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Agraïments 

Primerament, un dels agraïments més grans s’ha de fer a tots els membres que forment part de 

l’empresa d’EpoxyLabs, ja que per realitzar un treball d’aquesta magnitud s’ha de donar gràcies a 

l’esforç que s’hi ha posat, tant individual com en equip, i a la determinació per crear un projecte 

coherent i cohesiu. Especialment és d’agrair tot el temps que hi hem dedicat com a grup, ja que aquest 

és el primer gran projecte que realitzem, i s’han de posar moltes hores a conseqüència de que costa 

arrancar. 

En segon lloc, ens agradaria donar les gràcies a la Universitat Autònoma i a la Montserrat Sarra per la 

organització d’aquest treball i sobretot per donar-nos la oportunitat de realitzar un projecte el qual 

abasta tots els coneixements que s’han anat aprenent durant els 4 anys de la carrera i poder-los aplicar 

a una aproximació a la realitat com és aquest treball. A més de ser un recull de tot el que s’ha après, 

també és una manera d’agafar experiència i entrar en el món de la realitat d’un enginyer químic. 

En tercer lloc, també es mereixen un gran agraïment el Ricard Gené i l’Albert Bartrolí per guiar-nos 

durant aquest trajecte i per exposar les seves ajudes i crítiques venint de persones amb anys 

d’experiència en aquest sector. Gràcies al Ricard per ensenyar-nos algunes parts claus que formen 

part del treball que no havíem vist anteriorment i sobretot gràcies a l’Albert per la seva assessoria i 

per reunir-se amb nosaltres per respondre tots els nostres dubtes que podíem arribar a tenir. 

També cal mencionar un agraïment a la resta del professorat que hem tingut durant aquests 4 anys, 

que amb alguns ens hem posat en contacte durant la realització d’aquest treball, per ser part del 

nostre viatja com a estudiants d’Enginyeria Química i per seguir responent als nostres dubtes encara 

aquest últim any. 

Finalment, cal agrair a totes aquelles persones que ens han acompanyat i recolzat durant aquesta 

etapa, tant la família, els amics, i els companys de grau, ja que aquestes persones influeixen en l’acabat 

final del projecte. 
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Sumari 

Capítol 1. Introducció i especificacions del projecte 

1.1. Definició del projecte 

1.2. Substàncies del procés 

1.3. Procés de producció 

1.4. Necessitats de servei de la planta 

1.5. Construcció de la planta 

1.6. Plantilla de treballadors 

1.7. Planificació temporal 

1.8. Bibliografia 

 

Capítol 2. Equips 

2.1. Introducció 

2.2. Equips 

2.3. Llistat d’equips 

2.4. Fulls d’especificacions 

2.5. Bibliografia 

 

Capítol 3. Control i instrumentació 

3.1. Introducció 

3.2. Tipus de llaços de control utilitzats 

3.3. Nomenclatura i símbols 

3.4. Arquitectura del sistema de control 
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3.5. Elements primaris 

3.6. Llistat dels llaços de control 

3.7. Descripció de cada llaç 

3.8. Bibliografia 

 

Capítol 4. Canonades, vàlvules i accessoris 

4.1. Introducció 

4.2. Canonades 

4.3. Vàlvules 

4.4. Bombes 

4.5. Accessoris 

4.6. Bibliografia 

 

Capítol 5. Seguretat i salut 

5.1. Introducció 

5.2. Principals riscos en una planta química 

5.3. Substàncies químiques a la planta 

5.4. Emmagatzematge de productes químics 

5.5. Distàncies de seguretat entre instal·lacions 

5.6. Unitats de càrrega, descàrrega i transport 

5.7. Higiene 

5.8. Senyalització 

5.9. Atmosferes explosives 

5.10. Protecció contra incendis 
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5.11. Pla d’actuació en emergències 

5.12. Risc de vessament 

5.13. Primers auxilis 

5.14. Equips de protecció individual (EPI) 

5.15. Anàlisi de riscos (HAZOP) 

5.16. Sala blanca 

5.17. Pla de manteniment 

5.18. Bibliografia 

 

Capítol 6. Medi ambient 

6.1. Introducció 

6.2. Marc legal mediambiental 

6.3. Economia circular i Ecologia industrial 

6.4. Sistemes de gestió ambiental 

6.5. Residus industrials 

6.6. Contaminació acústica 

6.7. Contaminació lumínica 

6.8. Gestió externa dels residus 

6.9. Matriu de Leopold 

6.10. Bibliografia 

 

Capítol 7. Avaluació econòmica 

7.1. Introducció 

7.2. Càlcul d’equips 
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7.3. Capital 

7.4. Net Cash Flow 

7.5. Bibliografia 

 

Capítol 8. Operació en planta 

8.1. Introducció 

8.2. Descripció del procés 

8.3. Tractament 

8.4. Serveis 

8.5. Operació en planta 

 

Capítol 9. Posada en marxa 

9.1. Introducció 

9.2. Prèvia a la posada en marxa 

9.3. Posada en marxa 

9.4. Parades de la planta 

9.5. Bibliografia 

 

Capítol 10. Plànols d’enginyeria 

 

Capítol 11. Millores i ampliacions 

11.1. Introducció 

11.2. Ajust dels corrents de refrigeració 
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11.3. Recuperació del BTAC 

11.4. Reaprofitament energètic per a refredar el producte DGEBA 

11.5. Ampliació de la capacitat d’emmagatzematge de NaOH N-113 

11.6. Plaques solars 

11.7. Economia circular 

11.8. Utilitzar H2 en comptes de gas natural 

11.9. Cogeneració 

11.10. Obtenció de resina amb baix contingut de clorurs hidrolitzables 

11.11. Utilització d’una resina IO per poder recuperar la resina epoxi més eficientment 

11.12. Implementació de processos de curació i altres 

11.13. Bibliografia 

 

Capítol 12. Manual de càlculs 

12.1. Introducció 

12.2. Definició de propietats 

12.3. Balanços 

12.4. Disseny de dipòsits 

12.5. Disseny de canonades 

12.6. Disseny de bombes 

12.7. Serveis 

12.8. Bibliografia 

 

Capítol 13. Fitxes de seguretat 
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