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1. Especificacions del projecte 

En aquest apartat, es fa una introducció presentant les especificacions que defineixen el 

disseny de planta del projecte EPOHARZ, tenint en compte a més, totes les condicions 

que envolten el territori i que d’alguna manera poden afectar o bé, afavorir l’empresa. 

 

1.1 Definició del projecte 

Tal i com es veurà més endavant, la finalitat d’aquesta entitat, és la producció de resina 

epoxica1, un polímer termoestable que passa d’estat líquid a sòlid en aplicar-li algun 

component o catalitzador que l’endureixi. S’estudien en detall els compostos que 

intervenen en el procés, tenint en compte també la destinació del producte acabat, ja que 

aquest, disposa d’una gran demanda degut al ampli rang d’aplicacions que se li pot donar, 

com recobriments, aïllants o fins i tot, és emprat per reforçar materials i com adhesiu. 

L’alemany Paul Schlack2, va ser el primer en indagar i patentar aquest producte basat en 

Bisfenol-A. Tenint en compte que, resina en alemany és ``HARZ´´, s’ha escollit aquest 

nom per l’empresa, volent fer aquesta petita menció als seus orígens. 

Per tirar endavant amb el projecte dissenyat, l’elaboració ha de ser viable econòmicament, 

així com respectar el medi ambient i la seguretat dels treballadors. També ha de complir 

tota normativa exigida en la zona en la que es vol establir la industria. Per tal motiu, 

s’estableix un ordre de presentació de les distintes parts, dades a ressaltar, muntatge, 

seguretat, higiene, factors mediambientals, avaluació econòmica, la posada en marxa de 

la planta, l’operació, diagrames, els plànols i tots els càlculs que acompanyen la fabricació 

i que ajudaran a desenvolupar tot el pla, tenint cura del que garanteix un bon funcionament 

de l’empresa.  

 

1.1.1 Bases del projecte 

L’objectiu del projecte detallat en la present memòria, és l’estudi i la realització d’una 

planta química per a la producció en discontinu de resines epoxiques en fase líquida, a 
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partir de la reacció de Bisfenol-A amb Epiclorhidrina i tot això, separat i treballat en una 

base solvent. 

A continuació, s’esmenten les especificacions que s’han de complir alhora de dissenyar 

dita planta: 

• Capacitat de producció: una fabricació anual de 12000tn de resina epoxy, en fase 

líquida i treballant amb reactors de tipus batch. No s’especifica cap rang de puresa 

requerit com a resultat final, però s’intenta sempre que el seu valor, sigui el més 

elevat possible assegurant certa qualitat. 

 

• Presentació del producte: es busca la millor manera d’emmagatzematge i sortida 

del producte acabat, la resina epoxica, en estat líquid i tancs de 23tn. 

 

• Funcionament de planta: es compta amb un total de 300 dies a l’any de producció 

en la planta. Es realitzen tres aturades al llarg de l’any, corresponents a 31 dies a 

l’agost, per vacances d’estiu, 21 dies entre desembre i gener del nou any, festiu 

per nadal i 8 dies pel descans de setmana santa, de manera que si es suma tot queda 

un total de 360 dies, pel que quedaran 5 dies de reserva per si sorgeix algun tipus 

de complicació durant la producció, disposar d’un marge que permeti cobrir les 

necessitats. Al tractar-se d’un procés que opera en discontinu, les aturades 

pertinents per a la neteja o les vacances establertes seran més senzilles, tot i que 

l’aturada en plantes d’aquestes categories sempre comporta molta cura, 

responsabilitat i feina addicional. 

 

• Localització geogràfica: la planta s’ubica en un terreny al Polígon Industrial de 

``Gasos Nobles´´, al terme municipal de la Canonja, Tarragona. El disseny, 

construcció i edificació, han de complir els límits establerts per la normativa 

sectorial i urbanística, així com garantir un bon funcionament i gestió dels 

recursos, fent referència amb això al transport, impacte al medi i reaprofitament 

dels subproductes derivats del mateix procés dintre de l’empresa, sempre que sigui 

possible o bé, exportant a altres entitats que els tractin. 
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1.1.2 Abast del projecte 

Per a la bona realització del projecte, es recullen una sèrie de punts, amb els quals s’haurà 

de comptar alhora de dissenyar la planta. Els diferents requeriments presentats a 

continuació, són considerats com aspectes fonamentals, necessaris pel funcionament de 

la planta, recolzament i demostració de la capacitat del projecte i saber, per tant, si el 

procés és viable.  

• Disseny i especificació dels equips necessaris per al procés, les unitats de 

producció, formulació i purificació, tenint en compte la qualitat del producte 

acabat, la resina epòxica. 

 

• Disseny i especificació del emmagatzematge de matèries primeres, així com el 

mètode de càrrega i descarrega dels compostos que hi participen en l’elaboració i 

gestió dels subproductes resultants. 

 

• Disseny i especificació de la unitat d’emmagatzematge corresponent al producte 

final. 

 

• Disseny i programació del sistema de control, instrumentació i automatismes, 

necessari perquè la monitorització de la planta funcioni de manera correcta. 

 

• Disseny de les àrees de serveis de la planta. 

 

• Disseny d’una porció de parcel·la destinada a les oficines, laboratoris i vestuaris. 

 

• Disseny de les zones auxiliars, destinades a l’aparcament, la depuració d’aigües, 

al tractament de gasos, al control d’accessos i als sistemes contra incendis. 

 

• Disseny del sistema de seguretat pels treballadors i l’entorn, així com cobrir els 

riscos pertinents a la salut i la higiene, mètodes per prioritzar un entorn segur, 

minimitzar els accidents i les conseqüències que aquests generen. 
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• Avaluació dels focus que poden suposar un impacte mediambiental, abraçant tota 

activitat realitzada a la planta i reforçat amb el disseny de sistemes que tracten les 

emissions residuals o contaminants, verificant alhora, el compliment de les 

legislacions vigents en el territori. 

 

• Avaluació econòmica del projecte, competència al mercat i reflexió sobre la 

rendibilitat i viabilitat, plantejament de si seguir endavant amb el projecte 

proposat en aquesta memòria és una aposta segura. 

 

• Descripció de la posada en marxa, acompanyada de la preparació pertinent per 

fer-ho, les aturades i el funcionament operatiu de la planta de manera habitual. 

 

• Elaboració dels plànols i dels diagrames que mostren el necessari per tal 

d’observar la disposició de totes les àrees i comprendre com s’organitzarà la 

producció i elaboració. 

 

• Reserva de zones amb consideració d’estudi dels punts febles i previsió de trobar 

millores futures per l’empresa que requereixin una ampliació de la planta. 

 

Des d’ara fins l’últim capítol de la present memòria, s’hauran tractat tots els temes 

mencionats i als quals es podrà recórrer per matisar qualsevol concepte pertinent a 

l’elaboració del producte presentat, la resina epoxy. 

 

1.1.3 Localització de la planta 

El polígon industrial on es situa la planta que s’està dissenyant en aquesta memòria i que 

per tant, s’ha de tenir present en tot moment alhora que es du a terme l’estudi i l’elaboració 

de tots els aspectes mencionats en l’apartat anterior, és el ``Polígon Industrial de Gasos 

Nobles´´, localitzat concretament, al terme municipal de la Canonja, el qual pertany a la 

província de Tarragona, situat dintre de la comunitat autònoma de Catalunya. 

La comarca Tarragonesa3, ubica aquest terreny al sud de Catalunya, una parcel·la que 

facilita les comunicacions externes amb les plantes que allí resideixen, degut a la 
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disposició dels diferents tipus de medis de transport que rodegen el polígon i del ràpid 

abast, cosa que impactarà molt, de manera positiva en alguns aspectes com el medi, la 

seguretat, els costos i sobretot, la comoditat que això suposa per a produccions d’aquesta 

escala.  

Les localitats amb les que limita la Canonja, de menor a major distància, són Vilaseca, 

Constantí, Tarragona, Salou, Reus, la Pobla de Mafumet, Morell, Pallaresos, Castellvell, 

Perafort, Vilallonga i Almoster. Compta amb una població4 d’uns 6.000 habitants en una 

superfície de 7,33 𝑘𝑚2 pel que la densitat d’aquest territori, serà aproximadament de 

821,92 habitants/𝑘𝑚2.Cal destacar com a punts de referència, que es troba a uns 6 km de 

Tarragona i aproximadament 100 km de Barcelona.  

Figura 1.1: Localització de la Canonja, municipis veïns i entorn de la planta. 

 

 

1.1.3.1 Paràmetres d’edificació de la planta i plànol de la parcel·la 

Hi ha un conjunt de restriccions obligatòries, que s’hauran de complir dintre la zona on 

es localitza la planta, tenint en consideració la categoria urbanística del mencionat terreny. 

Taula 1.1: Paràmetres d’edificació al Polígon Industrial Gasos Nobles, la Canonja. 

Edificabilitat 1,5 m2 sostre/ m2 sòl 

Ocupació màxima de la parcel·la 75% 

Ocupació mínima de la parcel·la 20% de la superfície d’ocupació màxima 

Reculades 5 m a vials i veïns 

Alçada màxima 16 m i 3 plantes excepte en producció 
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Alçada mínima 4 m i 1 planta 

Aparcaments 1 plaça/150 m2 construïts 

Distància entre edificis 1/3 de l’edifici més alt amb un mínim de 

5 m 

 

La porció de parcel·la en la que es trobarà la planta, representa un total de 53.235 m2 del 

territori, pel que l’ocupació màxima resulta ser de 39.926,25 m2 i la mínima de 7.985,25 

m2, a la qual s’ha ajustat el projecte. Per tant, la disponibilitat d’aparcament, tenint en 

compte que la superfície ocupada ha sigut la màxima, és de 266 places. 

El nombre de treballadors i treballadores requerit pel bon funcionament de la planta, és 

de 82, distribuïts en les distintes àrees segons l’especialitat i rebent el sou proporcional al 

seu càrrec i la jornada que realitza. 

 

1.1.3.2 Plànol de la parcel·la 

A continuació, s’aprecia el plànol de la parcel·la del Polígon Industrial Gasos Nobles, on 

s’ubicarà Epoharz, planta destinada a la producció de la resina epoxy. 

 

Figura 1.2: Plànol de la parcel·la destinada al projecte. 
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1.1.3.3 Serveis disponibles en la planta 

Perquè el procés faci les seves funcions dissenyades, de manera correcta, la planta haurà 

de comptar i tenir a l’abast certs serveis. Aquests s’exposen en la següent taula, presentats 

com a béns essencials pel sistema operatiu del projecte i comuns per totes les plantes que 

es troben dintre del complex. En dites normatives sectorials, redactades i destinades a la 

zona del polígon industrial de la Canonja, s’especifiquen tant distàncies com quantitats 

requerides de cada paràmetre, necessaris per tal d’establir aquesta industria, tenint en 

compte la seguretat, el medi ambient i estar preparats per qualsevol incident. 

Taula 1.2: Serveis disponibles a planta 

 

 

 

 

Energia elèctrica Connexió des de la línia de 20 kV a peu 

de parcel·la, cal preveure una estació 

transformadora (espai delimitat al plànol) 

Gas natural Connexió a peu de parcel·la a mitja 

pressió (1,5 kg/𝑐𝑚2 ) 

Clavegueram Xarxa unitària al centre del carrer a una 

profunditat de 3,5 m (diàmetre del 

col·lector de 800 mm) 

Aigua d’incendis La màxima pressió es de 4 kg/𝑐𝑚2 , cal 

dissenyar una estació de bombament i 

reserva d’aigua 

Aigua de xarxa Escomesa a peu de parcel·la a 4 kg/𝑐𝑚2 

amb un diàmetre de 200 mm 

Terreny Resistència del terreny de 2 kg/𝑐𝑚2 a  

1,5 m de profunditat sobre graves 
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1.1.3.4 Comunicacions i accessibilitat 

Aquest apartat, és un punt clau alhora d’escollir on s’ubicarà la planta, ja que la 

comunicació amb les empreses que aporten les primeres matèries, així com pel transport 

i comercialització del producte acabat, resulten ser un factor important que impacta tant 

en l’economia com en el temps, dues coses d’elevada rellevància per una empresa. 

Encara que estigui ben comunicada, la industria requereix tenir bons accessos, facultat 

que facilitarà el procés i la distribució. A més, no s’aconsella, en aquest tipus d’indústria, 

l’emmagatzematge de grans quantitats de productes químics, ja sigui per l’espai que se li 

ha de dedicar, com per evitar accidents de grans magnituds, pel que s’ha d’estar en continu 

moviment de compra i venda, és a dir, entrades i sortides pràcticament diàries de la planta, 

que depenen per tant, de la localització i connexions de les que hi disposa. 

A continuació, s’exposen les principals infraestructures de transport properes a la planta, 

al territori escollit del Polígon Industrial Gasos Nobles de la Canonja. Aquesta zona, ha 

patit molts canvis en les últimes dècades degut a les indústries petroquímiques que allí 

resideixen, pel que es tracta d’un territori ja preparat i dedicat a fàbriques de producció. 

Cal tenir present que La Canonja, es troba a solament 6 km de Tarragona i 8 km de Reus, 

les dues ciutats més importants de la província, pel que com ara s’exposarà, el lligam amb 

aquestes, cobra gran rellevància. 

 

1.1.3.4.1 Transport terrestre 

Començant pel transport automobilístic, cal tenir en compte, que pel terme municipal de 

la Canonja, passa l'autopista AP-75, usada com a principal via d’entrada i sortida, es tracta 

d’un eix de 1.109 km que connecta tota la costa mediterrània, des de la frontera francesa 

fins al riu Guadiaro. Aquesta trajectòria facilita la comunicació de les ciutats d’Espanya, 

però també comprèn i ajuda el trànsit d’Europa. Cal destacar que l'autopista AP-7 uneix 

Tarragona amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que es troben separades tant sols per 

100 km de distància, on resideixen un gran nombre d'empreses del sector industrial. Com 

alternativa gratuïta a la recent descrita, està l’autovia mediterrània A-7. 

D'altra banda, com a connexió amb l’interior d’Espanya, al nord-est de la Canonja, hi ha 

accés a l'autopista AP-26, una de les sis autovies radials del país i l'única de Catalunya, 
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amb origen a Madrid, pel que hi ha comunicació directa amb la capital, amb 550 km de 

separació. Aquesta mencionada recentment, juntament amb l’autovia A-27, són les que 

creen línia directa amb Lleida. 

La Canonja, es troba a només 6 km de Tarragona7, tenint a l’abast diverses carreteres 

nacionals, entre elles, la N-340, la carretera més llarga d’Espanya, unint Cadis amb 

Barcelona per la zona costera, passant pel trajecte per 10 províncies diferents, comptant 

amb València entre elles. Si bé és més visual tenir en compte el temps, es sap que des de 

el polígon fins a Barcelona, es triga aproximadament entre 1 i 2 hores8, i que amb vehicle 

propi des de la Canonja, es pot estar en 10 minuts al centre de Tarragona i en 15 minuts 

al de Reus. Es poden destacar algunes carreteres comarcals com la C-14, la C44 i la C-

32, amb connexió directa amb aquestes dues ciutats i carreteres nacionals de menys 

rellevància que l’anterior, com la N-420 i la N-240. 

 

Figura 1.3: Mapa connexions terrestres a la Canonja. 

 

En la figura anterior, la ubicació marcada fa referència a Tarragona i es pot apreciar lo 

propera que està del polígon on s’instal·larà la planta, a més, també queda reflectit com 

és el trànsit a les 8 en punt del matí per aquella zona, marcat en verd tot allò sense 

retencions. Es veuen com les carreteres principals ja mencionades, es connecten amb la 

província i la seva fluïdesa de circulació fins la Canonja. 

Pel que fa al transport de treballadors residents propers a la província, és important que 

tinguin fàcil accés al transport públic, per tal de poder arribar a la fàbrica de manera ràpida 

i senzilla, per a tal fet, tenen a la seva disposició línies diürnes d’autobusos9 prou freqüents 
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i unes quantes de nocturnes, les quals connecten i comuniquen tots els pobles de la 

contornada. 

En quant al transport ferroviari10, hi ha diferents línies que uneixen Tarragona, l’estació 

més propera al municipi al qual s’ha establert la planta industrial, i Barcelona, com les 

línies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2, tot aquest ventall de possibilitats, pertanyents a la 

xarxa de rodalies catalanes, representen una molt bona comunicació via terrestre. A més 

del bon accés i comoditat dels treballadors de la planta, molt important pel seu benestar, 

ja que repercuteix de manera positiva a l’empresa, també resulta bon enllaç pel transport 

de les mercaderies, ja que el port de Tarragona, del que seguidament es parlarà, està 

directament connectat  amb les línies direcció Saragossa-Madrid, València i Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Red de connexions ferroviàries properes a la Canonja. 

 

1.1.3.4.3 Transport marítim 

La Canonja, es troba molt propera al port de Tarragona11, uns 8 km aproximadament, el 

qual és un dels més grans de la costa mediterrània, importants d’Espanya i prou destacat 

dintre Europa, ja que manté servei directe amb 46 països. 
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Figura 1.5: Tràfic de mercaderies al port de Tarragona, tipus i destinacions. 

 

Compta amb una plataforma específica per vaixells carregats de cru de petroli i dels seus 

derivats, amb això es vol recalcar que es troba preparat i en continu moviment per tractar 

amb la compra i venda de quantitats considerables de productes tant necessaris, com 

generats. 

Cal remarcar que és el port químic de referència del sud d'Europa12. Es mouen més de 32 

milions de tones anuals, de les quals aproximadament el 6,8% del gènere està relacionat 

amb productes químics importats i exportats. 

 

Figura 1.6: Especialització portuària i tràfic de vaixells mercants. 

 

Així que, utilitzant el port de Tarragona, es té la garantia de tenir tant varietats de rutes 

marítimes, com la capacitat per tant, de vendre els productes a tot el país de manera 

nacional i internacional. A més de proporcionar diversitat en quant a recursos, comptant 
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que s’avança de manera distinta en el sector tant químic com industrial arreu del món, és 

a dir, es pot anar considerant d’on obtenir les matèries primeres segons com prospera en 

cada lloc i tenint en compte com repercuteix això en l’economia. 

Aquest transport, potser no és el més ràpid però, a diferència de l’anterior, permet valorar 

les diferents possibilitats ja descrites i alhora recolza fortament l’expansió de l’empresa 

cap a l’exterior del continent de manera efectiva. 

El port de Barcelona13-14, és el més gran de Catalunya, està a 108 km de la Canonja i 

disposa de zones adaptades per cargues específiques, comercials i industrials. A banda de 

ser bastant conegut a nivell mundial, té una localització òptima per dirigir els rebuts que 

apleguen dels diferents punts, amb ports i vies marítimes, cap als distints polígons 

europeus. 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Principals ports i la connexió a Barcelona. 

 

Això aclareix el perquè igualment, el transport terrestre és important i necessari per poder 

dur les existències des del port fins les industries i viceversa. Gestiona unes 66 milions 

de tones anuals, de les que el 23% corresponen a la càrrega de productes químics i el 26% 

a la descàrrega. 

A 255 km de distància, també cal destacar el port de València15, que és un dels més 

traficats. Tot i ser prou més petit que el de Barcelona, sempre ha gaudit de gran rellevància 

en quant al transport marítim, cobrint unes quantitats semblants. 
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Figura 1.8: Tràfic dels principals ports nacionals. 

 

1.1.3.4.4 Transport aeri 

El transport aeri16, és una altra manera de connectar internacionalment tant el moviment 

de mercaderies com l’arribada de passatgers. Si es compara amb els dos tipus de 

transports descrits anteriorment, és el menys emprat a nivell nacional, ja sigui pel cost o 

pel poc volum de matèries que es capaç de carregar en un mateix vol. 

L'aeroport més proper a la planta química és el de Reus17, a tan sols 8 km. Aquest aeroport 

no és un dels més utilitzats per al trànsit de productes, però ajuda tenir-ho prop, per tal 

d’estar connectats amb la resta d’Espanya i capitals europees i així, poder comptar amb 

l’arribada dels millors proveïdors i especialistes en la matèria tractada, així com tècnics i 

recanvis de peces per a la instal·lació. 

 

 

 

 

 

Figura 1.9: Destinacions des de l’aeroport de Reus. 
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Una altra opció, és l'aeroport de Josep Tarradellas Barcelona- el Prat18-19, el més gran de 

Catalunya, on el transport de viatgers i mercaderies està molt valoritzat. Aquest, es troba 

a uns 90 km de la Canonja i la carga total anual transportada de productes ronda els 174 

milions de quilos. 

Figura 1.10: Destinacions des de l’aeroport de Barcelona. 

Aquest medi està comunicat amb viatges constants d’avió, directament als Estats Units, 

Colòmbia, Argentina, Brasil, Nord d'Àfrica, l’Orient Mitjà, el sud-est asiàtic i Europa. 

Per tant, una bona comunicació aèria es considera un avantatge competitiu per l’empresa. 

 

1.1.4 Característiques del medi físic 

En aquest apartat, es fa un estudi profund de les característiques que conformen el 

territori, es valoren els aspectes geogràfics i climatològics de la zona. És imprescindible 

tenir certa coneixença del entorn alhora de realitzar el disseny, ja que poden sorgir 

inconvenients en quant al sòl, la construcció o fins i tot donar-se condicions que afecten 

el material emprat. 

Amb això dit, es ressalta el fet de que per molt ben elaborat i programat que estigui el 

procés, puguin haver factors, en principi secundaris, que impedeixin dur a terme la 

fabricació. A més, cal mencionar que existeix una normativa de Construcció Sismo-

resistent, la qual s’ha estudiat i determinat de manera específica per cada territori i que 

independentment del que afavoreix els interessos de l’empresa, s’ha d’acomplir. 

En funció a tota la informació que recull aquest punt, cal prendre decisions a mesura que 

avanci el projecte, amb el propòsit de que la planta funcioni de manera correcta i amb la 
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forma desitjada al llarg de tot l’any, evitant a la vegada i gràcies a aquesta prèvia 

coneixença, una sèrie de riscos o fets inesperats. 

La Canonja20-21, es localitza a la costa del mar mediterrani, a una altura d’uns 50 metres 

sobre el nivell de la mar. La seva localització li atorga certes condicions a la planta que 

es descriuran en els apartats contigus. 

 

1.1.4.1 Climatologia 

La Canonja, com ja s’ha mencionat, es troba a Catalunya, més específicament a la 

província de Tarragona, pel que s’ha de comptar amb el clima d’aquesta ubicació. Quan 

es parla del clima d’aquest territori, s’està fent menció a la climatologia pròpia 

mediterrània. 

El clima mediterrani22-23, gaudeix de tenir hiverns molt suaus i estius calorosos, però 

tampoc de manera abusiva, això fa que sigui una zona molt poblada i desitjada tant per 

viure, com per fer feina. 

Si emprant la classificació de Köppen24-25 s’anomena aquest tipus de clima, es pot 

distingir de la resta amb la nomenclatura Csa. La C, com a grup climàtic principal, 

significa dintre l’ombrall tèrmic que la temperatura mitjana del mes més fred és inferior 

a 18ºC i superior a -3ºC, es tracta d’un clima temperat de pluges estacionals i altres de 

constants i esporàdiques durant tot l’any. En l’apartat de formació de la vegetació, es parla 

d’un bosc temperat i amb abundant matoll.  

Per tal de caracteritzar el comportament de les pluges, es fa servir una lletra en minúscula, 

en aquest cas la s que acompanya la C, la qual significa ``sommer´´ estació seca en 

l’hivern. La precipitació de l’hivern és en centímetres igual o menor a dues vegades la 

temperatura mitjana anual en graus Celsius. 

Per últim, encara es pot aprofundir més en l’estudi afegint una tercera lletra, la a que 

segueix a la Cs, la qual fa referència al comportament tèrmic anual i significa que la 

temperatura mitjana del mes més càlid és superior als 22ºC. 

La millor època d’estança a Tarragona en relació al seu clima26, és la temporada de maig 

a octubre, on el clima és prou neutre tirant a càlid i es sent agradable sense gaires 

precipitacions. 
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A continuació, s’indagarà més sobre cada apartat referent a la climatologia del territori 

exacte on es construeix la planta EPOHARZ dissenyada en la present memòria. 

Figura 1.11: Classificació climàtica de Köppen. 

 

En quant a la durada de la llum del sol, el dia més curt prenent com a referent l’any passat, 

el 2021, ha sigut el 21 de desembre, amb 9 hores i 13 minuts i el més llarg el 21 de juny, 

amb 15 hores i 8 minuts de llum natural. En la següent figura, es pot veure la previsió, 

seguint el patró d’altres anys, de les hores de llum solar al llarg del dia, durant els 12 

mesos que té l’any. 
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Figura 1.12: Previsió horaris sortida i posta de sol en 2022 a Tarragona . 

 

1.1.4.1.1 Temperatura 

La temporada de calor al territori de Tarragona27, dura uns tres mesos, exactament 

compresos entre juny i setembre. En dit temps, la temperatura diària mitjana més alta, és 

superior als 26ºC. Per contra, la temporada freda, dura uns quatre mesos i la temperatura 

màxima mitjana no sol arribar als 17ºC. 

Per tant, la temperatura mitjana a l’hivern està al voltant dels 10ºC, a l’estiu a uns 25ºC, 

a la tardor a 19ºC i a la primavera a 16ºC. En definitiva, exceptuant casos puntuals, la 

temperatura d’aquest territori no supera els 30ºC i no sol baixar dels 5ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13: Temperatura màxima i mínima mitjana a Tarragona. 
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Cal mencionar també, la temperatura referent a l’aigua28, la qual és important ja que es 

coneix la proximitat a la mar, pel que hi ha prou de turisme a l’època de bany, així com 

pel compte que fan les plantes del polígon amb el port, al qual arriben les matèries 

primeres i s’envien els productes acabats. En aquest cas, la mesura presa no té variacions 

molt grans i està compresa entre 14 i 27ºC, però si els canvis fossin bruscos, seria un 

factor a tenir en compte alhora de conservar i embalar els compostos. 

Figura 1.14: Temperatures de l’aigua a la Canonja . 

 

1.1.4.1.2 Precipitació 

Les pluges són irregulars, però tot i així, es pot dir que l’estació més seca és la d’estiu i 

la segona la d’hivern. La primavera i la tardor solen registrar el major nombre de 

precipitacions. Aquestes pluges poden ser força intenses, però generalment tenen poca 

durada. 

En aquesta zona, el tipus de precipitació més comuna és simplement pluja d’aigua. En 

ocasions i fets puntuals, cau neu però no disposa de la suficient intensitat i durada com 

per cobrir el sòl. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15: Gràfic de precipitacions mitjanes durant l’any a Tarragona . 
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La temporada forta de precipitacions, tal i com s’observa en la figura anterior, estaria 

compresa entre els mesos de setembre i octubre, per contra, la més baixa dintre d’aquest 

fenomen, és la corresponent als mesos de juny i juliol. 

En la següent figura, es mostren en color blau les línies imaginaries que uneixen els punts 

de la terra amb la mateixa mitjana de pluviositat en el territori tarragonès, la qual cosa rep 

el nom de isohieta.  

 

 

 

 

 

Figura 1.16: Isohietes de l’any hidràulic mitjà a Tarragona. 

 

1.1.4.1.3 Humitat 

Aquesta característica al terreny, ve determinada en part, pel fenomen de precipitacions 

exposat recentment. Depenent quan i com cauen les fortes pluges, la temporada d’humitat 

presenta la seva extensió. Al territori de Tarragona, la humitat varia de formes extremes, 

fent així que el període més humit duri aproximadament 4 mesos compresos entre juny i 

octubre, temps en el que l’ambient de comoditat és xafogós, opressiu i insuportable, 

majoritàriament al mes d’agost. Per contra, al febrer, es situen els dies amb condicions 

humides més baixes. 

El nivell de comoditat de la humitat, està en el punt de rosada, ja que aquest determina si 

la suor s’evaporarà de la pell refredant així el cos. Quan estan per davall del punt, la 

sensació és seca i quan es troba per sobre, és humida. 

A diferència de la temperatura, els canvis d’aquest paràmetre són lents i no hi ha canvi 

pel simple fet de ser de nit o de dia. 
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La humitat, és un paràmetre que a priori pot semblar simple i inofensiu, però es tracta 

d’uns dels més perjudicials, ja que aquesta aigua circulant per l’aire, pot malmetre els 

equips i els empacaments dels productes i a més dona a les persones sensacions inexactes 

de temperatura corporal. 

Figura 1.17: Nivells de comoditat de la humitat a Tarragona. 

 

Tal i com pot observar-se en la figura anterior, hi ha un pic important en els mesos 

anteriorment mencionats d’elevada humitat, on també s’aprecia en quin percentatge 

sorgeix la sensació plasmada, d’aquesta manera es sap que en els mesos de juny i octubre 

solament hi ha en quant a la comoditat un 17% de sensació xafogosa, en canvi a l’agost, 

la major part del temps es viu aquest malestar. 

 

1.1.4.1.4 Vent 

En aquest apartat, es tracta el factor del vent, el qual depèn en gran mesura de la topografia 

local, entre d’altres característiques. És un paràmetre també molt important, degut a que 

per tal d’instal·lar una planta química, les quals es caracteritzen per les seves altes 

estructures, dit paràmetre pot ser determinant per a certs equips, a més es tracta d’una 

zona costera i pel que es sap el vent condiciona fortament les condicions de la mar. 
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Figura 1.18: Mitjana de la velocitat del vent a Tarragona. 

 

A Tarragona, la velocitat mitjana per hora del vent, té les variacions estacionals esperades. 

Un estudi determina que entre el mesos d’octubre i abril, aquest pren un valor d’uns 15 

km per hora i a desembre pot arribar als 18 km per hora. En canvi, d’abril a octubre, el 

temps es presenta més calmat, amb una mitja de 12,6 km per hora 

En quant a la direcció, generalment prové del sud els mesos de més vent i els calmats el 

reben del oest. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19: Percentatge de la direcció del vent a Tarragona. 
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Figura 1.20: Resum aspectes climatològics a la Canonja. 

 

1.1.4.2 Geologia i geomorfologia 

La geologia29-30, és la ciència que estudia l’origen, la formació i l’evolució de la terra, els 

materials que la componen i la seva estructura. Lligat amb la definició anterior, la 

geomorfologia, és una part d’aquest estudi, que determina de forma matemàtica la forma 

i magnitud de la terra i la formació i construcció dels mapes. Aquests factors són entre 

d’altres, responsables de l’ocupació humana en determinats territoris. 

Figura 1.21: Mapa geològic general del municipi de Tarragona i voltants. 

 

En la zona de Tarragona, es poden apreciar dues àrees separades pel riu Francolí. En el 

sector occidental, la topografia és prou uniforme, en canvi en el sector oriental, el territori 

es presenta més irregular i elevat. Tot i això, el municipi en general no supera en cap punt 

altituds de 200 metres. 
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Taula 1.3: Coordenades de la Canonja. 

Latitud 41,12 

Longitud 1,18 

Elevació 60 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.22: Mapa de pendents terrestres a Tarragona 

Les transgressions i regressions marines, així com l’acció erosiva causada pels rius, són 

els responsables de la litologia, ciència que estudia les roques, originada en la zona. Arrel 

d’això, es poden distingir tres períodes, el continental, el marí i el quaternari. Cal remarcar 

que les roques i estructures mesozoiques, es veuen afectades pels plegaments de l’àrea, a 

més estan fossilitzades per sediments marins neògens. 

Figura 1.23: Tall geològic representatiu de l’estructura de Tarragona31. 

 

De forma general i resumida, aquest territori, al llarg dels anys ha anat format capes al 

terreny que corresponen al següent, en la zona superficial hi ha una matriu creada per 

graves, sorres i lutites i seguidament apareix una nova capa més ampla, de lutites, gresos 

i conglomerats. Si es continua baixant pels plecs, apareixen les calcàries, margues i 

dolomies, pel que queda conformat un territori compacte, ric en nutrients i resistent. 
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1.1.4.3 Hidrologia 

L’aigua, es un recurs força important, tant per a la producció, com per a la població i la 

biodiversitat, bàsicament perquè es doni la vida ha d’haver aigua com a requisit 

imprescindible. És necessari per tant, conèixer les característiques que aquest fluid 

presenta en la zona i d’aquesta manera poder fer els tractaments necessaris, ja que es sap 

que l’aigua emprada en la planta EPOHARZ, prové de la xarxa i es vol evitar qualsevol 

dany tant pels equips com pels treballadors. 

Com bé es coneix, l’aigua territorial està distribuïda en dos grans grups, per una banda la 

subterrània, aquella que no veiem però circula sota els nostres peus, i per l’altra banda la 

superficial, les costes i rius presents en la zona. 

 

1.1.4.3.1 Aigües subterrànies 

Les aigües subterrànies32, com poden ser els aqüífers, representen una fracció força 

important de la massa d’aigua present al planeta, circulant sota la superfície terrestre. 

L’aigua subterrània corresponent al municipi de Tarragona, està comptabilitzada amb la 

del Baix Francolí i els estudis de la mateixa corroboren que és prou perjudicial si no se li 

aplica cap tractament, ja que apareixen alts valors de substàncies químiques com nitrats, 

plaguicides, ja que també és una zona prou explotada per l’activitat agrària y també s’han 

detectat vessaments industrials, degut a antics incidents, alguna fuita i filtrat al subsol i 

també recordar que hui dia es du un ampli control respecte aquests abocaments, però fa 

uns anys, cada empresa gestionava com bé volia o podia i encara hi ha restes d’aquest fet 

immoral. 

La zona litoral on s’ubica la planta, també té risc d’intrusió salina amb valors superiors a 

1100 mg/L, pel que s’ha de dur un control i si tot i així segueix augmentant, afectaria 

directament a l’empresa, ja que s’hauria de buscar noves àrees d’explotació, a més que 

pot arribar a causar inundacions i derivats més greus. 

Els aqüífers superiors presents en dita zona, són rics en carbonats i sulfats i corresponen 

al riu Francolí i al plioquaternari del camp de Tarragona. En les següents figures, 

s’observa la composició majoritària d’aquestes aigües i també els punts de la xarxa 

organitzats segons el període i els límits, així com la conductivitat elèctrica que les 
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proveeix. Si es volgués aprofundir més, també es podria fer l’estudi dels aqüífers 

inferiors, però ja és entrar en temps molt passat i composició molt soterrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24: Aqüífers del camp de Tarragona. 

 

1.1.4.3.2 Aigües superficials 

Aquestes aigües33, com bé diu el nom, es troben a la superfície terrestre, les veiem. 

S’organitzen per conques hidrogràfiques i el municipi de Tarragona correspon a tres 

d’elles. La conca del Francolí, la conca de la punta de la Mora, sent aquesta la que ocupa 

major superfície, i la conca de Gaià, esmentades de oest a est. 

El Camp de Tarragona, actualment disposa de dos embassaments suportant una mitjana 

d’uns 23 ℎ𝑚3/𝑎𝑛𝑦 i abasteix els regs del territori i les necessitats de les poblacions dels 

voltants. 

En els últims anys, la qualitat d’aquesta aigua ha millorat, però encara així continuen 

apareixent certs contaminants als estudis degut a les activitats industrials. 
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Figura 1.25:Principals conques de la comarca de Tarragona. 

 

1.1.4.4 Sismologia 

La sismicitat de Catalunya34 és moderada, per la qual cosa és imprescindible fer un estudi 

previ a la instal·lació de la planta. Aquest factor, és el més crític a l’hora de tenir-ho en 

compte en el disseny de les estructures, sobretot tractant-se d’una industria que manipula 

i conté compostos químics perillosos, pel que es requereix una edificació digna de les 

magnituds i les mesures adients per tal de resistir qualsevol turbulència al territori, no es 

pot venir avall a la primera de canvi l’edificació, ha d’estar preparada. 

Tot i tractar-se d’una activitat moderada, s’han registrat fenòmens d’aquest aspecte 

potencialment perillosos, registrats en els documents del Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya. Segons l’escala de Medveded Sponheheur Karnik, MSK35, la zona de 

Catalunya està dintre del grup referent al grau 1 de risc sísmic, aquesta escala s’empra 

per tal d’avaluar la força dels moviments de la terra i els possibles danys que pugui causar 

a les construccions existents, és a dir, al trobar-se dintre el primer grup, es sap que la 

sacsejada no es percebuda pels sentits humans, sent detectada i registrada sols pels 

sismògrafs. 

La planta, no es troba en una zona de confluència entre plaques tectòniques pel que els 

estudis recullen una mitjana d’uns 700 sismes anuals a Catalunya, dels quals la majoria 

són lleus i no els percep la població. 
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Figura 1.26:Mapa sismogràfic de la zona de Catalunya i voltants. 

 

La intensitat sísmica depèn en gran part de la composició, duresa i resistència de les 

roques específiques de cada territori i del sòl. El lloc on s’ubica EPOHARZ, està format 

per roques dures i compactes i sòl mitjà abraçant un 45% dels municipis pertanyents. Tal 

i com es veu en la figura anterior, mostra una intensitat màxima de 6 sobre una escala de 

12 segons MSK. Al trobar-se dintre aquest grup, cal contemplar la idea que en algun 

moment puntual es puguin originar esquerdes en les parets dels edificis al produir-se un 

sisme. 

Els terratrèmols de major intensitat36, es produeixen a la zona del Pirineu i al prelitoral. 

D’aquests, es calcula que a l’any, només uns 5 són de magnitud superior a 3, cada dos 

anys algun supera el valor de 4 i cada trenta anys, hi ha un major a 5, però mai encara 

s’ha superat el 6. 

Cal remarcar que hi ha lleis que regulen tot això, en especial es fa menció al Reial Decret 

997/200237, del 27 de setembre, en la que exclou del compliment d’aquesta normativa 

sismorresistent aquells municipis que presentin una acceleració sísmica inferior a 0,04 g, 

com és el cas de la zona de Tarragona, pel que la planta EPOHARZ, ubicada a la Canonja 

a l’àrea nord oriental de la Península Ibèrica, exactament a 41º07’09’’N 1º10’59’’E , no 

haurà d’aplicar aquestes revisions al seu disseny, tot i ser una instal·lació classificada 
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d’especial importància degut al tractament dut en el que es considera que intervenen 

substàncies perilloses. 

 

1.1.4.5 Estudi de la població i economia de la zona 

Cal fer un reconeixement de l’entorn demogràfic i econòmic respecte la situació i entorn 

de la planta. En aquest apartat, es parla dels habitants, activitat i característiques de la 

gent propera a la planta i a més es comentaran els principals trets socioeconòmics de la 

zona, ja que en quan a l’avaluació de costos referents a la planta ja es dedica el capítol 7. 

 

1.1.4.5.1 Demografia 

La Canonja, actualment presenta un total de 5933 habitants i Tarragona 135436, tractant-

se de la província. La densitat de població a la Canonja és de 820 habitants per 𝐾𝑚2 i el 

nombre de dones és major al d’homes38. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.27: Evolució del nombre d’habitants a la Canonja. 

 

Segons les dades publicades per el INE, Institut Nacional d’Estadística, del padró 

municipal del darrer any, un 6% dels habitants empadronats al municipi de la Canonja, 

han nascut allí. El tant per cert sobrant correspon a un 58,59% provinents de altres 

municipis de la província de Tarragona, els quals s’apropen per estar més tranquils que a 

la ciutat, pels preus dels alquilés o bé per estar més propers del lloc de feina, ja que un 

polígon d’aquestes dimensions proveeix de molta ocupació, també hi ha un 4,53% d’altres 
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províncies de Catalunya, el 21,57% és d’altres comunitats autònomes i finalment, un 

9,30% pertany a persones que han emigrat d’altres països. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.28: Provinença dels habitats de la Canonja. 

 

La mitjana d’edat dels habitants de la Canonja, és de 40,41 anys i el creixement natural 

de la població, segons les últimes dades publicades, ha sigut positiu, amb 2 naixements 

més que defuncions. 

També ressaltar el fet que molts joves majors de 18 anys, es traslladen a l’estranger. 

L’últim any, 26 persones originaries de la Canonja, van marxar fora de la seva residència 

per estudis i oportunitats. 

 

1.1.4.5.2 Aspectes socioeconòmics 

En quant a la quantitat de població de la zona que té feina actualment, Tarragona i Reus 

presenten un valor d’un 39% de població ocupada i la Canonja un 35%39. Aquesta dada, 

representa 305 persones que estan parades, la majoria persones majors a 45 anys, ja que 

solen ser els més afectats en aquest àmbit. 

La mitjana de la renta bruta per declarant en el municipi de la Canonja, és d’uns 26€, 

situant-lo a la posició 63 del llistat, organitzat de major a menor, de la província de 

Tarragona i aportant una liquidació total de 8832,872€ en concepte al IRPF, 2155€ rebut 

per les distintes administracions existents. 
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La instal·lació de l’empresa EPOHARZ, aportarà una millora en aquests valors 

corresponents a l’atur, donant oportunitats de feina en les distintes àrees i representant 

així un fort impuls per al municipi i els seus habitants. Així com tota l’àrea del polígon 

industrial de Gasos Nobles el qual proveeix de manera positiva, econòmicament parlant, 

a tots els municipis veïns. 

Els sectors industrials i de serveis, representen uns dels majors ingressos a Tarragona. 

Aquestes localitats són la segona àrea de desenvolupament econòmic de Catalunya, per 

darrera de Barcelona. Tarragona, és un centre de reunió i oci, el qual recull moltes 

persones degut als seus esdeveniments firals i congressos internacionals. 

A més, la província de Tarragona, disposa d’un ampli reconeixement en quant al sector 

agroalimentari. Els vermuts de Reus, vins del Priorat i l’oli d’oliva, que han augmentat 

les expectatives els darrers anys aportant gran part dels ingressos i proporcionant també 

molts llocs de feina. 

Finalment, reconèixer la riquesa cultural de la zona, així com la bellesa de les seves 

costes, la qual cosa porta molt de turisme en temporada alta, afavorint així els aspectes 

socioeconòmics de la zona. 

 

 

1.1.5 Abreviacions 

Aquesta secció especifica les abreviatures utilitzades al llarg de la memòria i es tracta 

d’elements que identifiquen tant les àrees de planta, com els equips, instruments que 

faciliten la circulació o els fluids del procés. Aquesta nomenclatura, s’exposa a 

continuació i serveix en sí, per simplificar la comprensió i lectura dintre els diagrames de 

la planta EPOHARZ. 

En la propera taula, s’indiquen les diferents zones que es trobaran en la planta EPOHARZ, 

ja que es troben numerades per tal d’ubicar cada àrea. Cadascuna per tant, es reconeix i 

s’identifica amb un nombre com es veurà a continuació. 

 

Taula 1.4: Abreviacions de les àrees. 
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Àrea Descripció 

100 Control d’accés 

200 Edifici social, vestuaris i menjador 

300 Laboratoris 

400 Sala d’Investigació i Desenvolupament 

500 Oficines 

600 Departament d’Enginyeria 

700 Control de qualitat 

800 Estacionament de vehicles 

900 Sala de control 

1000 Zona de reacció i acoblament 

1100 Zona de reacció i deshidrocloració 

1200 Tractament de residus i recuperació de 

dissolvents 

1300 Magatzem tècnic 

1400 Producte acabat 

1500 Magatzem de matèria primera 

1600 Parc de tancs 

1700 Taller de manteniment 

1800 Sala de calderes 

1900 Serveis auxiliars 

2000 Balsa contra incendis 

 

A continuació, s’aporta el plànol amb la posició de totes aquestes àrees, comptant a més 

amb una àrea que no està nomenada però si degudament indicada i pensada per futures 

aplicacions, destinades a millores per l’empresa.  
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Figura 1.29: Plànol de les àrees d’EPOHARZ.
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A continuació, el que es mostra en la taula, es la lletra que identifica cada equip, cosa que 

facilita la nomenclatura i la comprensió dintre els P i D al moment de la seva lectura. 

Taula 1.5:Nomenclatura dels equips. 

Nomenclatura Equips 

BC Bescanviador de calor 

RE Reactor 

TA Tanc agitat 

TP Tanc pulmó 

EV Evaporador 

OI Osmosi inversa 

AT Atomitzador 

CR Columna de rectificació 

TE Tanc d’emmagatzematge 

PP Polipast 

TR Torre de refrigeració 

CH Chiller 

CA Caldera 

DI Desionitzador 

GE Grup Electrògen 

 

Seguidament, s’exposen també amb la seva lletra corresponent els instruments que 

permeten el bon funcionament dels equips recentment mencionats. 

Taula 1.6:Nomenclatura dels instruments. 

Nomenclatura Instrument 

AV Vàlvula de bola ON/OFF accionada 

remotament 

PSV Vàlvula d’alleujament de pressió 

RV Vàlvula reguladora de cabal 

CP Bomba centrífuga 

HV Vàlvula manual de bola genèrica 

PR Purgador 
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Nomenclatura Instrument 

RW Vàlvula reguladora de 3 vies 

DR Disc de ruptura 

FY Filtre en Y 

VAR Vàlvula antiretorn 

VE Ventilador 

GVD Bomba de buit 

RT Resistència 

 

Per últim, com que la majoria dels components tenen noms llargs i complexos, en la 

següent taula s’ha decidit una abreviatura per a cadascun per facilitar la seva escriptura al 

llarg de tota la memòria. A més, en uns apartats més endavant, es detallaran tots en quan 

a les seves propietats i usos dintre l’empresa. 

Taula 1.7:Nomenclatura dels compostos. 

Fluid Abreviatura 

Bisphenol-A BPA 

Epiclorhidrina ECH 

Benzyl-trimethyl-ammonium-chloride BTMAC 

Aigua 𝐻2𝑂 

Bis (α-chlorohydrin) BACH 

1,3-dichloro-2-propanol DCP 

Methyl-isobutyl-ketone MIBK 

Bisphenol-A diglycidyl ether BADGE 

Hidròxid de sodi NaOH 

Clorur de sodi NaCl 
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1.2 Mètodes d’obtenció de resines epoxy líquides 

Aproximadament el 75% de les resines epoxy utilitzades actualment en tot el món, es 

deriven del BADGE (Bisphenol-A Diglycidyl Ether). Aquest domini del mercat de les 

resines epoxy derivades del Bisfenol-A és resultat de la combinació del seu cost 

relativament baix i del seu bon rendiment en moltes aplicacions. 

El producte intermedi més important en la tecnologia de les resines epoxy és el producte 

de reacció de la Epiclorhidrina (ECH) i el Bisfenol-A (BPA) conegut amb el nom de 

resina epoxy líquida (LER). 

Aquest tipus de resines epoxy líquides obtingudes a partir de Bisfenol-A i Epiclorhidrina 

són preparades en una seqüència de reacció de dos passos. El primer pas, és l’acoblament 

catalitzat per una base del Bisfenol-A i la Epiclorhidrina per formar un intermedi de tipus 

clorhidrina. Les bases que poden ser utilitzades per catalitzar aquest pas son hidròxid de 

sodi, sals de liti i sals quaternàries d’amoni. El segon pas, és la deshidrohalogenació del 

intermedi tipus clorhidrina a partir d’una quantitat estequiomètrica de base, permetent 

d’aquesta manera, la formació del BADGE. 

Els processos d’obtenció d’aquest producte poden dividir-se en dues grans categories 

segons el tipus de catalitzador utilitzat per acoblar l’Epiclorhidrina i el Bisfenol-A. 

 

1.2.1 Procés d’acoblament càustic 

En aquest procés, l’hidròxid de sodi és utilitzat com un catalitzador per l’obertura de 

l’anell nucleòfil (reacció d’acoblament) del grup epòxid a l’àtom de carboni primari de la 

Epiclorhidrina pel grup hidroxil fenòlic. Al mateix temps, l’hidròxid de sodi també és 

utilitzat com un agent de deshidrocloració per la conversió de la clorhidrina al grup 

epòxid. A la figura 1.19 es pot apreciar el mecanisme de reacció d’aquest procés en 

particular. 
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Figura 1.30: Mecanisme de reacció pel procés d’acoblament càustic. 

 

1.2.2 Procés amb catalitzador de transferència de fase 

Alternativament, la reacció d’acoblament i la de deshidrocloració poden ser dutes a terme 

per separat utilitzant un catalitzador d’acoblament de transferència de fase, com per 

exemple sals quaternàries d’amoni, les quals no son bases suficientment fortes per produir 

la deshidrocloració. Una vegada la reacció d’acoblament s’ha produït, s’addiciona 

hidròxid de sodi per tal de que es dugui a terme la reacció de deshidrocloració i obtenir 

d’aquesta manera, la resina epoxy líquida. 

Figura 1.31: Mecanisme de reacció pel procés amb catalitzador de transferència de fase. 
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1.3 Característiques dels compostos implicats en el procés 

Cal conèixer i estudiar amb detall tots els compostos que participen en el procés de 

producció, tant les matèries primeres aportades, com el producte resultant i aquells 

compostos entremitjos que van resultant com a producte de les reaccions dutes a terme. 

Això, es necessari pel bé i la seguretat de l’empresa, s’ha de saber com tractar-los, com 

manipular-los i també com treure’ls el màxim benefici. 

Per això, es considera necessari deixar plasmats alguns dels aspectes de cadascun 

d’aquests elements, essencials per la planta EPOHARZ i per poder fabricar la resina 

epoxica. 

A continuació per tant, es dedicarà un apartat diferent per a cadascun d’ells, on es farà 

una petita descripció del compost, es caracteritzaran les propietats del mateix, es 

mencionarà la font d’obtenció i la utilitat d’aquest dintre a industria, entre d’altres. 

 

1.3.1 Matèries primeres 

Aquest apartat, fa referència als components escollits i formulats per dur a terme, tant el 

procés com les reaccions del mateix, amb l’objectiu d’aconseguir un propòsit, la resina 

epoxy, la qual cosa és possible gràcies a tots ells. 

Totes i cadascuna de les primeres matèries que s’esmentaran, són imprescindibles per tal 

d’aconseguir el que es desitja, pel que s’han hagut d’escollir amb cura i això implica a 

més, tenir coneixement detallat de cadascuna ja que qualsevol petit canvi influirà en el 

producte final. 

L’empresa EPOHARZ, té com a matèries primeres, el BPA, l’ECH, el BTMAC, l’aigua, 

el MIBK i l’hidròxid de sodi. 
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1.3.1.1 Bisfenol-A 

➢ Descripció del compost: es tracta d’una substància química industrial, reconeguda 

també com BPA40-41-42. És un producte orgànic que conté dos grups funcionals 

fenol, són compostos aromàtics units a un grup hidroxil. Es tracta d’un monòmer 

usat principalment en la fabricació de plàstics, els seus derivats i resines. 

S’ha de tenir en compte que pot resultar perjudicial per la salut per la seva elevada 

capacitat d’unir-se amb receptors d’estrògens, la qual cosa pot modificar o alterar 

algun tipus d’equilibri en l’organisme. 

 

➢ Síntesis del compost43: es prepara mitjançant la condensació de l’acetona amb els 

dos grups de fenol, els quals asseguren que la condensació sigui completa. Dita 

reacció, és catalitzada per l’àcid clorhídric i té com a derivat l’aigua. 

 

➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.8: Propietats fisicoquímiques del BPA. 

BPA 

Pes molecular (Kg/Kmol) 228,30 

Densitat (Kg/𝑚3) 1041 

Punt d’ebullició (ºC) 360,50 

Pressió de vapor (Pa) 5·10−6 

Solubilitat en aigua (mg/mL) 120 

 

➢ Utilitat del compost dintre l’industria44-45: els productes fabricats amb bisfenol-A, 

compleixen demandes molt importants. En especial, en aquesta memòria, encara 

que aquest compost té utilitats diverses en distintes àrees com el plàstic, pintures, 

productes sanitaris o revestiments sobretot de superfícies metàl·liques, cobrint 

àmplies necessitats, el destinen com a base per a la fabricació de resines epoxy. 

Aquestes resines que fabrica, son molt fortes i fàcils d’adherir i actualment 

representen una de les substàncies químiques amb major volum de producció 

mundial. 
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➢ Obtenció del compost dintre l’industria: aquest producte, arriba a l’empresa de 

forma granular, petits flocs de color blanc amb un característic olor a fenol, entre 

dolç i enquitranat. 

Dit producte, es subministrat al primer reactor representant un pes de 4699,175Kg 

i ocupant un volum de 4,5141𝑚3 al tanc. Destacar que aquest component, és l’únic 

que recorre al complet tot el procés, des de l’aliment fins la recollida final del 

producte acabat en el segon evaporador, havent-se reduït la quantitat fins a 

84,585g. 

 

 

 

 

Figura 2.32: Molècula de Bisfenol-A. 

 

1.3.1.2 Epiclorhidrina 

➢ Descripció del compost: aquest producte sintètic, també conegut amb 

l’abreviatura ECH46-47, és una substància tòxica i cancerigen. Es tracta d’un líquid 

incolor amb un olor acre i altament reactiu que pot ser miscible amb la majoria de 

solvents orgànics polars. 

La molècula és quiral i generalment es presenta com una mescla racèmica 

d’enantiòmers. 

 

➢ Síntesis del compost48: aquest producte, no existeix a la naturalesa i consisteix 

amb la transformació del propilè amb gas de clor a 600ºC i per hidròlisis amb 

hidròxid de calci. Bàsicament, combina la reactivitat d’un grup epòxid amb 

l’addicional d’un grup de clor a una estructura de propilè. 
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➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.9: Propietats fisicoquímiques de la ECH. 

ECH 

Pes molecular (Kg/Kmol) 92,53 

Densitat (Kg/𝑚3) 1186 

Punt d’ebullició (ºC) 116,10 

Pressió de vapor (Pa) 1730 

Solubilitat en aigua (mg/mL) 7 

 

➢  Utilitat del compost dintre l’industria: el seu ús principal, es destina a la producció 

de resina epoxica amb la intenció de ser aplicat en recobriments, adhesius i 

plàstics, però també es troba en la fabricació de glicerina sintètica, tèxtils, 

colorants, dissolvents i tensioactius. 

 

➢ Obtenció del compost dintre l’industria: aquesta matèria, arriba a l’empresa en 

tancs i en estat líquid. S’alimenta directament al primer reactor mitjançant unes 

canonades, sobre la base de bisfenol-A, en una quantitat de 18759,058Kg, ocupant 

un volum de 15,8171𝑚3 dintre en reactor. 

Cal mencionar que de la columna de rectificació, surt amb un 98% de puresa i 

s’aprofita de nou al procés, pel que aquesta recirculació suposa una millora per 

l’empresa, ja no només per temes econòmics, sinó per la quantitat utilitzada, que 

com ja s’ha vist és molt gran, necessària per cobrir les necessitats d’aquesta 

industria. 

 

 

 

Figura 3.33: Molècula de Epiclorhidrina. 
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1.3.1.3 BTMAC 

➢ Descripció del compost49-50: és un producte, una sal de clorhidrat, que treballa 

com a catalitzador de transferència de fase lipofílica en reaccions químiques i pot 

trobar-se tant en forma de pols blanca com en estat líquid en una solució aquosa. 

Es tracta d’un compost estable i incompatible amb agents oxidants forts. Ha 

d’emmagatzemar-se en un lloc fresc, sec i ventilat i lluny d’aliments. 

 

➢ Síntesis del compost: es tracta d’un amoni quaternari, derivat del amoníac i molt 

útil en les empreses per desinfectar. El clorur de benzil-trimetil-amoni, en 

combinació amb un clorur d'amoni, forma un sistema catalític per reaccions 

d'acilació. 

 

➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.10: Propietats fisicoquímiques del BTMAC. 

BTMAC 

Pes molecular (Kg/Kmol) 185,69 

Densitat (Kg/𝑚3) 1070 

Punt d’ebullició (ºC) 366,11 

Pressió de vapor (Pa) 29,3·10−6 

Solubilitat en aigua (mg/mL) 800 

 

➢ Utilitat del compost dintre l’industria: s’usa per catalitzar la reacció, és a dir, fa 

possible la unió entre epiclorhidrina i bisfenol-A, a més evita qualsevol divisió 

entre fases i accelera el procés de mescla sense canviar les seves propietats i 

característiques. 

Té diverses propietats molt satisfactòries industrialment parlant, com poden ser 

l’activació d’un compost per usar-lo com a suport sòlid per a dur a terme la 

condensació, possible a temperatura ambient i en absència de dissolvent o també 

pot augmentar l’eficiència d’oxidació d’alguns grups químics. 

 

➢ Obtenció del compost dintre l’industria: el producte, entra al primer reactor amb 

una quantitat de 6,312Kg, ocupant un volum de 0,0059𝑚3. Dit component, 
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s’afegeix per catalitzar la primera reacció, per aquest motiu la seva proporció com 

ja s’ha vist, és molt inferior als altres compostos que també entren al primer 

reactor. 

Aquest, surt una vegada ha complit la seva funció, la seva estança al procés és 

relativament curta, ja que amb el primer rentat s’elimina amb un valor equivalent 

al que ha arribat, tot i així, com que es troba mesclat amb aigua i després d’haver 

fet les consideracions pertinents, degut també a la seva petita quantitat comparada 

amb la resta de productes industrials utilitzats i valorant el preu de compra, s’ha 

decidit dur a gestió externa, enlloc de tractar-la per tal de recircular-la, encara que 

es un punt que es vol tenir en compte per futures millores de l’empresa. 

 

 

 

Figura 4.34: Molècula de BTMAC. 

 

1.3.1.4 Aigua 

➢ Descripció del compost51-52: l’aigua, és una substància que pot trobar-se tant en 

estat líquid, com gasós, com sòlid i és essencial, degut a les seves propietats 

físiques i químiques, per la supervivència dels ecosistemes. 

Es pot parlar de molts tipus d’aigua, dolça, salada, blana, dura... i en les industries, 

com també en moltes altres àrees, és imprescindible. Es reconeguda com la 

molècula d′𝐻2𝑂 i presenta característiques inodores, incolores i conductives. 

És un component molt important pels organismes i activitats del ser humà. El cicle 

hidrològic, és vital pel funcionament dels ecosistemes i la regulació del clima, a 

més, permet que els teixits i òrgans del cos funcionen de manera correcta. 

Cal remarcar que es tracta d’un recurs limitat i que degut a l’elevat creixement de 

la població s’ha de dur un control del mateix. 

 

➢ Síntesis del compost: aquest fluid, està compost per dos àtoms d’hidrogen i un 

àtom d’oxigen. 
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➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.11: Propietats fisicoquímiques del 𝐻2𝑂. 

𝐻2𝑂 

Pes molecular (Kg/Kmol) 18,02 

Densitat (Kg/𝑚3) 998 

Punt d’ebullició (ºC) 100 

Pressió de vapor (Pa) 317·10−5 

Solubilitat en aigua (mg/mL) - 

 

➢ Utilitat del compost dintre l’industria: té usos molt diversos en l’empresa, ja que 

no sols s’utilitza en el procés productiu, sinó que també es troba com a servei pel 

consum dels treballadors, pels banys, aigua contra incendis, en els bescanviadors, 

per manteniments, rentats, aigua desionitzada preparada i tractada per no 

malmetre els equips i inclús pels instruments adaptats i destinats a donar auxili als 

químics si pateixen algun accident durant la manipulació de la resta de compostos. 

Totes aquestes funcions de serveis, s’exposaran en un apartat més endavant, però 

en el procés i com a matèria primera aportada al procés productiu, funciona com 

a solvent i també com a separador en els rentats. Es senzilla de manipular, ja que 

ha estat molt coneguda i estudiada, a més disposa de certes propietats que 

permeten afegir-la o extraure-la del procés amb facilitat. 

Destacar també moltes altres funcions que té en general l’aigua són l’agricultura, 

els propòsits domèstics, abastiment públic i proporcionar la vida humana, animal 

i vegetal. A nivell industrial, el manteniment també gasta part d’aquesta aigua i 

molts equips no poden funcionar sense la seva presència. 

 

➢ Obtenció del compost dintre l’industria: l’entrada de l’aigua a la industria, es fa a 

peu de planta, ja que aquesta es pren de la xarxa general, la que subministra a la 

població del territori on està instal·lada. 

D’aquesta, la que entra al laboratori i al procés de producció, estarà desionitzada 

per tal d’evitar que es contamini qualsevol reacció i es desgasten els equips de 

fabricació. Aquest compost, participi des de el principi fins el final del procés i 

s’aporta al primer reactor en una quantitat de 4,208Kg, ocupant un volum de 
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0,0042𝑚3. S’alimenta també en el segon reactor amb un valor de 5189,708Kg 

juntament amb el hidròxid de sodi. 

És utilitzada per les calderes, en les que la finalitat és produir vapor d’aigua 

destinada al bescanvi de calor, a augmentar la temperatura d’aquelles mescles que 

ho requereixen durant la fabricació per tal d’obtenir el producte final amb les 

condicions desitjades. 

Així mateix, apareix en diverses sortides del procés, com en el primer rentat amb 

el BTMAC, als caps de la columna de rectificació amb l’ECH, a l’assecador 

instal·lat després del segon rentat amb el NaCl i en el segon evaporador amb el 

MIBK, la qual cosa demostra que haurà estat en contacte amb tots els components 

que hi participen en la fabricació de resina epoxica, pel que haurà de ser tractada 

una vegada extreta de la línia de producció, abans de ser enviada a la xarxa 

convencional de camí a la depuradora que cobreix el municipi de Tarragona, és 

enviada a gestió externa, a diferència de la utilitzada com a serveis pels 

treballadors. 

 

 

 

 

Figura 5.35: Molècula de l’aigua. 

 

1.2.1.5 MIBK 

➢ Descripció del compost53-54: la metil-isobutil-cetona, trobat amb l’acrònim MIBK, 

és un compost orgànic trobat en estat líquid. Es tracta d’una substància incolora i 

la seva formulació consisteix en una cetona líquida i insoluble. 

 

➢ Síntesis del compost: es fabrica a partir de l’acetona i compta amb tres passos. 

Primer, l’acetona és sotmesa a una condensació aldòlica, una reacció química 

orgànica on un enol reacciona amb un grup carbonil d’aldehid o cetona per tal 

d’obtenir un sistema conjugat d’un carbonil insaturat, per tal d’obtenir un alcohol 
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diacetona. Aquest, es deshidrata fàcilment per donar òxid de mesitilè. Finalment, 

s’hidrogena i el resultat de totes aquestes petites reaccions, és la MIBK. 

 

➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.12: Propietats fisicoquímiques del MIBK. 

MIBK 

Pes molecular (Kg/Kmol) 100,16 

Densitat (Kg/𝑚3) 802 

Punt d’ebullició (ºC) 116,50 

Pressió de vapor (Pa) 2133,16 

Solubilitat en aigua (mg/mL) 1,91 

 

➢ Utilitat del compost dintre l’industria55: generalment aquest producte, s’usa com 

a dissolvent de la nitrocel·lulosa, laques i certs polímers i resines específiques. 

Dintre aquesta empresa, dissol l’hidròxid de sodi amb el mesclat del procediment 

i afavoreix així la reacció. 

 

➢ Obtenció del compost dintre l’industria: la MIBK, no apareix al procés de 

producció fins el segon reactor, on s’afegeix el fluid amb una quantitat de 

12657,824Kg, ocupant un volum de 15,7828𝑚3 i s’expulsa en el segon 

evaporador amb una proporció equivalent a la d’alimentació. 

 

 

 

 

 

Figura 6.36: Molècula de MIBK. 
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1.2.1.6 Hidròxid de sodi 

➢ Descripció del compost56-57: aquesta substància, també coneguda com a sosa 

càustica, és molt empleada a nivell industrial. A temperatura ambient, es tracta 

d’un sòlid blanc cristal·lí, sense olor i higroscòpic, absorbeix la humitat de l’aire. 

Quan es dissol en aigua o bé, es neutralitza amb un àcid, allibera grans quantitats 

de calor. És un compost altament corrosiu i molt soluble, però a la vegada és mol 

senzill de manipular, per aquest motiu cobra tanta importància a nivell industrial 

i al mercat com a participant de moltes reaccions. 

 

➢ Síntesis del compost58: aquest producte, es fabrica per la electròlisis d’una solució 

aquosa de clorur sòdic. El sòlid del que es parla, conté cations de sodi i anions de 

hidròxid, es tracta d’una base i un àlcali. 

 

➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.13: Propietats fisicoquímiques del NaOH. 

NaOH 

Pes molecular (Kg/Kmol) 40,00 

Densitat (Kg/𝑚3) 2130 

Punt d’ebullició (ºC) 1390 

Pressió de vapor (Pa) 100 

Solubilitat en aigua (mg/mL) 109 

 

➢ Utilitat del compost dintre l’industria: aquest producte, es troba i és 

imprescindible per les empreses de fabricació de paper, explosius, teixits i 

detergents. També és emprat en la destacada industria petrolera i consumida a 

nivell domèstic per desembussar canonades, desaigües i per produir sabó. 

En l’empresa, treballa com a neutralitzador, reacciona proporcionant aigua i sals, 

regula el PH, la síntesi orgànica i augment de la viscositat, derivant una vegada 

feta la seva funció en clorur de sodi. 

 

➢ Obtenció del compost dintre l’industria: el procés productiu, s’alimenta en dues 

ocasions amb aquest compost. En el segon reactor amb una quantitat de 
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1139,204Kg i també s’introdueix en el tercer reactor, amb un valor de 760,256Kg. 

La seva eliminació es farà mitjançant el segon rentat, amb el qual sortirà de la 

línia portadora del producte final i sortirà amb l’osmosi inversa i l’assecador, 

juntament amb la sal que ell mateix ha produït. 

 

 

 

Figura 7.37: Molècula del NaOH. 

 

1.3.2 Subproductes 

Aquest grup, correspon a aquelles substàncies que sorgeixen a partir de les reaccions o 

mesclats que es fan al procés de producció per tal d’obtenir el producte desitjat, en aquest 

cas la resina epoxy i que s’han d’anar eliminant de manera definitiva, a la qual cosa se li 

pot treure o no profit, és a dir, buscar-li una alternativa que li aporti algun tipus de benefici 

a l’empresa. 

Cal remarcar, que és igual d’important conèixer tant les primeres matèries com aquests 

subproductes en profunditat, ja que participen en la producció i això implica cert contacte, 

per petit que sigui, amb la mescla i el producte acabat, això implica que qualsevol badada 

per falta d’informació pot suposar grans pèrdues si el resultat final no és el desitjat. 

A més, es podria dir, que les propietats dels subproductes són encara més importants de 

conèixer, ja sigui perquè com ja s’ha mencionat són productes que s’han d’anar eliminant 

del procés i requereixen una bona separació, la qual cosa implica conèixer les seves 

afinitats, debilitats i volatilitats, com per la manipulació una vegada feta l’extracció, tant 

per evitar possibles accidents com per saber treure-li el màxim profit. 

Els subproductes que apareixen en el procés de producció de la resina epoxica en 

l’empresa EPOHARZ són el DCP, el clorur de sodi, la BACH i l’aigua, però a aquesta ja 

no se li dedicarà un apartat a continuació perquè ja s’ha especificat a matèries primes i 

més tard es complementarà a productes de serveis. 
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1.3.2.1 DCP 

➢ Descripció del compost59-60: es tracta d’un producte orgànic incolor i amb un olor 

característic. És un compost classificat com a tòxic i cancerigen, la qual cosa 

suposa un problema ja que es troba present en diverses industries i consums, pel 

que requereix tindre bon control en la seva manipulació per tal de no contaminar 

l’acabat. 

 

➢ Síntesis del compost: aquest producte, sorgeix com a intermediari de la 

epiclorhidrina. També s’ha estudiat i s’ha demostrat que es possible dur a terme 

la biotransformació d’aquest novament a EPO a partir de E. coli recombinant i 

eliminant el producte in situ a base de resina. 

 

➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.14: Propietats fisicoquímiques del DCP. 

DCP 

Pes molecular (Kg/Kmol) 129 

Densitat (Kg/𝑚3) 1351 

Punt d’ebullició (ºC) 175 

Pressió de vapor (Pa) 133,32 

Solubilitat en aigua (mg/mL) 13 

 

➢ Utilitat del compost dintre l’industria: aquest component, pot utilitzar-se com a 

reactiu per sintetitzar grups hidroxil catalitzada amb un derivat del sodi, també és 

àmpliament empleat per fer fumigants agraris i glicerol sintètic i a nivell industrial 

és molt comú per la producció d’epiclorhidrina mitjançant biocatalitzadors. 

En aquest cas, funciona com un intermediari per la producció de resina epoxy, ja 

que una de les seves funcions és actuar com dissolvent per resines dures i 

nitrocel·lulosa.  

 

➢ Obtenció del compost dintre l’industria: el DCP, es produeix en el primer reactor, 

amb una quantitat de 3140,895Kg, com a producte de la mescla feta amb la 

presència d’epiclorhidrina, passa pel primer rentat sense ser expulsat i quan aplega 

a l’evaporador, s’extreu de la línia de producció juntament amb aigua i 
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epiclorhidrina i són separats en una columna de rectificació. D’aquesta resulta per 

cues amb un 96% de puresa i es du a una empresa que s’encarrega de 

biotransformar-la a EPO. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.38: Molècula del DCP. 

 

1.3.2.2 NaCl 

➢ Descripció del compost61-62: aquest producte, és comunament conegut com a sal, 

es tracta d’un dels minerals més abundants a la terra i és un requisit essencial per 

la nutrició de molts animals i plantes. Es troba de forma natural a l’aigua del mar 

i en formacions rocoses subterrànies i si no està dissolta, presenta una estructura 

cristal·lina per una unió iònica ocasionada pels camps electroestàtics dels seus 

àtoms. 

 

➢ Síntesis del compost63: és un component iònic format per un catió de sodi i un 

anió de clorur. Es produeix per l’evaporació d’aigua del mar o salmorra d’altres 

fonts. En aquest procés de fabricació, apareix quan la resina ja no pot retindré més 

ions, està saturada, és quan comença a formar-se aquest derivat que més endavant 

serà eliminat. 

 

➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.15: Propietats fisicoquímiques del NaCl. 

NaCl 

Pes molecular (Kg/Kmol) 58,44 

Densitat (Kg/𝑚3) 2160 

Punt d’ebullició (ºC) 1465 
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NaCl 

Pressió de vapor (Pa) 290,77 

Solubilitat en aigua (mg/mL) 36 

 

➢ Utilitat del compost dintre l’industria64: aquest producte, es fonamental per 

mantenir l’equilibri electrolític dels líquids corporals d’una persona, evita així la 

deshidratació. S’ha utilitzat durant molts anys com a condiment, aportant sabor 

als aliments, com a conservant, ja que prevé el deteriorament i manté els aliments 

segurs per ingerir i també en el procés de fermentació. 

Altres usos característics de la sal, són la descongelació de calçades i a més es 

troba en una gran varietat d’indústries productores com la del paper, el plàstic, 

detergents i el vidre. 

En aquest procés, resulta com a intermediari quan s’afegeix l’hidròxid de sodi, 

degut a que es tracta d’un corrent amb elevat potencial i com a resultat de la 

reacció forjada en contacte amb el MIBK, el BPA, el BACH i aigua. 

 

➢ Obtenció del compost dintre l’industria: aquesta sal, resulta arrel del segon reactor 

i com és en el cas del hidròxid de sodi, són separats de la línia de producció amb 

el segon rentat i enviats a osmosi inversa i posterior tractat amb assecador per tal 

d’obtenir partícules de clorur de sodi, el qual es revaloritza venent-ho a una 

empresa que el fa servir com a matèria primera. 

 

 

 

 

 

Figura 9.39: Molècula del NaCl. 

 



  
  
  

Pàgina 54 de 105 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 1: ESPECIFICACIONS DE PROJECTE 

1.3.2.3 BACH 

➢ Descripció del compost65: aquest producte, resulta al reaccionar l’epiclorhidrina i 

el BPA, però encara no és el polímer acabat desitjat a EPOHARZ 

 

➢ Síntesis del compost: per a obtenir la resina epoxica, el BACH haurà d’entrar en 

contacte amb l’hidròxid de sodi i reaccionar. Destacar que la clorhidrina, es 

prepara mitjançant l’òxid d’etilè. 

 

➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.16: Propietats fisicoquímiques del BACH. 

BACH 

Pes molecular (Kg/Kmol) 413,30 

Densitat (Kg/𝑚3) 1232 

Punt d’ebullició (ºC) 585 

Pressió de vapor (Pa) 199,98 

Solubilitat en aigua (mg/mL) 2,50 

 

➢ Utilitat del compost dintre l’industria: una vegada apareix com intermedi, 

s’intenta fer reaccionar al màxim possible per tal d’aconseguir quanta més puresa 

millor del producte acabat. 

No sol aparèixer sol degut a la seva toxicitat, però en algun cas no molt comú, 

s’ha fet servir com a plaguicida. 

 

➢ Obtenció del compost dintre l’industria: aquest component, apareix com a resultat 

del primer reactor amb una quantitat de 8353,964Kg i acompanya el procés durant 

tota la línia de producció, de fet ix pel mateix corrent que el producte acabat, però 

amb molt poca concentració, un 2,52%. 

 

 

 

Figura 10.40: Molècula del BACH. 
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1.3.3 Producte acabat 

Es tracta del producte desitjat i no haguera sigut possible d’obtenir sense la coneixença 

de tots els compostos exposant recentment. 

És molt important també tindre informació sobre el producte acabat, la resina epoxica en 

aquest cas, ja que tot projecte està pensat i es fa per cobrir alguna necessitat. Es podria 

dir, que a la fi i a la cap, una empresa industrial, produeix el que li demanen, el que està 

ben valoritzat al mercat si el que cerca són bons interessos, el que duria a pensar que no 

es tant important conèixer a fons aquest producte, sinó les matèries primeres i els 

subproductes de les reaccions participants en la fabricació per poder obtenir el que es 

busca i enviar-ho. 

Això no és del tot cert per diversos motius, un d’ells és la seguretat dels treballadors, 

aquests han de saber que és el que manipulen, la perillositat del producte i els riscos que 

a ells mateixos els suposa, als que poden estar exposats. Una altra raó, és el compromís 

de l’empresa, el fer arribar el producte en les condicions i qualitat en les que s’ha venut, 

és a dir, si no es coneix bé el producte, no se li pot donar el tracte que mereix, pel que 

s’ha de posar atenció tant en la fabricació com en el mètode d’emmagatzematge i 

transport. Per últim, un altre aspecte important, és la prosperitat i actualització de 

l’empresa, una industria d’aquestes característiques, ha d’estar en continu moviment, ja 

sigui per a dur a terme la producció requerida com estar preparada per modernitzar o 

adaptar el producte segons les demandes, no pot quedar-se enrere front al gran mercat 

existent i competitiu i això requereix saber que és el que s’està produint i venent i que és 

el que vol la població, la opinió de la gent i els compradors és el que finalment garanteix 

que s’està realitzant una bona feina. 

Per tot això, a continuació es dedica un apartat al producte acabat de l’empresa 

EPOHARZ. 

 

1.3.3.1 BADGE 

➢ Descripció del compost66-67: la resina epoxy, també coneguda com BADGE, és 

una classe de polímer amb grups epòxids, per aquest motiu són compostos prou 

reactius. Es tracta d’un producte transparent i sol trobar-se en estat sòlid, encara 
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que EPOHARZ, la fabrica líquida, i pertany a la gran família de resines 

sintètiques. 

 

➢ Síntesis del compost: aquesta molècula que representa el producte acabat, conté 

grups epòxids, que són èters de tres membres amb una estructura d’anell molt 

tensa, ja que conté dos carbons i un oxigen. 

La resina epòxica d’aquesta memòria, és una de les més freqüents, basada en una 

reacció entre la epiclorhidrina i el bisfenol-A. El BADGE, es forma al posar en 

contacte el BACH amb l’hidròxid de sodi, resultant en aquesta molècula tant 

complexa. 

 

➢ Propietats fisicoquímiques del compost: 

Taula 1.17: Propietats fisicoquímiques del BADGE. 

BADGE 

Pes molecular (Kg/Kmol) 340,41 

Densitat (Kg/𝑚3) 1170 

Punt d’ebullició (ºC) 500 

Pressió de vapor (Pa) 14,63·10−6 

Solubilitat en aigua (mg/mL) 0,70 

 

➢ Utilitat del compost dintre l’industria68: les resines epoxiques, s’usen per fer 

pintures i acabats, ja que una de les seves característiques, és que protegeixen de 

la corrosió i a més degut a la seva adherència, permeten fer varies capes de pintura. 

Hi ha molts envasos metàl·lics que estan recoberts per aquestes resines que quan 

s’endureixen són força resistents. 

A banda, actualment s’ha ampliat molt el mercat d’aquestes, degut a les 

decoracions de terres, un projecte molt modern que dona molts bons acabats, 

elegants i difícilment es deteriora o ratlla per algun colp. 

Un altre producte molt conegut i que produeix aquest tipus de resines en estat 

líquid són els adhesius, presentant molta resistència a la tracció i a més la majoria 

de vegades l’acompanya una mena de catalitzador, separats mitjançant dos tubs, 

que al posar-se en contacte ambdós compostos, l’assecat és immediat. 
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A escala industrial, contribueix en gran part a la construcció de les empreses, 

donant com a resultat peces més cares però de llarga durada i també serveix per 

recobrir motors, aïllaments i transformadors, entre d’altres. 

Té totes aquestes aplicacions i moltes més que es podrien detallar, però en 

definitiva i degut a aquesta àmplia variació o destí del producte, en aquesta 

empresa s’elaboren grans quantitats que són repartides i que posteriorment 

s’especifiquen i caracteritzen per formar part d’algun d’aquests grans grups. 

 

➢ Obtenció del compost dintre l’industria: al tractar-se del producte acabat, aquest 

no és el definitiu fins al final, després del segon evaporador. El primer moment en 

el que apareix, és al segon reactor on entra en contacte amb el mesclat el NaOH. 

La quantitat final que s’obté per cada lot, és de 6704,260 Kg amb una puresa del 

95,68%. 

S’ha considerat que és suficient prou apte, pel que no requereix una part de 

purificació final, és un procés que s’estalvia tot el muntatge del down-stream. 

 

 

 

 

Figura 11.41: Molècula del BADGE. 

 

1.4 Descripció del procés de fabricació 

En aquest apartat queda detallat i explicat el procés de producció que es duu a terme a la 

planta per a l’obtenció de la resina epoxy líquida (LER) a partir de Bisfenol-A i 

Epiclorhidrina. 

 

1.4.1 Diagrama de blocs 

A continuació es presenta el diagrama de blocs del procés en qüestió. 
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Figura 1.42: Diagrama de blocs del procés. 
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1.4.2 Diagrama de procés 

Seguidament en aquest apartat queda representat el diagrama de procés de la planta on 

queden incloses totes i cada una de les operacions que es duen a terme a la planta. Tant 

les operacions que conformen la línia principal del procés com les línies secundàries on 

es tracten els subproductes que es van formant al llarg del procés i les línies de recuperació 

dels reactius per a la seva posterior reutilització.  

Cal remarcar que es tracta d’un procés semi continu on els reactors funcionen en 

discontinu, és a dir, es fa la càrrega dels reactius dins del reactor, s’espera un cert temps 

a que es dugui a terme la reacció i un cop aquesta s’ha produït, es descarrega el contingut 

del reactor a un tanc pulmó per al seu posterior tractament a altres operacions del procés 

per arribar a obtenir el producte final. La resta d’equips que conformen el procés 

funcionen a diferència dels reactors en continu.  

Tot i tenir parts en discontinu, el transport dels diferents reactius i productes es fa 

majoritàriament a través de canonades, impulsats per bombes. L’addició però, del 

Bisfenol-A al primer reactor, al tractar-se d’un reactiu que es troba en estat sòlid, es fa 

per la part de dalt del reactor amb unes big-bags.  

El diagrama de procés queda acompanyat amb els balanços dels diferents corrents 

presents a la planta on també queden especificats la fracció de vapor, la densitat, la 

pressió, la temperatura i el cabal màssic per poder seguir amb més comoditat el diagrama 

en concret i entendre els canvis tant físics com químics que es produeixen a cada etapa.  

Tal i com s’ha comentat ja anteriorment, la planta opera 300 dies a l’any i es duen a terme 

6 lots al dia on a cada un d’aquests lots s’obté una quantitat de 6704,260 kg de resina 

epoxy líquida (BADGE) és a dir, 40225,56 kg al dia amb una puresa del 95,68%. Amb 

aquesta producció diària i operant els 300 dies a l’any, s’obté la producció desitjada de 

12000 Tn anuals. 

A continuació es mostra el diagrama de procés de cada àrea implicada en la producció de 

la resina epoxy líquida juntament amb el diagrama de procés global. 
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Figura 1.43: Diagrama de procés de l’àrea A-1000 – Zona de reacció d’acoblament 
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Figura 1.44: Diagrama de procés de l’àrea A-1100 – Zona de reacció de deshidrocloració. 
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Figura 1.45: Diagrama de procés de l’àrea A-1200 – Tractament de residus i recuperación de dissolvents. 
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Figura 1.46: Diagrama de procés global.
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1.4.3 Balanç de matèria 

El balanç de matèria, funciona com a mètode matemàtic usat en enginyeria química i 

serveix per veure com es conserva dita matèria a mesura que avança el procés productiu. 

Recordar que segons la llei de la conservació de la matèria, aquesta ni es crea ni es 

destrueix, solament es transforma. 

Amb les dades aportades a continuació, s’aprecia com això recentment mencionat es 

compleix. Entren certes quantitats de matèries primeres, les quals es transformen durant 

les reaccions i per la qual cosa apareixen determinats subproductes. Moltes altres, no 

deriven en productes entremitjos, sinó que simplement canvien d’estat, pel que comencen 

a diferenciar-se algunes mescles en distintes fases. 

Altra part de la matèria, és eliminada amb rentats, decantacions, evaporacions i 

filtracions. Pel que tampoc està desapareixent, sinó que solament s’està extraient de la 

línia de fabricació i es destina a una recirculació o bé, a una valorització per tal d’obtenir 

màxims beneficis de tota la matèria comprada per l’empresa. Aquestes adquisicions, 

tenen una finalitat productiva específica, però segons la eficiència i dedicació de la 

instal·lació pot ser valoritzar-da molt més, sobretot aquests compostos que són necessaris 

per aconseguir el proposat, però que no formen part del producte final desitjat, sinó que 

s’expulsen abans per evitar en la mesura de lo possible que arriben al final, perjudicant la 

concentració i qualitat del procés intencional. 

Una manera de dur un control físic del que ocorre, és mitjançant el volum ocupat, sempre 

es sol partir en qualsevol procés, amb grans quantitats i al aplegar al final es pot observar 

com ha disminuït degut a tot el tractament realitzat i sobretot a la concentració del 

producte acabat. 

A continuació, es pot apreciar tot el comentat de forma més exacta, els nombres parlen 

millor en quant a demostracions de la participació d’aquestes matèries en el procés i les 

seves quantitats transformades. 
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Taula 1.18: Balanç de matèria de cada corrent. 

Corrent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fracció vapor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Densitat (kg/m3) 1169.0 1134.5 1041.0 1070.0 998.0 1041.2 998.0 1222.5 998.2 1219.9 

Pressió (atm) 3.51 3.51 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.45 

Temperatura (ºC) 25.0 55.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 55.0 25.0 25.0 

Pes màssic (Kg) 18759.06 18759.06 4699.18 6.31 4.21 10.52 3040.27 24355.84 2898.57 24497.54 

Cabal màssic (kg/s) 15.63 15.63 - -  0.04 5.07 - 15.22 15.22 

Fraccions màssiques dels components 

BPA 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 0.0000 0.0035 

ECH 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5241 0.0000 0.5211 

BTMAC 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0003 0.0022 0.0000 

H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.4000 1.0000 0.0002 0.9978 0.0062 

BACH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3430 0.0000 0.3410 

DCP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1290 0.0000 0.1282 

MIBK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

NaOH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

NaCl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

BADGE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Corrent 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fracció vapor 0.000 0.084 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Densitat (kg/m3) 1219.9 3.0 / 1085.8 1153.6 1163.1 1187.1 1187.1 1201.8 802.0 959.8 996.9 

Pressió (atm) 2.25 1.00 0.99 1.00 0.89 3.30 5.41 3.50 1.00 3.20 

Temperatura (ºC) 25.0 115.2 60.6 115.2 80.0 80.0 25.0 25.0 80.0 25.0 

Pes màssic (Kg) 24497.54 16058.99 16058.99 8438.55 8438.55 8438.55 6328.91 12657.82 27425.72 6996.02 

Cabal màssic (kg/s) 1.70 1.12 1.12 0.59 0.59 4.69 1.76 7.03 - 15.24 

Fraccions màssiques dels components 

BPA 0.0035 0.0000 0.0000 0.0100 0.0100 0.0100 0.0000 0.0000 0.0031 0.0000 

ECH 0.5211 0.7949 0.7949 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

BTMAC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

H2O 0.0062 0.0095 0.0095 0.0000 0.0000 0.0000 0.8200 0.0000 0.2066 0.7696 

BACH 0.3410 0.0000 0.0000 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.1048 0.0000 

DCP 0.1282 0.1956 0.1956 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

MIBK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.4615 0.0000 

NaOH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1800 0.0000 0.0029 0.0111 

NaCl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0565 0.2193 

BADGE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1646 0.0000 
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Corrent 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Fracció vapor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

Densitat (kg/m3) 947.1 1201.8 998.0 947.3 1158.0 1210.5 933.6 933.6 3.2 / 0 799.1 

Pressió (atm) 3.21 5.41 1.00 0.98 3.31 3.31 3.31 3.05 1.00 0.97 

Temperatura (ºC) 25.0 25.0 25.0 80.0 25.0 25.0 25.0 25.0 115.0 25.1 

Pes màssic (Kg) 20429.69 4219.27 2656.36 24649.18 7313.14 14309.16 19793.65 19793.65 12790.64 12790.64171 

Cabal màssic (kg/s) 15.24 1.17 4.43 - 15.06 30.30 15.06 1.83 1.18 1.18 

Fraccions màssiques dels components 

BPA 0.0041 0.0000 0.0000 0.0034 0.0000 0.0000 0.0043 0.0043 0.0000 0.0000 

ECH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

BTMAC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

H2O 0.0139 0.8200 1.0000 0.1613 0.8614 0.8165 0.0067 0.0067 0.0104 0.0104 

BACH 0.1407 0.0000 0.0000 0.0087 0.0000 0.0000 0.0108 0.0108 0.0000 0.0000 

DCP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

MIBK 0.6196 0.0000 0.0000 0.5135 0.0000 0.0000 0.6395 0.6395 0.9896 0.9896 

NaOH 0.0000 0.1800 0.0000 0.0100 0.0335 0.0226 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

NaCl 0.0008 0.0000 0.0000 0.0312 0.1050 0.1609 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

BADGE 0.2209 0.0000 0.0000 0.2720 0.0000 0.0000 0.3387 0.3387 0.0000 0.0000 
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Corrent 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Fracció vapor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 

Densitat (kg/m3) 1099.7 1161.4 1161.4 998.2 1210.5 1020.1 2140.7 2156.2 1153.6 3.62 / 1173.76 

Pressió (atm) 1.00 0.94 3.72 1.50 2.80 1.00 1.00 1.00 2.38 5.46 

Temperatura (ºC) 115.0 25.1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 60.6 124.9 

Pes màssic (Kg) 7003.01 7003.01 7003.01 2898.57 14309.16 10467.28 3841.88 3790.28 16058.99 3268.55 

Cabal màssic (kg/s) 0.65 0.65 0.97 0.81 0.79 0.58 0.21 - 1.12 0.59 

Fraccions màssiques dels components 

BPA 0.0121 0.0121 0.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ECH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7949 0.0391 

BTMAC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.9978 0.8165 0.9809 0.0134 0.0000 0.0095 0.0000 

BACH 0.0306 0.0306 0.0306 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

DCP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1956 0.9609 

MIBK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

NaOH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0226 0.0024 0.1246 0.1263 0.0000 0.0000 

NaCl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1609 0.0167 0.8619 0.8737 0.0000 0.0000 

BADGE 0.9573 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Corrent 41 42 43 44 45 

Fracció vapor 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

Densitat (kg/m3) 1340.6 2.97 / 0 1131.8 1131.8 799.1 

Pressió (atm) 5.40 1.00 0.99 3.10 2.44 

Temperatura (ºC) 25.37 116.8 55.17 25.0 25.0 

Pes màssic (Kg) 3268.55 12790.44 12790.44 12790.44 12790.64 

Cabal màssic (kg/s) 0.91 0.53 0.53 3.55 3.55 

Fraccions màssiques dels components 

BPA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ECH 0.0391 0.9881 0.9881 0.9881 0.0000 

BTMAC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

H2O 0.0000 0.0119 0.0119 0.0119 0.0104 

BACH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

DCP 0.9609 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

MIBK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9896 

NaOH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

NaCl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

BADGE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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1.4.3 Descripció del procés 

A continuació queda descrit detalladament el procés dut a terme per a la producció de 

resines epoxy líquides mitjançant la reacció del Bisfenol-A amb la Epiclorhidrina en 

presència d’un catalitzador de transferència de fase com és el Clorur de benzil-trimetil-

amoni (BTMAC). On posteriorment s’addiciona Metil-isobutil-cetona (MIBK) com a 

base solvent i s’afegeix hidròxid de sodi (NaOH) per dur a terme la reacció de 

deshidrocloració i obtenir la resina final. 

La planta està dividida en diferents àrees on cada una d’elles està destinada a unes 

funcions en concret. Les àrees on es desenvolupa el procés de producció són les següents: 

A-1000, A-1100, A-1200, A-1400, A-1500 i A-1600.  

 

1.4.3.1 Magatzem de matèries primeres (A-1500) 

A l’àrea A-1500 de la planta és on queden emmagatzemades les matèries primeres que es 

troben en estat sòlid com són el Bisfenol-A, un dels reactius principals, i el BTMAC, el 

catalitzador de transferència de fase. 

 

1.4.3.2. Parc de tancs (A-1600) 

A l’àrea A-1600 que correspon al parc de tancs, és on queden emmagatzemats en tancs 

els reactius que es descarreguen des dels camions cisterna. Aquests reactius són 

l’Epiclorhidrina, l’Hidròxid de sodi i el MIBK.  

L’Epiclorhidrina queda emmagatzemada en 3 tancs de 43,43 m3. L’Hidròxid de sodi, per 

altra banda, queda emmagatzemat en un tanc de 24,4 m3. I finalment, el MIBK disposa 

de dos tancs de 199,2 m3. 

Les mides de tots els tancs són suficients per emmagatzemar la quantitat de reactiu 

necessària per abastir tres dies de producció. I el seu disseny s’ha realitzat d’acord les 

normatives ITC-MIE-APQ-1  i ITC-MIE-APQ-7 i el codi ASME, per a garantir que la 

instrumentació i sistemes de protecció dels tancs siguin els adequats. 
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1.4.3.3. Zona Reacció d’acoblament (A-1000) 

A l’àrea A-1000 és on es produeix la reacció d’acoblament, que és la primera etapa de la 

reacció per assolir el BADGE, el producte d’interès de la planta. La reacció es produeix 

en discontinu en un reactor de tanc agitat. 

Primerament s’addiciona el Bisfenol-A per la part superior del reactor mitjançant unes 

big-bags que pengen del sostre amb un sistema de politges. Un cop s’ha addicionat tot el 

BPA requerit, es bombeja des de l’àrea A-1600, que correspon al Parc de tancs,  la 

Epiclorhidrina cap al reactor. Aquesta s’afegeix en excés i  passa prèviament a través d’ 

un bescanviador de calor que escalfa el corrent fins els 55,64 ºC, per tal de portar el reactiu 

a la temperatura òptima per a que es dugui a terme la reacció. Paral·lelament a l’addició 

de Epiclorhidrina, es prepara en un tanc agitat una solució al 60% en pes de Clorur de 

benzil-trimetil-amoni (BTMAC), catalitzador de transferència de fase, i aigua. Aquesta 

solució també és bombejada cap al primer reactor del procés. La càrrega del primer 

reactor té una durada de 30 minuts. On els deu primers minuts serveixen per l’addició del 

BPA i els altres vint minuts per l’addició de la ECH i de la solució de BTMAC i aigua.  

Un cop s’ha fet la càrrega del reactor, es deixa que els reactius reaccionin durant dues 

hores. La reacció d’acoblament es tracta d’una reacció endotèrmica, és a dir que absorbeix 

calor. Per aquest motiu és necessari que el reactor estigui dotat d’una mitja canya per on 

circuli vapor que actuï com a fluid calefactor per tal de mantenir la reacció a 55 ºC en tot 

moment. En aquesta reacció, la ECH i el BPA reaccionen en presència del catalitzador 

BTMAC per donar lloc a l’intermedi de reacció bis(α-clorhidrina) (BACH). Al mateix 

temps, es duu a terme una reacció secundària on es forma 1,3-dicloro-2-propanol (DCP). 

La reacció té una conversió del 98,2%. 

Un cop succeïdes aquestes dues hores, es duu a terme un rentat. S’afegeix aigua dins del 

reactor i s’agita tota la mescla durant trenta minuts. Un cop la mescla està ben barrejada 

es deixa decantar durant trenta minuts més. La fase aquosa que conté aigua i BTMAC 

queda dipositada a sota del reactor i es bombeja primer cap un tanc pulmó a l’àrea A- 

1200 per posteriorment, ser enviat a gestió externa. Un cop ja s’ha extret tota la fase 

aquosa, la fase orgànica que conté principalment  la ECH que s’havia addicionat en excés 

i no ha reaccionat, el BPA que no ha reaccionat i el BACH que s’ha format, és bombejada 

cap un tanc agitat. La descàrrega del reactor té una duració de trenta minuts. 
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Des del tanc agitat, la mescla es bombeja cap un evaporador de pel·lícula descendent que 

treballa en continu i a una temperatura de 115 ºC i a una pressió de 20 mmHg, és a dir, 

pràcticament al buit. La funció d’aquest evaporador és evaporar la ECH en excés i el 

DCP, subproducte de la reacció, de la resta de components del corrent. Indirectament, 

també s’evapora la poca quantitat d’aigua que no s’havia aconseguit separar del rentat i 

de la decantació anterior. Els components evaporats són introduïts dins d’un bescanviador 

de calor per condensar-los i enviar-los a l’àrea A-1200 per al seu posteriorment tractament 

per separar la ECH i el DCP.  

Els components que no s’han evaporat i que formen part de la línia principal del procés 

són circulats cap un altre bescanviador de calor per refredar-los a 80 ºC, que és la 

temperatura a la qual es duen a terme les reaccions de deshidrocloració. Un cop son 

refredats, es bombegen després cap un tanc pulmó, per després ser enviats cap a l’àrea A-

1100 que correspon a la zona de reacció de deshidrocloració. 

 

1.4.3.4. Zona Reacció de deshidrocloració (A-1100) 

L’àrea A-1100 és on es produeix la zona de reacció de deshidrocloració, que correspon a 

la segona etapa de reacció per obtenir la resina final.  La reacció de deshidrocloració té 

lloc en dos reactors discontinus agitats a una temperatura de 80 ºC.  

S’addicionen dins del segon reactor del procés, tots els components que no s’havien 

evaporat que son una petita part de BPA, i principalment el BACH, el producte de la 

reacció anterior. Des del parc de tancs s’addiciona dins del reactor MIBK, que és un 

solvent orgànic que manté la reacció en una sola fase fins assolir una barreja al 40% en 

pes. Seguidament s’addiciona contínuament durant tot el transcurs de la reacció, una 

solució aquosa al 18% d’hidròxid de sodi per tal de que es dugui a terme la 

deshidrocloració del producte que s’havia format en el primer reactor i així obtenir la 

resina final. Cal remarcar que el NaOH s’addiciona contínuament i en una concentració 

relativament baixa per evitar la precipitació de sals durant el transcurs de la reacció.  

La reacció és exotèrmica, per tant és necessari que el reactor estigui dotat amb un sistema 

de refrigeració, per on circula aigua i etilenglicol, per evitar que el reactor sobrepassi la 

temperatura de 80 ºC, fet que podria causar l’aparició de polímers de resina sòlida 

indesitjables que taponessin el reactor. 
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Es deixa que els reactius reaccionin durant una hora assolint una conversió del 93,1% en 

el segon reactor. Un cop passada aquesta hora es deixa decantar la mescla durant 30 

minuts dins del reactor. La fase aquosa que conté el NaOH que no ha reaccionat i l’aigua 

i el clorur de sodi que s’han format queda dipositada a la part de sota i s’extreu 

primerament i es bombeja cap a l’àrea A-1200 per al seu posterior tractament. Aquest 

reactor té un conjunt de bafles que permeten que la transferència de calor entre la mescla 

de dins del reactor i el fluid refrigerant que circula per la mitja canya del reactor, sigui 

més elevada. 

Per altra banda, la fase orgànica que conté majoritàriament el MIBK, la poca quantitat de 

BPA que es va arrossegant,  el BACH que no ha reaccionat i la resina epoxy (BADGE) 

que s’ha format, es bombegen cap un tercer reactor on es produeix la mateixa reacció que 

en el reactor anterior per acabar de fer reaccionar el BACH que no havia reaccionat amb 

més NaOH afegit contínuament per obtenir una producció de BADGE més elevada 

impedint a la vegada, que es formin productes indesitjables i que les sals que es formen 

precipitin.  

Aquest tercer reactor també opera a 80 ºC i necessita estar dotat amb un sistema de 

refrigeració com el del segon reactor. El temps de reacció també és d’una hora i s’assoleix 

una conversió del 92,6%. El tercer reactor té la particularitat que requereix de la presència 

d’un agitador que abasti tota la virola i que pugui arrastrar tot el que pugui quedar 

enganxat en aquesta degut a l’alta viscositat que conté la mescla. Es tracta d’un agitador 

tipus àncora VTRR. 

Un cop succeïda aquesta hora, es fa una decantació durant trenta minuts i s’extreu 

primerament, com en el cas del segon reactor la fase aquosa, que és enviada a l’àrea A-

1200 pel seu posterior tractament. Seguidament, s’addiciona aigua dins del reactor per fer 

un rentat i posteriorment una altra decantació per acabar de separar del corrent principal, 

la poca quantitat de NaOH, NaCl i aigua que encara poguessin quedar. La fase aquosa 

d’aquesta decantació també és enviada a l’àrea A-1200.  

La fase orgànica, que ja només conté molt poca quantitat d’aigua i de BPA, la poca 

quantitat de BACH que no hagi reaccionat i majoritàriament el BADGE i el MIBK, és 

circulada cap un tanc agitat. Des del tanc es bombeja la mescla cap un altre evaporador 

que treballa a 115 ºC i 20 mmHg per tal de separar el MIBK i l’aigua de la resina epoxy 

final. El MIBK i l’aigua son els components que s’evaporen i passen seguidament per un 
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bescanviador de calor per condensar i refredar el corrent fins als 25,44 ºC, a temperatura 

ambient, i que es recull provisionalment en un tanc pulmó abans d’enviar el MIBK 

recuperat a l’àrea A-1400 per al seu emmagatzematge i utilització posterior. El corrent 

que no s’ha evaporat que conté el producte final amb una puresa del 95% es fa passar 

també per un bescanviador de calor per refredar-lo fins els 26 ºC i es recull en un tanc 

pulmó per bombejar-lo fins l’àrea A-1400 que és on s’emmagatzema el producte acabat. 

 

1.4.3.5. Tractament de residus / Recuperació de dissolvents (A-1200) 

A l’àrea A-1200 es duen a terme diferents operacions per al tractament dels residus 

obtinguts en el procés i per a la recuperació del dissolvent orgànic. 

En aquesta àrea és on es separa la ECH del DCP. La mescla es bombeja del tanc agitat, 

on es trobava recollida, a una columna de destil·lació que treballa a 120 ºC i a pressió 

atmosfèrica. La mescla entra a 60,6 ºC i per caps surt ECH amb una puresa del 99% a una 

temperatura de 116,8 ºC que passa per un bescanviador de calor per refredar-la fins els 

55,16 ºC i tenir-la ja a la temperatura de reacció del primer reactor. La ECH recuperada 

és enviada a l’àrea A-1600 per al seu emmagatzematge i posterior reutilització. Per cues 

surt DCP amb una puresa del 96% i a una temperatura de 125,9 ºC. Aquest corrent també 

passa per un bescanviador de calor per refredar-lo fins els 25,37 ºC i és bombejat fins 

l’àrea A-1400 on és emmagatzemat per vendre’l posteriorment.  

Finalment, les fases aquoses que s’havien separat del segon i tercer reactor també són 

tractades en aquesta àrea. Els dos corrents queden recollits en un tanc agitat i es fan passar 

per un tractament d’osmosi inversa per reduir la quantitat d’aigua present en la solució. 

Un cop fet aquest pretractament, son enviats a un spray-dryer on s’evapora l’aigua que 

quedava i s’emmagatzema en big-bags el clorur de sodi i el poc hidròxid de sodi que hagi 

entrar a l’assecador per a la seva posterior venda. 

 

1.4.3.6. Producte acabat (A-1400) 

L’àrea A-1400 és l’espai destinat principalment a l’emmagatzematge de la resina epoxy 

líquida (BADGE), producte principal del procés. Aquest producte s’emmagatzema en 6 

tancs de 26 m3 per al seu posterior enviament a granel. 
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En aquesta mateixa àrea també és on s’emmagatzema en un tanc de 58,7 m3 el DCP, el 

subproducte que es forma a la reacció d’acoblament en el primer reactor. Aquest 

subproducte s’emmagatzema per a la seva posterior venta ja que té un cert valor de mercat 

amb el qual se’n pot treure un benefici.  

En aquesta mateixa àrea també queda emmagatzemada en un tanc de 89,7 m3 la ECH que 

s’ha recuperat i en dos tancs de 66,4 m3 el MIBK recuperat del segon evaporador. 
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1.5 Especificacions i necessitats de serveis a la planta 

En el present apartat s’exposen els principals serveis i especificacions requerides per a 

que la planta funcioni de manera correcta. Hi ha alguns dels que es nombren que són més 

específics, però la majoria correspon a necessitats bàsiques com són l’aigua i l’electricitat, 

essencials per dur a terme la producció. 

Remarcar que la planta necessita un bon disseny del procés, així com els equips adients 

per dur-lo a terme, però s’ha de tenir en compte que sense els sistemes essencials i 

auxiliars el seu funcionament no serà òptim. 

A més, no tots s’apliquen pel propi procés, també s’instal·len certs recursos per seguretat 

i posada en marxa. A continuació, es mostra una taula on s’organitzen aquests serveis 

segons la classificació, la font i l’àrea on es localitza l’equip que els produeix o els 

subministra. 

Taula 1.19: Serveis requerits en la planta EPOHARZ. 

Servei Classificació Font Àrea 

Aigua de xarxa Matèria Externa Peu de parcel·la 

Aigua contra 

incendis 

Matèria Interna 2000 

Etilenglicol amb 

aigua 

Matèria Interna 1900 

Aigua desionitzada Matèria Interna 1900 

Electricitat Energia Externa Peu de parcel·la 

Gas natural Energia Externa Peu de parcel·la 

Oli tèrmic Matèria Interna 1800 

Vapor d’aigua Matèria Interna 1800 

 

1.5.1 Aigua de xarxa 

L’aigua, és un dels recursos utilitzats com matèria primera, però a banda, es tracta d’un 

requisit indispensable per altres zones de la planta, com podrien ser els laboratoris, els 

banys, les oficines, vestuaris o les sales de control, és a dir, a més de ser subministrada 

als equips productius que ho demanen, també s’ha de comptar per a l’ús del personal. 
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Per tal de facilitar l’accés a dit fluid, es necessari fer una deguda instal·lació a l’hora 

d’organitzar el disseny de la planta. 

Consisteix en un circuit tancat d’aigua construït a peu de parcel·la i que mitjançant una 

xarxa de canonades, es distribueix a tota la planta. Com que es tracta d’un recurs bàsic, 

s’ha d’assegurar la seva arribada a totes parts, mai es sap quan serà necessària, incloent 

la zona destinada a futures ampliacions, encara que de moment no s’empraria en aquella 

àrea. 

Aquesta aigua, prové de la xarxa destinada a aigua potable, la mateixa que té a l’abast el 

municipi de Tarragona. L’empresa EPOHARZ, compta amb un equip de desionització en 

la part del que s’anomenaria pretractament, abans d’entrar a la pròpia producció, de la 

qual s’exposaran més endavant els motius, però simplement deixar dit que fins arribar a 

aquest equip, l’aigua forma part directament del circuit i la qualitat és la corresponent a 

la xarxa comuna, depenent de la depuradora que subministra la zona.. 

Per la construcció d’aquesta xarxa, es fan servir canonades de 200 mm de diàmetre, no 

requereixen cap tipus d’aïllament ni recobriment, ja que com es va exposar, el clima i les 

condicions del territori ho permeten així i a més no es tracta d’un producte perillós. 

L’aigua de sortida del procés, la qual podria dur arrossegaments que si es consideren 

perjudicials, tal i com s’exposa en el capítol referent al medi ambient, es tractada com a 

residu per una empresa especialitzada abans de deixar-la anar al sistema de depuració 

general. També s’ha de tenir en compte, el disseny i accés a una xarxa unitària de 

clavegueres, construïda a 3,5 m de profunditat i amb un diàmetre de 800 mm del 

col·lector, per aquella aigua que ja es deixa anar directament a sistema d’aigües generals. 

En canvi, l’entrada a planta d’aquest fluid, està encara neta i procedeix de la depuració, 

de la EDAR, que proveeix el territori. 

La pressió màxima de circulació de l’aigua és de 4 Kg/𝑐𝑚2 i aquest corrent està 

senyalitzat en els plànols amb unes línies de color gris. 

A continuació, s’explicaran diferents tractaments i destinacions d’aquesta aigua que 

arriba a peu de parcel·la, a la qual se li dedicarà a continuació un apartat diferent en cada 

cas, ja que el seu ús i característiques són específics. S’està parlant d’aigua destinada a la 

refrigeració, la de incendis i la purificada. 
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A més l’empresa, ha de comptar amb un depòsit que emmagatzemi una part d’aquesta 

aigua de xarxa, ja que una producció d’aquestes magnituds i característiques, no es pot 

quedar sense aquest fluid vital. Recordar que, depenent del lloc on va destinada l’aigua si 

en algun moment no es pot disposar d’aquest recurs, podria resultar un acte catastròfic. 

L’aigua de xarxa que arriba i per les condicions i els àmbits on ha estat utilitzada pot ser 

retornada pel mateix circuit de xarxa comuna, serà recirculada a la EDAR d’on provenia 

inicialment. 

Per últim, remarcar que aquest líquid s’utilitza en l’empresa en grans quantitats, ja que 

solament en el procés productiu, el consum fer anual és de 2150116𝑚3, on quedaria per 

sumar la dels banys, laboratoris, neteja d’equips, reg de zona verda i hidratació del 

personal, entre d’altres. Amb això, dir que encara que algunes de les funcions que té 

aquesta aigua no la consumeixen, com en el cas dels intercanviadors de calor, el cost 

ascendeix en proporció a tot l’ús. 

 

1.5.2 Aigua contra incendis 

Una porció de l’aigua de xarxa, queda a l’abast dels equips destinats a l’atura d’incendis69. 

Com que estarà amb contacte amb distints equips ruixadors, per tal d’evitar qualsevol 

embussament o incrustació en la xarxa, serà sotmesa a un tractament previ a 

l’emmagatzematge, no es pot permetre que el sistema no funcioni com deu en cas 

d’emergència. 

Aquesta aigua queda emmagatzemada, reservada i disponible per qualsevol accident, el 

qual pot succeir en qualsevol moment, per això sempre ha d’estar preparada i degudament 

instal·lada en el sistema, tal i com s’exposarà en l’apartat de seguretat. 

Per a tal sistema, es requereix una balsa i una bomba que permeti extreure i espargir 

l’aigua quan sigui necessari. Aquesta bomba, també permet dur un control del caudal i la 

pressió que arribarà al lloc on s’ha produït l’incendi o l’explosió, seguint el requerit per 

les normatives i les capacitats dels equips emprats, controlant alhora una potència màxima 

de 4 Kg/𝑐𝑚2. 

Per poder-ho fer possible, l’empresa EPOHARZ, disposa d’una bomba elèctrica principal 

i una altra tipus Jockey com auxiliar, amb connexió a la balsa que emmagatzema aquesta 
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aigua destinada a incendis, la qual té una capacitat de 1723,05𝑚3preparats per ser 

repartits a totes les àrees de la instal·lació. 

Tota questa preparació i disseny, tenen una inversió inicial considerable, però al mateix 

temps contribueixen a la seguretat de la planta i amb això estalvis futurs de reparacions i 

reposaments de grans magnituds, així com protecció i assegurança de la vida dels 

treballadors i l’entorn. 

 

1.5.3 Etilenglicol amb aigua 

La planta EPOHARZ, requereix una solució al 50% d’etilenglicol i aigua per a usar-lo a 

l’equip refrigerant70. Es tracta d’un mètode ecològic, degut a que és més respectuós amb 

el medi ambient que els emprats fins el moment en les industries. L’etilenglicol, és un 

component que funciona com anticongelant per a l’aigua i a més el mesclat fa que el 

consum energètic no sigui tant elevat. 

L’aigua de refrigeració, és emprada en diversos bescanviadors de calor instal·lats en el 

procés productiu, preparats per combatre qualsevol reacció exotèrmica durant la 

fabricació. 

Aquesta, es mescla en la pròpia empresa i una vegada s’introdueix al sistema tancat, ja 

no es treu fins que es requereix un canvi per pèrdua, manteniment o antiguitat. La torre 

de refrigeració de l’empresa, fa que aquesta mescla es mantingui a una temperatura de 

25ºC, la necessària perquè la línia principal de producció es trobi en les condicions 

desitjades. 

Les torres de refrigeració, són equips en els que l’aigua calenta que arriba del procés, es 

posa en contacte amb aire no saturat a contracorrent i d’aquesta manera una fracció de la 

mescla refrigerant pren calor del corrent per evaporar-se absorbint-se en la fase gasosa, 

tot això resulta en una mena d’intercanvi de temperatures per aconseguir refredar el 

procés. 

En aquest determinat projecte, el que es vol és mantenir la temperatura ambient, però cal 

destacar que aquestes torres permeten cert control per tal d’ajustar el salt tèrmic que es 

desitja. 
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Una part de la mescla refrigerant abandona el procés de manera conjunta amb la fase gas, 

quedant suspès un aire més humit. 

Aquest mesclat d’etilenglicol i aigua, també s’empra per al funcionament del Chiller. Dit 

equip, s’empra per refredar corrents que requereixen canvis de temperatura més bruscos 

i pels quals no és suficient amb la torre de refrigeració. 

En l’empresa EPOHARZ, s’utilitza en dos dels reactors i en un bescanviador que es volen 

refredar fins els -14ºC. Requereix aquest tipus d’equip juntament amb aire, ja que tal i 

com es veu, la temperatura que es desitja, està per sota la temperatura de fusió de l’aigua 

pura i no es vol que es congeli. 

 

1.5.4 Aigua desionitzada 

L’aigua desionitzada71, és aquella que arriba de la xarxa comuna però se li han extret els 

cations presents, com poden ser el sodi, el calci, el ferro i el coure entre d’altres i també 

els anions com el carbonat, el fluorur i el clorur, entre d’altres que poden estar presents 

en una aigua comuna, mitjançant un procediment d’intercanvi iònic. 

Amb aquest fet, s’extrauen tots els ions, excepte el d’hidrogen, el 𝐻3𝑂
+ i el 𝑂𝐻−. Amb 

dit tipus de fluid, s’ha d’anar amb compte, ja que degut a les seves característiques 

atribuïdes, canvia fàcilment de PH perquè absorbeix el 𝐶𝑂2 atmosfèric quan està 

emmagatzemada, formant al mateix temps àcid carbònic. En l’empresa proposada en la 

present memòria això no serà un problema, ja que estarà contínuament en circulació, ja 

que com s’ha comprovat en anteriors apartats la quantitat d’aigua consumida és molt gran 

i no romandrà molt de temps emmagatzemada en un tanc. 

Aquesta aigua desionitzada, serà destinada a les àrees de procés i laboratoris, ja que són 

les zones on es troben tots els equips i instruments, entre ells comptant també totes les 

canonades per les quals circularà. Si l’aigua va plena d’impureses i calç, aquests tubs 

acabaran malmesos per incrustacions i corrosions no desitjades i qualsevol petita 

obstrucció al sistema, pot variar les condicions de tot un disseny i per tant, no s’obtindrà 

el resultat desitjat. Per aquest motiu, és tant important aquest equip desionitzador, el qual 

a llarga durada permetrà bon estalvi en reparacions, reposicions i manteniments. 
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1.5.5 Electricitat 

En la planta EPOHARZ, es fa una instal·lació, dissenyada, executada i preparada per 

mantenir qualsevol part de l’empresa que requereix electricitat. L’energia elèctrica és el 

que permet el funcionament de totes les bombes, agitadors i compressors, entre d’altres 

del mateix procés de fabricació i també dels serveis auxiliars, dels aparells electrònics 

d’oficines i laboratoris i per suposat és el sistema que proporciona llum a totes les àrees 

de la planta. 

És molt important que el balanç energètic estigui ben calculat, que es proporcioni la 

potència i el voltatge requerit i específic per cada equip, per tal que hi hagi un correcte 

funcionament i també es mantingui la qualitat i l’eficàcia per aconseguir el producte 

acabat esperat i desitjat. 

L’electricitat aportada a l’empresa, està tractada per gestió externa, una empresa 

especialitzada en industries, la qual disposa dels elements de control, mesura, regulació i 

protecció adequats, amb l’objectiu de reduir al màxim, en la mesura de lo possible, les 

elevades tensions. Cal tenir en compte a més, que una planta química d’aquestes 

magnituds i característiques, té un consum molt elevat d’aquesta energia. 

Com a servei de planta, l’empresa EPOHARZ, està proveïda per una línia de 20 kW amb 

arribada a peu de parcel·la. Tot i això, compta amb una estació transformadora i un grup 

electrogen, un generador que assegura el subministrament elèctric en cas de fallada de la 

gestió externa. 

Aquests equips, són essencials per poder subministrar electricitat als equips del procés en 

tot moment que estigui en funcionament, no s’ha d’oblidar que hi ha instal·lació feta com 

pot ser un bescanviador que refreda la reacció exotèrmica, l’agitador que mou la mescla 

o una vàlvula automàtica que regula el pas, entre molts altres instruments, que no es poden 

quedar immòbils front una parada de l’electre. Si això ocorre i la industria no disposa 

d’aquests equips auxiliars, pot ser catastròfic el resultat. 

Es el servei, juntament amb l’aigua, més consumit en l’empresa, amb quantitats 

excessives solament en el procés productiu i allí després s’hauria de sumar tota la llum de 

l’edifici, les cargues d’ordinadors i inclús les maquinaries per moure càrregues en 

magatzems. A la llarga, ja no sols en EPOHARZ, sinó a nivell industrial general, és un 
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dels recursos que s’ha d’intentar reduir o bé suplantar per altres alternatives més eficients, 

ecològiques i econòmiques. 

L’estació transformadora72, consisteix en un equip preparat i instal·lat a peu de parcel·la, 

capaç de convertir l’energia d’arribada de la xarxa comuna a certes tensions que 

compleixin els requeriments elèctrics de la planta. 

El grup electrogen73 de la planta química, és obligatori i està disposat per evitar que el 

procés es quedi sense subministrament elèctric. S’encarrega de proporcionar la potència 

requerida per tots els mecanismes i àrees del sistema. Es tracta bàsicament de motors de 

combustió interna amb cert consum de gas natural, el qual s’exposarà en el proper apartat, 

solament en el cas que es tingui que fer ús d’ell. 

Remarcar que és important sobredimensionar dit equip mínim en un 50% de l’energia que 

es consumeix, com assegurança de reserva, això implica una bona selecció del model 

d’aquestes instal·lacions industrials. 

A més, en industries d’aquestes dimensions, és importar instal·lar sistemes d’alimentació 

interrompuda en aquelles zones que baix ningun concepte es poden quedar sense 

subministrament energètic, les que es consideren de vital càrrega o consum, com seria el 

cas del procés productiu. Es tracta d’un petit equip que de manera automàtica detecta 

ràpidament una fallada en el sistema o la zona exacta malmesa i varia el circuit, desviant 

la font de l’electre de forma immediata. Això assegura encara més la planta EPOHARZ, 

de manera que queda coberta front qualsevol problemàtica en la xarxa i la instal·lació 

queda abastida per fer les seves necessitats. 

 

1.5.6 Gas natural 

Aquest servei, subministrat a peu de parcel·la, alimenta la planta amb una quantitat de 

1,5 Kg/𝑐𝑚2. S’encarrega del funcionament de la caldera i com s’acaba de mencionar a 

l’apartat anterior, també fa funcionar el grup electrogen en cas de necessitat. 

En el cas de la caldera, el gas natural74 desprèn calor degut a una reacció exotèrmica, fent 

que l’aigua desionitzada canviï de fase a vapor de elevada pressió. 
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Per al grup electrogen, s’aporta gas natural fent que augmenti la pressió dels gasos de 

combustió, els quals s’encarregaran de moure el motor de l’alternador impulsant així la 

producció d’energia per al sistema. 

De manera alternativa al procés de fabricació, el gas natural és un fluid que serveix a la 

planta amb recurs d’aigua calenta en les àrees destinades al personal. 

 

1.5.7 Oli tèrmic 

Així com l’aigua era un bon recurs per refredar zones del procés, l’oli és un bon fluid per 

transportar grans quantitats de calor75. Aquest líquid sintètic, procedeix de la destil·lació 

del petroli i funciona com a intercanviador, transferint temperatura a la mescla en 

determinats punts dintre d’un circuit tancat i amb circulació dissenyada, forçada i 

programada. 

Perquè aquest oli sigui útil, ha de ser escalfat en una caldera específica per a dit fluid i és 

destinat als evaporadors de les àrees 1000 i 1100, circulant per la instal·lació de tubs 

mentre que la mescla entra amb contacte indirecte amb ell, circulant per la carcassa. 

La caldera d’oli tèrmic, té com a finalitat escalfar-lo fins els 270ºC, consumint gas natural 

i potència elèctrica per fer-ho possible. A més, degut a les seves propietats, ha 

revolucionat el món industrial per les seves capacitats de control, el preu comparat amb 

els antics mètodes, ja que la quantitat requerida per l’intercanvi energètic és menor i la 

seva característica d’evitar corrosions i incrustacions en canonades, de manera que no les 

malmet amb tanta freqüència.  

 

1.5.8 Vapor d’aigua 

És un servei76 usat en els bescanviadors per escalfar la mescla i s’instal·la en aquelles 

zones on es vol augmentar la temperatura. 

El motiu pel que és més òptim usar vapor en lloc de deixar l’aigua en estat líquid, és el 

poder escalfar a temperatures superiors a 100ºC i treballar dintre el punt de condensació. 

L’aigua utilitzada, és la procedent de la xarxa, després d’haver passat pel tractament de 

desionització, degut a la protecció dels equips, canonades i instruments pels que circula. 
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La caldera destinada al canvi d’estat, a l’escalfament de dita aigua, funciona amb gas 

natural i potència tèrmica, per tal d’arribar a temperatures de 140ºC. 

 

1.5.9 Aire comprimit 

Aquest servei és indispensable pel funcionament dels instruments de control que enllacen 

els equips del procés productiu77. 

Hi ha diferents vàlvules automàtiques repartides al llarg de la fabricació, les quals estan 

controlades i reben senyals de pressió en els moments marcats, aquells instants 

programats en que es sap que el sistema requereix obrir, tancar o ajustar alguna línia. 

Aquest aire impulsat, ha d’estar lliure d’impureses, per això abans d’entrar al sistema 

haurà de ser tractat amb filtrats i assecadors, que eliminen tant possibles partícules sòlides 

volàtils com humitats presents en l’ambient. No es pot permetre que tot això entri i sigui 

arrossegat a les canonades i vàlvules de la instal·lació provocant qualsevol tipus de 

corrosió i deteriorament. 

El compressor, ha d’estar connectat a un tanc que emmagatzemi dit aire, per poder ajustar 

la quantitat necessària a cada equip, ja que no tots requereixen la mateixa quantitat i 

pressió pel seu funcionament. 
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1.6 Plantilla de treballadors 

Per a poder realitzar una producció d’aquest calibre, per poder dur correctament una 

industria d’aquestes magnituds, és necessari un equip de jornalers darrere de tot el sistema 

que s’encarregui de controlar, organitzar, instal·lar i perfeccionar totes les accions 

requerides perquè la fabricació sigui òptima i bàsicament perquè sigui factible l’obtenció 

del producte acabat. 

Per tenir a la disposició de l’empresa una plantilla de treballadors dispostos  a dur a terme 

el que se’ls demana, és necessari cobrir les seves necessitats, demanar certa formació per 

tal de tenir un equip preparat i disposat a enfrontar nous reptes. Alhora, també se’ls ha de 

garantir la seva seguretat i comoditat dintre la planta, no poden estar contínuament 

exposats a un risc ni que els afectin a la salut les hores invertides en la feina. 

A banda, s’ha de tenir en compte que l’empresa té ingressos degut a l’esforç diari 

d’aquests feiners, però també suposa una inversió econòmica el cobrir tot això que els 

protegeix, els forma i els proveeix. A més, estan els salaris, els quals poden anar variant 

al llarg de l’estança en l’empresa i de la posició ocupada pel treballador. Tot i així, de 

manera inicial, s’han de fer uns càlculs, demostrats en el capítol d’avaluació econòmica, 

que tenen en compte tota la inversió inicial requerida per posar en marxa la planta, 

primeres matèries, construcció del terreny, instal·lacions de xarxes i equips necessaris, 

entre moltes altres despeses. 

En aquest apartat també es té en compte la quantitat d’operaris que són necessaris en cada 

àrea, que puguin cobrir tota la feina de la tasca que se’ls assigna i dintre dels seus horaris 

laborals. 

Una vegada s’han valorat tots aquests factors, l’empresa comptabilitza per quants 

membres estarà compost l’equip d’EPOHARZ. Més endavant, s’especificarà en una taula 

tota tasca i funció atribuïda als treballadors i necessària pel correcte funcionament de la 

planta. 

L’objectiu d’EPOHARZ, es la producció de 12000 tn/any de resina epoxy líquida, amb 

un jornal que ocupa 300 dies laborals anuals, la qual cosa deixa un marge de 65 dies 

d’aturada general controlada. Tot això, pensant sempre amb la manera de traure-li màxim 

profit a la instal·lació feta i al disseny del procés, el qual s’explicarà al proper apartat com 
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amortitzar, en la mesura del possible tots els equips, és a dir, s’estableix una organització 

que evita que qualsevol equip es quedi inutilitzat el menor temps possible. 

Aquesta planta, opera en discontinu, de manera que el procés en sí, caldrà més vigilància 

que en el cas continu, on s’alimenta i quasi tot es control remot fins la recollida del 

producte final, per tant, serà un factor a tenir en compte alhora d’escollir el nombre de 

treballadors, el qual s’ajustarà a les necessitats de l’empresa, sobretot a l’inici, on és 

important recuperar la inversió feta en la planta. 

Els dies que s’atura la producció, s’aprofita per fer el manteniment, la qual cosa també 

involucrarà altres feiners no fixes. L’empresa per poder funcionar bé, requereix dos tipus 

de treballadors, els que s’encarregaran de la línia operativa fent les tasques d’operació de 

planta, comptabilitzant aquí també els químics de laboratori, i els administradors que 

compten amb persones especialitzades en el camp per dur les tasques d’oficina, els càlculs 

i controls a distància. 

A més cal remarcar que l’empresa EPOHARZ, fa una crida a la igualtat, exigint que el 

nombre de dones entre el personal sigui equivalent al d’homes, sempre i quant el nivell 

professional sigui proporcional a la feina que es demana. En aquest sector d’indústries i 

enginyeria, s’ha observat com a comú, equips compostos únicament per homes i 

actualment, es vol intentar canviar aquesta visió, integrant dones amb titulació, igual o 

inclús més vàlides i capacitades per fer la feina. 

En total, l’empresa EPOHARZ, comptarà amb un equip de 82 jornalers i jornaleres, 

distingits segons la seva especialitat. Hi haurà un grup de direcció que s’encarregarà de 

prendre les decisions importants respecte al projecte, el funcionament de la planta i les 

gestions administratives. Tots aquests directius, vetllen pel bé de l’empresa, entre les 

accions que realitzen estan la eficàcia de la producció, el equilibri dels pressupostos i 

l’organització que s’implementi en quant a tècnica i salut del personal. Si alguna 

d’aquestes coses no funciona de manera correcta, la responsabilitat és del president o 

presidenta vigent, qui té la feina de manar al d’operacions recollir les propostes del 

director o directora que organitza les diferents seccions de la planta, estudiar-les i 

implantar-les, és a dir, la seva tasca és gestionar des de dalt, que tots els departaments 

cobreixin el lloc de feina com cal. 
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Els empleats de cada departament, treballaran seguint tres tipus de torns, el partit, fent 40 

hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, el rotatiu, en el que s’estableixen dos 

grups, el que treballarà de matins i el que ho farà al vespre o també està el cinquè78, el 

qual es caracteritza per treballar matins, vespres i dues nits seguides, aturant la seva 

jornada de dos a cinc dies per recuperar les hores de son.  

Perquè quedin clares totes les posicions en l’empresa, destacant a més els grups de 

departament tècnic i operacional, els quals abracen quasi tot el funcionament, s’exposa a 

continuació, un organigrama de jerarquies amb la quantitat de càrrecs en cada lloc, des 

de el major responsable, fins el que, situat davall de tot de la cadena, aporta el seu gra de 

sorra per aconseguir el que s’està desitjant durant tota la memòria, la resina epòxica. 

 

1.6.1 Departaments 

L’empresa, està organitzada en diferents departaments, cosa que permet dur un control 

de manera més específica i especialitzada, en cada àrea de la planta. 

• Departament d’enginyeria: aquell que s’encarrega de supervisar la planta i 

proposa millores de manera continuada, a tota la resta de departaments. 

 

• Departament de producció: aquell que té com objectiu principal, dur a terme un 

correcte i eficient desenvolupament dels productes finals de la planta. 

S’encarrega, de fer que les matèries primeres que arriben a la planta, siguin 

transformades correctament al producte final desitjat. 

 

• Departament de compres: aquell que du el compte de les compres necessàries per 

l’empresa, matèria prima, mà d’obra i serveis, entre d’altres. 

 

• Departament comercial: aquell que s’encarrega de realitzar les vendes i la captació 

de nous clients, per la qual cosa dintre aquest grup es trobaria el màrqueting amb 

les corresponents campanyes publicitàries per donar a conèixer l’empresa. 
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• Departament de manteniment: aquell que té com a funció, la supervisió de tots els 

equips i instruments de la planta, de que funcionin de manera correcta i netejar-

los o reposar-los si és necessari. 

 

• Departament de qualitat: és el responsable de assegurar-se que el producte acabat 

tingui les característiques desitjades, de que el que reben els clients, sigui el que 

han demanat. 

 

• Departament de I+D: aquell que estudia i desenvolupa noves idees per augmentar 

la rendibilitat de l’empresa i planteja millores futures. 

 

• Departament de recursos humans: aquell que fa la gestió de formar els equips de 

treballadors de les diferents àrees de la planta, selecciona els feiners que l’empresa 

necessita i s’assegura que són aptes per la feina. També els dona el curs necessari 

per poder formar-los dintre la seva tasca. 

 

• Departament de finances: aquell que du tots els comptes de l’empresa. 

 

Dintre aquests grups, hi ha diferents càrrecs a destacar: 

Taula 20: Representació de càrrecs en l’empresa. 

Càrrec Funció 

President Màxima autoritat, que fa la presa 

important de decisions. 

Directors de departament Supervisen i gestionen l’àrea a la que 

corresponen. Serien l’autoritat per davall 

del president. 



  
  
  

Pàgina 89 de 105 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 1: ESPECIFICACIONS DE PROJECTE 

Càrrec Funció 

Caps Són el tercer esglaó i representen la 

persona que dona la cara al director per 

l’equip. 

Operaris Mà d’obra del procés 

 

A continuació és veurà més clara tota aquesta jerarquia de departaments i càrrecs que hi 

ha dintre de la planta EPOHARZ. A més, a banda de apreciar qui serà el responsable en 

cada cas, també s’indica el nombre de persones necessàries en dita tasca.
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Figura 1.47: Organigrama de la plantilla de treballadors.
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1.7 Planificació temporal 

Per al bon funcionament de la planta i el màxim aprofitament dels equips, s’ha de realitzar 

una planificació temporal del muntatge i el procés. Una vegada acceptat el projecte de 

l’empresa EPOHARZ, s’organitzen els diferents departaments existents. En la 

planificació, s’inclou des de la construcció de la planta, fins als preparatius per la posada 

en marxa del procés. 

L’organització, es representa amb el següent diagrama de Gantt, proporcionant una visió 

general de les tasques a dur a terme prèvies a la producció. 

Taula 21:Tasques prèvies al procés productiu. 

Nombre de 

tasques 

Tasca Durada Precedència 

1 Enginyeria de 

detall 

120 0 

2 Obtenció de 

llicències d’obra 

150 0 

3 Demanda d’equips 150 1 

4 Neteja del terreny 60 2 

5 Excavacions i 

cimentació 

60 3 

6 Instal·lació de 

subministres 

30 5 

7 Aceres i vials 60 4 

8 Aparcaments 15 4 

9 Àrea de seguretat 5 6 

10 Instal·lació 

d’oficines 

60 6 

11 Edificació taller i 

laboratori 

60 6 

12 Construcció àrees 

per al personal 

60 6 
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Nombre de 

tasques 

Tasca Durada Precedència 

13 Instal·lació de 

suports, escales i 

portes 

30 6 

14 Xarxa de 

canonades de 

procés 

60 12 

15 Connexió 

canonades de 

procés 

30 28 

16 Xarxa canonades 

de servei 

60 21 

17 Connexió 

canonades de 

servei 

30 22,26 

18 Construcció 

recollida d’aigües 

entrants 

30 6 

19 Balsa contra 

incendis 

30 6 

20 Construcció 

magatzem matèria 

prima 

60 4,6 

21 Àrea mesclats 

inicials 

60 4,6 

22 Àrea de reacció 60 4,6 

23 Àrea de separació 

del subproducte 

60 4,6 

24 Àrea rentat i 

evaporació final 

60 4,6 

25 Àrea de recollida 

producte acabat 

60 4,6 
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Nombre de 

tasques 

Tasca Durada Precedència 

26 Instal·lació filtres 

de gasos 

60 4,6 

27 Instal·lació 

tractaments líquids 

60 4,6 

28 Àrea auxiliar 60 4,6 

29 Magatzem 

producte final 

60 4,6 

30 Calibrat d’equips 30 27 

31 Instal·lació xarxa 

elèctrica 

30 12 

32 Connexió xarxa 

elèctrica 

30 3,22 

33 Instal·lació 

instrumentació 

30 22,24,26 

34 Connexió 

instrumentació 

30 28 

35 Aïllament d’equips 30 31 

36 Recobriment 

canonades 

30 32 

37 Recobriment 

conductes 

30 29 

38 Prova d’equips 30 33,34 

39 Pintura planta 30 35 

40 Neteja planta 30 36 

 

Seguidament, es mostren tots dos diagrames, el corresponent a les tasques prèvies 

recentment mencionades i el del procés productiu, corresponent a un lot, sabent que del 

procés, per aconseguir la demanda de tones requerida, són necessaris 6 d’aquests lots. 

 

 



  
  
  

Pàgina 94 de 105 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓ DE RESINA EPOXY 

CAPÍTOL 1: ESPECIFICACIONS DE PROJECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Diagrama de Gantt  previ al procés productiu
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Figura 49: Diagrama de Gantt del procés productiu.
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