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8.1 POSADA EN MARXA 
 

8.1.1 Introducció 

 

Quan es posa en marxa una planta per primer cop cal seguir unes mesures a l’hora de 

posar la planta en marxa, aquí es detalla el procediment necessari perquè la instal·lació 

quedi ben condicionada al seu us. La instal·lació de producció d’àcid acetil salicílic 

presenta la avantatge de que en tractar-se d’un procés en discontinu la seva posada en 

marxa es menys delicada que en processos continus, ja que no es pretén arribar a un 

estat estacionari de producció, la producció discontinua permet que en cas d’una mala 

operació només quedi compromés el lot produit, en aquell equip, de manera que la 

resta de equips no es veuen afectats per la fallada de equips predecerors en el 

procés.Comprovacions prèvies 

 

Abans de fer la posada en marxa cal comprovar que cada element estigui connectat 

correctament, instal·lacions  per això cal assegurar les següents apartats: 

 

• Manteniment: 

o Eines necessàries amb procediment necessari de treball (PNT) 

o Material necessari en el magatzem 

o Personal format 

• Inspecció: 

o Tancament de recipients, així com el seu interior  

o Comprovar les xarxes de canonades, i connexions dels aparells tal com 

s’indica als diagrames 

• Tests hidràulics, purga, pressió assecat i neteja: 

o Test de pressió de connexions d’aire 

o Neteja de equips instruments i canonades comprovació de moviment 

d’aquestes 

o Test d’estanqueïtat i pressió 

o Comprovar també el buit 

• Equips : 

o Sentit de gir correcte dels motors elèctrics 

o Compressors centrífugs 

o Test sense càrrega 

o Operacions de manteniment com lubricació i ajust 

o Comprovació d’instrumentació(connexions elèctriques/pneumàtiques) 

o Calibratge de bombes i compressors 

• Laboratori i control de qualitat: 

o Personal qualificat, mostreig planificat 
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o Especificacions definides de cada corrent de sortida/entrada 

o Equipament de mostreig i anàlisi formació adequada 

 

• Operacions:  

o Operativitat de les instal·lacions, portes, escales, mànegues, vàlvules 

manuals... 

o Disponibilitat de material de condicionament com sacs, big-bags, 

contenidors, bidons 

 

• Seguretat : 

o Comprovació del correcte funcionament dels hidrants  

o Comprovació de disponibilitat de elements extintors d’incendis 

o Disponibilitat de pla d’evacuació-confinament en cas de foc, fuites o 

explosions 

o Disponibilitat de material de primers auxilis 

o Disponibilitat i formació del personal en utilització d’EPIS 

o Ompliment dels sistemes de tancs contra incendis purgant les canonades 

i comprovant que les vàlvules de control funcionen correctament 

 

8.1.2 Posada en marxa de serveis 

 

• Activació d’energia elèctrica per tota la planta, cal revisar que el grup electrogen 

autònom estigui llest per entrar en funcionament en qualsevol moment que 

aparegui una falla elèctrica.  

• Ompliment dels circuits de refrigeració, caldrà omplir les torres de refrigeració 

fins al nivell necessari per al seu funcionament. 

• Activar el compressor pneumàtic que aporta pressió per controlar els actuadors 

de les vàlvules de control. Comprovar l’estanqueïtat del sistema de aire 

pneumàtic.  

• Activació del chiller per la refrigeració dels cristal·litzadors. 

• Activació de les calderes de vapor i dels seus sistemes de vapor, prèvia purga de 

la caldera y els seus elements. 

• Activació i purga de nitrogen per inertitzar les zones crítiques de la planta. 
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8.1.3 Posada en marxa de la planta 

 

Aquest apartat diferirà de si es la primera vegada que es posa en marxa, si es la primera 

posada en marxa del sistema caldrà omplir els tancs de fluids, canonades... ja que 

s’hauran instal·lat buits, el procediment serà el següent: 

 

Inertització dels equips que ho requereixin(explosius, tòxics...) 

 

Per les vàlvules automàtiques serà necessari mantenir-les en posició oberta i activar les 

bombes, per tal de poder fer-les funcionar correctament, evitar cavitacions i altres 

problemes de circulació. 

Sistema pneumàtic amb pressió disponible per el control. 

 

- Àrea A-000 

Obertura de vàlvules dels tancs de ompliment, i tancament de les vàlvules de buidatge 

per tal de omplir els tancs de reactius, fins que el sensor de pressió. 

 

Inici del circuit de calefacció de les matèries primes(fenol i hidròxid de sodi) que ho 

requereixin, quan les matèries primes estiguin en la temperatura apropiada i les 

canonades que requereixin calefacció arribin a una temperatura adient es pot iniciar el 

procés de càrrega cap al procés. 

 

- Àrea A-100 

La mescladora(M-101) barrejarà la mescla, per fer-ho s’haurà revisat el sentit de gir 

correcte. 

 

Per tal d’eliminar les restes de aigua en l’evaporador(E-102) caldrà assegurar que el 

circuit de vapor esta purgat i ha arribat a un estat estacionari. 

Acte seguit es pot fer arribar al reactor on s’escalfarà el CO2. Cal assegurar que el circuit 

de refrigeració estigui ben purgat per tal de refrigerar el reactor R-103  en el moment 

necessari. Un cop els reactius hagin reaccionat cal assegurar que el evaporador E-104 té 

un subministra suficient de vapor per poder operar. Caldrà assegurar que la mescladora 

(M-105) operi en el sentit correcte. També s’hauria de calibrar el control de color del 

filtre de Carbó actiu per tal d’accionar el canvi de vàlvules i substituir F-106A o F-106B. 

 

- Àrea A-200 

S’haurà fer precipitar el producte en el precipitador (P201) i per dur a terme la 

precipitació cal comprovar abans que el sentit de circulació del refrigerant es correcte, 

que no té pèrdues, i que les vàlvules estiguin en la posició correcte. Seguidament s’ha 
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de verificar el sentit de gir de la centrifugadora (S-202) com les connexions de 

entrada/sortida de sòlid/líquid. Per al cristal·litzador és necessari comprovar que el 

sentit de circulació del refrigerant del chiller, i assegurar la correcta posició de les 

vàlvules de buidatge i ompliment, les comprovacions de la centrifugadora (S-204) seran 

les mateixes que les de la centrifugadora (S-202). 

 

- Àrea A-300 

El Reactor (R-301) requereix que hi hagi un sistema de calefacció i refrigeració s’haurà 

de revisar les connexions de refrigeració del chiller i de calefacció per vapor, també la 

posició de les vàlvules. En el cas del cristal·litzador (C-302) requerirà les mateixes 

comprovacions que el cristal·litzador (C-203)amb la complexitat que també cal 

comprovar que les entrades i sortides de refrigeració de la torre de refrigeració siguin 

correctes, amb estanqueïtat i que els circuits de refrigeració chiller-torre de refrigeració 

siguin independents(posició de vàlvules correcte). 

 Per la centrifuga S-303  el procediment de posada en marxa per primer cop serà idèntic 

al de les altres centrifugues. 

 

- Àrea A-400 

Assecador D-401 necessita comprovar la correcta connexió i estanqueïtat del circuit de 

vapor. 

 

- Àrea A-800 

La posada en marxa de l’àrea 800 només cal fer-la un cop si es la primera vegada que es 

posen en marxa, o després de una aturada. Per la caldera s’haurà d’assegurar que les 

connexions siguin correctes, tingui aigua suficient.  

 

8.1.4 Aturades de planta 

 

En ser un procés en discontinu l’aturada de la planta per manteniment resulta molt mes 
senzilla que en altres processos, que serà aproximadament cada 6 mesos per tal de 
realitzar tasques de neteja, manteniment comprovació d’elements actuadors i sensors, 
i substitució i/o reparació dels elements que ho requereixin. Cal esmentar que degut a 
les altes temperatures i pressions es necessari aturar la planta en un interval de diversos 
anys durant diverses setmanes per comprovar el estat dels equips tals com reactors, y 
tancs de emmagatzematge susceptibles de presentar degradacions i corrosió. 
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8.1.5 Inici post aturada 

 

Per iniciar novament l’activitat de la planta caldrà realitzar els mateixos passos que per 

posar la planta en marxa per primer cop, podent saltar els passos dels equips que no 

hagin sigut desmuntats en cap moment, únicament caldrà realitzar la purga de fluid 

refrigerant/vapor del seu sistema i iniciar l’operació un cop assegurat que no hi ha fuites 

ni problemes de estanqueïtat.  
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8.2 OPERACIÓ EN PLANTA 
 

8.2.1 Introducció 

 

La majoria d’operacions de planta estan automatitzades, però hi ha operacions que 

s’han de realitzar imperativament de forma manual. Seguidament s’explicaran algunes 

operacions manuals. Cal prestar atenció en realitzar les maniobres de càrrega i 

descàrrega sobretot ja que no es pot automatitzar aquest procediment. El sistema i el 

procediment requereix que es doni de la manera més segura i evitar possibles errors 

humans. 

 

8.2.2 Recepció i emmagatzematge de matèries primeres 

 

Són operacions senzilles en principi però pot presentar dificultats. Per disminuir 

possibles accidents cal gestionar correctament la necessitat de les matèries primeres  cal 

disposar de la quantitat de reactius necessària per poder operar la planta entre que es 

fa la descàrrega, i arriba la descàrrega següent prevenint fallades de subministrament 

logístiques o accidentals. 

 

8.2.3 Emmagatzematge de reactius 

 

A l’hora de carregar els tancs d’emmagatzematge cal considerar diverses premisses. 

 

El tanc que ha de rebre el reactiu ha de tenir prou capacitat com per descarregar el 

camió en la seva totalitat. També caldria establir un sistema d’identificació per tal 

d’evitar que es dipositin matèries primes a tancs que no els corresponen. El sistema de 

control evita que hi hagi vessaments per excés de càrrega, ja que tanca vàlvules 

d’alimentació de tancs i subministrament elèctric a la bomba. 

 

8.2.4 Descàrrega de producte 

 

El producte lliura en bidons de 200 kg per tant cada 24h cal fer partir 50 bidons que 

vindria  a ser uns 10 pallets de 5 bidons, segons les GMP es recomanable que 

s’expedeixin les mercaderies basats en un sistema FIFO(first in first out) de manera que 

sempre parteixi el producte més antic fabricat. Cal tenir suficient material de 

condicionament (bidons, tapes, bosses de plàstic del interior del bidó, pallets, element 

retràctil...) 
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8.2.5 Qualitat de matèries primeres i producte 

 

Per poder assegurar una qualitat de producte adient es imperatiu fer un control de 

qualitat del procés en el seu inici, per tant es necessari fer un control a les matèries 

primeres, per tal de comprovar que les especificacions de compra coincideixen amb les 

especificacions amb les que es serveixen, concentració, puresa, humitat, presència de 

contaminants, densitat o viscositat. El producte final també cal sotmetre’l a controls de 

qualitat propis degut a que es tracta de un API per a consum humà. La puresa del 

producte final es fixa en mes de un 99% per tal d’obtenir el grau farmacèutic. 

 

8.2.6 Control de residus 

 

La planta genera residus inorgànics (Sulfat de sodi) principalment, i residus orgànics que 

són els isòmers no desitjats produïts en el reactor (R103), però el més significatiu es el 

àcid acètic, per tal de reduir els costos de gestió de productes el que es fa és reduir per 

osmosis la humitat del sulfat de sodi, i abocar a clavegueram l’aigua dintre dels límits 

legals, en el cas de residus de isòmers es recórrer a gestió externa. Cal assegurar que les 

concentracions d’abocament compleixen la normativa, tant en pH, temperatura, 

concentració de sals, conductivitat. 

 

8.2.7 Manteniment dels equips de procés 

 

• Chiller: El equip de fred treballa a temperatura baixa, podria aparèixer 

remotament en algun moment puntual de l’any alguna capa de gel, que seria 

necessària eliminar per tal de mantenir una bona eficiència tèrmica. 

 

• Caldera de vapor: Les calderes corren risc de que es formin incrustacions degut 

a la duresa de l’aigua, la formació d’aquestes incrustacions dificulta la 

transmissió de calor, augmentant el consum de combustible, baixant la eficiència 

del procés i disminuint els beneficis. Per això cal instal·lar un descalcificador i 

quan es detectin condicions anòmales de funcionament o eficiència relativament 

baixa caldria procedir a la seva neteja.  

 

 

• Torres de refrigeració: Les torres de refrigeració estan exposades a possibles 

incrustacions com les calderes, a més degut a les condicions de humitat, 

temperatura i l’exposició d’agents externs poden proliferar microorganismes, 

alguns de ells perjudicials per als essers humans. Per tal d’evitar la formació de 
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incrustacions i contaminació biològica, l’aigua del circuit ha de ser descalcificada 

per prevenir les incrustacions, i per tal d’eliminar els microorganismes 

perjudicials cal dosificar elements biocides que impedeixin la seva proliferació. 

 

• Descalcificador: Són equips que eliminen els ions de Mg+ i Ca+ presents en l’aigua 

de xarxa responsables de la duresa de l’aigua i les seves incrustacions de calç el 

manteniment d’aquests equips consisteix en comprovar periòdicament que 

l’aigua de sortida d’aquest compleix les especificacions necessàries, i revisar que 

l’element de bescanvi iònic tingui producte per donar a terme la regeneració de 

les reines de bescanvi iònic, en cas de ser d’aquest tipus que es dels més 

habituals. 

 

• Aire comprimit: L’aire captat de l’exterior es comprimeix en el compressor, però 

cal netejar-lo de partícules en suspensió que poden rebaixar la qualitat del 

producte final i malmetre els equips. Per evitar aquestes conseqüències cal 

instal·lar filtres que caldrà netejar, o substituir en els terminis requerits per 

l’operació. 

 

8.2.8 Manteniment de bombes i compressors 

 

Com que son equips que estan durant períodes intensos de funcionament cal substituir 

les parts mòbils susceptibles a deteriorament els equips crítics com bombes i 

compressor estan desdoblats i treballen en funcionament altern en cada lot, per el que 

en cas de fallada inesperada es podrien reparar els equips danyats quan fos necessari. 

 

8.2.9 Manteniment en l’aturada de producció 

 

Quan s’atura la producció cal realitzar les següents operacions de manteniment:  

• Neteja d’equips i canonades (incrustacions o brutícia). 

• Comprovació de connexions elèctriques, sistemes de control i instrumentació i 

equips de potència. 

• Buscar punts febles o possibles punts amb possibilitat de presentar corrosió. 
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