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1.1 DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
 

1.1.1 BASE DEL PROJECTE 
L’objectiu del projecte és el disseny d’una planta industrial de producció de clorur de vinil. El 

dimensionament d’aquesta planta ha de ser el necessari per a que sigui viable una producció 

mínima de 16.500 tones de clorur de vinil a l’any.  La planta industrial s’ha de dissenyar sobre el 

polígon industrial “Gasos Nobles” ubicada a la ciutat de Sabadell, concretament a la comarca del 

Vallès Occidental. 

El disseny de la planta industrial es troba regida pels protocols i les normatives de seguretat i 

medi ambient vigents en l’àmbit d’aplicabilitat, tant a nivell urbanístic com sectorial. 

 

1.1.2  ABAST DEL PROJECTE 
En aquest apartat es tracta de definir quins són el límits del projecte, quins són els requisits i 

característiques del projecte, els criteris d’acceptació, un petit resum de les activitats que 

aquest inclou i els possibles riscos que poden provocar desviacions o incidències durant el 

projecte. 

1.1.2.1 REQUISITS DEL PROJECTE 
Els requisits del projecte són els factors que donen la raó de ser del projecte i sobre la que es 

basarà el disseny de la planta industrial. 
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Taula 1. 1  Requisits del projecte 

CODI DESCRIPCIÓ 

R001 Producció de 16.500 tones de clorur de vinil a l’any. 

R002 

El producte ha de contenir les següents especificacions: 
 

PURESA MINIMA  ≥ 99,95% 
CONTINGUT EN ACETILÈ < 6 ppm 

CONTINGUT EN AIGUA               < 100 ppm 
CONTINGUT EN Fe  < 0,5 ppm 
CONTINGUT EN HCl  < 1 ppm 
PRESIO MÍNIMA  > 5 barg 
TEMPERATURA                < 37ºC 

 

R003 Ubicació a Sabadell, polígon industrial “Gasos Nobles”. 

R004 Reactius arriben a la planta en estat gas. 

R005 Aplicació de la normativa en seguretat vigent. 

R006 Aplicació de la normativa en medi ambient vigent. 

R007 Viabilitat social de la planta industrial. 

R008 
Disseny dels mecanismes de control / automatismes adient per al correcte 

funcionament de la planta. 

R09 Disseny d’una empresa que recolzi la planta industrial. 

R010 
Durada del projecte: aproximadament 2 anys. Des del 20  de Març del 2018 

fins al 17 de Març del 2020. 

 

1.1.2.2. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE 

Els criteris d’acceptació són els factors que determinaran si el projecte en la seva globalitat és 

viable o no. 

Taula 1. 2  Criteris d'acceptació del projecte. 

CODI DESCRIPCIÓ 

C001 No hi ha errors crítics en el disseny de la planta industria, sobretot en 
seguretat. 

C002 La planta és capaç d’oferir una disponibilitat del servei superior al 99% del 
temps en horari laboral. 

C003 El 100% dels empleats i dels tècnics d’empreses externes han rebut els cursos 
de formació adients per a cada lloc de treball. 
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1.1.2.3. LÍMITS I RESTRICCIONS DEL PROJECTE 

A continuació es defineix què inclou el projecte: 

- Acta de constitució del projecte. 

- Actes de totes les reunions realitzades amb el tutor del Grup 1. 

- El disseny i especificacions de totes les unitats de producció del procés d’obtenció 

de clorur de vinil. 

- El disseny i les especificacions dels processos i dels equips que formen part de 

l’emmagatzematge de les matèries primeres i del clorur de vinil. 

- El disseny eficaç del sistema de control per a poder dur a terme una correcte 

automatització del procés de producció de clorur de vinil. 

- Els serveis necessaris a la planta industrial per a poder dur a terme la producció del 

clorur de vinil. 

- Disseny de tots els sistemes i protocols  de seguretat de la planta. 

- Avaluació de l’impacte ambiental i disseny de les mesures per a dur a terme el 

tractament d’aquest. 

- Avaluació econòmica del projecte i simulació de creació d’una empresa amb els 

possibles comptes anuals corresponents. 

- Simulació de la posada en marxa de la planta industrial. 

- Disseny de l’edificació del terreny, 

- Diagrames i plànols, P&ID corresponents. 

- Avaluació de l’impacte social que tindrà la planta industrial. 

- Disseny dels equips de neteja dels equips del procés. 

- Pla de formació general dels empleats a la planta industrial. 

Tot seguit es defineix certs aspectes que no s’inclouen en el projecte: 

- No s’inclou un estudi de mercat sobre altres matèries primeres. 

- No s’inclou un pla de formació estricte dels empleats. 
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1.1.3 LOCALITZACIÓ DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

La planta industrial es troba situada a la ciutat de Sabadell, concretament a la comarca del Vallès 

Occidental, Catalunya. Aquesta planta se situa al polígon industrial “Gasos Nobles”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

La parcel·la té una superfície total de 70.095 m2 amb una resistència del terreny de 2 kg/cm2 a 

1,5 metres de profunditat sobre graves. Els diferents serveis dels quals disposa el terreny es 

troben a continuació: 

 

 

Figura 1. 1 Localització de Sabadell i els seus voltants 
més pròxims. 
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Taula 1. 3  Serveis a disposició del terreny. 

SERVEI CONNEXIÓ 

Energia elèctrica Conexió des dela línia de 20 KW a peu de parcel·la 

Gas Natural Conexió a peu de parcel·la a mitja pressió ( 1,5 kg/cm2) 

Clavegueram Xarxa unitària al centre del carrer a una profunditat de 3,5 
m  

(diàmetre del col·lector de 800 mm) 

Aigua d’incendis Màxima pressió de 4 kg/cm2 

Aigua de xarxa Escomesa a peu de parcel·la a 4 kg/cm2 amb un diàmetre de 
200 mm 

 

 

1.1.3.1. PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA 

Els paràmetres d’edificació de la parcel·la en el polígon industrial anomenat “Gasos Nobles”  

segons la normativa urbanística de Sabadell són els següents: 

Taula 1. 4  Paràmetres d'edificació. 

PARÀMETRE NORMATIVA 

EDIFICABILITAT 1,5 m2 SOSTRE /m2 SÒL 

OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PARCEL·LA 75% 

OCUPACIÓ MÍNIMA DE LA PARCEL·LA 25% 

RETRANQUEIG 5m a la via pública i veïns. 

ALTURA MÀXIMA 16m i tres plantes excepte en producció, 
sempre hi quan hi hagi una correcta 

justificació 

ALTURA MÍNIMA 4m i una planta 

APARCAMENT 1 plaça / 150 m2 construïts. 

DISTÀNCIA ENTRE EDIFICIS 1/3 de l’edifici més alt amb un mínim de 5 
metres 

 

1.1.3.2. AVALUACIÓ DE LES COMUNICACIONS I L’ACCÉS 

Una empresa augmenta la possibilitat de ser viable econòmicament quan presenta compte de 

pèrdues i guanys positius, és a dir, els ingressos són superiors a les despeses. Un factor que 

afecta directament al compte de pèrdues i guanys és la localització de la planta industrial ja que 

el sòl és un bé de preu canviant i el transport per arribar fins a la planta és un cost variable que 

afecta negativament als comptes anuals de l’empresa, i per tant a la seva viabilitat. 
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Es per això que s’inclou aquest punt en el projecte, ja que cal avaluar les comunicacions per 

poder realitzar una avaluació econòmica més fiable. 

COMUNICACIÓ TERRESTRE 

Sabadell es troba ubicada de manera excel·lent amb la resta de Catalunya i d’Espanya. Cal 

d’estacar que per Sabadell quasi hi creua la AP-7, una de les autopistes amb més circulació de 

vehicles de tot l’estat espanyol que li permet una perfecte comunicació amb localitats com 

Girona o Tarragona i és una via de  sortida cap a França.  

Sabadell es troba a uns 25 km de Barcelona aproximadament, la qual cosa li permet trobar-se 

en un a ubicació molt propera a la capital de Catalunya. 

Sabadell té a la seva disposició una altra de les autopistes més importants de l’estat, l’A2. Una 

autopista que li permet una perfecta comunicació amb ciutats importants com Madrid. 

El fet de trobar-se tant ben comunicada és un factor clau per al recurs humà de l’empresa ja que 

li ofereix tenir disponible una borsa de treball molt més ample i per tant, més possibilitat de 

trobar personal de qualitat i adient per les característiques de l’empresa. El fet de tenir 

l’empresa de proximitat atorga ben estar als treballadors ja que els permet aprofitar molt més 

el seu temps i els permet ser eficients en cas d’alguna emergència. 

 

Figura 1. 2  Comunicació terrestre amb Sabadell. 
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COMUNICACIÓ FERROVIÀRIA 

Reiterant en el comentat anteriorment en el punt de comunicació terrestre, el fet de que 

l’empresa sigui accessible fàcilment és un factor clau pel recurs humà de l’empresa, tant en els 

costs que l’empresa li puguin repercutir com pel benestar dels treballadors. Sabadell té trens 

com la Renfe o els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que permet als treballadors accedir 

a la ciutat des de molts punts de Catalunya. 

Un altre puntualització dels trens però és possible que pel tipus d’empresa que s’estableix en 

aquest projecte pugui ser menys freqüent és el que fa al desplaçament de mercaderies, la Renfe 

disposa de trens que realitzen aquesta funció. 

COMUNICACIÓ MARÍTIMA 

Sabadell es troba aproximadament a 35 km del port de Barcelona via terrestre i a 110 km del 

port de Tarragona. És una ubicació excel·lent ja que és ben sabut que aquests dos ports són de 

referència mundial. En cas de que l’empresa comercialitzi amb el continent Asiàtic o amb 

l’Americà serà un factor clau tenir proximitat amb aquests dos ports ja que tindrà una 

repercussió sobre el preu de venda del producte i sobre el preu de les matèries primeres. 

La comunicació marítima queda gairebé descartada pel recurs humà de l’empresa ja que és un 

transport  molt lent. 

COMUNICACIÓ AÈRIA 

Un dels aeroports més importants de tot el món es troba molt a prop de Sabadell, l’aeroport de 

Barcelona ( a uns 40 km aproximadament), el qual permet el transport de certes mercaderies ( 

el clorur de vinil no es pot transportar per aquest mitjà) i persones. També es troba a prop 

l’aeroport de Girona. 

La comunicació aèria doncs, és també un factor clau per l’empresa ja que aquesta haurà de 

desplaçar el seu recurs humà per aquest mitjà. El fet de trobar-se en un dels aeroports principals 

implica tenir disponibles vol més barats i directes. També implica desplaçaments més ràpids per  
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comercials dels possibles proveïdors i clients. En conclusió, una bona comunicació aèria és un 

avantatge competitiu per l’empresa. 

 

Figura 1. 3  Connexió Sabadell-Aeroport de Barcelona. 

 

1.1.3.3. CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI FÍSIC 

CLIMA  

La ciutat de Sabadell, com s’ha esmentat anteriorment, pertany al Vallès Occidental. Aquesta 

comarca es caracteritza per tenir un clima mediterrani prelitoral-central, és a dir, estius secs i 

calorosos i hiverns moderats, amb molt poca probabilitat de nevades. A continuació es mostren 

tres figures representant les dades climàtiques més significatives del Vallès Occidental: 
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Figura 1. 4 Gràfic de les precipitacions i de les temperatures mensuals en el període 2007-2016. 

 

 

Figura 1. 5  Taula de dades i ampliació de la figura 1.4. 
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A continucació es mostra una llegenda del que signifiquen els conceptes de la taula 5: 

 

Figura 1. 6  Llegenda de conceptes de la figura 1.5. 

Com es pot observar a la figura 4 i a la taula 5, les màximes precipitacions es donen als mesos 

de primavera i tardor ( març, abril, maig, setembre, octubre i novembre). El Vallès Occidental 

presenta una temperatura màxima mitjana més elevada d’aproximadament 30ºC, encara que 

alguns dies es poden assolir més de 35ºC. La temperatura mínima mitjana més baixa és 

d’aproximadament 0ºC al Febrer. La qual cosa en porta a la conclusió de que el rang de 

temperatures que es poden trobar a Sabadell compren la major part de l’any els 0ºC fins als 

30ºC. 

ENTORN GEOLÒGIC I SISMOLOGIA 

Sabadell es troba a una altitud de 190 m sobre el nivell del mar i té un relleu poc pronunciat. 

Sabadell es troba envoltat per el Parc Natural de Collserola i Sant Llorenç de Munt i l’Obac. 
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La planta industrial es troba situada a la depressió del Vallès-Penedès, separada per las serralada 

Litoral i la serralada Prelitoral. Aquesta plana es troba plena de sediments d’origen marí mesclats 

amb sediments d’origen continental oferint una alta permeabilitat del terreny.  

A la figura 5 es pot observar com la sismologia a Sabadell és ben pràcticament nul·la al llarg dels 

últims 30 anys. 

 

Figura 1. 7  Sismologia més freqüent a Catalunya durant els últims 30 anys. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                             CAPÍTOL 1. ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE 
 

15/60 
 

 

1.2 CARACTERISTIQUES I PROPIETATS DELS COMPOSTOS 
 

1.2.1 PRODUCTE D’INTERÈS: CLORUR DE VINIL 
El clorur de vinil  a temperatura ambient és un gas liquat comprimit i incolor que posseeix una 

olor lleugerament dolça. També és conegut com a cloroetilè i la seva formula química és 𝐶2𝐻3𝐶𝑙.  

Aquesta substancia és una substancia manufacturada i per tant no es troba a la naturalesa, tot 

hi que pot trobar-se en el ambient quan altres substancies com per exemple el tricloroetà, 

tricloroetilè, i tetracloroetilè són degradades per determinats microorganismes. 

Aquesta substancia és més densa que l’aire i en aquest medi es degrada en qüestió de dies. En 

determinades circumstancies pot formar peròxids, iniciant una polimerització explosiva i per 

tant generant perill d’incendi o explosió. Quan crema es descompon provocant fums tòxics y 

corrosius.   

Degut a les seves propietats fisicoquímiques es probable que s’acumuli en l’atmosfera. 

Pel que fa a l’efecte sobre els humans, el clorur de vinil es pot absorbir per inhalació arribant a 

causar efectes en el sistema nerviós central y disminució de la consciencia. És una substancia 

classificada com a carcinògena pels essers humans i pot originar lesions genètiques de caràcter 

hereditari.  

La seva principal aplicació és la fabricació de clorur de polivinil (PVC) que és usat per fabricar 

productes plàstics. 

 

Taula 1. 5  Propietats físiques del Clorur de vinil. 

Propietats físiques 

Massa molecular 62’5 g/mol 

Punt d’ebullició -13 ºC 

Punt de fusió -154 ºC 

Densitat relativa (aigua =1) 0’9 

Solubilitat en aigua (g/100ml a 25 ºC) 0’3 
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1.2.2 MATÈRIES PRIMES 
 

Clorur d’hidrogen 

El clorur d’hidrogen és un gas incolor, d’olor agra, picant i soluble, que en dissolució aquosa 

s’anomena àcid clorhídric. Aquest és un dels àcids més forts que existeixen. La seva formula 

química és HCl i té un pH inferior a 1, sent extremadament corrosiu.   

Quan aquest gas es troba a temperatura ambient el seu estat és gasos, però no és inflamable, 

tot i que si s’exposa al aire, formarà vapors d’un color blanc densos i corrosius, com els gasos 

que desprenen els volcans, entre els que es troba el HCl.  

A pesar que es pot trobar en l’erupció dels volcans, no és un gas que es trobi naturalment, sinó 

que és el producte de diverses reaccions. La més utilitzada per la síntesi d’aquest és la següent: 

 

Pel que fa a l’efecte sobre els humans, al ser un compost tan àcid, si s’ingereix pot arribar a ser 

letal. En cas d’inhalació provoca irritació de les vies respiratòries i si entra en contacte amb la 

pell pot causar cremades cutànies.  

Aquest compost pot desencadenar diverses reaccions perilloses. Per exemple, en contacte amb 

metalls (excepte or, argent, i coure) pot ser corrosiu, d’igual manera que amb la calor. En 

contacte amb els oxidants forts provoca emissió de Cl2 que és tòxic i hi ha risc d’explosions.  

El HCl té diverses aplicacions, però principalment s’usa com a reactiu químic en la industria 

química (normalment en processos d’hidrocloració i oxihidrocloració). També s’utilitza en la 

regulació de pH, en el tractament d’aigües residuals, en la extracció de l’òxid de metall, en 

electrònica, en la industria alimentaria... 

Taula 1. 6  Propietats físiques Clorur d'hidrogen. 

Propietats físiques 

Massa molecular 36’5 g/mol 

Punt d’ebullició -85 ºC 

Punt de fusió -114 ºC 

Densitat relativa de vapor (aire =1) 1’3 

Solubilitat en aigua (g/100ml a 30 ºC) 67 
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Acetilè 

El acetilè, amb formula química 𝐶2𝐻2, és un gas incolor i és la forma més senzilla dels alquins. El 

acetilè  100% pur és inolor, però el gas comercial té olor a all. A pesar de ser un gas altament 

inflamable, no és tòxic ni corrosiu.   

Com és inestable en la seva forma natural, normalment s’usa en forma de solució per un 

transport i emmagatzematge segur.  

El acetilè és un gas que no es troba en la naturalesa, sinó que s’obté de la reacció de l’aigua amb 

carbur càlcic.  

 

També es pot trobar a l’industria petroquímica, a partir de gas natural o de fraccions volàtils del 

petroli.  

Aquest gas pot provocar grans explosions si es barreja amb aire. A més reacciona amb la calor i 

la pressió causant perill d’incendi o explosió. Es comporta de la mateixa manera reaccionant 

amb oxidants, fluor o clor. 

Representa un perill pel humans si s’inhala ja que provoca asfixia. 

El principal us del acetilè es realitza en el tall i la soldadura de metalls en combustió amb l’oxigen. 

A més, és un important producte en l’industria química. 

 

Taula 1. 7  Propietats físiques del acetilè. 

Propietats físiques 

Massa molecular 26’04 g/mol 

Punt d’ebullició -85 ºC 

Punt de fusió -81 ºC 

Densitat relativa de vapor (aire=1) 0’907 

Solubilitat en aigua (g/100ml a 20 ºC) 0’12 
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1.2.3 SUBPRODUCTES 
 

1,2 – Dicloretà 

El 1,2-Dicloretà és una substancia orgànica clorada que a temperatura ambient es troba en estat 

líquid. La formula química d’aquest compost incolor i altament inflamable és 𝐶2𝐻4𝐶𝑙2 . 

Es tracta d’una substancia manufacturada a partir de la reacció del clor amb l’ età en presencia 

d’un catalitzador de clorur de ferro (III) o a partir de la reacció del clor amb l’etilè.  

Aquest líquid pot ser tòxic (lleu) pels essers humans. És una substancia classificada com a 

probable carcinògena.  

Pel que fa a les aplicacions del 1,2- dicloretà, la principal és fer de substancia intermitja en la 

producció de clorur de vinil que alhora s’utilitza en la producció de clorur de polivinil. També 

s’utilitza en l’ indústria farmacèutica com a dissolvent en algunes reaccions especifiques. 

Taula 1. 8  Propietats físiques del 1,2-Dicloretà. 

Propietats físiques 

Massa molecular 99 g/mol 

Punt d’ebullició 57 ºC 

Punt de fusió -98 ºC 

Densitat relativa (aigua=1) 1’2 

Solubilitat en aigua (g/100ml a 20 ºC) 0’6 

 

 

1,1,1-Tricloretà 

El tricloretà (𝐶2𝐻3𝐶𝑙3) és un compost orgànic cloralcanic que a temperatura ambient i pressió 

ordinària es troba en estat líquid summament volàtil i fàcilment evaporable. Aquest és incolor  i 

té una olor dolça. 

Es tracta d’una substancia manufacturada no inflamable, que es descomposa al escalfar-se 

intensament, produint fums tòxics i corrosius. Reacciona violentament amb alumini, manganès 

i oxidants forts, acetona i zinc. 
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Pel que fa al efecte sobre els humans, és una substancia que si s’inhala o s’ingereix, pot produir 

efectes adversos en el cor, el sistema nerviós central, ronyó i fetge, donant lloc a alteracions 

cardíaques i fallades respiratòries.  

En cas que s’alliberés al medi ambient, aquest compost seria evaporat en l’atmosfera on pot ser 

degradat amb la llum solar generant compostos químics destructors de la capa d’ozó.  

La seva presencia en el medi aquàtic pot provocar contaminació de les aigües superficials i 

subterrànies per lixiviació, generant alteracions sobre els organismes presents en el medi 

aquàtic. 

Antigament era una substancia que s’utilitzava com a dissolvent, com a ingredient d’adhesius, 

per netejar substancies metàl·liques en components electrònics o com a insecticida per la 

fumigació. Ara es tracta d’una substancia prohibida pel protocol de Montreal degut a que es una 

substancia destructora de la capa d’ozó. 

Taula 1. 9  Propietats físiques del 1,1,1-Tricloretà. 

Propietats físiques 

Massa molecular 133’4 g/mol 

Punt d’ebullició 74 ºC 

Punt de fusió -30 ºC 

Densitat relativa (aigua=1) 1’34 

Solubilitat en aigua  escassa 

 

 

1,1 – Dicloretilé 

Es tracta d’una substancia incolora amb un olor similar a la del cloroform. És un producte estable 

en les condicions normals d’utilització, però es descomposa progressivament quan s’exposa a la 

llum, l’aire i la humitat, donant lloc a productes àcids i corrosius. 

El dicloretilé ( 𝐶2𝐻2𝐶𝑙2) és un subproducte relativament no desitjat en la producció del 1,1,1 – 

Tricloretà i el 1,2 – dicloretà.  
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Aquest compost reacciona amb les bases fortes, amb alguns metalls com per exemple l’alumini, 

el coure o aleacions de coure, formant cloracetilé, un compost explosiu i que s’inflama 

espontàniament amb l’aire. També reacciona amb oxidants forts i ataca a alguns plàstics. 

Aquesta substancia pot causar efectes en el sistema nerviós central a altes concentracions, 

irritació dels ulls i el tracte respiratori. 

S’utilitza principalment com a dissolvent de molts productes, com a substancia intermèdia en la 

síntesi de dissolvents i compostos clorats i com a dissolvent per l’extracció en fred de productes 

sensibles al calor. També s’utilitza en la síntesi orgànica de polímers, i en aplicacions 

heterogènies com a dissolvent per neteja en sec, per adhesius alimentaris i germicides.  

 

Taula 1. 10  Propietats físiques del 1,1-Dicloretilè. 

Propietats físiques 

Massa molecular 96’95 g/mol 

Punt d’ebullició 60 ºC (cis), 48 ºC (trans) 

Punt de fusió -81’5 ºC (cis), -49’4 ºC  (trans) 

Densitat relativa (aigua=1) 1’28 

Solubilitat en aigua  escassa 

 

Hidrogen 

El hidrogen (𝐻2) és un gas diatòmic en condicions normals. Aquest gas és inflamable, incolor, 

inolor, i insoluble en aigua. 

El escalfament intens d’aquest gas pot originar combustió violenta o explosió. A més reacciona 

violentament amb l’aire, l’oxigen, halògens i oxidants forts, creant perill d’incendi i explosió. El 

platí i el níquel augmenten aquest tipus de reaccions.  

L’hidrogen gas gairebé no existeix de forma lliure en la naturalesa, per tant, es pot dir, que és 

una substancia manufacturada. Avui en dia l’obtenció del hidrogen prové en un 95% de fonts 

d’energia fòssils.  

Aquesta substancia no és tòxica, però a concentracions altes en l’aire pot produir una deficiència 

d’oxigen generant risc de pèrdua de coneixement o fins hi tot, la mort.  



                                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                             CAPÍTOL 1. ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE 
 

21/60 
 

 

Els principals usos del hidrogen són com a combustible o com a portador d’energia. 

 

Taula 1. 11  Propietats físiques del hidrogen. 

Propietats físiques 

Massa molecular 2 g/mol 

Punt d’ebullició -253 ºC  

Punt de fusió -259 ºC   

Densitat relativa (aire=1) 0’07 

 

Metà  

El metà és un hidrocarbur alcà amb la formula química 𝐶𝐻4. Es tracta d’un gas d’efecte 

hivernacle que potencia el escalfament global de planeta. Aquesta substància és inolora, 

incolora, insoluble en aigua i extremadament inflamable. En contacte amb l’aire es forma una 

mescla explosiva. 

És una substancia que es troba en la naturalesa però també és sintetitza industrialment a partir 

d’hidrogen i diòxid de carboni. 

Representa un perill pels humans pel fet que a altes concentracions en l’aire pot produir una 

deficiència d’oxigen generant risc de pèrdua de coneixement o fins hi tot, la mort. 

El metà té nombroses utilitats. Algunes d’elles són com a combustible, com a líquid refrigerant, 

matèria prima. 

Taula 1. 12  Propietats físiques del metà. 

Propietats físiques 

Massa molecular 16 g/mol 

Punt d’ebullició -161 ºC  

Punt de fusió -183 ºC   

Densitat relativa (aire=1) 0’6 

Solubilitat en aigua ml/100ml a 20 ºC 3’3 
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1.2.4 CATALITZADOR: CLORUR DE MERCURI 
El clorur de mercuri, amb la formula química 𝐻𝑔𝐶𝑙2, és un sòlid en forma de cristalls blancs i 

soluble en aigua. Aquest compost és molt tòxic i volatilitza a temperatura ambient. 

El clorur de mercuri s’obté a partir de l’acció del clor sobre el mercuri mitjançant l’adició de àcid 

clorhídric a una solució concentrada de compostos de mercuri com el nitrat. 

 

Aquesta substancia es descompon degut al escalfament intens produint fums tòxics de mercuri 

i clor. A més pot produir-se una bioacumulació d’aquest compost al llarg de la cadena 

alimentaria. 

 

La principal aplicació d’aquest sòlid és com a catalitzador en la síntesis de clorur de vinil. També 

s’utilitza ocasionalment per formar amalgames de metalls (alumini o zinc), en el control 

d’infecció per fongs en arbres i com a repel·lent d’insectes, entre d’altres usos.     

Taula 1. 13  Propietats físiques del clorur de mercuri. 

Propietats físiques 

Massa molecular 271’5 g/mol 

Punt d’ebullició 302 ºC 

Punt de fusió 276 ºC 

Densitat  6’5 g/cm3 

Solubilitat en aigua (g/100ml a 20 ºC) 7’4 

 

1.2.5 CORROSIÓ I MATERIALS 
Tots els materials pateixen deteriorament sota certes condicions de servei o ambients 

determinats, que han d’evitar-se per perllongar al màxim la seva vida útil.  

Una mala elecció del material de les estructures de la planta podria provocar grans pèrdues 

econòmiques, a més de diversos accidents.  

Cal conèixer per tant, quins son els motius de deteriorament dels materials a utilitzar pel medi 

concret, ja que el deteriorament es relaciona amb l’estructura, les propietats i el processament 

dels diferents materials. 



                                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                             CAPÍTOL 1. ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE 
 

23/60 
 

 

Les principals fonts de deteriorament dels metalls, les ceràmiques i els polímers són les 

següents: 

• Metalls: desgast i corrosió. 

• Ceràmiques: corrosió. 

• Polimers: degradació. 

El desgast es pot definir com el mal superficial patit pels materials després de determinades 

condicions de treball als que són sotmesos. El resultat del desgast es la pèrdua de material, i per 

tant, la disminució de les dimensions i com a conseqüència la pèrdua de toleràncies. 

La corrosió es pot definir com el deteriorament que pateixen els materials per interacció química 

i electroquímica amb el medi ambient. 

La degradació dels polímers fa referencia a la destrucció de l’estructura (dissolució, inflament, 

pèrdua de propietats mecàniques, alteració del color, inestabilitat tèrmica, pèrdua de pes...) 

sota l’influencia de un o més factors ambientals com per exemple la calor, la llum o substàncies 

químiques. 

 

Com la majoria de substancies, tant matèries primes com a substancies sintetitzades, de la 

planta de producció BLEN S.L son corrosives es realitza un estudi previ dels seus efectes sobre 

els materials per poder fer un disseny adequat. 

 

1.2.5.1 SUBSTANCIES I MESCLES CORROSIVES 
 A l’empresa BLEN S. L es treballa amb algunes substancies corrosives. 

Taula 1. 14  Substàncies i mescles corrosives. 

Nom Fórmula química 

Clorur d’hidrogen HCl 

Dicloretilé (quan es descompon) 𝐶2𝐻2𝐶𝑙2 

Tricloretà (quan es descompon) 𝐶2𝐻3𝐶𝑙3 
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Cal tenir en compte que sovint aquestes substancies no es troben pures sinó que formen 

mescles amb altres substancies del procés generant tres possibles resultats. 

• Mescla d'un agent corrosiu amb altres que no ho són: l'agent corrosiu queda diluït i la 

barreja final resulta menys corrosiva.  

• Mescla d'un agent corrosiu amb altres que no ho són: les substàncies no corrosives 

ajuden en els mecanismes de corrosió, provocant que la barreja final sigui més corrosiva, 

i fins i tot, que pugui atacar materials que abans eren resistents.  

• Mescla de dos agents corrosius: la barreja ataca una gamma més àmplia de materials.  

 

1.2.5.2 COMPATIBILITATS 
 

Taula 1. 15  Compatibilitats entre materials i substàncies. 

Material 

Substància 
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Alumini B1 D A B1 D D A A D 

Bronze A2 N/A C D A A A A D 

Nitril D D B D D D A A A 
Hastelloy C A2 A N/A A A A A A C 

Tefló A2 A A A1 A A A A A 

Silicona N/A C B N/A D D D C N/A 

AISI 304 L B2 A A B B B A A D 

AISI 316 L A1 A A B B B A A D 

Vidre A A A A A A A A A 

PVC A A A A A A A A D 

Acer vitrificat B B A B B B A A C 

Acer inoxidable + PTFE A A A A A A A A N/A 

 

 

A = excel·lent (A1: satisfactori a 22 ºC, A2: satisfactori a 48ºC). 

B = bo, efectes menors, lleu corrosió (B1: satisfactori a 22 ºC, B2: satisfactori a 48ºC). 

C = efectes moderats, no recomanat per un us continu. 
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D = efectes severs, no recomanable. 

N/A = no es té informació. 

 

1.2.5.3 CRITERIS 

Alhora d’escollir un material determinat s’intentarà triar el material més econòmic i que millor 

s’adapti a les característiques desitjades. Per tant, s’ha de trobar un equilibri material/preu.  

Per arribar a aquest equilibri es necessari realitzar una sèrie d’estudis on s’indiqui el grau de 

corrosió estimat que es donarà a cada equip, i així, poder fer una tria òptima i compatible.  

 

L’alumini, el bronze, la silicona i el nitril queden descartats degut a les incompatibilitats 

presentades davant de varies substancies del procés.   

A continuació s’exposa el preu aproximat per quilogram de material del mercat actual. 

Taula 1. 16  Preu per quilogram de material. 

Material €/Kg 

Hastelloy C 25 

Tefló (PTFE) 7 

AISI 304 L 1,8 

AISI 316 L 2 

PVC 1 

Acer vitrificat 0,6 

Vidre  0,5 

Acer inoxidable 316L + PTFE 2,5 

 

El material escollit per construir les canonades i els equips tindrà gran repercussió pel que fa a 

l’avaluació econòmica, ja que els preus varien des de 25 €/Kg a 0,5 €/Kg, és per això que, com 

s’ha anunciat anteriorment, cal fer un estudi per analitzar quin material s’adapta millor a les 

condicions de operació, sense sofrir desperfectes i al preu més econòmic.  
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En alguns casos, s’ha de determinar si és més econòmic reemplaçar periòdicament un 

determinat equip o fabricar-lo amb materials que siguin altament resistents a la corrosió però 

més cars.  

A continuació es mostren els materials seleccionats per cada equip i per les canonades.  

 

1.2.5.4 MATERIAL SELECCIONAT 
El material seleccionat variarà en funció de les substancies químiques implicades.  

A continuació es mostren els materials seleccionats per a cada equip. 

Taula 1. 17  Material seleccionat per cada equip. 

EQUIP MATERIAL (FM(1)) EQUIP MATERIAL (FM(1)) 

K-3001 tanc Acer Inoxidable 316L  C-2002(3) Acer Inoxidable 
K-3001 plats (6) Acer Inoxidable 316L  C-2005 Acer Inoxidable 
K-3001 relleno Acer Inoxidable 316L  C-2006 Acer Inoxidable 
K-3002 tanc Acer Inoxidable 316L C-3003 Acer Inoxidable 
K-3002 plats (7) Acer Inoxidable 316L C-3002 Acer Inoxidable 
K-3002 relleno Acer Inoxidable 316L C-2003 Acer Inoxidable 

B-2001 tanc Acer Inoxidable 316L C-2004 Acer Inoxidable 

B-2002 tanc Hastelloy  P-3008 Acer Inoxidable 

B-3004 tanc Vidre  P-3006 Acer Inoxidable 

B-3003 tanc Acer Inoxidable 316L P-3005 Acer Inoxidable 

R-2001,R-2002, R-2003 
tanc 

Acer Inoxidable 316L P-3003 Acer Inoxidable 

R-2001,R-2002, R-2003 
bescanviador 

Acer Inoxidable 316L P-3002 Acer Inoxidable 

B-1001 tanc Acer Inoxidable 316L P-2003 Acer Inoxidable 

B-1002 tanc PVC  P-2001 Acer Inoxidable 

B-4001 tanc Acer Inoxidable 316L  P-3004 Acer Inoxidable 

B-4002, B-4003, B-4004 
Tanc Emmagatzematge 

Acer Inoxidable 316L P-2002 Acer Inoxidable 

B-2003 tanc Acer Inoxidable 316L  P-4001 Acer inoxidable 

B-2003 agitador Hastelloy  B-3001 tanc Acer Inoxidable 316L  
W-3002(2) Acer Inoxidable 316L  B-3007 tanc Acer Inoxidable 316L  
W-3003(2) Acer Inoxidable 316L  B-3008 tanc Acer Inoxidable 316L  
W-3004(2) Acer Inoxidable 316L  Caldera N.A. 
W-3005(2) Acer Inoxidable 316L  Torre de refrigeració N.A. 
W-2001(2) Acer Inoxidable 316L  W-2003(2) Acer Inoxidable 316L  
W-2002(2) Acer Inoxidable 316L    
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Els materials seleccionats per les canonades són els següents: 

- Acer inoxidable 316L 

- Acer al carboni vitrificat 

- Policlorur de vinil 

- Hastelloy 

- Acer inoxidable + Tefló 

- Vidre 

 

1.2.5.5 CONTOL DE CORROSIÓ AL LLARG DE LA VIDA DE LA PLANTA  
 

La degradació no pot ser totalment eliminada, però pot ser controlada de manera que la vida en 

servei dels equips o les canonades sigui el mes llarga possible.  

S’haurà de fer un manteniment específic per cada equip i per les canonades,  i fer revisions 

mensuals de les instal·lacions. 
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1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ 
La fabricació del clorur de vinil es basa en la reacció d’hidrogenació del acetilè amb clorur 

d’hidrogen (gas), en presencia de clorur de mercuri, que actua com a catalitzador en la reacció. 

Formant, d’aquesta manera, 1,1,1 – Tricloretà, 1,2 – Dicloretà, 1,1 – Dicloretilé i hidrogen.  

La reacció principal que es dona a terme és la següent: 

 

Figura 1. 8  Reacció de formació del clorur de vinil. 

 

1.3.1 DIAGRAMA DE BLOCS 
Per tal de identificar les etapes del procés de manera senzilla i entenedora, s’ha dut a terme un 

diagrama de blocs el qual descriu el procés de fabricació per a la producció de el clorur de vinil. 
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El procés comença quan els reactius provinents de una empresa veïna entren a la planta de 

producció de clorur de vinil BLEN S.L, aquests s’emmagatzemen en tancs pulmó.  

Com el clorur d’hidrogen i el acetilè no entren a la planta purs, es fa una purga de inerts abans 

de enviar-los al reactor mitjançant una columna flash per cada corrent. Així s’evitarà d’haver-los 

de separar posteriorment i no hi haurà pèrdues del producte d’interès. 

Amb un mesclador es barregen els dos corrents anteriors i un corrent recirculat del procés, i 

s’envia el corrent resultant comprimit al reactor d’hidrocoració.  

En el reactor és dona la reacció descrita anteriorment, donant lloc al clorur de vinil i altres 

subproductes tals com l’hidrogen, el 1,1,1 Tricloretà, el 1,1 Dicloretà i el 1,2 Dicloretilè. El reactor 

es descriu com un reactor multitubular continu que treballa amb un catalitzador immobilitzat 

dins dels tubs.  

Del reactor sortirà un corrent líquid que es comprimirà i entrarà en una primera columna de 

destil·lació on es farà una purga de l’hidrogen (per caps) format al reactor. 

La separació del clorur de vinil es farà a partir d’ una segona columna de destil·lació d’on sortiran 

els subproductes esmentats anteriorment que seran enviats a tractar; i un corrent líquid que 

passarà per dues columnes flash per tal de aconseguir la puresa desitjada del producte. Cal 

esmentar que hi haurà una recirculació del tanc flash al mesclador, per tal de aprofitar al màxim 

totes les substancies.  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

1.3.2 DIAGRAMA DE PROCÉS 

A continuació es mostra el diagrama de procés de la planta BLEN S.L.  

 

 

 



 
 

 

En primer lloc, tal hi com s’ha esmentat en el apartat 1.3.1 Diagrama de blocs,  es fa una purga 

dels inerts tant pel acetilè (corrent 1) com pel clorur d’hidrogen (corrent 4) provinents de 

l’empresa veïna i emmagatzemats en tancs pulmó.  

La purga es fa mitjançant dues columnes flash B-2001 i B-2002. Que operen a -40ºC i 2026 Kpa, 

i a -30ºC i 1419 Kpa, respectivament. Els corrents 2 i 5 són els corrents de caps de les columnes 

i corresponen al metà i l’hidrogen inerts respectivament.  

Els corrents 3 i 6 corresponents als corrents de cues de les dues columnes de destil·lació flash es 

mesclen juntament amb el corrent 23 en un mixer B-2003. De la sortida del mixer surt el corrent 

7 a una temperatura de -81.27ºC que passarà per un bescanviador de carcassa i tubs W-2003 

que augmentarà la temperatura fins a 72.5ºC. El corrent resultant (8), passarà per un 

compressor C-2005 per tal d’augmentar la pressió dels reactius a l’entrada dels reactors de 101.3 

Kpa fins a 152 Kpa.  

Tant el bescanviador com el compressor són equips que permetran adaptar els corrents a les 

condicions d’operació dels reactors. 

El procés constarà de tres reactors R-2001, R-2002 i R-2003, de manera que sempre treballaran 

dos d’aquests i el tercer s’utilitzarà quan s’hagi de regenerar el llit catalític.  

En aquests reactors succeeixen les següents reaccions: 

Reacció principal:                                 𝐶2𝐻2 + 𝐻𝐶𝑙 →  𝐶2𝐻3𝐶𝑙 

Reaccions secundaries:   

𝐶2𝐻3𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙 →  𝐶2𝐻5𝐶𝑙      

𝐶2𝐻2 + 2𝐻𝐶𝑙 →  𝐶2𝐻4𝐶𝑙2       

 𝐶2𝐻2 + 2𝐻𝐶𝑙 →  𝐶2𝐻2𝐶𝑙2 + 𝐻2   

 

El corrent de sortida del reactor (corrent 10) surt a una temperatura de 110ºC i una pressió igual 

a 152Kpa, per això es necessari passar-lo per un compressor C-2006 que rebaixarà la pressió a 

1419Kpa i seguidament per dos bescanviador de calor de carcassa i tubs W-2004 i W-2005 que  
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baixarà la temperatura a 40ºC. D’aquesta manera el fluid estarà en condicions optimes per 

passar a una columna de destil·lació.  

La columna de destil·lació K-3001, és una columna de rebliment. El pas del corrent per aquest 

equip permet l’eliminació de l’hidrogen format. Aquesta columna ve equipada amb un 

condensador de carcassa i tubs a la zona de rectificació  i un reboiler tipus termosifó a la zona 

d’esgotament (W-3002 i W-3003 respectivament). D’aquest últim surt el corrent 14 que es 

dirigeix a la segona columna de destil·lació, K-3002. 

La columna K-3002, és una columna de destil·lació de plats i també està equipada amb un 

condensador de carcassa i tubs a la zona de rectificació, i un reboiler tipus termosifó a la zona 

d’esgotament (W-3004 i W-3005 respectivament). Aquesta columna rep, a més del corrent 14, 

el corrent 18 que prové del corrent de cues resultant de la columna flash B-3003.  

Els subproductes 1,1 Dicloretà, 1,2 Dicloretilè, i 1,1,1 Tricloretilè, sortiran per cues (corrent 16), 

mentre que el clorur de vinil, al ser menys pesat, sortirà per caps esdevenint el corrent 15.  

El darrer corrent entrarà en una columna flash (B-3003) que permetrà continuar purificant el 

producte a partir del canvi de pressió. D’aquesta s’obtindran dos corrents: el corrent 23,  

corresponent al corrent de compostos més volàtils, que serà recirculat al mixer B-2003, i el 

corrent 17, corresponent al corrent de compostos menys volàtils, és a dir, al clorur de vinil. 

La columna flash B-3003 treballa a -16.2 ºC i a 101.3 Kpa. 

Com es pot observar en el diagrama de procés, el corrent 17 es divideix i part d’aquest esdevé 

el corrent 18 que serà recirculat, com s’ha comentat anteriorment, fins la columna K-3002. 

L’altra part del corrent esdevé el corrent 19, que serà enviat de nou a una columna flash (B-

3004) que permetrà obtenir la puresa desitjada 99.9%.  

El corrent 21, corresponent al corrent de caps es tornarà a comprimir amb el compressor P-

3009, i s’introduirà a l’anterior columna de destil·lació flash B-3004.  

 

 



 
 

 

1.4 CONSTRUCCIÓ DE LA PLANTA 
 

1.4.1 DESCRIPCIÓ QUALITATIVA DE LA PLANTA 

La planta BLEN S.L., està localitzada, com s’ha esmentat anteriorment en aquest capítol, en el 

polígon industrial Gasos Nobles i consta de 70.095 m2. Dins d’aquesta conten les diferents àrees 

del procés de producció, l’àrea de emmagatzematge de productes i de carrega, l’àrea dels 

laboratoris, oficines i sales de control, l’àrea de serveis, així com, l’àrea de tractament de residus, 

la zona contra incendis, el pàrquing, l’àrea de manteniment i magatzem, la sala de menjador i la 

farmàcia. Una bona distribució de les diferents àrees permetrà optimitzar totes les activitats 

realitzades a l’empresa, a més de proporcionar una millor seguretat.   

 

1.4.2 DISTRIBUCIÓ PER ÀREES 

La planta de BLEN S.L. consta de 12 àrees, de les quals, l’àrea A-3000 s’ha dividit en 3 subàrees, 

d’igual manera que l’àrea 2000 (2 subàrees) i l’àrea 4000 (2 subàrees).  

 

Taula 1. 18  Àrees de la planta BLEN S.L. 

Àrea Descripció 

A-1000 Tancs pulmó  

A-2000-0 Purga inerts 

A-2000-1 Reacció 

A-3000-0 Separació 

A-3000-1 Purificació 1 

A-3000-2 Purificació 2 

A-4000-0 Emmagatzematge productes  

A-4000-1 Carrega de productes 

A-5000 Laboratoris / Oficines / Sala de control 

A-6000 Serveis 

A-7000 Tractament de residus 

A-8000 Zona contra incendis 
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Àrea Descripció 

A-9000 Aparcament  

A-10000 Àrea de manteniment i magatzem 

A-11000 Sala de menjador 

A-12000 Farmàcia o primers auxilis 



 
 



 
 

 

• A-1000 : Tancs pulmó i zona de descarrega. 

En aquesta àrea s’emmagatzemen les matèries primeres provinents de l’empresa del costat. 

Tant l’acetilè, com el clorur d’hidrogen, arriben a la planta de BLEN S.L. a través de canonades i 

s’envien als tancs pulmó per tal de evitar tallar la producció en cas que es produís un accident 

en el subministrament. 

Aquests tancs pulmó permetran emmagatzemar les matèries primeres durant unes hores.    

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-2000-0: Purga d’inerts 

En aquesta àrea es fa la purga dels inerts per cada un dels reactius que hi ha emmagatzemats 

als tancs pulmó situats a l’àrea A-1000. La purga d’aquests inerts es fa amb columnes de 

destil·lació flash on, pel cabal de acetilè s’elimina part del metà present, i pel cabal de clorur 

d’hidrogen s’elimina part del hidrogen present. D’aquesta manera, s’evitarà haver de eliminar 

aquests inerts més tard.  

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-2000-1: Reactor 

Un cop realitzada la purga d’inerts els dos corrents es mesclen i el corrent resultat passa per un 

bescanviador on es rebaixarà la temperatura i seguidament passa per un compressor on 

s’augmenta la pressió. D’aquesta manera s’haurà adaptat el fluid a les condicions d’operació 

dels reactors.  

Es tenen tres reactors, on dos d’ells operen en continu i el tercer es mantindrà aturat fins que 

es necessiti (neteja de reactors, mal funcionament...).  Aquest reactors són reactors continus de 

flux pistó multitubulars refrigerats amb carcassa. 
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D’aquests reactors surten diferents compostos tals com: clorur d’hidrogen, 1,1 Dicloretilè, 1,1,1 

Tricloretilè, 1,2 Dicloretà, clorur de vinil, acetilè i hidrogen. A pesar que s’obté clorur de vinil 

amb una puresa del 94,3%, no és el valor desitjat i per això cal fer un tractament posterior.  

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-3000-1: Columnes de destil·lació. 

En aquesta àrea estan situades les dues columnes de destil·lació del procés.  

La primera columna és una columna de destil·lació empacada de 6 plats que treballa en continu. 

Està equipada amb un condensador de carcassa i tubs a la zona de rectificació, i un reboiler tipus 

termosifó a la zona d’esgotament. Aquesta permet extreure l’hidrogen format al reactor per 

caps.  

El producte que surt per cues s’enviarà a una segona columna de destil·lació empacada de 7 

plats que treballa en continu. Aquesta està equipada amb un condensador de carcassa i tubs a 

la zona de rectificació, i un reboiler tipus termosifó a la zona d’esgotament. Aquesta permet 

extreure els diferents subproductes formats al reactor per cues.  

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-3000-2: Tanc flash i divisor. 

El corrent de sortida per caps de la anterior columna de destil·lació s’envia a la A-3000-2 on hi 

haurà un tanc flash.  

Pel que fa al tanc B-3003, es fa una separació de el clorur d’hidrogen i clorur de vinil a partir 

del canvi de pressió. Com el clorur d’hidrogen és més volàtil, sortirà per caps i serà recirculat 

fins el mesclador B-2003. La restà sortirà per cues, i després del pas per un divisor, part del 

corrent es recircularà fins la segona columna empacada i l’altre part s’enviarà a l’àrea A-3000-3 

on entrarà a la columna B-3003. 
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Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-3000-3: Columna flash. 

La columna B-3004 és una columna de destil·lació flash que permetrà aconseguir la puresa 

final que es desitja del producte. Com el clorur d’hidrogen és el més volàtil sortirà per caps i el 

producte sortirà per cues amb una puresa del 99.9%.  

El corrent que surt per caps serà enviat a l’anterior columna.  

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-4000: Emmagatzematge de productes i zona de carrega. 

Es tracta d’una àrea on es fan dues funcions de la planta: l’emmagatzematge de productes i la 

carrega d’aquests en els camions cisterna.   

L’emmagatzematge del clorur de vinil es fa en  3 tancs de 40,45 m3 cadascun.  

La zona de carrega estarà adaptada per l’entrada i sortida de camions cisterna i amb les 

mesures de seguretat adequades per la carrega.  

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-5000: Laboratoris / oficines / sala de control. 

En l’àrea A-5000 es situen totes les zones on es gestionarà a planta. És a dir, es tracta d’un 

complex d’edificis que hauran d’estar situats de la manera més optima possible per la major 

comoditat dels treballadors.  

En l’edifici on estaran els laboratoris estarà el departament de qualitat i I+D. 

Hi haurà un altre edifici on estaran les oficines  on es realitzaran les tasques administratives i 

comercials. En aquest edifici estaran tots el executius de l’empresa.  
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I hi haurà un tercer edifici on estarà la sala de control on es gestionarà la producció de la 

planta. Aquest edifici estarà situat bora de les àrees de producció.  

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-6000: Serveis. 

En aquesta àrea s’agrupen tots els serveis que cal assegurar a la planta per tal que s’operi en 

les millors condicions possibles.  

D’aquesta manera en aquesta àrea hi haurà una caldera, l’estació transformadora, un grup 

electrogen, un tanc criogènic per emmagatzemar el nitrogen que permetrà inertitzar els tancs 

d’emmagatzematge, chillers que s’utilitzaran per refredar, compressors per tal de subministrar 

aire comprimit pel funcionament de les vàlvules pneumàtiques , i un equip de purificació 

d’aigua per tal d’aconseguir aigua desionitzada .  

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-7000: Tractament de residus. 

Tots els corrents residuals i les emissions gasoses seran tractades en l’àrea A-7000.  

El corrent 16 es tractarà en una cambra d’incineració amb un cremador seguit d’un scrubber. 

El corrent 13 es mesclarà amb aire i s’introduirà al cremador de la cambra d’incineració.  

El corrent 5 es ajuntarà amb els gasos clorats que es tracten al scrubber anomenat 

anteriorment.  

El corrent 2 es farà servir com a suport de combustible per la caldera que suposarà un establi 

del 5% en energia.  

I per últim el CO2 emes per la caldera es tractarà en un altre scrubber.  

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  
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• A-8000: Zona contra incendis. 

Serà la zona on estigui situada la bassa contra incendis que subministrarà aigua als elements 

de protecció contra incendis que ho necessitin. També hi haurà una estació de bombeig per tal 

d’enviar l’aigua de la bassa fins els elements de protecció activa.  

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-9000: Aparcament. 

L’àrea A-9000 estarà destinada a l’estacionament dels vehicles de tots els treballadors de 

l’empresa BLEN S.L. i per a clients. Tindrà capacitat per 208 vehicles. 

 

• A-10000: Àrea de manteniment i magatzem. 

Tots els equips i eines encarregades del manteniment, tan de la infrastructura com dels equips 

de la planta, estaran emmagatzemades en l’àrea A-10000.  

Cal organitzar aquesta àrea per tal de saber la disposició de tots els equips i eines. A més és 

necessari fer un control de l’estat de tots els utensilis.   

Cal esmentar que tots els treballadors, visitants o clients que estiguin en aquesta zona hauran 

de gaudir dels EPI’s obligatoris establerts al CAPÌTOL 5: Seguretat industrial.  

 

• A-11000: Sala de menjador. 

Es tracta d’una àrea on els treballadors, clients o visites, podran nodrir-se ja sigui utilitzant el 

servei que ofereix l’empresa o portant el menjar de casa (hi haurà sala de microones). 

Indirectament serà una zona de punt de trobada entre companys que permetrà desconnectar 

momentàniament de la feina i relaxar-se. 
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• A-12000: Farmàcia o primers auxilis. 

L’àrea A-12000 estarà destinada a una zona d’atenció primària en cas d’accident lleu. Es 

proporcionarà ajuda sanitària i psicològica per tots aquells treballadors, clients o visitants de la 

planta que ho necessitin.  
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1.5 BALANÇ DE MATERIA 

En aquest apartat s’observarà el balanç de materia de tot el proces de producció, on es 

detallaran les condicions de treball de cada corrent del procès a més de les composicions 

moleculars per aquests.  

A partir d’aquest balanç es farà el disseny dels equips de la planta de BLEN S.L. especificats en 

el CAPÍTOL 2. Equips.   

En les taules 1.19-26 es detallen tots els corrents que composen el proces de producció. La 

numeració dels corrents correspon a l’utilitzada en el diagrama de proces del apartat 1.2.3 

Diagrama de proces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Taula 1. 19  Paràmetres característics pels corrents 1-6 

Nº de corrents 1 2 3 4 5 6 

Fracció vapor 0 1 0 0 1 0 

Temperatura (ºC) -40 -40 -40 -30 -30.57 -30.57 

Pressió (kPa) 2026 1926 1926 1419 1319 1319 

Cabal molar 
(kgmol/h) 

38.6 0.2 38.4 39.7 0.24 39.5 

Cabal màssic (kg/h) 1003.9 3.903 1000 1443 7.258 1436 

Cabal volumètric 
líquid (m3/h) 

2.4 0.0011 2.4 1.66 0.0097 1.65 

Cabal calor (kJ/h) 8109800.6 8665 8,101E6 -4.283E6 -1.853E4 -4.265E6 

 

Taula 1. 20  Fraccions molars per als corrents 1-6 

Fracció molar 
Nº corrent 

1 2 3 4 5 6 

HCl 0 0 0 0.997 0.404269 1 

1,1 Dicloretilè 0 0 0 0 0 0 

1,1,1 Tricloretilè 0 0 0 0 0 0 

1,2 Dicloretà 0 0 0 0 0 0 

VCM 0 0 0 0 0 0 

Acetile 0.997 0.03501 1 0 0 0 

Hidrogen 0 0 0 0.003 0.595732 0 

Meta 0.003 0.96499 0 0 0 0 

Molar flow 38.6 0.12001 38.474291 39.7 0.199922 39.500078 
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Taula 1. 21 Paràmetres característics pels corrents 7-12 

Nº de corrents 7 8 9 10 11 12 

Fracció vapor 0.5 1 1 1 1 0 

Temperatura (ºC) -81.27 72.5 110 110 243.2 40 

Pressió (kPa) 101.3 101.3 152 152 1419 1419 

Cabal molar 
(kgmol/h) 

98.73 98.73 98.73 60 60 60 

Cabal màssic (kg/h) 3687 3687 3687 3687 3687 3687 

Cabal volumètric 
líquid (m3/h) 

5.424 5.424 5.424 1257 181.5 5.206 

Cabal calor (kJ/h) 4413000 5895000 6050000 2200000 2755000 871566.4 

 

Taula 1. 22  Fraccions molars per als corrents 7-12 

Fracció molar 
Nº corrent 

7 8 9 10 11 12 

HCl 0.415903 0.415903 0.415903 0.027972 0.027972 0.027972 

1,1 Dicloretilè 0.000002 0.000002 0.000002 0.004995 0.004995 0.004995 

1,1,1 Tricloretilè 0 0 0 0.002997 0.002997 0.002997 

1,2 Dicloretà 0 0 0 0.003996 0.003996 0.003996 

VCM 0.190068 0.190068 0.190068 0.943057 0.943057 0.943057 

Acetile 0.394027 0.394027 0.394027 0.007992 0.007992 0.007992 

Hidrogen 0 0 0 0.008991 0.008991 0.008991 

Meta 0 0 0 0 0 0 

Molar flow 98.845723 98.845723 98.845723 60 60 60 
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Taula 1. 23 Paràmetres característics pels corrents 13-18 

Nº de corrents 13 14 15 16 17 18 

Fracció vapor 1 0 0 0 0 0 

Temperatura (ºC) -80 65.89 -6.6 41.90 -16.20 -16.23 

Pressió (kPa) 1419 1418.5 202.64 202.6 101.32 101.32 

Cabal molar 
(kgmol/h) 

0.6 59.4 63.84 0.971213 53.97 5.413 

Cabal màssic (kg/h) 3.24 3684 3929.20 92.11 3363.84 337.38 

Cabal volumètric 
líquid (m3/h) 

0.6778 4.519 4.14 0.08 3.483 0.35 

Cabal calor (kJ/h) -5753 1011790 755553 -48359 663583 66514 

Taula 1. 24  Fraccions molars per als corrents 13-18 

Fracció molar 

Nº corrent 

13 14 15 16 17 18 

HCl 0.092359 0.027322 0.025841 0 0.004907 0.004959 

1,1 Dicloretilè 0 0.005045 0.000025 0.307415 0.000028 0.000069 

1,1,1 Tricloretilè 0 0.003027 0 0.185184 0 0 

1,2 Dicloretà 0 0.004036 0 0.246913 0 0 

VCM 0 0.952583 0.9666 0.260488 0.993858 0.993748 

Acetile 0.008602 0.007986 0.007534 0 0.001206 0.001224 

Hidrogen 0.899039 0 0 0 0 0 

Meta 0 0 0 0 0 0 

Molar flow 0.600015 59.399985 63.842557 0.971033 53.975082 5.413606 
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Taula 1. 25 Paràmetres característics pels corrents 19-23 

Nº de corrents 19 20 21 22 23 

Fracció vapor 0 0 1 1 1 

Temperatura (ºC) -16.20 -82.75 -82.75 191.93 -16.21 

Pressió (kPa) 101.32 1.82 1.82 202.6 101.32 

Cabal molar (kgmol/h) 48.58 37.48 11.13 11.13 20.87 

Cabal màssic (kg/h) 3027.46 2341.91 687.75 687.72 1245.19 

Cabal volumètric líquid (m3/h) 3.134 2.195 9657 212.5 440 

Cabal calor (kJ/h) 597224 280390 316834 489194 577014 

 

Taula 1. 26  Fraccions molars per als corrents 19-23 

Fracció molar 

Nº corrent 

19 20 21 22 23 

HCl 0.004907 0.000333 0.02046 0.02046 0.077147 

1,1 Dicloretilè 0.000028 0.000036 0.000004 0.000004 0.000008 

1,1,1 Tricloretilè 0 0 0 0 0 

1,2 Dicloretà 0 0 0 0 0 

VCM 0.993858 0.999561 0.974447 0.974447 0.900151 

Acetile 0.001206 0.00007 0.00509 0.00509 0.022691 

Hidrogen 0 0 0 0 0.000001 

Meta 0 0 0 0 0 

Molar flow 48.577574 37.48055 11.132804 11.132804 20.871354 



 
 

 

1.6 ESPECIFICACIONS I NECESSITATS DE SERVEIS 

Els serveis són tots aquells recursos que es necessiten pel correcte funcionament de la planta. A 

mes suposen gran part del cost econòmic, per això cal treballar de la manera mes eficient pel 

que fa als serveis ja que un bon disseny d’operació i subministrament pot evitar despeses 

innecessàries.  

D’aquesta manera cal assegurar el subministrament dels següents serveis o necessitats: 

Taula 1. 27 Serveis i necessitats 

SERVEIS Tipus Font 

FLUID 

Aigua en xarxa Externa  

Aigua desionitzada Externa 

Aigua contra incendis Externa 

Nitrogen Externa 

Aire Externa 

Aire comprimit Externa 

Oli tèrmic Externa 

R-410  Externa 

R-717 Externa 

ENERGIA 
Electricitat Externa i interna 

Gas natural Externa 

 

1.6.1 AIGUA DE XARXA 

L’aigua en xarxa s’utilitza per subministrar aigua potable per tots els equips que ho requereixin 

i per l’ús del personal (menjador, lavabos, fonts...). Es necessita una xarxa de distribució de 

l’aigua per tota la planta. Aquesta xarxa interna d’aigua estarà connectada a la xarxa d’aigua 

potable municipal a peu de parcel·la. 

El fluid circularà a una pressió 4Kg/cm3. 

Cal utilitzar una xarxa de canonades amb la distribució adequada, sense la necessitat d’aïllament 

i amb les vàlvules de regulació que siguin necessàries segons la necessitat d’abastiment. Tampoc 

és necessària la utilització de bombes, ja que l’aigua ve a una pressió adequada per a les 

necessitats del servei. 
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1.6.2 AIGUA DESIONITZADA 

L’aigua desionitzada és necessària alhora de fer la neteja de tots els equips del procés, ja que 

evita que es formin incrustacions en aquests. Per tant, serà necessari disposar de resines 

d’intercanvi iònic per on passarà l’aigua provinent de la xarxa d’aigua potable municipal. 

Cal utilitzar una xarxa de canonades amb la distribució adequada, sense necessitat d’aïllament i 

amb les vàlvules de regulació que siguin necessàries segons la necessitat d’abastament.  

 

1.6.3 AIGUA CONTRA INCENDIS 

S’utilitza per subministrar aigua al conjunt de fonts d’aigua, equips d’impulsió i xarxa general 

d’incendis destinada a assegurar, per un o varis sistemes específics de protecció, el cabal i la 

pressió d’aigua necessaris durant el temps d’autonomia requerits.  

En la planta de BLEN S.L es gaudirà d’una bassa contra incendis per tal de poder tenir una reserva 

d’aigua capaç d’abastir les necessitats d’aigua en cas d’incendi.   També caldrà tenir una estació 

de bombeig per tal de subministrar l’aigua a la pressió necessària.  

 

1.6.4 NITROGEN 

En l’empresa BLEN S.L. el nitrogen s’utilitza per crear un medi inert per evitar la interacció de les 

substancies químiques amb l’oxigen, per assegurar la seguretat del procés.  

Per tant, serà necessari gaudir d’un tanc criogènic d’emmagatzematge.  

El nitrogen s’utilitzarà abans de cada posada en marxa per desplaçar l’oxigen que hi ha dintre 

del sistema, per tal d’eliminar la possibilitat de crear atmosferes explosives. 
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Taula 1. 28  Necessitats de nitrogen en per la posada en marxa. 

POSADA EN MARXA 

ÍTEM TANC VOLUM (m3) Pressió operació (bar) VOLUM N2 gas (m3) 

B-1001 5.00 1.41 7.07 

B-1002 10.00 1.41 14.13 

W-2001 36.70 14.19 520.74 

W-2002 17.19 20.26 348.28 

B-2001 1.22 14.19 17.27 

B-2002 2.42 20.26 49.01 

B-2003 1.32 19.26 25.42 

W-2003 133.32 1.01 135.05 

R-2001 6.00 1.52 9.12 

R-2002 6.00 1.52 9.12 

W-2004 14.63 14.19 207.61 

W-2005 81.69 14.19 1159.13 

K-3001 0.72 14.19 10.17 

CONDENSADOR K-3001 6.04 20.26 122.27 

REBOILER K-3001 5.73 14.19 81.31 

B-3005 2.65 20.26 53.69 

B-3001 1.36 14.19 19.30 

K-3002 3.06 2.03 6.20 

CONDENSADOR K-3002 39.26 2.03 79.54 

REBOILER K-3002 18.53 2.03 37.55 

B-3002 1.24 2.03 2.51 

B-3006 0.02 2.03 0.04 

B-3003 0.08 2.03 0.17 

B-3007 1.04 1.01 1.05 

B-3004 0.75 1.01 0.76 

B-3008 0.66 0.02 0.01 

W-3001 11.89 7.11 84.55 

B-4001 8.00 7.11 56.90 

B-4002 40.45 7.11 287.72 

B-4003 40.45 7.11 287.72 

B-4004 40.45 7.11 287.72 

TOTAL (m3) 3921.14 

N2 liquat (m3) 5.68 

Pes (kg) 6.64 
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S’observa com el volum de nitrogen gas és molt més gran que el que es necessitarà normalment 

a la planta (com es veurà més endavant). Per tant, per la posta en marxa es necessitarà 

contractar  serveis externs que subministrin el volum de nitrogen necessari.   

 

El nitrogen a més, és el responsable de mantenir la pressió adequada als tancs 

d’emmagatzematge, ja que en el moment d’extreure un volum determinat dels diferents tancs, 

en el seu interior es produeix el buit, i per tal que això no es doni, s’incorpora el nitrogen en 

estat gasos. 

Taula 1. 29  Necessitats de nitrogen per internitzar tancs d'emmagatzematge. 

INERTITZAR TANCS EMMAGATZEMATGE 

ÍTEM TANC VOLUM (m3) Pressió operació (bar) VOLUM N2 gas (m3) 

B-1001 5 1.41 7.07 

B-1002 10 1.41 14.13 

B-4001 8 7.11 56.90 

B-4002 40.45 7.11 287.72 

B-4003 40.45 7.11 287.72 

B-4004 40.45 7.11 287.72 

TOTAL per 2 dies (m3) 941.26 

Consum tanc (14 dies) (m3) 6588.83 

Pes N2 (kg) 8239.99 

N2 liquat (m3) 9.54 

 

Com s’observa en l’anterior taula, es gaudirà d’un tanc de nitrogen liquat d’un volum de 9,54 

m3. Aquest tanc servirà per subministrar nitrogen fins a 14 dies.  

1.6.5 AIRE COMPRIMIT 
L’aire comprimit s’utilitza per fer arribar les senyals pneumàtiques a les vàlvules de control. 

Aquest s’obté a partir de l’aire de l’ambient i es subministra a traves de la xarxa de la planta.  

Les canonades d’aire comprimit de la xarxa poden ser de coure ja que aquest material aguanta 

bé la pressió.  

El procés que segueix l’aire fins convertir-se en aire comprimit és el següent:  
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A continuació es fa una estimació aproximada del cabal de aire comprimit que es necessitarà 

en la planta. 

Taula 1. 30  Necessitat d'aire comprimit en planta. 

AIRE COMPRIMIT 

Cabal aire obertura vàlvula (m3/h) 
Mínim 1.5 

Màxim 3 

Número vàlvules 44 

Qaire (m3/h) 132 

Qaire (L/min) 2200 

 

El cabal d’aire s’ha calculat tenint en compte que es necessita entre un 1,5 – 3 m3/h per obrir 

una vàlvula. De manera que:  

𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑑′𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡 (
𝑚3

ℎ
) = 𝑛º 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑒𝑠 · 3 (

𝑚3

ℎ
) 

Tenint en compte que a la planta hi ha 44 vàlvules, la situació més desfavorable on totes les 

vàlvules alhora requereixin el màxim cabal d’aire comprimit (3 m3/h), s’ha de disposar d’un 

cabal de 132 m3/h per abastir la planta. 

D’aquesta manera, s’ha escollit els compressors especificats en el CAPÍTOL 4, canonades, 

vàlvules, bombes i compressors.  

 

1.6.6 OLI TÈRIMC 

El oli tèrmic és bàsicament un fluid utilitzat per portar calor des de un lloc determinat fins un 

altre, després de haver sigut prèviament escalfats per la caldera.  

L’oli tèrmic utilitzat a la planta de producció BLEN S.L. també s’utilitza com a refrigerant del 

procés.  

En el procés de producció del clorur de vinil s’utilitza per escalfar el corrent 14 del procés.  

 

Eliminació de les impureses del aire 
a partir d'un filtre

compressió de 
l'aire i per tant 

augmenta la 
pressió d'aquest.

Eliminació 
l'humitat de l'aire

emmagatzematge 
d'energia 

pneumatica
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El oli tèrmic farà el següent recorregut: s’escalfarà a la caldera i es dirigirà cap a un bescanviador 

del procés per tal d’escalfar el corrent anomenat anteriorment.  

Es necessitarà un corrent d’oli tèrmic igual a 42,5 kg/s per tal de satisfer les necessitats de 

procés. 

 

1.6.7 R-410: DIFLUORMETÀ I PENTAFLUORETÀ 

El R-410 és una mescla de dos gasos HFC: difluormetà i pentafluoretà i és utilitzat com a 

refrigerant en el chiller. Un chiller és una maquina capaç de refredar un ambient o un fluid.  

S’utilitza per refrigerar en el condensador W-3002. 

Es necessitarà un corrent de R410 igual a 0,042 kg/s per tal de satisfer les necessitats de procés. 

 

1.6.8  R-717: AMONÍAC 

El R-717 és coneix com amoníac. I de igual manera que el R-410, és utilitzat com a refrigerant 

en el chiller.  

S’utilitza en el condensador W-3004 per refredar l’oli tèrmic.  

Es necessitarà un corrent de R717 igual a 12,66 kg/s per tal de satisfer les necessitats de procés. 

 

1.6.9 ELECTRICITAT 

L’electricitat serveix per alimentar tots els equips que necessitin d’aquesta per operar.  

Com és la principal font d’energia de la planta es consumeix en grans quantitats, per tant, és 

necessari gaudir d’una estació transformadora per tal de reduir la tensió de transport a una 

tensió de repartiment. 

A continuació es mostra una taula amb les principals necessitats d’electricitat de la planta. 

 

 

 



                                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                             CAPÍTOL 1. ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE 
 

53/60 
 

 

Taula 1. 31  Necessitats d' electricitat. 

ESTACIÓ TRANSFORMADORA 
EQUIPS POTÈNCIA ELECTRICA(kW) 

Bombes i Compressors 488.00 

AGITADOR B-2003 0.44 

Chiller 261.84 

Caldera 40.00 

Torre refrigeració 37,2 

Aire comprimit 15.00 

Oficines, sala control, etc (10%) 84.248 

Equips tractament residus 54.19 

TOTAL (kW) 980,918 

TOTAL (kVA) 1158,41 

 

Com s’observa en l’anterior taula el consum d’electricitat és molt gran, fet que afectarà 

notòriament a l’avaluació econòmica.  

També es gaudirà d’un grup electrogen per tal d’evitar una parada de la producció en cas de 

fallada d’electricitat. Aquest, funciona amb dièsel i només es farà servir en cas de fallada.  

 

1.6.10 GAS NATURAL  

El gas natural serà necessari per el funcionament de les calderes, perquè aquestes puguin 

escalfar l’oli tèrmic.  

També s’utilitzarà per escalfar l’aigua de la xarxa de les zones d’us públic.  

El gas natural es contractarà com a servei extern i la connexió estarà a peu de parcel·la a mitja 

pressió (15Kg/cm2).  

Per tal de satisfer les necessitats de la planta s’haurà de subministrar gas natural amb un cabal 

de 62,679 m3/h.  
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1.6.11 AIGUA DE REFRIGERACIÓ 

Per refredar l’aigua calenta que surt de la camisa del reactor i el líquid refrigerant del 

bescanviador W-2005, s’utilitza aigua de refrigeració, que es troben en temperatures inferiors 

als 40ºC i superiors a la temperatura ambient.  

Serà necessària la instal·lació d’una torre de refrigeració per recuperar l’aigua a la sortida dels 

diferents dels diferents equips de la planta i així minimitzar costos recirculant-la. 

Les torres de refrigeració són dispositius que posen en contacte una massa d’aire fred i sec en 

contracorrent amb la massa d’aigua calenta que prové d’equips de la planta que els necessiten. 
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1.7 PROGRAMACIÓ TEMPORAL 
A continuació es mostra una taula amb la durada de les tasques que s’han de dur a terme 

després de l’acceptació d’aquest projecte, destinades a la construcció de la planta BLEN S.L. 

Es tracta d’una programació temporal de les diferents activitats a realitzar.  

Taula 1. 32  Programació temporal de les tasques de construcció de la planta. 

Nº de tasca Descripció Duració 

(dies) 

Precedents 

1 Enginyeria al detall 120 - 

2 Llicencia d’obres i activitats 140 - 

3 Demanda d’equips 145 1 

4 Neteja de terrenys 30  1 

5 Excavacions i fonaments 50 2 

6 Cimentació 10 5 

7 Instal·lació dels subministres 20 6 

8 Vials i voreres 30 6 

9 Edificació d’oficines i laboratoris i sala de 

control 

130 3 

10 Aparcament 20 8 

11 Construcció àrea 1000 20 3 

12 Construcció àrea 2000 40 3 

13 Construcció àrea 3000 50 3 

14 Construcció àrea 4000 50 3 

15 Construcció àrea 6000 30 3 

16 Construcció àrea 7000 40 3 

17 Construcció àrea 8000 20 3 

18 Construcció àrea 10000 20 3 

19 Construcció àrea 11000 10 3 

20 Construcció àrea 12000 10 3 

21 Instal·lació de canonades del procés 20 9 

22 Instal·lació de canonades de serveis 20 9 

23 Instal·lació del sistema elèctric 20 9 
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Nº de tasca Descripció Duració 

(dies) 

Precedents 

24 Connexió elèctrica instruments i equips 30 23 

25 Aïllament els equips  15 21,22 

26 Aïllament de les canonades 15 21,22 

27 Prova dels equips 10 24 

28 Pintura 30 27 

29 Neteja 20 28 

  

Per tant, la durada total de construcció de la planta BLEN S.L, és de 728 dies, contant que 

dissabte i diumenge no es treballa. On la construcció s’iniciaria el dia 20 de Març del 2018 i 

finalitzaria el dia 17 de Març del 2020. 

Suposant que es treballen 8h diàries, aquests 728 dies suposen 4160 hores treballades en total.  

En la següent figura, es mostra el diagrama de Gantt per tal de tenir una millor visualització de 

les tasques en el temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 1. 9  Diagrama de Gantt 
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