
 

 

 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ÀCID ACETILSALICÍLIC 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

Enginyeria Química 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Autors: Brenda Baena Diaz 

Cesar Castellón Felipez 

Bernat Cots Escudé 

Yago Domínguez Muñoz 

Daniel Ruiz Granados 

 

            Tutor: Josep A. Torà 

 

Cerdanyola del Vallès | Juny 2019 

 



 

  



 

 

 

 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ÀCID ACETILSALICÍLIC 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

Enginyeria Química 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

CAPITOL 3 

CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 
 

 

 

 

. 

 



 

 

. 



        Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                                  Capítol 3: Control i instrumentació 

Pàgina 1 de 69 
 

ÍNDEX 

 

3.1 CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA DE CONTROL ¡Error! Marcador no definido. 

3.1.1 Introducció .................................................................................................. 3 

3.1.2 Definicions i Sensors/actuadors bàsics del sistema de control .................. 3 

3.1.3 Objectius del sistema de control ................................................................ 4 

3.1.4 Senyals i instruments d’un sistema de control de processos..................... 5 

3.1.5 Tècniques de control .................................................................................. 6 

3.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL ..... ¡Error! Marcador no definido. 

3.3 TIPUS DE SENYAL ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.4 NOMENCLATURA ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.4.1 Simbologia general ................................................................................... 11 

3.4.2 Nomenclatura dels llaços de control ........................................................ 11 

3.4.3 Nomenclatura de la instrumentació ......................................................... 12 

3.4.4 Simbologia de interconnexió de senyals .................................................. 13 

3.4.5 Llaços de control ....................................................................................... 13 

3.4.6 Instrumentació ......................................................................................... 50 

3.5 TARGETES D’ADQUISICIÓ DE DADES ................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.6 CONTROLADORS .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.7 BIBLIOGRAFIA ...... ¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido. 

 

 

  



        Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                              Capítol 3: Control i instrumentació 

Pàgina 2 de 69 
 

  



        Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                              Capítol 3: Control i instrumentació 

Pàgina 3 de 69 
 

 

3.1. CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

3.1.1. Introducció 

 

Una planta química integra un conjunt d’unitats de procés interrelacionats entre si de 

manera esquemàtica i racional, amb l’objectiu de convertir certes matèries primeres 

en determinats productes emprant fonts d’energia accessibles de la manera més 

econòmica possible. Durant l’operació de la planta, és necessari assolir certs 

requeriments, des de la seguretat de la planta fins a les regulacions mediambientals, 

passant per les especificacions de producció, fins a les restriccions operacionals 

imposades als propis equips. 

Per tal de poder assolir tots els requeriments mencionats, és necessari la 

implementació d’un sistema de monitorització continua de l’operació química en la 

planta juntament amb un sistema d’intervenció externa per tal de garantir els 

objectius operacionals. Aquesta intervenció seria el sistema de control. Per a poder 

aconseguir els objectius operacionals, es necessita instruments com mesuradors, 

vàlvules, controladors, ordinadors i la intervenció humana. Tot això junt, constitueix el 

sistema de control d’una planta química. 

En aquest apartat s’explicarà com és el funcionament dels sistemes de control i les 

diferents parts de l’estructura del sistema de control de la planta química, des de la 

descripció i caracterització dels elements primaris i finals de control fins a 

l’arquitectura de control utilitzada amb l’objectiu d’aconseguir la implementació del 

sistema de control en la planta química. 

 

3.1.2. Definicions i Sensors/actuadors bàsics del sistema de control 

 

Per poder entendre comprendre el funcionament del sistema de control que es 

descriuen en aquest capítol, es necessari tenir un coneixements mínims i bàsics del 

control en plantes químiques. Aquests Sensors/actuadors són: 

• Variable d’entrada: Valors que mostra l’efecte dels voltants sobre el procés. 

Normalment fa referència a aquells factors que tenen influència sobre el 

procés. Hi ha dos tipus de variables d’entrada, que es distingeixen segons si són 

controlables o no: 
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o Variable manipulada: Variables dels voltants del procés que pot ser 

controlada per un operador o el sistema de control. 

o Pertorbacions: Entrades al procés que no poden ser controlades per un 

operador o un sistema de control. Les pertorbacions, es poden 

classificar també en dos tipus de pertorbacions segons si són 

mesurables o no mesurables. 

• Variable de sortida: També anomenades variables de sortida. Són variables de 

sortida del procés que tenen una afectació sobre els voltants. 

• Punt de consigna: Valors al qual es vol mantenir la variable controlada. La 

diferencia entre el punt de consigna (setpoint) i la variable del procés ens indica 

l’error o offset entre les dos variables. 

 

3.1.3. Objectius del sistema de control 

 

Abans de fer el disseny del sistema de control en la planta química, és necessari definir 

els objectius que es assolir amb l’ús del sistema de control. Els objectius a satisfer amb 

el sistema de control són: 

• Eliminar les pertorbacions externes: Les pertorbacions externes dels voltants 

del procés que tenen efecte sobre el procés i que està fora del control del 

sistema (variacions de cabal, concentracions del components, etc.) sent 

necessari d’aquesta manera introduir un sistema de control amb l’objectiu de 

reduir l’impacte sobre el procés de les pertorbacions sobre el procés. 

• Estabilització en el procés: La majoria de processos són autoregulats, és a dir, 

no necessiten una intervenció externa per la seva estabilització. Però un cas en 

el que si es necessitaria regulació, és quan es presenta una resposta inestable a 

una variable d’entrada, allunyant-se de les condicions de treball. Aquest 

comportament inestable necessitaria un control extern per tornar a les 

condicions de treball, és a dir, necessitarà una estabilització. 

• Optimització del rendiment: 

• Garantir la qualitat del producte: Gràcies a la supervisió de les etapes del 

procés, es pot garantir el procés per obtenir la màxima puresa del producte 

desitjat. 
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3.1.4.  Senyals i instruments d’un sistema de control de processos 

 

El sistema de control del processos està format per quatre elements bàsics, les quals es 

defineixen a continuació: 

• Sensor: Instruments que mesuren variables a controlar, les variables de 

pertorbació i les variables secundàries a partir de les quals s’interfereixen en el 

valor d’altres que no puguin mesurar-se directament o que resulti 

econòmicament no sigui viable. Exemples de sensors més típics de sensors són; 

els termoaparells, orificis mesuradors per mesurar cabals, etc. 

• Transmissor o transductor: L’efecte físic produït al sensor normalment no es 

utilitzables com a senyal que pugui ésser processada pel controlador per 

calcular l’acció de control. Per a poder utilitzar aquest l’efecte físic sobre el 

sensor, és necessari convertir la magnitud de l’efecte físic en una senyal 

elèctrica, pneumàtica o digital amb l’objectiu per a ser utilitzada per un 

controlador. Un exemple de transmissor típic són; transmissor de pressió 

diferencia, en el cas de l’orifici mesurador, converteix la diferencia de pressió 

existent entre dues preses de pressió en una senyal elèctrica de 4-20 mA o una 

senyal pneumàtica de 3-15 psi. 

• Controlador: Rep una senyal corresponent a una variable mesurada pel sensor i 

calcula l’acció de control d’acord amb l’algoritme de control que tingui 

programat. El càlcul fet per l’algoritme amb la variable mesurada, es tradueix 

en un valor determinat de la senyal (normalment una senyal elèctrica) per 

finalment convertir-les de nou en senyals analògiques que s’envien als 

elements finals de control. 

• Element final de control: És un mecanisme que manipula la variable del procés 

d’acord amb l’acció calculada pel controlador, la qual arriba a l’element final de 

control en forma de senyal analògica. Un exemple d’element final de control 

típic és una vàlvula de control. 
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3.1.5. Tècniques de control 

 

Per a poder dur a terme els objectius del sistema de control, s’han utilitzat diferents 

metodologies de control. Aquestes metodologies de control són: 

 

3.1.5.1.  Feedback o retroalimentat 

 

Son llaços de control tancats on la senyal de sortida del sistema (variable controlada) 

té un efecte directe sobre la variable de control.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1 Esquema d’un sistema de control 

retroalimentat o Feedback 

En la imatge 3.1.5.1 es veu que la sortida del mesurador el controlador compara la 

seva lectura amb el valor de setpoint. Per corregir les desviacions s’actua sobre la 

variable manipulada, normalment es el control que més s’utilitza amb la combinació 

de diferents valors de control proporcional, integral o derivatiu. 

• L’acció proporcional, mostra una reacció proporcional amb l’error, en 

augmentar aquest, la reacció augmenta, en disminuir aquesta també ho fa, 

però te un inconvenient. Sempre mostra un error hi hagi o no hi hagi canvi del 

valor de consigna. Aporta una resposta ràpida d’un procés controlat. 

• L’acció integral, pot produir inestabilitat si la seva acció es molt gran, ja que 

produeix oscil·lacions però elimina l’error residual de un controlador 

proporcional. 

• Acció derivativa, també anomenada anticipativa, aporta major estabilitat al 

sistema. La resposta es més progressiva, augmentant l’amplada de les 

oscil·lacions. 

La majoria del control de la planta es dóna amb aquest control. 
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Entre altres avantatges el control feedback no necessita conèixer l’origen de les 

pertorbacions. Necessita una mínima informació sobre el procés, i no es necessari 

conèixer la funció de transferència del sistema que es desitja controlar. Es un control 

empíric, cal deduir si un error es deu a produir un increment d’obertura d’una vàlvula 

o al revés. 

Com a desavantatges necessita una pertorbació per poder exercir el control d’aquesta. 

El control sempre es a la sortida del procés.  

 

3.1.5.2. Feedfordward o anticipatiu 

 

El control anticipatiu te l’objectiu com el seu nom indica s’anticipa a la pertorbació, 

s’utilitza quan les pertorbacions afecten de forma significativa a la variable controlada, 

es a dir en la temperatura d’un tanc s’afegeix una corrent a una temperatura diferent a 

la de consigna, si el controlador te informació del cabal de entrada pot anticipar l’acció 

correctora i aconseguir una desviació de la consigna més petita que la que es produiria 

sense l’anticipació.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..2.: Esquema de funcionament llaç anticipatiu 

En la figura 3.1.5 es veu que el controlador obté la mesura la pertorbació prenent 

mesures amb els actuadors per tal de minimitzar el offset.  

Els avantatges que té aquest control es que és teòricament perfecte, el sistema es més 

estable. 

Els desavantatges que presenta es que no es perfecte, ja que les mesures tenen 

associat un error, s’utilitzen aproximacions dels models.  
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3.1.5.3. Control rate 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..3.: Esquema control rate 

El sistema de control rate s’utilitza en casos on es vol mantenir una relació màssica i/o 

estequiomètrica fixa, és a dir es vol mantenir una mescla en un rang de reactius. Per 

això el sistema necessita disposar d’un sistema que pugui mesurar els cabals màssics o 

volumètrics de les substancies que hi intervenen en el sistema. Aquest tipus de 

controlador serà utilitzat en el tanc precipitador, ja que cal fixar la massa d’àcid sulfúric 

que cal addicionar per cada unitat màssica de producte que surt purificat del reactiu. 

En la figura Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento. es 

pot veure com el controlador amb el cabal d’entrada de les corrents A i B manté un rati 

fix manipulant els dos cabals de entrada al tanc de A i de B simultàniament, per 

mantenir la relació A/B constant al punt de consigna. 

 

3.1.5.4. Control en cascada 

 

El control en cascada vindria definit per un sistema on la sortida d’un controlador de 

retroalimentació es el setpoint d’un altre controlador retroalimentat com a mínim. El 

que fa que un controlador estigui ordenat un dintre de l’altre. L’objectiu d’eliminar 

pertorbacions fent la resposta més ràpida  i estable.  

L’estructura del sistema de control consta de varis elements, llaç primari  o mestre , i 

un llaç secundari o esclau, sent la sortida del primari, el punt de consigna del 

controlador secundari, que és el que actua sobre el procés.  

Per tal de poder utilitzar un sistema de control en cascada es requereix poder mesurar 

dos variables; la manipulada, i la controlada simultàniament, de no ser així no es pot 

tenir un sistema de control en cascada. En aquest procés pot ser aplicat en els 

controladors de temperatura. On sabent el cabal de refrigerant que hi circula per el 
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sistema de refrigeració(variable manipulada) i la temperatura del interior del 

reactor(variable controlada) el controlador primari manipula el setpoint del 

controlador de cabal actuant sobre la temperatura.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..4.: Esquema de funcionament de un control 

en cascada 

 

3.1.5.5. Split range 

 

Controladors split range o anomenats també com a rang partit, consisteix en que un 

controlador manipuli el set point d’un altre controlador per tal de mantenir la variable 

controlada en el set point desitjat. Seria com un sistema en cascada, però el 

controlador esclau seria substituït per dos controladors esclaus, on un controlador 

esclau estaria en actiu i el altre controlador estaria en stand by.  

 

3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema escollit per controlar la planta de producció es un sistema de control 

centralitzat redundant. On tot el control recauria sobre una unitat de control, però si 

aquesta presentés una fallada, una segona unitat assumiria les tasques de control, de 

manera que la seguretat en la planta no es veuria afectada. Tindria una estructura 

piramidal, es a dir , el sistema PXI tindria associat ordinadors si fos necessari per 

connexió Ethernet amb el que es podrien gestionar les dades recaptades per tots els 

sistemes de control. Amb aquest sistema de control, es garanteix un funcionament 



        Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                              Capítol 3: Control i instrumentació 

Pàgina 10 de 69 
 

dels processos a la planta de manera segura, optima i fiable, d’aquesta manera evitant 

que hi hagi inestabilitat en els processos. 

 

3.3. TIPUS DE SENYAL 

 

Existeixen dos tipus de senyal, una analògica i digital, un sistema analògic pot prendre 

valors d’una escala de números decimals en un rang determinat(5.5. 5.6 5.7...) La 

senyal analògica en canvi únicament pot prendre dos valors(1-0, si-no, obert-tancat...). 

La majoria de controladors tindran sortides i entrades digitals, on les entrades 

analògiques seran utilitzades si son necessàries.  Una senyal digital permet major 

flexibilitat, són sistemes mes senzills, per tant son sistemes més robusts, fiables i 

econòmics. En el cas d’un sistema analògic el senyal serà elèctric també, seran senyals 

analògiques en un rang de (4-20mA), on es comunicarà amb el control distribuït a 

través de targes d’adquisició de dades i convertidors de digital/analògic 

analògic/digital. Cal tenir reductors de tensió en zones delicades(ATEX) on la senyal de 

sortida dels sensors/actuadors serà de baixa potència, per tal d’evitar accidents, també 

caldrà que estiguin protegits d’interferències que puguin pertorbar el sistema en la 

lectura de dades o manipulació de vàlvules de control, caldrà seguir la normativa 

adequada.  

 

3.4. NOMENCLATURA 

 

Per a poder identificar tots els llaços de control que hi ha a la planta, és necessari 

numerar i caracteritzar, és a dir, establir una nomenclatura . La nomenclatura que s’ha 

seguit per a fer és ANSI/ISA (Symbology ). 

ISA son les sigles de “Instrument Society of America”  

Respon a la normativa de P&ID simplificant enginyeries de procés, control  en detall. 

ANSI son les sigles de “American National Standards Institute” que es una organització 

que supervisa el desenvolupament d’estandards per preoductes, serveis y sistemes 

dels USA. 
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3.4.1. Simbologia general 

 

Es defineix una simbologia referida a un àmbit físic (situació en la planta) abans de 

començar la caracterització funcional i numèrica. Els símbols en els que s’emmarquen 

les funcions i localitzacions dels equips transmeten una informació referida al 

muntatge i característiques principals de l’instrument o funció. En la següent figura la 

simbologia general de la normativa ISA-S5.1.  

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1.: Simbologia general de sistemes de 

control de la normativa ISA-S5.1 

 

3.4.2. Nomenclatura dels llaços de control 

 

La nomenclatura per a definir els llaços de control està format per 3 termes separats 

per guions entre si: A-B-C.  

El primer terme de la nomenclatura per a definir els llaços de control, ens indica la 

variable controlada per el llaç de control. Les abreviacions de les variables que poden 

ser controlades es mostren a la següent taula: 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1: Abreviacions de les variables controlada 

per al primer terme de la nomenclatura dels llaços de control 

Variable controlada Abreviació 

Temperatura T 

Pressió P 

Nivell L 

Cabal F 

Posició Z 

Pes W 
Color C 
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El segon terme de la nomenclatura per definir els llaços de control ens indica l’element 

on el llaç de control actua. 

El tercer terme de la nomenclatura per a definir els llaços de control ens indica l’àrea 

on es troba el llaç de control i l’identificador del llaç. 

Un exemple de nomenclatura d’un llaç de control és el següent: 

T-R101-101 

Aquesta nomenclatura correspon a un llaç de control que actua sobre la temperatura 

en el reactor R101, on és el llaç de control 1 de l’àrea A-100. 

 

3.4.3. Nomenclatura de la instrumentació 

 

La nomenclatura per a definir la instrumentació està format per 2 termes separats per 

guions entre si: A-B.  

El primer terme de la nomenclatura per definir la instrumentació, pot estar composta 

per una o més lletres, ens indica la variable controlada i l’element del llaç de control. 

Les abreviacions de la instrumentació es poden observar a la taula següent: 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1. Abreviacions referides al primer terme de 

la nomenclatura de la instrumentació. 

Abreviació Descripció 

Mesurador E 

Indicador I 

Transmissor T 
Transmissor indicador TI 

Vàlvula control CV 
Vàlvula tot res HV 

Interruptor SH 
Alarma ALM 

 

El segon terme de la nomenclatura per definir la instrumentació ens indica l’àrea de on 

està situat la instrumentació i el numero identificador d’aquest. 

Un exemple de nomenclatura de la instrumentació és el següent: 

FV-R101-101 
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Aquesta nomenclatura correspon a una vàlvula de control de cabal, que està situada 

en l’àrea A-100 i té com a identificador el numero 1. 

 

3.4.4. Simbologia de interconnexió de senyals 

 

La simbologia juntament amb la seva corresponent funció i situació corresponent 

presenten interconnexions entre elles o amb equips que controlen mitjançant línies de 

senyals. En funció de les característiques de la interconnexió, aquestes interconnexió 

es dibuixen d’una manera o d’una altre. Per a poder dibuixar les diferents 

característiques de les interconnexions, s’utilitza la normativa ISA-S5.1 per a la seva 

correcta identificació. A la següent figura es pot veure les interconnexions existents 

segons la normativa ISA-S5.1: 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1.: Nomenclatura de les 

interconnexions en el procés 

 

3.4.5. Llaços de control  

 

Abans de descriure els llaços de control amb els seus esquemes, entrades, i sortides cal 

fer incís en llaços anàlegs, aquests llaços son els llaços que tenen la característica de 

ser idèntics en varis equips, com poden ser reactors, tancs d’emmagatzematge, 

controls de nivell...  

En aquests casos s’indicarà en el esquema de llaços de control especificat, els llaços 

que són iguals. En aquest cas variarà la vàlvula sobre la que s’efectuarà el control, el 

sensor que adquirirà dades, i l’equip en el que es controla la variable, però el esquema 

de control no diferirà al especificat Vindrà assenyalat com “llaços anàlegs”. 
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3.4.5.1. Temperatura tanc fenol 

 

En el cas dels tancs de emmagatzematge de fenol cal disposar d’un control de 

temperatura que mantingui el contingut en el seu interior a una temperatura superior 

a 40, per tant el setpoint del tanc de fenol escollit es de 45 Cº. Es decideix mantenir el 

fenol en forma líquida perquè si s’aïlla correctament el tanc la necessitat calorífica 

d’aquest es bastant reduïda, facilitant la disponibilitat, i moviment del fenol a través de 

la planta. Per fer el aport energètic en el tanc de fenol s’utilitza un sistema de serpentí 

intern en el tanc per on circularà vapor.  

El control es farà com es mostra en l’esquema, de la següent manera. Un sensor de 

temperatura al interior del tanc de fenol transmetrà el valor de temperatura que hi ha 

en el fluid del tanc, el controlador en funció de la temperatura del tanc, el controlador 

en funció d’aquest valor, pren la determinació d’obrir la vàlvula de vapor perquè hi 

circuli a través del serpentí escalfant la mescla o no si la temperatura del interior no ha 

arribat a un límit inferior fixat de 42 Cº, i un límit superior de 47Cº per aquest llaç de 

control s’escull un controlador proporcional, degut a que es més senzill, més econòmic 

i la temperatura d’aquest tanc no es crítica.  

El recompte de senyals es el següent: 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1: Recompte senyals control temperatura 

fenol 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida Digital Sortida 
Analògica 

Mesurador 
temperatura 

0 1 0 0 

Alarma 0 0 1 0 
Cabalímetre vapor 0 1 0 0 

Vàlvula vapor 0 0 0 1 
Total 0 2 1 1 

 

 

El mesurador de temperatura obtindrà una mesura analògica a la dècima de graus, 

tant la variació de setpoint de cabal de vapor com l’obertura de la vàlvula es donarà de 

forma analògica, la única senyal digital es donarà en la sortida alarma del controlador 

de temperatura que alertarà d’un excés o defecte de temperatura en un tanc.  
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3.4.5.2. Temperatura tanc hidròxid sòdic 

 

En el cas del hidròxid sòdic el punt de congelació varia en funció de la seva 

concentració, que va disminuint tant com augmenta la concentració, fins a un mínim 

de -26 Cº al 20%. 

En aquest procés es decideix treballar amb el màxim de concentració comercial per 

estalviar espai de emmagatzemament. En aquest cas es treballarà amb una 

concentració d’un 50%, treballant amb aquesta concentració el punt de congelació  de 

12 Cº per el que el setpoint es situarà en 17 Cº amb un límit inferior de 14Cº i un límit 

superior de 19Cº.  

El control seria també com en el cas del fenol un sensor amb una senyal transmesa al 

controlador i aquest en funció de les consignes compara si la lectura esta dintre del 

rang de consigna per obrir o tancar la vàlvula de vapor al serpentí. El sistema de 

control es idèntic al del tanc de fenol però amb la diferencia del setpoint més baix en 

aquest cas. 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..2: Recompte senyals hidròxid de sodi 

Sensors/actuadors Entrada 

digital 

Entrada 

analògica 

Sortida 

digital 

Sortida 

analògica 

Mesurador de 

temperatura 

0 1 0 0 

Cabalímetre vapor 0 1 0 0 

Vàlvula vapor 0 0 0 1 

Alarma 0 0 1 0 

Total 0 2 1 1 

 

El mesurador de temperatura obtindrà una mesura analògica a la dècima de graus, 

tant la variació de setpoint de cabal de vapor com la obertura de la vàlvula es donarà 

de forma analògica, l’única senyal digital es donarà en la sortida alarma del 

controlador de temperatura que alertarà d’un excés o defecte de temperatura en un 

tanc.  

Llaç anàleg: 

• T-T003-000 
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3.4.5.3. Pressió R-103 

 

Per al R-103 cal mantenir les condicions de pressió de 5 bar en tot moment, al final de 

la reacció per el que s’opta per la obertura total d’una vàlvula tot o res un provinent 

d’una canonada a 5 bar, quan el cabal de co2 es el de la reacció la vàlvula es tanca 

impedint el pas de gas a l’interior del tanc. 

El recompte de senyals es el següent: 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..3.: Recompte senyals pressió reactor1 

Sensors/actuadors Entrada 
digital 

Entrada 
analògica 

Sortida 
digital 

Sortida 
Analògica 

Mesurador pressió 0 1 0 0 
Cabalímetre co2 0 1 0 0 

Vàlvula co2 0 0 1 0 
Vàlvula nitrogen 0 0 0 1 
Alarma pressió 0 0 1 0 

Total 0 2 2 1 

 

El llaç es composa de dues senyals analògiques que seran el mesurador de pressió i el 

cabalimetre de CO2 Les sortides digitals seran les de obertura de la vàlvula de CO2, i la 

senyal d’alarma. La sortida analògica restant sera per obrir la vàlvula de regulació de 

N2. Per regular la pressió un cop el cabal de de CO2 ha assolit la condició 

estequiomètrica. 
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3.4.5.4. Temperatura R-103 

 

En el cas del R-103 cal mantenir unes condicions de operació de temperatura amb un 

setpoint de 150 Cº en aquest cas es un procés crític i per tant cal emprar un sistema de 

control més precís, estable robust i confiable. Per poder assegurar aquestes condicions 

d’operació es recorrerà al sistema mostrat en la figura  següent. Tal com indica la 

figura es tracta d’un sistema de control en cascada. És a dir, hi ha un controlador de 

cabal de vapor/aigua refrigerant que circula per la mitja canya del R-103, també hi ha 

un control de cabal de líquid refrigerant  aquest controlador (Esclau) es governat per el 

controlador de temperatura del reactor(mestre), en detectar el controlador mestre 

una temperatura superior al punt de consigna, tanca la vàlvula de vapor, i obre la 

vàlvula de aigua de refrigeració en major o menor mesura en funció de quant cabal de 

refrigerant requereixi el R-103. Per al cas de que la temperatura sigui inferior a la 

fixada al controlador (150Cº) el procediment seria diferent, si ja circula vapor per la 

mitja canya del R-103 la consigna seria augmentar el pas de vapor per aquesta de 

manera que la temperatura augmenti. Si en canvi la vàlvula de aigua refrigerant estava 

oberta, el procediment serà el següent, la vàlvula de refrigerant es tancarà, s’obrirà la 

vàlvula de purga d’aigua refrigerant inferior i s’injectarà aire a pressió per tal de buidar 

de aigua freda el circuit de mitja canya, llavors es procedirà a tancar les vàlvules de 

refrigerant i aire a pressió i la vàlvula de vapor es començarà a obrir en funció de la 

demanda calorífica del R-103  

El sistema de control seria un split range de manera per sota dels 150 Cº el controlador 

esclau actiu seria el controlador de cabal de vapor. Per sobre d’aquesta temperatura el 

controladors esclaus s’intercanvien l’estat, el que estava actiu passa a estar inactiu i el 

que estava actiu passa a estar inactiu. 
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Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..4: Recompte senyals temperatura reactor 

Sensors/actuadors Entrada 
digital 

Entrada 
analògica 

Sortida 
digital 

Sortida 
Analògica 

Mesurador de 
temperatura 

0 1 0 0 

Vàlvula refrigerant 0 0 0 1 
Cabalímetre vapor 0 1 0 0 

Alarma 0 0 1 0 
Total 0 2 1 1 

 

El recompte de senyals digitals/analògiques es el següent, hi ha 1 senyal digital per a 

l’alarma d’excés de temperatura que restarà inactiva si la temperatura no assoleix 

valors crítics, una senyal analògica per el sensor de temperatura que varia en funció 

d’aquesta, el controlador de temperatura tindrà una sortida analògica que serà el valor 

de setpoint de cabal de refrigerant en funció de la necessitat de refrigerar del equip. El 

controlador de cabal tindrà una sortida analògica, una per a la vàlvula de refrigerant, 

una entrada, es tractarà del cabalímetre de refrigerant. En total  senyals 4 analògiques. 

Tal com es pot veure en el llaç següent: 
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3.4.5.5. Temperatura evaporador  

 

Per al cas del evaporador el sistema de control serà mes senzill que en el cas del R-103 

però lleugerament més complexa que en el cas dels tancs.  L’opció escollida es un 

control en cascada, on el sensor de temperatura de l’aire transmet una senyal 

interpretada per el controlador, on el setpoint triat per aquesta unitat es de A-100 Cº, 

el controlador en funció de la lectura proporcionada per el sensor actua segons la 

programació que tingui emmagatzemada en la seva memòria. És a dir, si la 

temperatura es superior a A-100 Cº el controlador manipularà la variable de setpoint 

del controlador de cabal de vapor subministrat al evaporador, de manera que la 

vàlvula controladora de vapor es tancaria totalment, en cas de ser inferior a A-100 

graus Celsius la vàlvula s’obriria en funció de la acció proporcional, i derivativa en cas 

que hi hagués del controlador de cabal de vapor i de temperatura.  

El recompte de senyals queda present en la  taula ¡Error! No hay texto con el estilo 

especificado en el documento.-5  

Una senyal analògica que surt del mesurador de temperatura, arriba com a entrada al 

controlador de temperatura i aquest té una sortida digital que activa l’alarma en cas 

d’excés de temperatura o defecte, la sortida del controlador de temperatura es la 

entrada analògica del controlador de cabal, juntament amb la entrada del cabalímetre 

de vapor d’entrada, per finalitzar el controlador de cabal de vapor té una sortida 

analògica que modifica l’obertura de la vàlvula de vapor de forma analògica. 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..5.: Recompte senyals evaporador 

Sensors/actuadors Entrada Digital Entrada Analògica Sortida Digital Sortida 
Analògica 

Mesurador de 
temperatura 

0 1 0 0 

Cabalímetre vapor 0 0 0 1 
Vàlvula 0 0 0 1 
Alarma 0 0 1 0 
Total 0 1 1 2 
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3.4.5.6. Temperatura R-301 

 

El llaç de control del reactor R-301 on es porta a terme la formació de àc acetil salicílic 

és molt similar a la del primer reactor, es considerarà un control idèntic únicament el 

setpoint es diferent ja que en el cas del primer reactor el set point de temperatura es 

de 150 Cº mentre que en el cas d’aquest llaç el control de temperatura estarà a una 

temperatura de 90 Cº. La operativa consta d’un control en cascada principal (de 

temperatura) que manipula el set point de dos controladors de cabal, un controlador 

de cabal de vapor per al cas del escalfament i un controlador de cabal de refrigerant 

per al cas del refredament, ja que la reacció es lleugerament exotèrmica, tots dos 

últims controladors de cabal son controladors secundaris o esclaus. De la mateixa 

manera que el controlador principal en cas requerir escalfament era imperatiu que si 

el conducte de la mitja canya estava ple d’aigua calia buidar-lo, utilitzant les vàlvules 

de purga i aire a pressió. 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..6.: Recompte senyals temperatura R-301 

Sensors/actuadors Entrada 

Digital 

Entrada 

Analògica 

Sortida 

Digital 

Sortida 

Analògica 

Mesurador de 

temperatura 

0 1 0 0 

Vàlvula 

(Vapor/refrigerant) 

0 0 0 2 

Cabalímetre 

vapor/refrigerant 

0 2 0 0 

Alarma 0 0 1 0 

Total 0 3 1 2 

 

El recompte de senyals taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-6 digitals/analògiques es el següent, hi ha 1 senyal digital per a l’alarma 

d’excés de temperatura que restarà inactiva si la temperatura no assoleix valors crítics. 

Una senyal analògica per el sensor de temperatura que varia en funció d’aquesta, el 

controlador de temperatura tindrà una sortida analògica que serà el valor de setpoint 

de cabal de refrigerant/vapor, en funció de la necessitat de refrigerar/escalfar el equip. 

El controlador de cabal tindrà dues sortides analògiques, una per a la vàlvula de 

refrigerant, i una altra per la vàlvula de vapor, dues entrades, es tractarà dels 

cabalímetres de refrigerant/vapor. En total  senyals 5 analògiques. 
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3.4.5.7. Temperatura cristal·litzador C-203 

 

El cristal·litzador és un equip que serveix per purificar el producte final eliminant 

substàncies indesitjables, per això el que fa aquest equip es donada una dissolució del 

producte d’interès baixar la temperatura  d’aquesta i així arribar a formar cristalls que 

augmentin la puresa del producte solidificat. 

 La disminució de la temperatura cal fer-la controladament, ja que de fer-la 

excessivament ràpida o excessivament el resultat podria ser no desitjat, ja que en 

baixar a menys de 10 Cº el àcid salicílic que no ha reaccionat també comença a 

cristal·litzar disminuint la qualitat del producte desitjat. S’activarà el  chiller, per iniciar 

la refrigeració que refredarà fins que el contingut dels cristal·litzador C-203 sigui de 20 

Cº,  moment en el que el chiller s’atura, i s’inicia el buidat del cristal·litzador.   

El recompte de senyals esta detallat a la taula ¡Error! No hay texto con el estilo 

especificado en el documento.-7 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..7.: Recompte senyals temperatura 

cristal·litzador C-203 

Sensors/actuadors Entrada 

Digital 

Entrada 

Analògica 

Sortida 

Digital 

Sortida 

Analògica 

Mesurador de 

temperatura 

0 1 0 0 

Vàlvula chiller 0 0 0 1 

Cabalímetre chiller 0 1 0 0 

Alarma 0 0 1 0 

Total 0 2 1 1 
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3.4.5.8. Temperatura Cristal·litzador C-302 

 

El control de temperatura del cristal·litzador C-302 es molt similar al del cristal·litzador       

C-203, aquest si més no presenta un sistema de refrigeració més complexa. 

Això es degut a que té el mateix sistema de refrigeració però a més de participar el 

chiller per aconseguir més fred, intervé la torre de refrigeració de manera que la 

operació d’aquesta manera requereix un consum energètic menor i un cost menor ja 

que operar la torre de refrigeració i el cost d’aquesta és menor que l’adquisició de un 

chiller de major potència i consum. 

 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..8: Controlador cristal·litzador C-302 

Sensors/actuadors Entrada 

Digital 

Entrada 

Analògica 

Sortida 

Digital 

Sortida 

Analògica 

Mesurador de 

temperatura 

0 1 0 0 

Vàlvula chiller 0 0 0 1 

Vàlvula torre 

refrigerant 

0 0 0 1 

Cabalímetre 

chiller/torre 

refrigerant 

0 2 0 0 

Alarma 0 0 1 0 

Total 0 3 1 2 

 

El recompte de senyals reflectit en la taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en 

el documento.-8 queda de tal manera, una sortida analògica del mesurador de temperatura, 

una sortida analògica del controlador de temperatura i una digital cap a l’alarma, i dues 

sortides  analògiques per a cada una de les vàlvules d’aigua de chiller o d’aigua refrigerant. Les 

entrades analògiques seran la entrada del controlador de temperatura, la entrada de 

controlador de cabal, la entrada del cabalímetre d’aigua de chiller/torre de refrigeració. En 

total hi haurà 5 senyals analògiques, i 1 digital.
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3.4.5.9. Temperatura precipitador Pr-201 

 

De la mateixa manera que els cristal·litzadors han de refredar-se per tal de poder 

donar lloc a una cristal·lització el Precipitador Pr-201 ha de mantenir una temperatura 

adequada, on entra una mescla filtrada per tal d’eliminar fenol, i s’addiciona àcid 

sulfúric per tal de donar lloc a una sal que precipitarà i donarà com a resultat un 

producte desitjat fruit de la reacció entre l’àcid i el producte de sortida del filtre de 

carbó actiu. El esquema detallat es troba a continuació de la taula 3.4.5.12  

El sensor de temperatura transmetrà la temperatura del interior del Precipitador Pr-

201cap al controlador de temperatura, llavors aquest avaluarà quin cabal d’aigua 

refrigerant de la torre de refrigeració necessitarà la camisa del Precipitador Pr-201 per 

tal d’afavorir la precipitació. El cabal d’aigua refrigerant ve regulat per la vàlvula de 

control. Ajustant-se a les indicacions del controlador per arribar al punt de consigna 

marcat. 

El recompte de senyals serà el següent: 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..9: Recompte senyals precipitador 

Sensors/actuadors Entrada 

Digital 

Entrada 

Analògica 

Sortida 

Digital 

Sortida 

Analògica 

Mesurador de 

temperatura 

0 1 0 0 

Vàlvula torre 

refrigerant 

0 0 0 1 

Cabalímetre torre 

refrigerant 

0 1 0 0 

Alarma 0 0 1 0 

Total 0 2 1 1 
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3.4.5.10. Temperatura assecador D-401 

 

Per tal de poder servir el API amb la qualitat necessària cal assecar el producte de 

manera que es recorre a un assecador per eliminar el contingut d’àcid acètic present 

en la mescla de la sortida de la centrifuga. 

 

El recompte de senyals queda present en la  taula ¡Error! No hay texto con el estilo 

especificado en el documento.-10 

Una senyal analògica que surt del mesurador de temperatura, arriba com a entrada al 

controlador de temperatura i aquest té una sortida digital que activa l’alarma en cas 

d’excés de temperatura o defecte, la sortida del controlador de temperatura es la 

entrada analògica del controlador de cabal, juntament amb la entrada del cabalímetre 

de vapor de entrada, per finalitzar el controlador de cabal de vapor té una sortida 

analògica que modifica l’obertura de la vàlvula de vapor de forma analògica. En total hi 

ha tres senyals analògiques i una digital. 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1.: Recompte senyals assecador D-401 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida 
Digital 

Sortida 
Analògica 

Mesurador de 
temperatura 

0 1 0 0 

Vàlvula vapor 0 0 0 1 
Cabalímetre vapor 0 1 0 0 

Alarma 0 0 1 0 
Total 0 2 1 1 
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3.4.5.11. Nivell fenol 

 

El control de nivell de fenol estarà dividit en dos llaços, el  primer controla el 

ompliment de tancs quan es posa la mànega per omplir els tancs el controlador de 

nivell obrirà pas a la bomba de ompliment i a les vàlvules per la omplerta dels tancs. 

Un cop s’arriba al nivell màxim dels tancs el sensor on/off envia una senyal al 

controlador, aquest atura la bomba i tanca les vàlvules de subministrament de fenol. El 

segon llaç advertirà al sistema d’un nivell mínim per accionar una alarma de que el 

contingut del tanc serà poc més del suficient per fer satisfer la demanda de fenol 

necessària per a una producció més amb aquell tanc. 

El recompte de senyals analògiques digitals es el següent: 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..11: Recompte senyals de nivell en recipient 

fenol 

Sensors/actuadors Entrada  
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida 
Digital 

Sortida 
Analògica 

Nivell Màxim 1 0 0 0 
Nivell Mínim 1 0 0 0 

Bomba 0 0 1 0 
Vàlvula 0 0 1 0 
Alarma 0 0 1 0 
Total 2 0 3 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 2 digitals per al sensor de màxim i mínim i 

com a sortides tindrà 3 digitals, una per l’alarma, i dos més que correspondran a la 

bomba i la vàlvula d’ompliment. 
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3.4.5.12. Nivell hidròxid sòdic 

 

El control de nivell de hidròxid sòdic treballarà de la mateixa manera que en el cas del 

fenol, hi ha dos llaços de control de nivell, un mínim per advertir la necessitat de 

omplir el tanc, i un màxim per aturar bombes d’ompliment. 

Aquest cas es un cas anàleg de funcionament del tanc de fenol, per tant el sistema de 

control serà idèntic amb les variacions de compatibilitat dels sensors i/o 

actuadors/bombes que hauran de ser resistents amb solucions bàsiques corrosives 

com es el cas del hidròxid de sodi. 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..12.: Recompte senyals nivell hidròxid sòdic 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida 
Digital 

Sortida 
Analògica 

Nivell Màxim 1 0 0 0 
Nivell Mínim 1 0 0 0 

Bomba 0 0 1 0 
Vàlvula 0 0 1 0 
Alarma 0 0 1 0 
Total 2 0 3 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 2 digitals per al sensor de màxim i mínim i 

com a sortides tindrà 3 digitals, una per l’alarma, i dos més que correspondran a la 

bomba i la vàlvula d’ompliment tal com queda reflectit en la taula ¡Error! No hay texto 

con el estilo especificado en el documento.-8. 

Com a llaços anàlegs es poden referir al llaç L-T003-000 

3.4.5.13.  Nivell Àcid sulfúric 

Per l’àcid sulfúric el controlador de nivell es comportarà com els descrits anteriorment, 

un llaç de control de nivell màxim que aturarà la bomba i la vàlvula d’ompliment i un 

altre per a un avis de re ompliment necessari. 

Aquest cas, es un cas anàleg de funcionament del tanc de fenol, per tant el sistema de 

control serà idèntic amb les variacions de compatibilitat dels sensors i/o 

actuadors/bombes que hauran de ser resistents amb solucions bàsiques corrosives 

com es el cas del àcid sulfúric, el recompte de senyals es descriu a la taula 3.4.5.16 
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Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..13: Recompte senyals nivell àcid sulfúric 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida Digital Sortida 
Analògica 

Nivell Màxim 1 0 0 0 
Nivell Mínim 1 0 0 0 

Alarma 0 0 1 0 
Bomba 0 0 1 0 
Vàlvula 0 0 1 0 

Total 2 0 3 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 2 digitals per al sensor de màxim i mínim i 

com a sortides tindrà 3 digitals, una per l’alarma, i dos més que correspondran a la 

bomba i la vàlvula d’ompliment. 

Com a llaços anàlegs es poden referir al llaç L-T003-000 

 

3.4.5.14. Nivell anhidre acètic 

 

El controlador de nivell del nivell anhidre funciona exactament igual que els llaços 

anteriors, hi ha un controlador de nivell que com en casos anteriors amb 2 llaços, un 

que tanca les vàlvules i la bomba d’ompliment.  El segon llaç funcionaria en arribar el 

nivell a un mínim crític per avisar de la necessitat de reomplir el tanc. 

Aquest cas, es un cas anàleg de funcionament del tanc de fenol, per tant el sistema de 

control serà idèntic amb les variacions de compatibilitat dels sensors i/o 

actuadors/bombes que hauran de ser resistents amb solucions bàsiques corrosives 

com es el cas del àcid acètic, a més de complir la normativa ATEX com es habitual en el 

cas de productes inflamables. 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..14.: Recompte nivell anhidre acètic 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida Digital Sortida 
Analògica 

Nivell Màxim 1 0 0 0 

Nivell Mínim 1 0 0 0 
Alarma 0 0 1 0 

Bomba 0 0 1 0 
Vàlvula 0 0 1 0 

Total 2 0 3 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 2 digitals per al sensor de màxim i mínim i 

com a sortides tindrà 3 digitals, una per l’alarma, i dos més que correspondran a la 

bomba i la vàlvula d’ompliment tal com es pot observar en la taula 3.4.5.17. 
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Com a llaços anàlegs es poden referir al llaç L-T003-000 

 

3.4.5.15. Nivell Mescladora M-101 

 

El control de nivell de la Mescladora M-101 s’encarregarà donat el temps de mescla 

adequat la mescladora aturarà l’agitador, procedirà l’obertura de vàlvula de buidatge i 

accionarà el motor de la bomba que conduirà la mescla fins al evaporador, la bomba 

estarà en funcionament mentre el sensor de  nivell de mínim detecti que hi ha mescla 

en el equip. Un cop el sensor detecti el equip buit el controlador aturarà la bomba i 

tancarà la vàlvula de sortida. 

Aquest llaç de control es molt senzill, ja que tindrà poques senyals i aquestes seran 

digitals, cal esmentar que el procés que controlarà el nivell de la mescladora no es 

crític per tant el sistema no requereix cap controlador molt exhaustiu. El recompte de 

senyals serà el següent mostrat en la taula 3.4.5.18 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..15.: Recompte senyals nivell mescladora 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida Digital Sortida 
Analògica 

Nivell Mínim 1 0 0 0 
Bomba 0 0 1 0 
Vàlvula 0 0 1 0 

Total 1 0 2 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 1 digital per al sensor de mínim i com a 

sortides té dos digitals,  que correspondran a la bomba i la vàlvula de buidatge. 
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3.4.5.16.  Nivell Mescladora M-105  

 

El control de nivell de la Mescladora M-105 s’encarregarà donat el temps de mescla 

adequat la mescladora aturarà l’agitador, procedirà la obertura de vàlvula de buidatge 

i accionarà el motor de la bomba que conduirà la mescla liquida fins al filtre de carbó 

actiu. La bomba estarà en funcionament mentre el sensor de  nivell de mínim detecti 

que hi ha mescla en el equip. Un cop el sensor detecti el equip buit el controlador 

aturarà la bomba i tancarà la vàlvula de sortida.  

El funcionament és anàleg al de la Mescladora M-101 amb el mateix recompte de 

senyals de la taula 3.4.5.19: 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..16.: Recompte senyals Mescladora M-105 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida Digital Sortida 
Analògica 

Nivell Mínim 1 0 0 0 
Bomba 0 0 1 0 
Vàlvula 0 0 1 0 

Total 1 0 2 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 1 digital per al sensor de mínim i com a 

sortides té dos digitals,  que correspon a la bomba i la vàlvula de buidatge. 

Serà un llaç anàleg al llaç L-M103-100 

 

3.4.5.17. Nivell Precipitador Pr-201 

 

El control de nivell del Precipitador Pr-201 s’encarrega donat el temps de mescla 

adequat d’aturar l’agitador, per procedir a l’obertura de vàlvula de buidatge i accionar 

el motor de la bomba que condueix la mescla fins al evaporador. La bomba està en 

funcionament mentre el sensor de  nivell de mínim detecti que hi ha mescla en el 

equip. Un cop el sensor es detecti el equip buit el controlador atura la bomba i tancala 

vàlvula de sortida. 

El llaç de control és anàleg a L-M103-100 
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Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..17.: Recompte senyals precipitador 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida 
Digital 

Sortida 
Analògica 

Nivell Mínim 1 0 0 0 

Bomba 0 0 1 0 

Vàlvula 0 0 1 0 
Total 1 0 2 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 1 digital per al sensor de mínim i com a 

sortides tindrà dos digitals,  que correspondran a la bomba i la vàlvula de buidatge com 

es mostra en la taula 3.4.5.20. 

3.4.5.18. Nivell R-103 

 

El control de nivell del R-103 operarà en acabar el procés de reacció en aquest 

moment el controlador activarà la bomba i la vàlvula de sortida per centrifugar el 

producte de sortida i separar sòlid de la solució. El interruptor de nivell en no quedar 

substancia a l’interior, tanca la vàlvula de sortida i desactiva la bomba de buidatge. 

El sistema serà idèntic L-M103-100 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..18.: Recompte senyals nivell R-103 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida 
Digital 

Sortida 
Analògica 

Nivell Mínim 1 0 0 0 
Bomba 0 0 1 0 

Vàlvula 0 0 1 0 
Total 1 0 2 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 1 digital per al sensor de mínim i com a 

sortides tindrà dos digitals,  que correspondran a la bomba i la vàlvula de buidatge com 

es mostra en la taula 3.4.5.21. 

 

3.4.5.19. Nivell R-301  

 

El control de nivell del R-301 funcionarà de la mateixa manera que el R-103, en acabar 

el cicle de reacció el controlador, obrirà la vàlvula de drenatge i accionarà la bomba de 

drenatge que introduirà la mescla en el Cristal·litzador C-302 
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El sistema serà idèntic al de la Mescladora M-101, el recompte de senyals digitals es el 

següent 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..19.: Recompte senyals nivell R-301 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida 
Digital 

Sortida 
Analògica 

Nivell Mínim 1 0 0 0 

Bomba 0 0 1 0 

Vàlvula 0 0 1 0 
Total 1 0 2 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 1 digital per al sensor de mínim i com a 

sortides tindrà dos digitals,  que correspondran a la bomba i la vàlvula de buidatge com 

indica la taula 3.4.5.22 

 Serà un llaç anàleg al llaç L-M103-100 

 

3.4.5.20. Nivell cristal·litzador C-203 

 

El controlador de nivell del C-203 tindrà un funcionament similar al del R-103 i 2 en 

quant el procés de cristal·lització acabi, el controlador accionarà la vàlvula de buidatge 

i la bomba  de buidatge cap a la centrifuga entremig del Cristal·litzador C-302 

El llaç de control es anàleg al de la Mescladora M-101 explicat anteriorment el 

recompte de senyals es el de la taula següent: 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..20.: Recompte senyals nivell Cr-203 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida 
Digital 

Sortida 
Analògica 

Nivell Mínim 1 0 0 0 

Bomba 0 0 1 0 

Vàlvula 0 0 1 0 
Total 1 0 2 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 1 digital per al sensor de mínim i com a 

sortides tindrà dos digitals,  que correspondran a la bomba i la vàlvula de buidatge. 
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3.4.5.21. Nivell Cristal·litzador C-302 

 

El control de nivell funcionarà exactament igual que en el controlador 1 on un cop 

realitzada la cristal·lització el control de nivell assolirà el control del funcionament del 

equip, obrint la vàlvula de drenatge i accionant la bomba de drenatge fins que el 

sensor de nivell deixi de detectar que hi ha substàncies en el interior del 

cristal·litzador. 

El sistema serà idèntic al de la Mescladora M-101 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..21: Recompte senyals Cristal·litzador C-302 

Sensors/actuadors Entrada 
Digital 

Entrada 
Analògica 

Sortida 
Digital 

Sortida 
Analògica 

Nivell Mínim 1 0 0 0 

Bomba 0 0 1 0 

Vàlvula 0 0 1 0 
Total 1 0 2 0 

 

El total de entrades digitals en el PXI serà 1 digital per al sensor de mínim i com a 

sortides tindrà dos digitals,  que correspondran a la bomba i la vàlvula de buidatge tal 

com indica la taula 3.4.5.23 

 

3.4.5.22. Control Colorimetria 

 

El control de colorimetria està a la sortida del equip de filtració de carbó actiu. La 

missió d’aquest controlador es la d’assegurar la correcta retenció de fenol causant de 

color groguenc de la mescla i del producte final, en el moment en que per 

fluorescència es detecta el fenol a la sortida del filtre el controlador canviarà l’estat de 

les 4 vàlvules dels 2 filtres en paral·lel de manera que el filtre de carbó actiu el que s’ha 

saturat deixa de funcionar, desviant el flux de material a filtrar per el filtre secundari 

de carbó actiu. També iniciarà el buidat del material del filtre saturat, reposant el 

contingut  per  carbó actiu fresc, depositant el carbó actiu saturat en el contenidor per 

que un gestor extern el regeneri o gestioni. 

El recompte de senyals serà el mostrat en la taula 3.4.5.24 
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Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..22: Recompte senyals control colorimetria 

Sensors/actuadors Entrada 

Digital 

Entrada 

Analògica 

Sortida 

Digital 

Sortida 

Analògica 

Sensor fluorescència 0 1 0 0 

Vàlvules filtre 1 0 0 1 0 

Vàlvules filtre 2 0 0 1 0 

Total 0 1 2 0 

 

En el PXI, hi haurà una sola entrada analògica que vindrà del sensor de color, el PXI en 

funció del valor de entrada analògic que rebi del sensor de color, tindrà un valor de 

sortida digital del controlador dirigida a actuar en les vàlvules per tal d’accionar i 

corregir el valor del sensor de fluorescència.  
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3.4.5.23. Ph R-301(addicció de Àcid Sulfúric) 

 

Per al cas del reactor on es produeix el API, s’ha de mantenir un ph àcid, l’àcid sulfúric 

té un paper de catalitzador per el que només requereix un control on el ph es fixa en 

un set point i el controlador obre la vàlvula de subministrament d’àcid sulfúric fins a 

arribar valor fixat per el controlador. 

El recompte de senyals es el detallat en la taula 3.4.5.25 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..23.: Recompte senyals ph R-301 

Sensors/actuadors Entrada  

Digital 

Entrada 

Analògica 

Sortida 

Digital 

Sortida 

Analògica 

Sensor PH 0 1 0 0 

Vàlvula àc 0 0 0 1 

Cabalímetre àc 0 1 0 0 
Total 0 2 0 1 

 

El nivell de PH serà llegit per la sonda, que tindrà una senyal de sortida analògica, que 

entrarà en el controlador de ph, aquest tindrà una sortida també analògica que serà 

l’entrada del controlador de cabal d’àcid sulfúric, juntament amb l’entrada analògica 

de cabal de sulfúric, que governarà amb una sortida de senyal analògica que entra en 

la vàlvula del àcid sulfúric. 

Per tant en total hi haurà 4 senyals analògiques. 
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3.4.5.24. Control ph precipitador Pr-201 

 

En el Precipitador Pr-201el ph es fixaria com a objectiu un ph àcid,  el àcid sulfúric en 

ser un reactiu es consumiria i per contra el ph augmenta en conseqüència de manera 

que el controlador obriria la vàlvula i la bomba de  manera que el ph tornaria a reduir-

se, quan la reacció hagués finalitzat el ph es mantindrà constant de manera que la 

vàlvula es quedarà tancada sense addicionar més quantitat de àcid. Per augmentar la 

rapidesa de aquest procés i evitar pertorbacions i se sap que hi ha una reacció 

estequiomètrica en la precipitació s’opta per un control rate, o control de proporció 

fixa, on coneixent la relació necessària de cada corrent d’entrada ja sigui molar, 

màssica o volumètrica es pot establir un control que mantingui una relació de 2 

corrents.  

En aquest cas el recompte es fa amb 2 cabalímetres, és a dir, un informa al controlador 

de la quantitat de matèria a tractar que està entrant en el sistema, aquest cabalímetre 

envia una senyal controlador de cabal d’addicció de la segona corrent (àcid sulfúric) en 

aquest cas. El controlador de cabal d’aquest amb el mesurador de cabal d’àcid sulfúric 

que entra reactor ajusta la vàlvula de control que proporciona les quantitats óptimes. 

El recompte de senyals serà el següent: 

 

Taula ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..24.: Recompte senyals ph precipitador Pr-201 

Sensors/actuadors Entrada  

Digital 

Entrada 

Analògica 

Sortida 

Digital 

Sortida 

Analògica 

Cabalímetre F-106 0 1 0 0 

Cabalímetre àcid 0 1 0 0 

Vàlvula F-106 0 0 0 1 

Vàlvula àcid 0 0 0 1 

Total 0 2 0 2 

 

En total hi haurà 4 senyals analògiques en aquest llaç de control. 
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3.4.6. Instrumentació 

 

3.4.6.1.  Instrumentació primària 

 

Els següents elements conformen la instrumentació 

• Primerament hi ha targetes de adquisició de dades TAD 

• Elements finals de control més coneguts com actuadors, vàlvules tot/res, 

regulació.... 

• Els elements primaris o de mesura, no manipulen cap variable, únicament fan 

lectures de propietats fisicoquímiques, variables dels llaços de control. 

Cal seleccionar TAD que siguin compatibles amb les senyals d’entrada/sortida que 

composen els elements finals i elements primaris de control de cada zona, 

majoritàriament són de tipus analògic.  

Els elements primaris, fan la detecció i quantificació de les propietats fisicoquímiques 

del procés, bàsicament fan en les condicions d’operació del procés, amb valors amb 

major o menor precisió en funció de si una propietat es més o menys crítica, 

transmeten el valor d’aquestes condicions als controladors, o al sistema d’adquisició 

de dades, si fos necessari aquesta informació es podria mostrar en un indicador per 

facilitar supervisió per part dels operaris de planta. 

Les mesures es poden dividir dos apartats: 

• Mesures continues:  Es una mesura que es dóna de forma ininterrompuda, com 

podria ser el sensor de temperatura del tanc de fenol, que cal mantenir en un 

rang de temperatures determinat. 

 

• Mesures discontinues: Mesures realitzades en ocasions puntuals el sensor de 

nivell màxim que activaria un interruptor tot o res de la vàlvula de entrada d’un 

tanc, i la bomba que introdueix el contingut al tanc, seria el cas dels tancs de 

matèries primes, com hidròxid de sodi, fenol, àcid sulfúric... 

 

Un mesurador continu constaria dels següents elements: 

• Detector o sensor: Pot ser un switch, (senyal digital) en el cas d’arribar a un 

valor de pressió, nivell o temperatura determinat es tanca un circuit elèctric o 

pneumàtic, o bé pot modificar una senyal de sortida en funció de la magnitud 
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de la variable mesurada. Com seria el cas de la variació de la resistència 

elèctrica en funció de la temperatura. 

 

• Transmissor: la senyal emesa per el sensor ha de ser un senyal que es pugui 

transmetre fins al controlador, normalment el sensor y el controlador són 

elements que solen estar separats per certa distancia, a vegades centenars de 

metres. Per tal de transmetre la informació es recórrer a un transmissor, 

component generalment integrat en els mesuradors. Aquest genera un senyal 

elèctric que va en un rang de 4-20mA, es recorre a un valor nul de 4 mA per 

detectar si hi ha alguna anomalia en el circuit elèctric. 

 

Si els rangs de mesura i condicions de treball són adequats caldria fer el 

possible per mantenir el mateix tipus de sensors, de pressió, temperatura, 

cabal... La finalitat d’aquesta pràctica seria la de poder reduir el stock de 

recanvis, facilitat de muntatge/desmuntatge.... reducció de costos, i facilitat de 

trobar recanvis, etc 

 

Per poder fer el triatge adequat dels elements primaris(principalment sensors) 

cal tenir en consideració: 

 

• Cost ( si es possible millor equips mes econòmics) 

• Precisió(cal assegurar una precisió adient, un defecte pot provocar errades en 

el procés, un excés pot disparar costos innecessàriament) 

• Fiabilitat(ha de durar la vida útil de aquest equip, pot donar fallades altrament) 

• Condicions de treball, no serà el mateix un sensor de temperatura en un tanc 

de NaOH que de Fenol, o Hidròxid Sòdic. Els sensor ha de donar la lectura sense 

contaminar el procés, sense deixar de ser operatiu per les condicions d’acidesa, 

temperatura... mantenint la seva integritat. 

 

Els tipus de sensors utilitzats: 

• Nivell 

• Temperatura 

• Cabal 

• Pressió 

 

 

 

 

 



        Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                              Capítol 3: Control i instrumentació 

Pàgina 52 de 69 
 

 

3.4.6.2. Sensors nivell 

 

Els sensors de nivell tenen varies aplicacions, en processos en continu el control de 

nivell es molt més delicat que en processos continus, en aquest cas es menys exigent el 

control de nivell, no requereix mesures continues, potser per indicar el nivell, per al 

procés no serà necessari que els sensors facin un monitoratge en continu, només en 

operacions de càrrega/descarrega, d’equips. Per el que es recórrer a un sensor de 

nivell  que es cargola en el tanc i fa la funció de tancar o obrir el circuit d’una senyal 

elèctrica en funció de si el líquid mulla el sensor o no, aquest sensor consta d’un 

sistema de electromecànic i vibratori, aquest detecta si està en contacte o no amb el 

líquid degut a que funciona amb vibracions i aquest canvia la freqüència de vibració si 

el líquid toca el sensor o no. Es un sistema molt simple, que permet tenir bona 

fiabilitat, i compatibilitat amb els líquids corrosius de la planta dels tancs. Per al control 

de nivell es recórrer a un equip subministrat per siemens el model es el següent UWT 

RFnivo®3A-000 per als tancs i reactors, es un model que suporta les altes temperatures 

del reactor i està validat per atmosferes explosives. 

  

3.4.6.3. Sensors de temperatura 

 

Per la mesura de la temperatura s’obté per l’utilització de termoresistències, son uns 

elements que basen el seu funcionament en la variació de la conductivitat elèctrica en 

funció de la temperatura, és a dir, modifica la resistència elèctrica a un pas de corrent 

amb una relació directa o inversament proporcional a la temperatura. Permet treballar 

fins a 400 ºC en aquest projecte no s’arriba ni a A-200ºC per el que l’equip es troba 

còmodament amb un marge d’operació. Els sensors son resistents a la corrosió 

produïda amb el hidròxid de sodi, fenol, anhidre acètic, etc.  

 

3.4.6.4. Sensors de cabal 

 

El procés tot i ser discontinu, requereix conèixer el cabal que circula per certs corrents, 

ja sigui intercanviadors, o corrents d’addicció de matèries primes o altres substàncies, 

per això es recórrer a mesuradors de cabal, o cabalímetres, per tal de saber el cabal 

volumètric que hi circula per canonades i per els equips, es necessita que aquets 

elements proporcionin una lectura de acurada, i no impliquin una pèrdua de càrrega 

permanent molt significativa, i si és possible a un cost moderat, normalment els 
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mesuradors impliquen una versatilitat molt elevada ja que es poden instal·lar en un 

ampli rang de diàmetre de canonades.  

 

3.4.6.5. Sensors de pressió 

 

Una variable que s’ha de tenir molt en compte per al procés es la pressió, només cal 

controlar-la en els dos reactors, per això es recorre a sensors de pressió, aquest ha de 

ser resistent a la pressió d’operació, també ha de ser resistent a la corrosió per el que 

es recomana que el material sigui porcellana o inoxidable de alta qualitat. A més, en el 

primer reactor es dóna la reacció a temperatures elevades ja que la reacció es dóna a 

160Cº per el que cal comptar amb sensors resistents a aquestes temperatures. 
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FULL 1/1 

Sensor de nivell 

Àrea 000/100/200/300 
Data: 8/6/19  

Localitat  Tarragona 

CONDICIONS DE SERVEI 

  Mínim Normal Màxim 

Cabal -  - - 

Temperatura Cº -40  - +500Cº  

Pressió bar  -1 - 25 

CONDICIONS DE OPERACIÓ 

Element de mesura Detector de nivell capacitatiu 

Tensió Alimentació 21-230V ac/dc  

Senyal de sortida 4-20mAh 

Variable mesurada  Nivell mínim/màxim 

Sensibilitat  - 

Rang de mesura  Tot-res 

DADES DE LA SONDA 

Pes  -  
 Material 
contacte  

SS 304-SS 303-SS316L- 

aïllament ceràmic o PPS  

Altura/diàmetre   -  indicador  -  
Temps de 
resposta -  Unió a equip  

m-30,m32,G1”,G11/2”, 
NPT(3/4,1,11/411/2”)  

DADES DE INSTALACIÓ 

Temperatura 
ambient 

Màxima         40 

  

Mínima        -10 

Marca UWT  

Model  RFnivo 3A-100 

Observacions: 
  

Versions amb protecció a proba de foc, aprovat per FDA. 
Compatible amb gasos y líquids 
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FULL 1/1 

Sensor de temperatura 

Àrea 000/100/200/300 
Data: 8/6/19  

Localitat Tarragona  

CONDICIONS DE SERVEI 

  Mínim Normal Màxim 

Temperatura Cº  -50 - +400 

Pressió atm 0.5  - 45 

CONDICIONS DE OPERACIÓ 

Element de mesura Termoresistencia  

Alimentació 24 v 

Senyal de sortida 4-20mAh  

Variable mesurada  Temperatura 

Sensibilitat ±0,5ºC  

Rang de mesura -50,+400Cº  

DADES DE LA SONDA 

Sensor   Termoparell 
 Material 
contacte  AISI 316L  

Unió a equip Rosca G1/2   indicador  Possible  
Temps de 
resposta  - 

 
Altura/diàmetre  150/6 mm  

DADES DE INSTALACIÓ 

Temperatura 
ambient Cº 

Màxima         40 

  

Mínima        -10 

Marca Siemens  

Model SITRANS TS500  

Observacions   
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FULL 1/1 

Cabalímetre Corrosius 

Àrea 000/100/200 
Data: 8/6/19  

Localitat Tarragona  

CONDICIONS DE SERVEI 

  Mínim Normal Màxim 

Temperatura Cº -  - 95 

Pressió BAR - - 10.3  

CONDICIONS DE OPERACIÓ 

Element de mesura Tecnologia vòrtex  

Alimentació 30Vcc  

Senyal de sortida  4-20mA 

Variable mesurada Cabal de líquid corrosiu  

Sensibilitat  ±1% 

DADES DE LA SONDA 

Sensor  

 Mesurador 
turbulència sensor 

piezoelèctric 
 Material 
contacte  PVC, CPVC, PVDF  

Unió a equip  Rosca ¼-2” 
Temps de 
resposta  2 segons 

Temperatura màx.  95 Pressió màxima 10.3 bar   

DADES DE LA INSTALACIÓ 

Temperatura 
ambient Cº 

Màxima 95 

  

Mínima 21 

Marca OMEGA  

Model  Sèrie FV-A-200 

Observacions: 
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FULL 1/1 

Cabalímetre vapor 

Àrea 000/100/200/300 
Data: 8/6/19  

Localitat Tarragona  

CONDICIONS DE SERVEI 

  Mínim Normal Màxim 

Cabal(m3/h) 2 - 32 166 

Temperatura (Cº) -40 - 450 

Pressió (bar) -  - 40 

CONDICIONS DE OPERACIÓ 

Element de mesura Cabalímetre Coriolis,  

Alimentació 12-35V  

Senyal de sortida 4-20mA 

Variable mesurada Cabal de vapor/calefacció 

Sensibilitat 1m3/h  

Rang de mesura  2-32166m3/h 

DADES DE LA SONDA 

Sensor  
 Variació freqüència 

oscil·lació 
 Material 
contacte  

 
316L-F316L-C3FM  

Unió a equip DN-1/2-12”  indicador  - 

Temperatura màx.  450Cª Pressió màxima  40 bar   

DADES DE LA INSTALACIÓ 

Temperatura 
ambient Cº 

Màxima           450 

  

Mínima           -40 

Marca Endress hauser 

Model Proline Prowirl F A-200  

Observacions: 
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FULL 1/1 

Sensor pressió 

Àrea 000/100/200 
Data: 8/6/19  

Localitat Tarragona  

CONDICIONS DE SERVEI 

Cabal(m3/h) - - - 

Temperatura (Cº) -30 - A-200 

Pressió (bar) 0 - 10 

CONDICIONS DE OPERACIÓ 

Element de mesura Deformació de diafragma 

Alimentació 5-30V 

Senyal de sortida 4-20mA 

Variable mesurada Pressió  

Sensibilitat 0.05 bar 

Rang de mesura 0-10 bar 

DADES DE LA SONDA 

Sensor  CrNi(inoxidable) 
 Material 
contacte  Acer inox 316Ti/L  

Unió a equip  Temps resposta  3-10 ms 

Temperatura màx A-200Cº Pressió màxima  10bar 

DADES DE LA INSTALACIÓ 

Temperatura 
ambient Cº 

Màxima            +125 

 

Mínima             -40 

Marca JUMO 

Model Dtrans P31 

Observacions: 
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FULL 1/1 

Nivell Continu 

Àrea 000/100/200/300 
Data: 8/6/19  

Localitat Tarragona  

CONDICIONS DE SERVEI 

Cabal(m3/h) - - - 

Temperatura (Cº) -40 - 180 

Pressió (bar) - - - 

CONDICIONS DE OPERACIÓ 

Element de mesura Radar Ones 35KHz 

Alimentació 14-36V 

Senyal de sortida 4-20mA 

Variable mesurada Nivell 

Sensibilitat ± 1 mm 

Rang de mesura 0-15m  

DADES DE LA SONDA 

Sensor   

 Material 
contacte  PPH,316L  

Unió a equip 
Junta 118mm amb 
cargols PES 2.7 kg 

DADES DE LA INSTALACIÓ 

Temperatura 
ambient Cº 

Mínima 40 

  

Màxima 80 

Marca BURKERT 

Model 8178 

Observacions: 
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FULL 1/1 

Sensor ph  

Àrea 100/200 
Data: 8/6/19  

Localitat Tarragona  

CONDICIONS DE SERVEI 

Cabal(m3/h) - - - 

Temperatura (Cº) -5 - 95 

Pressió (bar) - - - 

CONDICIONS DE OPERACIÓ 

Element de mesura Variació de impedància en funció de ph 

Alimentació - 

Senyal de sortida 4-20mA 

Variable mesurada PH 

Sensibilitat 0.001pH 
Rang de mesura 0-14  

DADES DE LA SONDA 

Unió a equip    1½ NPT, 1¼NPT 
 Material 
contacte 

CPVC, KYNAR, vidre, titani, 
pal·ladi, i ceràmica  

DADES DE LA INSTALACIÓ 

Marca OMEGA 

 

Model PHETX-600 

Observacions: 
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3.4.6.6. Instrumentació primària 

 

Per regular les condicions d’operació el sistema de control consta d’un controlador, 

uns sensors que aporten informació al controlador, i aquest en base a la programació 

establerta adopta una mesura que implica canvis en un actuador, aquest actuador es 

governat per el controlador amb la sortida d’aquest son vàlvules automàtiques.  

Els actuadors es divideixen en dos grups: 

 

• Vàlvules tot/res: Van associades a una senyal de sortida del controlador de 

tipus digital. Son vàlvules de papallona i són les vàlvules que estan en la sortida 

dels equips per l’operació de buidatge o ompliment, per aquest propòsit 

s’utilitzen vàlvules que estan en posició totalment obertes tancades. 

• Vàlvules de regulació: En aquest cas van associades a una sortida de senyal de 

controlador analògic són vàlvules que s’obren de manera gradual, per poder 

permetre passar una quantitat determinada de cabal d’un fluid, generalment 

estan situades en regulació de temperatura, per refredar o escalfar equips amb 

vapor o aigua refrigerant, però també son necessàries en els processos 

d’addicció d’àcid sulfúric. Per aquest fi solen utilitzar-se vàlvules de seient que 

son molt més precises. 

• En les vàlvules de regulació de control de temperatura cal distingir entre les 

vàlvules de refrigeració, i les de calefacció. Tindran la peculiaritat de ser 

muntades de tal manera que les de refrigeració tindran la posició segura 

oberta, ja que es més segur que en cas de fallada hi hagi un excés de 

refrigeració. Per contra en el cas de la calefacció amb vapor les vàlvules tindran 

com a posició segura la de tancament, ja que en cas de fallada es preferible, 

tant com per els reactius, com per les instal·lacions, equips i personal que hi 

hagi un defecte de vapor. 

 

3.5. TARGETES D’ADQUISICIÓ DE DADES 

 

Per tal d’establir la connexió de dades entre els mesuradors, els controladors i els 

actuadors cal utilitzar les targetes d’adquisició de dades, per tal de conèixer el número 

de targetes d’adquisició de dades necessàries per a la planta cal fer un recompte de 

senyals digitals i analògiques, ja siguin entrades o sortides. El recompte es farà per 
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àrea, de manera que cada àrea estarà governada per un PXI, on hi haurà un PXI 

redundant que governarà la planta en cas de fallada, aquest estarà connectat a un pc 

que serà el que s’utilitzarà per dur a terme les modificacions de setpoints dels 

diferents processos, adquisició de dades dels sensors, entre altres funcions. El motiu 

de aquesta selecció es que amb els PXI el sistema esdevé molt mes flexible, degut a la 

fragilitat dels sistemes informàtics de control, es mes segur un sistema senzill amb dos 

PXI molt robustos on aquests operaran amb regularitat en cas d’una fallada 

informàtica molt remota el sistema seria de control centralitzat. El recompte de 

senyals de cada àrea queda reflectit a continuació: 

 

3.5.1. Àrea A-000 

 

En l’àrea A-000 hi ha 5 tancs amb control de temperatura i 10 amb control de nivell. 

En total i comprovant les taules anteriors s’obté el següent nº de senyals 

Taula 3.5.1.: Recompte senyals àrea A-000 

Control E/D E/A S/D S/A 

Temperatura 0 10 5 5 
Nivell 20 0 30 0 
Total 20 10 35 5 

 

3.5.2. Àrea A-100 

 

A l’àrea A-100 hi ha 6 equips, 2 mescladores, el reactor, 2 evaporadors, i un filtre de 

CA. 

El recompte de senyals de l’àrea A-100 es el següent: 

Taula 3.5.2.: Recompte senyals àrea A-100 

Control E/D E/A S/D S/A 

Temperatura 0 4 3 3 
Nivell 3 0 6 0 

Pressió  0 2 2 1 
Color  0 1 2 0 
Total 3 7 13 4 
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3.5.3. Àrea A-200 

 

A l’àrea A-200 hi ha un precipitador, dos centrifugadores i un cristal·litzador per el que 

hi ha llaços de control que estan duplicats com la temperatura, o triplicats en el cas de 

nivell, el recompte de l’àrea A-100 es el següent: 

Taula 3.5.3: Recompte senyals àrea A-200 

Control E/D E/A S/D S/A 

Temperatura 0 4 2 3 
pH 0 2 0 1 

Nivell  7 0 7 0 
Total 7 6 9 4 

 

 

3.5.4. Àrea A-300 

 

En l’àrea A-300 es te en compte els equips, el segon reactor, el segon cristal·litzador, i 

el assecador els controls que es repeteixen son els de nivell, i temperatura. 

Taula 3.5.4.1: Recompte senyals àrea A-300 

Control E/D E/A S/D S/A 

Temperatura 0 8 3 5 
pH 0 2 0 1 

Nivell  2 0 4 0 
Total 2 10 7 6 

 

Com a resum de totes les entrades/sortides digitals per cada àrea tenim la taula 

següent: 

Taula 3.5.4.2.: Recompte senyals de totes les àrees 

Àrea E/D E/A S/D S/A 

A-000 20 10 35 5 
A-100 3 7 13 14 
A-200 7 6 9 4 
A-300 2 10 7 6 
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3.5.5.Targetes de adquisició de dades per àrea 

 

• AreaA-000:  

PXIe-7861 de National Instruments, aquesta targeta té 16 entrades 

analògiques, 8 sortides analògiques, de manera que aquesta tarja podria 

gestionar les senyals analògiques. Mentre que com que es insuficient per 

gestionar les senyals digitals s’opta per utilitzar una segona tarja per senyals 

digitals. Molt més econòmica.  

Aquesta segona tarja serà la PXI-6509 que disposa de 96 entrades/sortides 

digitals de manera que quedarien cobertes les senyals de la zona 1 

 

• Àrea A-100 

Per l’àrea A-100 caldrà l’ús de 2 targetes del següent model de National 

instruments PXI-7841. 

Aquest model presenta 96 canals bidireccionals de tipus analògic, però 

únicament 8 entrades i 8 sortides analògiques, per tant es necessitaran 2 

unitats d’aquest model per cobrir les necessitats del model. 

 

• Àrea  A-200 

Per a l’àrea A-300 caldrà utilitzar una única targeta d’adquisició de dades, de 

National Instruments en concret el model PXI-7841 idèntic al de l’àrea A-100 

amb aquest model és pot gestionar totes les entrades i sortides digitals i 

analògiques d’aquest àrea. En la següent taula podrem veure la quantitat de 

targetes per àrea i el model. 
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Taula 3.5.5.: Recompte de tipus de senyals per àrea 

Àrea Quantitat Model 
targeta 

ED EA SD SA 

A-000 1 PXIe-7861 0/32 10/16 0/32 5/8 
A-000 1 PXI-6509 96 0 96 0 
A-100 2 PXI-7841 96 8 96 8 
A-200 1 PXI-7841 96 8 96 8 
A-300 1 PXIe-7861 32 16 32 8 

 

 

 

 

TARGETA D'ADQUISICIÓ 
DE DADES 

  

Àrea: 
 

Projecte nº:  

Planta: Producció aspirina Preparat per:  Data: 
8-6-19 Ubicació: Tarragona Full: 1/1 

CARACTERÍSTIQUES 

Entrades analògiques: 8 Sortides analògiques: 8 

Entrades / Sortides digitals: 96 

DADES TÈCNIQUES IMATGE 

Màxima velocitat de sortida 
(MS/s) 

1 
 

 

 

 

 

Resolució entrada analògica 
(Bits) 

16 

Resolució de sortida 
analògica (Bits) 

16 

Rangs de sortida analògica 
(V) 

10 

DIO (MHz) 40 

Bus PXI 

MODEL 

Subministrador National Instrument Inc. 

Model PXI-7841 
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TARGETA D'ADQUISICIÓ 
DE DADES 

  

Àrea: 
 

Projecte nº:  

Planta: Producció aspirina Preparat per:  Data: 
8-6-19 Ubicació: Tarragona Full: 1/1 

CARACTERÍSTIQUES 

Entrades analògiques: 16 Sortides analògiques: 8 

Entrades / Sortides digitals: 32 

DADES TÈCNIQUES IMATGE 

Màxima velocitat de sortida 
(MS/s) 

1 
 

 

 

 

 

Resolució entrada analògica 
(Bits) 

16 

Resolució de sortida 
analògica (Bits) 

16 

Rangs de sortida analògica 
(V) 

10 

DIO (MHz) 40 

Bus PXI 

MODEL 

Subministrador National Instrument Inc. 

Model PXIe-7861 
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TARGETA D'ADQUISICIÓ 
DE DADES 

  

Àrea: 
 

Projecte nº:  

Planta: Producció aspirina Preparat per:  Data: 
8-6-19 Ubicació: Tarragona Full: 1/1 

CARACTERÍSTIQUES 

Entrades analògiques: 0 Sortides analògiques: 0 

Entrades / Sortides digitals: 96 

DADES TÈCNIQUES IMATGE 

Màxima velocitat de sortida 
(MS/s) 

1 
 

 

 

 

 

Resolució entrada (Bits) 
16 

Resolució de sortida 
(Bits) 

16 

Rangs de sortida  (V) 
− 

DIO (MHz) 40 

Bus PXI 

MODEL 

Subministrador National Instrument Inc. 

Model PXI-6509 

 

 

3.6. CONTROLADORS 

 

Es tractaria d’un sistema de control centralitzat, de manera redundant en cas de 

fallada del controlador un segon controlador assumiria el comandament de la planta. 

Per dur a terme el control  de la planta, les targetes amb les entrades/sortides 

digitals/analògiques anirien en un controlador embotit PXI, el model escollit es el de 

National Instruments  NI PXI-1075, amb capacitat per a 4,6,8,14 o 16 ranures, 
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cadascuna per una targeta d’adquisició de dades. En total es necessiten 6 targetes, per 

el que es podria escollir el sistema de 6 ranures, però seria convenient utilitzar el de 8 

o fins i tot 14 per a futures millores/ampliacions. 

Els xassís embotits PXI en concret el  NI PXI-8108 són arquitectures de hardware molt 

similars als dels ordinadors comuns, però en canvi tenen un software molt més robust. 

Poden anar gestionats amb unitats solides de disc dur, poden tenir processadors Intel i 

perifèrics Standard de PC comuns com poden ser ports USB, Ethernet. 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1.: Detall d’un xassís standard amb 8 ranures 

de contingut i 7 mòduls perifèrics 

L’avantatge dels sistema centralitzat de National Instruments es que té una 

flexibilitat molt més alta que el cas de PXI ja que es poden utilitzar softwares 

específics de National Instruments tipus , ANSI C o LabVIEW. A més te la 

facilitat de poder connectar perifèrics o be es pot configurar amb un ordinador 

a distancia. 

 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..2.: Detall de connexió pc-PXI 
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