
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

TREBALL DE FI DE GRAU 

 

Enric Rincón Beteta 

Pol Mourelle Fumadó 

Eudald Alibés Puigdemunt 

Alejandro Lorca Blanca 

 

Tutor: Albert Bartrolí Almera Curs: 2017/2018 



  Capítol 9. Operació en planta 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 2 
 

 

 

  

 

 



  Capítol 9. Operació en planta 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 9. 

 
OPERACIÓ EN PLANTA 

 

 

Planta de producció de 

Clorur de Vinil 

 

 

 

 



  Capítol 9. Operació en planta 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 4 
 

  

 

 



  Capítol 9. Operació en planta 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 5 
 

CONTINGUT DEL CAPÍTOL 9: OPERACIÓ EN PLANTA 
 

9.1 INTRODUCCIÓ.......................................................................................................................... 6 

9.2 DEPARTAMENTS EXISTENS EN LA PLANTA .............................................................................. 7 

9.3 OPERACIÓ PER ÀREES .............................................................................................................. 8 

9.3.1 Àrea 000 ........................................................................................................................... 8 

9.3.2 Àrea 100. .......................................................................................................................... 9 

9.3.3 Àrea 200 ......................................................................................................................... 10 

9.3.4 Àrea 300 ......................................................................................................................... 11 

9.3.5 Àrea 400 ......................................................................................................................... 11 

9.3.6 Àrea 500 ......................................................................................................................... 12 

9.3.7 Àrea 600 ......................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Capítol 9. Operació en planta 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 6 
 

9. OPERACIÓ EN PLANTA 

9.1 INTRODUCCIÓ 
Un cop tots els protocols de posada en marxa es realitzen correctament i la planta comença a 

operar de forma continua, entren en joc les tasques d’operació en planta per assegurar la 

producció de les 16.500 tones anuals de clorur de vinil. La producció de la planta es realitza de 

forma continua durant 150 dies i presenta una forta presencia de sistemes d’automatització 

degut a la precisió requerida en les àrees de reacció i purificació. No obstant, existeixen varies 

tasques determinades que no estan automatitzades i que requereixen de la presencia de 

personal qualificat per a realitzar-les. Les tasques primordials a realitzar pel personal es 

defineixen a continuació: 

• Supervisar i monitoritzar el sistema de control juntament amb la informació extreta 

d’aquest. 

• Realitzar el manteniment de tots els equips, accessoris, instrumentació i canonades de 

forma periòdica i estricta. 

• Realitzar anàlisis de les mostres extretes en els punts crítics del procés. 

• Realitzar la operacions discontinues com la descàrrega dels productes, subproductes i 

inerts extrets del procés. 

• Optimitzar el procés realitzant proves varies i el sistema realitzant millores en la 

instal·lació. 

• Resoldre situacions de perill o accidents. 

La taula 9.1 mostra els períodes de funcionament del primer any de la planta. D’acord amb la 

planificació temporal mostrada en el Capítol 1: Especificacions del projecte, la planta s’acabaria 

de construir al 8/6/2020. No obstant, la posada en marxa es planificaria un mes més tard per 

mitigar possibles retards. 

Taula 1: Previsió del funcionament de la planta durant el primer període productiu sencer. 

Inici de la primera producció Primera aturada 

22/07/2020 22/12/2020 

Vacances de nadal 2020 + canvi de catalitzador 

(22/12/2020-22/01/2021) 

Inici de la segona producció Segona aturada 

22/01/2021 22/06/2021 
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9.2 DEPARTAMENTS EXISTENS EN LA PLANTA 

El personal definit en el Capítol 1: Especificacions del projecte es divideix en departaments en 

funció de les tasques realitzades: 

Direcció tècnica: s’encarrega de gestionar els recursos de l’empresa i de prendre decisions de 

pes rellevant sobretot en àmbits econòmics. 

Departament de manteniment: s’encarrega de realitzar el manteniment adequat a tots els 

equips, vàlvules, accessoris i canonades instal·lats a tota la planta. 

Departament d’enginyeria: s’encarrega de supervisar els aspectes tècnics del procés, analitzant 

els llaços de control i realitzant millores operacionals per obtenir majors rendiments. 

Departament de medi ambient i seguretat: s’encarrega d’assegurar totes les mesures 

mediambientals i de seguretat de l’empresa. 

Departament de qualitat: s’encarrega d’assegurar que el producte realitzat compleix tots els 

requisits demandats. 

Departament de producció: s’encarrega d’assegurar el bon funcionament del procés i realitzar 

les activitats discontinues corresponents. 

Departament de recerca I+D: s’encarrega d’experimentar  i cercar nous processos per 

optimitzar el procés existent. 

Departament comercial: s’encarrega de realitzar les compres i vendes de la planta. 

Departament de recursos humans: s’encarrega de realitzar gestions administratives a nivell de 

personal. 

 

 

 

 

 

 



  Capítol 9. Operació en planta 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 8 
 

9.3 OPERACIÓ PER ÀREES 

A continuació es descriuen les activitats programades a realitzar pel personal durant un 

funcionament continu i estacionari de producció. Igual que en els capítols anteriors, es realitza 

una secció per àrees on es descriguin totes les activitats a realitzar. 

Tal i com s’explica en el Capítol 3: Instrumentació i control, totes les bombes i compressors 

instal·lats estan doblats per motius ja discutits. S’alternarà el funcionament dels equips cada 3 

setmanes per a poder realitzar un manteniment acurat de cada un d’ells de forma satisfactòria. 

 

9.3.1 Àrea 000 

L’àrea 000 conforma la primera zona del procés dissenyat per VinylWalk. Aquesta zona consta 

de dos bescanviadors de carcassa i tubs que augmenten la temperatura dels reactius (HCl i 

acetilè) de 5°C fins a 80°C per tal d’optimitzar la reacció posterior. Les tasques d’operació en 

planta es centraran en els dos bescanviadors instal·lats en la zona; el E-001 i el E-002.  

Degut a la alta automatització de l’àrea, és important un alt nivell de supervisió i monitoratge 

dels diversos equips i accessoris instal·lats. És primordial controlar les vàlvules automàtiques 

On/Off mitjançant els finals de carrera des la sala de control, especialment dels corrents 

d’entrada de reactius i del cabal de vapor utilitzat en els bescanviadors. Realitzar una supervisió 

periòdica de forma visual dels dos bescanviadors i canonades del sistema és fonamental per 

assegurar un correcte funcionament de la instal·lació. Finalment, per tal d’analitzar 

quantitativament el funcionament dels equips s’avaluarà de forma periòdica la informació 

recollida pels dos llaços de control pertinents. Cal remarcar la importància de mantenir un 

entorn net i higiènic en tot moment per evitar contaminacions externes i assegurar una bona 

àrea de treball.  
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9.3.2 Àrea 100. 

L’àrea 100 és de les zones més compromeses de la planta de producció. Aquesta zona està 

formada principalment pels tres reactors multi-tubulars catalítics R-101, R-102 i R-103 

encarregats de la reacció de l’acetilè i l’HCl conjuntament amb el clorur de mercuri per tal de 

produir clorur de vinil. Degut a  la forta exotèrmia present en la reacció, els tres reactors estan 

dotats d’un precís sistema de control de temperatura que actua mitjançant un llaç de control de 

tipus feedback.  

L’automatització d’aquesta àrea és fonamental per assegurar una correcta reacció, ja que 

catalitzador és molt susceptible a degradares a temperatures superiors de 120°C. L’operació 

d’aquests tres equips es centra en la supervisió de la temperatura del reactor  i realitzar 

inspeccions periòdiques de tots els elements que conformen la instal·lació per tal d’assegurar el 

rendiment desitjat. Cal remarcar la importància de la supervisió de les vàlvules automàtiques 

d’entrada i sortida del fluid refrigerant i de les vàlvules de control, tan d’entrada de reactius com 

d’entrada del fluid refrigerant. Per altre banda, és precís analitzar les dades recollides per cada 

reactors dels dos llaços de control instal·lats per analitzar de forma quantitativa l’estat dels 

equips. 

Per altre banda, es programen extraccions periòdiques del corrent de sortida de cada un dels 

reactors per analitzar-les posteriorment als laboratoris i assegurar l’estat del catalitzador i del 

reactor. 

Els compressors CO-101A/B són de vital importància per tal d’augmentar la pressió del cabal de 

sortida dels tres reactors. Degut a les parts mòbils que presenten aquests equips, una correcte 

supervisió i manteniment del motor és indispensable per assegurar una llarga vida útil i un  

correcte funcionament dels equips. 

Les tasques realitzades en el bescanviador E-101 són les mateixes que les realitzades en els 

bescanviadors E-001 i E-002 instal·lats en l’àrea 000. L’operació en planta s’encaminarà en el 

manteniment del bescanviador i vàlvules conjuntament amb una inspecció periòdica dels equips 

i accessoris. 

Finalment, cal remarcar la importància de mantenir un entorn net i higiènic en tot moment per 

evitar contaminacions externes i assegurar una bona àrea de treball.  
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9.3.3 Àrea 200 

L’àrea 200 és l’encarregada de realitzar una primera separació per tal d’eliminar els 

subproductes formats en l’àrea 100 i els inerts provinents dels cabals d’entrada de reactius. 

Aquesta zona es conforma per una instal·lació de destil·lació formada principalment per una 

columna de 3 metres de longitud (C-201), un condensador (E-201), dos tancs (T-201 i T-202) i un 

termosifó (RB-201). 

Degut a la precisió requerida en el procés de separació la importància d’un correcte estat dels 

llaços de control instal·lats en aquesta àrea és fonamental. Les tasques d’operació en planta 

s’encaminaran en el manteniment dels elements de mesura, transmissors i elements finals dels 

diversos llaços per assegurar una correcte execució de l’acció enviada pel PLC corresponent.  A 

més, es monitoritzaran els paràmetres controlats amb les dades extretes dels llaços de control 

per tal d’avaluar quantitativament l’estat dels equips i accessoris. 

Es dota l’àrea de varis parells de bombes per tal de fer front a la verticalitat de la instal·lació i les 

distàncies en les que s’envien els cabals extrets d’aquesta zona. Novament, degut al desgast 

constant de les parts mòbils de les bombes és indispensable realitzar un manteniment periòdic 

dels equips per assegurar una correcte i llarga vida útil. 

Per altre banda, es programaran extraccions dels corrents de caps i cues de la columna per tal 

d’analitzar la composició d’aquests i comprovar l’eficàcia en la que treballa el conjunt. 

Finalment, cal remarcar la importància de mantenir un entorn net i higiènic en tot moment per 

evitar contaminacions externes i assegurar una bona àrea de treball.  
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9.3.4 Àrea 300 

L’àrea 300 presenta un funcionament molt similar al de l’àrea 200, ja que la funció principal 

d’aquesta zona és obtenir un corrent de clorur de vinil amb la puresa demandada utilitzant un 

sistema de destil·lació. En aquesta àrea també es situa el tren de bescanviadors i expansor que 

conforma la recirculació de HCl fins als reactors R-101, R-102 i R-103. 

L’operació en planta d’aquesta zona es dirigeix en realitzar les mateixes activitats que la columna 

C-201 esmentades en l’apartat anterior.  

Per altre banda, és necessari supervisar l’estat de les canonades que conformen tota la 

instal·lació degut als corrents majoritaris de HCl i clorur de vinil presents en aquesta àrea. Els 

quatre bescanviadors instal·lats en la zona precisen d’un manteniment en forma d’inspecció 

visual i anàlisi de la informació proporcionada pels llaços de temperatura tipus feedback 

instal·lats en cada un d’ells. 

D’aquesta zona també s’extrauran periòdicament mostres dels corrents de caps i cues de la 

columna per tal d’analitzar-les posteriorment a l’àrea 900. De nou, és important remarcar la 

importància de mantenir un entorn net i higiènic en tot moment per evitar contaminacions 

externes i assegurar una bona àrea de treball.  

9.3.5 Àrea 400 

L’àrea 400 es conforma per quatre tancs a pressió d’emmagatzematge. Els tancs T-401 i T-402 

es destinen a l’emmagatzematge de clorur de vinil, mentre que els tancs T-403 i T-404 s’utilitzen 

per emmagatzemar subproductes i inerts. 

Els tancs instal·lats precisen d’un sistema de venteig que aporta nitrogen per tal de mantenir 

una adequada pressió al seu interior. Aquest sistema és automàtic mitjançant les vàlvules de 

seguretat pertinents. La importància d’aquests accessoris produeix una necessitat d’assegurar-

ne el bon estat mitjançant un manteniment i una supervisió estricta i periòdica de cada un d’ells. 

Els tancs presenten indicadors de nivell, temperatura i pressió per a que els operaris puguin 

supervisar constantment els tancs, avaluant el seu estat i la seva capacitat. 

A més, és de vital importància assegurar mitjançant els finals de carrera instal·lats totes les 

vàlvules automàtiques On/Off i de tres vies instal·lades en aquesta zona. Degut a que aquesta 

zona no es situa a l’interior de cap espai confiat, cal remarcar la importància d’una bona higiene 

de la zona per assegurar un ambient de treball segur. 
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9.3.6 Àrea 500 

L’àrea de serveis es conforma per varis equips encarregats de subministrar ala planta, de 

electricitat, aigua en unes condicions determinades, nitrogen, vapor i fluids refrigerants. Les 

necessitats de manteniment de cada un dels equips es defineixen individualment pel fabricant 

d’aquests. Per tan, les activitats predominants de la zona són assegurar l’estat i el funcionament 

de tots els equips instal·lats amb especial atenció a la caldera de vapor degut a la elevada pressió 

en la que treballa. 

 

9.3.7 Àrea 600 

L’àrea 600 es conforma principalment per un scrubber de via humida i una torxa de seguretat. 

Aquesta àrea és fonamental per assegurar una correcta eliminació dels gasos contaminants i 

nocius pels treballadors que es poden produir a la planta. 

Les activitats realitzades en aquesta zona es centren en la renovació de la solució de NaOH 

necessària pel scrubber reomplint-ne constantment el tanc portàtil corresponent. Igual que a 

les altres àrees, és important comprovar l’estat dels finals de carrera i de les vàlvules de 

automàtiques instal·lades en tota la àrea.  

El llaç encarregat de detectar la presencia d’un corrent gasós es basa en un element mesurador 

de pressió situat en la canonada d’entrada al scrubber. El personal corresponent haurà de 

supervisar i mantenir aquest element mesurador per assegurar una precisa detecció de gasos 

nocius. Per altre banda, l’equip scrubber presenta una bomba encarregada de fer circular la 

solució de NaOH pel seu interior. Degut a les parts mòbils presenta en aquest equip és vital 

realitzar el manteniment programat pel fabricant. 

De nou, comprovar periòdicament el correcte estat de les canonades i la higiene general de 

l’àrea són de vital importància per assegurar un correcte funcionament de la instal·lació. 

 


