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ANNEX C – Control i avaluació mediambiental de la 
planta contínua 

Control de la planta 

Introducció 

La manera de realitzar el control dels equips de la planta es basa en la planta pilot existent al 

Departament d’Enginyeria Química de l’Etseib. Per tant, es tracta d’un sistema que funciona 

correctament. Però com que el disseny de la planta és lleugerament diferent al de la planta 

pilot es comentaran alguns punts. 

 

Dispositius de control 

El dipòsit d’emmagatzematge V-501 es controla mitjançant un indicador de nivell, per saber 

en tot moment la quantitat d’oli que hi ha. 

El dipòsit d’emmagatzematge V-502 té un indicador de pressió per a conèixer la pressió 

d’hidrogen que pot donar. 

Els intercanviadors de calor es controlen mitjançant indicadors i controladors de temperatura 

a la sortida.  

Les vàlvules de seguretat es col·loquen just després de les bombes o compressors perquè 

en cas d’una pujada brusca de la pressió aquesta es pugui alliberar a l’exterior de la línia 

principal. També es col·loquen vàlvules de seguretat al reactor i als separadors flash com a 

mesura de precaució davant d’un augment inesperat de pressió. 

Es col·loquen vàlvules antirretorn a les tres línies principals (oli, DME i hidrogen) per evitar 

que els fluids es barregin en cas de bombeig incorrecte. Això s’ha pogut experimentar a la 

planta pilot ja que en algun cas el solvent ha penetrat a la línia d’oli provocant un mal 

bombeig. 
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El dipòsit pulmó V-503 té un control permanent de la pressió a través d’un PIC i un PT. A 

més, també té un indicador de pressió. Aquest control de la pressió és important ja que 

aquest dipòsit ha de ser capaç de donar en tot moment una pressió de 80 bar. 

 

Un dels aspectes més importants del control de la planta és la manera com es regula la 

pressió a l’interior del reactor. El control es fa amb un indicador i controlador de pressió i a 

partir d’una vàlvula col·locada després de la bomba P-503. També es controla el cabal a la 

sortida de reactor mitjançant una vàlvula de control i els corresponents indicadors i 

controladors de cabal. 

Els separadors flash disposen d’indicadors i controladors de nivell i de pressió i també de 

vàlvules de control. 

El dipòsit d’emmagatzematge de producte final V-504 té un control permanent de 

temperatura per assegurar que l’oli de gira-sol hidrogenat no condensi en cap moment. 

 

 

Avaluació mediambiental 

Introducció 

Consisteix en identificar, analitzar i avaluar les característiques del projecte des d’una 

perspectiva medi ambiental. Es tracta d’una etapa molt important ja que permet evitar 

diversos problemes posteriors i de diversa consideració i permet la connexió entre el projecte 

i el medi ambient on es pretén localitzar. 

 

Característiques ambientals del projecte 

En l’etapa d’identificació de les característiques ambientals del projecte s’han d’analitzar els 

elements d’aquest que puguin interaccionar ambientalment amb el medi. 



Estudi de Sostenibilitat Comparatiu dels Processos Batch vs Continu en la Hidrogenació d’Olis Pàg. 3 

 

 

 

- Inventari d’emissions 

Els instruments bàsics per realitzar un inventari d’emissions són: el diagrama de procés i els 

balanços de matèria i energia. A continuació es presenta l’inventari d’emissions. 

 

• Emissions atmosfèriques: el procés d’hidrogenació d’oli de gira-sol en condicions 

supercrítiques evita emissions contaminants. Les possibles emissions de gasos 

serien petites fuites d’hidrogen i de dimetil èter. 

• Aigües residuals: el procés proposat no consumeix aigua. Només s’utilitza aigua en 

els equips de refrigeració i en la neteja de la planta i equips. 

• Generació de residus: en aquest procés s’intenta reutilitzar tots els corrents de 

procés, cosa que fa que la generació de residus sigui mínima. Tot i això hi ha 

possibles residus generats directa o indirectament per la planta. Aquests residus 

poden ser embalatges, residus generats pel manteniment dels equips, etc. 

• Punts de soroll: aquest procés no ha de generar nivells de soroll alts. Simplement el 

que origina els motors, compressors i bombes. Com que aquests aparells no són 

molt grans el soroll de la planta no superarà en cap cas els 65 dB. 

 

Valoració d’impactes 

A l’hora d’estudiar possibles impactes sobre el medi ambient d’un projecte cal analitzar per 

separat la fase de construcció i la fase d’operació. Aquest estudi per separat és degut a que 

les dues fases són molt diferents. En aquest projecte s’ha dissenyat el procés i les seves 

condicions d’operació. Per tant, des del punt de vista mediambiental s’han estudiat les dues 

fases, la d’operació i la de construcció. 

Aquest projecte en general tindrà uns impactes poc significatius sobre el medi ambient. Tot i 

que siguin de poca importància s’estudien un a un per separat. 

Respecte la salut dels ciutadans, l’efecte serà mínim i més aviat positiu perquè es tracta d’un 

procés més net que la hidrogenació convencional. A més, la margarina que s’obté té uns 

continguts en àcids grassos perjudicials més baixos. 
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Els efectes socials i culturals també seran mínims i positius. 

Pel que fa al trànsit rodat seria aproximadament el mateix que ja existeix en altres plantes 

convencionals d’hidrogenació d’olis. Evidentment, el trànsit és major en la fase de 

construcció de la instal·lació, que és l’etapa on es generen més residus i emissions. 

 

Pel que fa a la generació de residus, aquests són mínims i a més, es té en compte una 

recollida selectiva de tots els residus generats directa o indirectament pel procés. L’impacte 

dels residus sobre el medi és negatiu i mínim. 

Pel que fa al soroll, aquest no superarà mai una intensitat de 65 dB i per tant l’impacte és 

negatiu i mínim. 

A continuació a la taula es pot observar un resum de tots els impactes considerats i de la 

seva valoració corresponent. Veient aquesta taula i tot el que s’ha comentat anteriorment, es 

pot arribar a la conclusió que el procés proposat en aquest projecte respecta el medi ambient 

durant la seva operació. Així, és molt millor des del punt de vista medi ambiental que el 

procés que s’utilitza actualment. 

 

 


