’esgotament (L-C201-203, L-C201-206) i de 

temperatura de la zona de rectificació (T-C201-201). 

7. Activar el llaç regulador del termosifó (P-C201-202). 
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8. Operar la columna C-201 a reflux total de forma discontinua. 

9. Esperar a que els nivells de líquid del tanc T-201 i de la columna C-201 siguin superiors 

al límit establert. 

10. Un cop el nivell del tanc T-201 sigui correcte, el llaç de seguretat de les bombes activarà 

el funcionament d’aquestes i la columna treballarà a reflux total fins assolir les 

condicions concebudes en el disseny. 

11. Activar el llaç de control de nivell del tanc T-201 per tal de proporcionar un cabal estable 

fins el tanc T-202. EN aquest punt ja no es treballa a reflux total. 

12. El llaç encarregat de gestionar el nivell de la columna obrirà la vàlvula de sortida dels 

subproductes i inerts juntament amb les bombes P-203A/B encarregades de 

transportar aquests compostos fins als tancs d’emmagatzematge. 

13. Obrir la vàlvula HV-208 que connecta la columna C-201 amb el tanc pulmó T-202. 

14. Esperar fins assolir un nivell de líquid correcte dins el tanc pulmó amb les vàlvules 

automàtica de sortida tancades. 

15. Activar el llaç de seguretat L-T202-207 per assegurar un bon funcionament de les 

bombes P-202A/B. 

16. Posada en marxa de la bomba P-202A. 
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8.3.2.5 Posada en marxa parcial de l’àrea 400 

 

Taula 8.6: Característiques de la posada en marxa de l’àrea 400 

Descripció: Zona de d’emmagatzematge 

Número en la seqüència de posada en marxa: 6 

Objectiu: Emmagatzemar els subproductes i inerts 

 

Després  de la primera columna de purificació C-201, el cabal procedent de la zona d’esgotament 

s’emmagatzema directament a la zona d’emmagatzematge, el que produeix que els tancs T-403 

i T-404 s’hagin de posar en marxa abans que l’àrea 300. 

Procediment 

1. Seleccionar mitjançant la vàlvula de tres vies el tanc escollit. En la primera posada en 

marxa es seleccionarà el tanc T-403. 

2. Mantenir la vàlvula automàtica d’entrada de nitrogen HV-408 tancada. 

3. Obrir la vàlvula automàtica que connecta el tanc amb l’àrea de tractament de residus 

gasosos (àrea 600). 

4. Mantenir el llaç de seguretat P-T403-403 tancat. Aquest llaç només s’activarà en la 

descàrrega del producte en el camió cisterna. 
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8.3.2.6 Posada en marxa de l’àrea 300. 

 

Taula 8.7: Característiques de la posada en marxa de l’àrea 300 

Descripció: Zona de purificació (II) i recirculació 

Número en la seqüència de posada en marxa: 7 

Objectiu: 
Separar l’excés de HCl i realitzar la 

recirculació fins a la zona de reacció 

 

Després de la posada en marxa del sistema de tanc pulmó T-202 que garanteix un cabal estable 

a la columna C-301, es du a terme la posada en marxa de l’àrea 300, que inclou el conjunt de 

purificació de la columna C-301 i la recirculació del cabal de HCl. 

Procediment 

Durant la posada en marxa de l’àrea 200: 

1. Treballar amb les vàlvules tancades. 

2. Obrir la vàlvula TCV-301 completament i tancar la LCV-301 totalment per obtenir un 

reflux total. 

3. Obrir les vàlvules d’entrada i sortida dels serveis del bescanviador E-301, RB-301 i E-

302. 

4. Obrir totalment les vàlvules automàtiques dels serveis d’entrada i sortida dels 

bescanviadors de la recirculació E-303, E-304 i E-305. 

5. Obrir parcialment les vàlvules de control dels tres bescanviadors de recirculació TCV-

304, TC-305 i TVC-306 per tal de condiciona rels bescanviadors. 

Després de la posada en marxa de l’àrea 200. 

6. Obrir la vàlvula automàtica d’alimentació de la columna C-301, mantenint les vàlvules 

de sortida de caps i cues tancades. 

7. Activar els llaços de nivell de la zona d’esgotament (L-C301-203, L-C301-206). 

8. Activar el llaç regulador del termosifó (P-C301-302). 

9. Operar la columna C-301 a reflux total de forma discontinua. 

10. Esperar a que els nivells de líquid del tanc T-301 i de la columna C-301 siguin superiors 

al límit establert. 
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11. Un cop el nivell del tanc T-301 sigui correcte s’activarà el llaç T-C301-301 per tal d’assolir 

unes condicions de treball ajustades al disseny. 

12. Activar el llaç de control de nivell del tanc T-301 per tal de proporcionar un cabal estable 

de recirculació. En aquest punt ja no es treballa a reflux total. 

13. El llaç encarregat de gestionar el nivell de la columna obrirà la vàlvula LCV-302 i el clorur 

de vinil produït es conduirà fins les bombes que el transportaran a l’àrea 

d’emmagatzematge. 

14. Activar el llaç de control de temperatura T-E302-307 que garanteix el funcionament del 

bescanviador E-302. 

15. Activar la bomba P-301A per garantir l’arribada del clorur de vinil a la zona 

d’emmagatzematge. 

16. Activar els llaços de control de temperatura dels tres bescanviadors de recirculació per 

garantir-ne el funcionament (T-E303-308, T-E303-309 i T-E303-310). 

17. Obrir la vàlvula automàtica HV-313 per tal de que el cabal de caps arribi els 

bescanviadors E-303. 

18. Obrir la vàlvula automàtica HV-324 que condueix el cabal de recirculació fins l’expansor. 

19. Obrir la vàlvula automàtica HV-325 que condueix el cabal procedent del bescanviador 

E-304 fins al bescanviador E-305. 

20. Obrir les vàlvules automàtiques HV-321, HV-322 i HV-323 que condueixen el cabal de 

recirculació fins als reactors R-101, R-102 i R-103. 
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8.3.2.7 Posada en marxa total de l’àrea 400 

 

Taula 8.8: Característiques de la posada en marxa de l’àrea 400 

Descripció: Zona de d’emmagatzematge 

Número en la seqüència de posada en marxa: 8 

Objectiu: Emmagatzemar clorur de vinil 

 

Després  de la segona columna de purificació C-301, el cabal procedent de la zona d’esgotament 

s’emmagatzema a la zona d’emmagatzematge. Concretament, els tancs T-401 i T-402 

s’encarreguen d’emmagatzemar tot el clorur de vinil produït en la planta. 

Procediment. 

1. Seleccionar mitjançant la vàlvula de tres vies el tanc escollit. En la primera posada en 

marxa es seleccionarà el tanc T-401. 

2. Mantenir la vàlvula automàtica d’entrada de nitrogen HV-408 tancada. 

3. Obrir la vàlvula automàtica que connecta el tanc amb l’àrea de tractament de residus 

gasosos (àrea 600). 

4. Mantenir el llaç de seguretat P-T401-401 tancat. Aquest llaç només s’activarà en la 

descàrrega del producte en el camió sistema. 
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8.4 ATURADA PLANIFICADA 

En cas d’operar seguint la planificació establerta, la planta treballarà 300 dies l’any. Degut a que 

el catalitzador manté la seva activitat quasi constant durant aproximadament 150 dies, es 

divideix en dos etapes la producció de clorur de vinil. Degut a la vida del catalitzador, les dues 

etapes de producció anuals duren 150 dies juntament amb una pausa de 30-35 dies després de 

cada període d’activitat (veure Capítol 9: Operació en planta) 

L’aturada és un procés complex degut a que s’ha de purgar tot el sistema de reactius, productes 

i subproductes. Per a poder dur a terme aquesta activitat es procedeix a reduir el cabal de 

reactius progressivament de manera que l’aturada no succeeixi de forma espontània.  

En primer lloc, es reduirà un 35% el cabal de reactius per tal d’aturar en primer lloc el reactor R-

103. Degut a la modificació de les condicions d’operació fa variar els cabal en altres punts del 

procés. És important controlar de forma molt eficaç les columnes de destil·lació C-201 i C-302 

per assegurar una separació correcte, ja que sinó es contaminarien els tancs pertinents de a 

zona d’emmagatzematge. 

Seguidament, es reduirà un 35% més el cabal de reactius i s’aturarà el funcionament del reactor 

R-102. Finalment, es treballarà amb una capacitat de producció total del 30% utilitzant només 

amb el reactor R-101. Arribats a aquet punt, es tancarà completament l’entrada de reactius al 

procés i es procedirà a aturar el reactor R-101. Cal remarcar que la zona de tractament de gasos 

romandrà activa en tot moment durant l’aturada per sufragar possibles emissions gasoses degut 

a l’activitat realitzada. 

Un cop tot el sistema s’hagi detingut, es procedirà a internitzar el sistema amb nitrogen i 

començaran les tasques de manteniment centrades en la regeneració del catalitzador dels tres 

reactors. 


