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10. DIAGRAMES GENERALS I PLANOLS 

 

10.1 Diagrames Generals 

 

10.1.1 Diagrama de procés 

10.1.2 Diagrama Layout General 

10.1.3 Diagrama  d’incendis 

 

10.2 Plànols d’enginyeria (PID) 

 

10.2.1 Plànol d’enginyeria àrea d’emmagatzematge d’àcid nítric 

10.2.2 Plànol d’enginyeria àrea d’emmagatzematge de ciclohexanol 

10.2.3 Plànol d’enginyeria àrea de reacció 

10.2.4 Plànol d’enginyeria àrea de purificació 

10.2.5 Plànol d’enginyeria àrea de separació (Part A) 

10.2.6 Plànol d’enginyeria àrea de separació (Part B) 

10.2.7 Plànol d’enginyeria àrea de separació (Part C) 

10.2.8 Plànol d’enginyeria àrea d’acabat 

10.2.9 Plànol d’enginyeria àrea d’emmagatzematge d’àcid adípic 

10.2.10 Plànol d’enginyeria àrea de tractament de gasos 

10.2.11 Plànol d’enginyeria àrea de recuperació de catalitzadors 

 

10.3 Plànols d’implantació 

10.3.1 Plànol d’implantació 

10.3.2 Plànol d’implantació àrea d’emmagatzematge de ciclohexanol 

10.3.3 Plànol d’implantació àrea de reacció 

10.3.4 Plànol d’implantació àrea de purificació i tractament de gasos 

10.3.5 Plànol d’implantació àrea de separació  

10.3.6 Plànol d’implantació àrea d’acabat 

10.3.7 Plànol d’implantació àrea d’emmagatzematge d’àcid adípic 

10.3.8 Plànol d’implantació àrea de recuperació de catalitzadors 

 

 



Llegenda de substancies químiques 

 

• A continuació exposarem un recull de codis d’identificació que s’han utilitzat en 

els plànols, els quals corresponen a les següents substancies: 

 

o AN10: Àcid nítric al 10 % en pes 

o AN60: Àcid nítric al 60% en pes 

o Ca: Solució de Ca(OH)2 al 5% en pes 

o CI: Ciclohexanol 

o M: Mescla reactant 

o OG: Gasos produïts en la reacció. (NO, NO2, N2O, CO2 i N2) 

o MG: Gasos de tractament de gasos 

o NML :  Aigües mares de la cristal·lització, ( àcid nítric, aigua, àcids 

adípic, succínic i glutàric i catalitzadors). 

o GC: Gasos  cristal·litzadors 

o S: Àcid adípic sòlid  

o SN: Àcid adípic sòlid transportat amb nitrogen 

o N: Nitrogen 

o AB: aigua bruta 

o AR: Aigua de refrigeració. 

o A:  Aigua de xarxa 

o VO: Buit 

o AIR: Aire 

o V:  Vapor 

o VC:  Vapor condensat 

 

 



Llegenda dels símbols corresponents als equips: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
10.1. Diagrames generals 









 
 
 
 
 
 
10.2. Plànols d’enginyeria 

























 
 
 
 
 
 
10.3. Plànols d’implantació 
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