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9. OPERACIÓ EN PLANTA 

 

L’operació en planta és la més important en la major part del temps de vida de la planta, 

començant al acabar la posada en marxa un cop arribat a l’estat estacionari dels sistemes i 

equips. 

Per a que aquesta operació compleixi amb les especificacions i les condicions d’operació, amb 

les quals s’ha realitzat el disseny dels equips per a obtenir la producció desitjada, és essencial el 

correcte funcionament del control dels equips de la planta KILVERMIN. 

Per assegurar una bona operació també és necessari, al igual que en la posada en marxa, un 

equip de treballadors qualificat i especialitzat en les diferents àrees i sectors de la planta, per a 

mantenir el correcte funcionament de la operació en planta i tenir la capacitat de resoldre 

problemes inesperats. 

 

Hi ha un seguit de tasques generals a les diferents àrees necessàries a realitzar per al correcte 

funcionament de la planta, aquestes són: 

 Controlar que els sistemes de control funcionin correctament, i controlar que les 

variables més importants es trobin dins dels límits establerts des de la sala de control, 

assegurant un procés estable. 

 Supervisió del procés i el rendiment de la planta química. 

 Verificar un procés continu dels equips de la planta, amb els respectius manteniments. 

 Prendre mostres continues a diferents punts de la planta, analitzant-les al laboratori, per 

observar i comprovar el correcte estat del procés, i poder realitzar un seguiment 

controlat d’aquest.  

 Realitzar proves i estudis de I+D per alguna possible millora del procés i en 

conseqüència, de la producció i dels beneficis de l’empresa. 

 Per mitjà de l’estudi de l’operació en planta, tenir consciència de si hi ha necessitat de 

parada de la planta amb la realització posterior de l’arrancada de forma correcta. 

 

Per a realitzar un correcte anàlisis, s’explica com hauria de ser l’operació en planta per a cada 

una de les àrees de la planta KILVERMIN. 
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9.1. Àrea 100, 400 i 700: Emmagatzematge de reactius i productes, càrrega i 

descàrrega 

Les àrees d’emmagatzematge són molt importants, ja que marquen l’inici i final del procés de la 

planta. D’aquesta manera, es realitza un control exhaustiu de la descàrrega dels reactius i la 

càrrega dels productes, tenint en compte l’estat físic amb la corresponent perillositat i el mitjà de 

transport de cada compost.  

En el cas de la monometilamina, el toluè i la sosa es controlarà l’entrada per camió cisterna. En 

el fosgè s’haurà de tenir cura de la canonada per la que arriba des de la planta lateral. El naftol 

arriba i s’emmagatzema en big bags. Finalment, controlar bé la descàrrega del carbaril a les 

sitges, per evitar problemes de pes en aquestes. 

És essencial la realització d‘anàlisi de mostres tan a l’entrada dels reactius com en els productes 

produïts, per assegurar la qualitat d’aquests. No només es realitzarà en la descàrrega i càrrega, 

sinó també al llarg de la operació en planta, per assegurar que els compostos estan en bon estat. 

És necessari el control i la realització de proves a la canonada amb pressió pneumàtica per a 

confirmar el correcte transport del carbaril cap a les sitges. 

  

9.2. Àrea 200: Reacció 

Aquesta àrea comprèn la major part dels equips de la planta, essent molt important un bon 

control de cada un dels equips per assegurar bones separacions en les columnes de destil·lació i 

absorció; homogeneïtat al llarg del procés per mitjà dels mescladors; una  producció continua 

gràcies als dipòsits pulmó del procés; i la producció idònia de MCC, MIC i carbaril en els 

reactors R-201, R-202, i R-203 i R204 respectivament.  

Així doncs, la presa de mostres del fluid de procés a les corrents i equips crítics com als 

calderins i condensadors de les columnes, a l’entrada i sortida dels reactors, etc, és essencial per 

a la confirmació estable del procés i les composicions. 

També és necessari un manteniment exhaustiu de cada un dels equips per tal d’evitar impureses 

i assegurar un correcte funcionament dels equips. 

La refrigeració i calefacció necessària tan en reactors com en mescladors, i els bescanviadors de 

calor de procés, requereixen un control detallat ja que d’ells depèn el balanç energètic de la 

planta KILVERMIN, i en conseqüència de les condicions d’operació de la planta, per tal de 

complir amb les condicions de disseny dels equips. 
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En els reactors R-203 i R-204, els quals contenen la reïna de bescanvi aniònic, es requereix 

d’una revisió d’aquesta, per a comprovar que el rendiment no baixa a nivells perjudicials en la 

producció de carbaril de la planta. Cal un control en la regeneració d’aquesta passats 11 dies 

d’operació dels reactors. El canvi de reïna un cop perd l’eficiència és entre dos i tres cops a 

l’any, essent molt important l’atenció i la correcta realització d’aquesta acció. 

 

9.3. Àrea 300: Purificació 

La àrea 300 comprèn la purificació del carbaril, producte de desig, i la formulació de l’àcid 

clorhídric, producte secundari. En ambdues parts es requereix de presa i anàlisis de mostres, per 

tal d’assegurar l’obtenció dels productes sense impureses i per tant, controlar la qualitat 

d’aquests.  

En la zona de purificació es requereix un control exhaustiu de la columna CD-301 per assegurar 

la no presència de MIC en els equips de sòlids posteriors. En aquests darrers equips és necessari 

un control per evitar incrustacions i pèrdua del producte en el transcurs de purificació fins a 

l’emmagatzematge del carbaril. 

Per altra banda, en la zona de formulació de l’àcid clorhídric, el control a realitzar també ha de 

ser enfocat a la seguretat, on la corrent energètica per a la impulsió de l’aigua en les columnes 

d’absorció CA-301 i CA-302 (discontínues) no ha de defallir mai, ja que el clorur d’hidrogen no 

podria ser absorbit, creant sobrepressió a les columnes, i poden arribar a crear una ruptura 

d’aquestes, alliberant vapors tòxics a l’atmosfera. Per a solucionar aquest aspecte s’utilitza fonts 

d’electricitat d’emergència, és a dir, un grup electrogen. 

Igual que en l’àrea 200, és necessari un manteniment exhaustiu de cada un dels equips per tal 

d’evitar impureses i assegurar un correcte funcionament dels equips. 

 

9.4. Àrea 500: Serveis 

Els serveis de la planta KILVERMIN consisteixen en aigua de xarxa, aigua d’incendis, aigua 

descalcificada, grups de fred (amb sistema de condensació per bescanvi amb aire i aigua), 

calderes d’oli tèrmic, nitrogen, aire comprimit, electricitat, grup electrogen, tanc de gasoil, gas 

natural, estació de bombeig, clavegueram. 

Es realitzen revisions periòdiques dels equips per corroborar el correcte funcionament d’aquests. 

Cal realitzar anàlisis per a l’aigua descalcificada i l’oli tèrmic, assegurant les condicions 



 
4 PLANTA PER A LA FABRICACIÓ DE SEVIN® 

d’operació, permetent observar en el primer cas l’efectivitat del descalcificador per tal de 

detectar possibles incrustacions amb el pas del temps. 

És necessari obtenir serveis de qualitat amb el personal altament qualificat, per a que permeti 

disminuir costos d’operació, optimització dels recursos, i incrementació de l’eficiència del 

producte, de manera que es realitza una inspecció sistemàtica de totes les instal·lacions, 

aconseguint controlar i gestionar: 

 El manteniment permanent dels equips i instal·lacions en el seu millor estat, per evitar 

els temps de parada que augmenten els costos. 

 Reparacions d’emergència, utilitzant mètodes fàcils de reparació. 

 Prolongació de la vida útil dels equips i instal·lacions. 

 Projecció de millores en la maquinària i equips per a reduir les possibilitats de danys i 

ruptures. 

 Control del cost directe del manteniment mitjançant l’ús correcte i eficiència del temps, 

materials, persones i serveis. 

 

9.5. Àrea 600: Tractament de residus 

L’àrea de tractament de residus és molt important degut a la perillositat dels compostos que 

formen part de la planta KILVERMIN, permetent mantenir la seguretat a la planta a part 

d’eliminar qualsevol traça de contaminació i el possible reciclatge dels residus. 

Així doncs, l’àrea consisteix en una bassa de residus i en un scrubber i una torxa per al 

tractament de gasos. Els líquids, o sòlids contaminats per alguna fuga o ruptura dels tancs 

d’emmagatzematge de fosgè, MMA i MIC, els quals es troben enterrats, es tracten per mitjà 

d’una empresa externa.  

Per a una correcta operació, l’scrubber i la torxa han d’estar sempre operatius, de manera que 

cal controlar que hi hagi suficient sosa per a la neutralització del MIC en l’scrubber, al igual que 

electricitat; i controlar que la torxa estigui sempre encesa. 

Assegurar-se de complir amb la normativa medi ambiental per mitjà de presa de mostres i 

detectors en l’aire que indiquin la concentració de possibles vapors despresos. 

 

 

 


