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7. Posada en marxa i parada de la planta

7.1. Introducció 

En aquest apartat es detallarà l’arrencada de la planta i la seva parada, s’explicaran els passos 

a realitzar per assegurar un bon funcionament a l’arrencada i com aturar-la en els períodes de 

parada de la planta.  

La posada en marxa d’una planta industrial es un procés complexa constituït per una llista 

d’activitats fortament lligades entre si i en les que participen un gran nombre de persones. 

Aquest es un punt essencial en  el correcte funcionament de la planta de síntesis de carbaril, ja 

que amb aquesta acció es comença el procés de síntesis del carbaril. 

7.2. Tasques prèvies a la posada en marxa 

Abans de posar en marxa els equips de la planta, cal realitzar un seguit de proves que 

verifiquin el  bon funcionament, tant del procés com de les instal·lacions en general. Aquests 

punts es descriuen a continuació: 

a) Manteniment:

• Personal organitzat: Organitzar el personal estratègicament per a garantir un bon

servei a la planta.

• Materials i equips de reposició: Comprovar l’existència de materials i equips de

reposició en el cas de tindre averies alhora de l’arrencada de la planta.

• Inspeccions dels equips i canonades: S’inspeccionen els equips per comprovar el seu

estat per a que no succeeixin problemes com per exemple fugues alhora de la posta en

marxa.

• Col·locació dels rebliments: S’han de col·locar els corresponents rebliments en

cadascuna de les columnes de rebliment que es tenen a la planta.

• Manteniment: Cal disposar dels materials necessaris per al manteniment dels equips

com son els lubricants i altres materials.

• Neteja: Cal que la instal·lació tingui una especial cura en la sanitat de les conduccions,

instal·lacions i equips. D’aquesta forma s’evita al màxim el grau d’impureses que

afecten directament a la puresa del carbaril.
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b) Inspeccions:

• Rebliment dels equips: Un cop han estat col·locats els rebliments, posteriorment abans

de l’arrancada cal inspeccionar que s’hagi dut a terme aquesta tasca.

• Interior dels recipients: Cal inspeccionar que els recipients de procés estiguin buits per

dins.

• Xarxa de canonades i instrumentació: Amb el diagrama d’enginyeria cal inspeccionar

cadascun dels corrents amb les seves respectives connexions als equips.

• Inspecció dels serveis: Es comprova que el subministrament elèctric, els sistemes de

calor i de refrigeració, el sistema d’aire a pressió funcionin correctament.

c) Proves mecàniques:

Després d’haver realitzat el manteniment i les inspeccions corresponents cal fer una sèrie de 

proves en els equips i canonades per assegurar la inexistència de fugues i de que tot funciona 

correctament a la pressió i temperatura d’operació corresponent. A continuació es mostren les 

proves a realitzar: 

• Proves en els llaços de control: La funció d’aquesta prova es comprovar la continuïtat

de les connexions i que els paràmetres de les especificacions dels equips siguin

correctes. També cal comprovar el funcionament de les alarmes.

• Proves hidràuliques i neumàtiques: Després del manteniment i de la inspecció dels

equips i de les canonades de la planta per mitja del diagrama d’enginyeria comprovant

el seu correcte posicionament i el material usat en cadascuna d’elles, es realitzen

proves de pressió i temperatura. Es fa circular un fluid de prova (aigua desionitzada) en

els corrents líquids i aire en els gasosos, així es sotmeten les canonades i equips a

diferentes pressions i temperatures per  a comprovar que tot estigui correcte.

Juntament amb aquesta prova també es comprova l’estat de les bombes i compressors

de la planta que impulsaran els fluids de procés. Les dades obtingudes amb la

instrumentació de control i amb el sistema de control DCS so avaluades i aprovades

pels inspectors.

• Proves mecàniques: Aquestes proves es realitzen en els equips de la instal·lació, es

sotmeten a diferentes condicions per sota i per sobre a les condicions d’operació,

verificant d’aquesta manera la seva resistència mecànica davant de futurs imprevistos.
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Tot aquest seguit de proves serveixen per a garantitzar la seguretat de la planta ja que es 

treballa amb reactius molt perillosos que en cas de fuga podrien afectar a la població i al medi 

ambient produint pèrdues a l’empresa. Durant la posta en marxa es el moment de mes 

accidents i fallades d’equips, instrumentació i canonades. 

7.3. Posada en marxa dels serveis 

Un cop s’ha realitzat el manteniment, s’han inspeccionat els equips, canonades, etc. Abans de 

arrancar el procés, es procedeix a posar en marxa els serveis de la planta. Els serveis de planta 

seran usats posteriorment pels equips durant el procés de producció de carbaril. D’aquesta 

manera es pot dir que la posta en marxa dels serveis es el primer pas a l’arrancada de la 

planta, ja que si aquest no funcionen no es podrà arrencar el procés de síntesis del pesticida a 

produir en la planta industrial. A continuació es mostra el procés de arrancada de cadascun 

dels equips que formen el sistema de serveis: 

Chillers: Primer de tot s’ha de subministrar el refrigerant en les unitats de fred de la planta, 

s’usa el refrigerant HFC-134A. Un cop es tingui el sistema ple del refrigerant s’haurà d’activar el 

sistema de compressió i expansió del equip de fred per poder aconseguir el sistema de 

refrigeració del Therminoyl VLT mes fred. 

Torre de refrigeració: Igual que en els equips de fred, primerament es requereix omplir l’equip, 

en aquest cas amb aigua. De les torres de refrigeració sortirà el oli tèrmic Therminoyl VLT a 

temperatura intermitja. L’aigua usada per tal d’omplir la torre de refrigeració es aigua de xarxa 

distribuïda per les diverses empreses proporcionadores d’aigua. Posteriorment s’activaran els 

sistemes de bombeig de la torre de refrigeració perquè comenci a desenvolupar la seva funció. 

Electricitat: S’haurà d’activar el sistema de disposició electrònica per tal de poder generar e l 

corrent necessari com per abastir la planta. El sistema elèctric proporcionarà una conversió de 

alta tensió a baixa tensió en  l’estació transformadora situada a la planta. Es requerirà la 

posada en marxa dels sistemes que proporcionin electricitat en tots els sectors de la planta per 

a satisfer tot el sistema de procés i poder sintetitzar carbaril. 

Nitrogen: Aquest s’usarà per a posar a pressió els tancs de fosgè i els dipòsits de MIC creant 

una atmosfera inertitzadora i garantint un augment de pressió en el interior del tanc i dipòsit 

corresponents. Els seus usos principals son: 

• Venteig
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• Inertitzar 

• Donar pressió 

Per a la seva activació s’haurà de posar en marxa el sistema de gestió d’aquest compost per a 

usar-lo en la planta. Cal esmentar que el nitrogen forma part d’un circuit, per tant, s’haurà de 

fer un control neumàtic per a la seva correcta distribució. 

Aire comprimit: S’haurà d’efectuar l’activació dels sistemes d’aire comprimit usats en la 

regulació de les vàlvules automàtiques reguladores de control. Amb aquest corrent de aire 

comprimit s’aconseguirà una regulació sobre les vàlvules per a poder controlar correctament 

el procés de síntesis del carbaril. Cal esmentar que s’hauran d’activar les vàlvules d’aire i es 

controlarà que el procés d’aire comprimit treballa de forma adequada. 

Gas natural: Cal comprovar que es disposa de gas natural a la planta per tal de usar-lo en la 

caldera i així calentar l’oli tèrmic d’alta temperatura. 

Caldera: L’ús de l’oli tèrmic Therminoyl 62 a alta temperatura requereix un calentament fins a 

320ºC en una caldera. Per això caldrà activar el sistema mecànic que permeti que a la caldera li 

entri el cabal de gas natural necessari com per iniciar la combustió d’aquest i proporcionar 

temperatura al oli tèrmic. D’aquesta forma es podrà efectuar el calentament dels equips de 

procés que ho requereixin. 

Equip de buit: Cal comprovar que la bomba de buit realitza el buit necessari en l’operació en 

els equips sotmesos a aquesta pressió. 

Aigua contra incendis: Per a la posta en marxa s’hauran de omplir les piscines amb aigua de 

xarxa i seguidament activar els sistemes de gestió d’aigua contra incendis. 

Serveis pel personal: S’haurà de proporcionar l’electricitat, aigua, etc. Per a les persones que 

treball en l’empresa, d’aquesta forma han de quedar cobertes totes les seves necessitats. 
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7.4. Posada en marxa de la planta 

Quan es parla de disposar d’un procés en continu, el qual es troba en estat estacionari, s’ha de 

tenir en compte que abans d’arribar a aquest estat estacionari és necessari realitzar una sèrie 

d’accions per tal d’assolir-lo. A més a més, cal distingir el moment en que es duu a terme 

aquesta posada en marxa; si és la posada en marxa inicial de la planta de producció o bé si es 

tracta d’una posada en marxa de la planta provinent d’una aturada per manteniment de les 

diverses que es realitzen durant l’any en la planta de producció. 

S’entén com a posada en marxa el conjunt d’accions necessàries per tal de condicionar els 

diferents equips i instal·lacions a les condicions fixades en el disseny de la planta. Aquestes 

accions necessàries per posar en marxa la planta han de concretar-se amb lògica i s’han de 

realitzar amb una successió adequada per tal de que aquesta funcioni adequadament. 

D’aquesta manera, la planta aconseguirà arribar a l’estat estacionari correctament. En el cas 

contrari, l’equipament i la instrumentació poden partir problemes. 

A continuació es procedeix a descriure el procediment de la posada en marxa per a les dos 

casos esmentats. 

1. Posada en marxa inicial 

La posada en marxa inicial de planta consisteix en la primera posada en marxa que es realitza a 

la planta, per tal d’inicial el seu funcionament. En la planta de producció que s’ha dissenyat es 

treballa amb components molt perillosos, així que les precaucions a adoptar han de ser molt 

estrictes per tal d’assegurar la seguretat dels operaris i del medi ambient. 

La majoria dels components amb els que es treballa a la planta reaccionen violentament amb 

l’oxigen, o bé el sol contacte amb els humans resulta altament perjudicial. Així doncs, és 

necessari que la planta es trobi inertitzada, cosa que s’aconsegueix mitjançant un corrent de 

nitrogen. Així doncs, tots els equips han de disposar de canonades que connectin els equips 

amb el servei de nitrogen per tal de dur a terme la inertització. Per tal d’inertitzar, és necessari 

obrir la vàlvula de sortida de nitrogen del tanc de nitrogen per tal de permetre el seu pas cap a 

l’àrea a inertitzar. Cada equip disposa d’una línia d ’inertització. Així doncs, quan es vulgui 

inertitzar un equip, en primer lloc és necessari obrir la vàlvula que permet el pas cap a 

l’interior de nitrogen de l’equip. Alhora, s’ha d’obrir la vàlvula que permet la sortida de l’aire, 

el qual és reemplaçat pel nitrogen que entra a l’equip. 
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En general, per tal de començar el procés de posada en marxa, és necessari tenir en compte 

diversos aspectes per tal de realitzar-la correctament. 

En primer lloc, és necessari comprovar que totes les vàlvules automàtiques de control es 

troben tancades, per tal de poder fixar el set point d’aquestes vàlvules al valor desitjar i així 

anar obrint-les paulatinament mentre es regula el procés i arribar, així al valor desitjat. Aquest 

procediment és necessari, ja que al ser l’inici del procés de producció s’ha de regular l’equip 

d’impulsió per tal de fixar-li el set point. 

Un cop inertitzats els equips amb nitrogen, és necessari cebar totes les bombes del procés, ja 

que sense aquest cebatge es podrien donar cavitacions a les bombes i, per tant, els transport 

dels diferents fluids no es duria a terme correctament, i per tant s’arribaria a una interrupció 

del procés de producció.  

Un cop establerts els requisits anomenats anteriorment, es disposa a descriure el procediment 

requerit per tal de realitzar la posada en marxa de cada zona. 

1. Àrea 100 

L’àrea 100 correspon a la zona d’emmagatzematge de matèries primeres. Concretament,  en 

aquesta zona es troben emmagatzemats fosgè, MMA, cloroform i toluè. Aquests components 

s’han d’emmagatzemar en tancs d’emmagatzematge, prenent les mesures que marca la 

legislació corresponent. Els tancs es troben en el parc de tancs, els quals es troben 

emmagatzemats en aquesta àrea. Cadascun dels tancs del parc disposa d’un sistema de 

canonades que permet la circulació del producte des de l’origen fins a l’interior dels tancs. 

Partint del moment que la persona designada connecta el sistema de canonades amb la 

connexió pertinent del camió (si es el cas, de que el subministrament es duu a terme via 

camió) o de la pipeline corresponent, i recordant que en un moment previ a la posada en 

marxa s’han tancat totes les vàlvules, s’obren les vàlvules d’entrada dels tancs de cada un dels 

tancs. En aquest moment és necessari activar el servei d’aire comprimit per poder regular les 

vàlvules automàtiques. 

A continuació, s’activen les bombes de propulsió que impulsen, en el cas del MMA, cloroform i 

toluè el producte corresponent des de el camió de transport fins al tanc d’emmagatzematge. 

En el moment de l’ emplenat és necessari activar el control de pressió del que disposa el 

sistema de bombeig per tal de controlar el bon funcionament de la bomba. Els tancs 

d’emmagatzematge disposen d’un controlador de nivell alt i un altre de nivell baix. Amb el 

control de nivell alt es controla el màxim nivell que pot assolir aquell tanc, i aquest controlador 
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regula aquest nivell amb l’entrada al tanc; si el tanc es troba massa ple, la vàlvula d’entrada es 

tanca, i viceversa. El controlador de nivell baix controla el nivell mínim de producte que pot 

haver-hi en el tanc. Aquest controlador regula el nivell baix a partir de la sortida de producte 

del tanc; si el nivell es troba massa baix, tanca la vàlvula de sortida, i viceversa. Així doncs, 

s’omplen els successius tancs, els quals es regulen mitjançant el control esmentat fins que tots 

els tancs es troben plens. Un cop els tancs es troben plens, es desconnecten les mànegues dels 

camions al sistema de canonades de cada tanc, i es tanquen les vàlvules d’entrada a aquests. El 

cas del fosgè és especial, ja que aquest es subministra a la planta a través de pipelines 

provinents de la planta veïna. Així doncs, en aquest cas es connecten aquestes pipelines amb 

el sistema de canonades dels tancs i es duu a terme el mateix procediment que s’ha esmentat. 

És necessari comentar que el fosgè i el MMA s’emmagatzemen a pressió. Així doncs, s’ha de 

regular la pressió del tanc fins obtenir la pressió desitjada en el tancs. Aquest fet implica que 

s’ha de connectar un indicador de pressió per tal de conèixer en tot moment la pressió dintre 

del tanc. A més a més, el fosgè es manté refrigerat a 5ºC, per tant s’ha d’activar el sistema de 

refrigeració, que consisteix en oli de chiller, el qual es troba aproximadament a una 

temperatura de zero graus, la qual cosa permet assolit una temperatura de 5ºC a l’interior del 

tanc. 

Un cop s’ha dut a terme l’emmagatzematge dels components i aquests han assolit les 

condicions requerides, s’activen les vàlvules de sortida dels tancs per a que realitzin la seva 

funció en el procés. Els tancs estan connectats a un sistema de canonades amb el que es 

transporten cap a les àrees de producció. 

Es preveu un aprovisionament cada quatre dies, el que permet aquesta autonomia a la planta 

de producció. 

2. Àrea 200 

En aquesta àrea hi té lloc la síntesi de MCC. A l’ inici d’aquesta àrea s’hi condueix el fosgè i el 

MMA provinent de l’emmagatzematge de l’àrea 100 . Aquests corrents s’uneixen, 

respectivament, per formar un sol corrent amb la quantitat desitjada de fosgè i MMA. Així 

doncs, s’activen les vàlvules automàtiques d’aquesta àrea per tal de regular el cabal que arriba 

de fosgè i MMA. Mitjançant la regulació d’aquestes vàlvules es fixa una relació de cabals 1.25:1 

vegades cabal de fosgè respecte el de MMA. 

Un cop s’ha regulat el cabal dels reactius, és necessari escalfar el fosgè i el MMA a 205 i 240 

graus respectivament. Així doncs, aquests corrents s’introdueixen en un bescanviador de 
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carcassa i tubs. Aquests bescanviadors basen el seu funcionament en la presa de contacte 

entre el producte i un fluid tèrmic. En aquest cas, el fosgè i el MMA es posen en contacte amb 

l’oli tèrmic THERMINOYL 62, el qual es troba més o menys a uns 300ºC. Així doncs, s’engega la 

caldera d’oli que es troba a l’àrea 900 de serveis, per tal d’escalfar l’oli a la temperatura 

esmentada. 

Així doncs, s’obra la vàlvula d’entrada d’oli a la caldera, per tal d’escalfar-lo. Un cop que es 

troba a la temperatura desitjada, aquest es bombeja cap als bescanviadors de carcassa i tubs 

E-200 i E-201 per tal d’escalfar el fosgè i el MMA respectivament. Així doncs, el fosgè entra 

pels tubs del E-200 i el MMA entra pels tubs del E-201. Per carcassa es fa circular l’oli calent 

provinent de la caldera. La temperatura a la que s’ha d’escalfar el fosgè i el MMA està fixada 

en 205 i 240ºC respectivament. Per tant, es col·loca un controlador de temperatura en la 

sortida del bescanviador. Es regula la vàlvula automàtica que està controlada per aquest 

controlador, la qual regula l’entrada de refrigerant en la carcassa del bescanviador. Un cop s’ha 

fixat el set point d’aquests bescanviadors, aquests components, que es troben en fase gas, 

s’envien cap al reactor mitjançant un bufador (P-201 i P202). Abans de que aquests 

components arribin al reactor, aquest s’ha de condicionar per tal de que la reacció desitjada es 

dugui a terme. Per tant, a partir de la sortida del reactor R-201, es regula la vàlvula de control 

de la temperatura, la qual regula la quantitat de cabal d’oli refrigerant que entra a la carcassa 

del reactor. Com que el cabal dels corrents d’entrada al reactor ja han estat fixats, no és 

necessari controlar el cabal de sortida, ja que tot el que entra surt. Aquest reactor treballa a 

pressió atmosfèrica, i per tant s’ha de regular el set point de la vàlvula de control de pressió 

del reactor, fent que s’obri la vàlvula si augmenta la pressió. Es disposa de dos reactors 

multitubulars, així que s’ha d’obrir la vàlvula del corrent que porti al reactor amb el que es 

desitgi operar. 

En el reactor es produeix una mescla de gasos, que surt del reactor i s’ha de refredar en un 

bescanviador de  carcassa i tubs,C-201. Per tal de condicionar aquest equip s’utilitza el mateix 

procediment que amb els escalfadors E-200 i E-201, però enlloc d’escalfar el corrent, es 

refreda utilitzant THERMINOYL VLT de torre, el qual es troba a una temperatura d’uns 40ºC. 

S’ha de regular la vàlvula de control de la temperatura, que governa l’entrada de refrigerant en 

el bescanviador, i així fixar el set point. Aquest corrent refrigerat es porta cap a la columna 

d’absorció CA-201. Aquesta absorció es duu a terme amb cloroform. Així doncs, el cloroform 

provinent de l’àrea d’emmagatzematge s’introdueix a la columna d’absorció. Es regula el cabal 

de cloroform amb la vàlvula d’entrada a la columna d’absorció, ja que el cabal requerit per tal 

d’absorbir els components està fixat pel disseny del procés. Aquest cabal es regula mitjançant 
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un controlador de cabal al qual se li ha de regular el set point . A la sortida de la columna 

d’absorció es troben dos corrents. Per tal d’arribar a l’estat estacionari en la columna 

d’absorció i arribar així al grau d’absorció desitjat és necessari realitzar la recirculació del 

corrent líquid de sortida fins a obtenir la composició desitjada. Així doncs, es col·loca un dipòsit 

intermig, D-201, a la entrada de la columna d’absorció, per tal de recircular aquesta sortida. 

Per realitzar aquesta recirculació es disposa de dues canonades amb dues vàlvules, la qual 

permetrà el pas per una canonada o bé per una altre. 

En aquest dipòsit entra el cloroform provinent dels tancs i el líquid de sortida recirculat fins 

obtenir la composició desitjada. Un cop s’ha obtingut aquesta composició, es tanca la vàlvula 

que permet el pas cap a la recirculació i s’obre la vàlvula que permet el pas del líquid cap al 

procés. El líquid del procés va a parar a una columna de destil·lació, CD-201, on es separa el 

fosgè de la mescla líquida provinent de la columna d’absorció. Per tal de portar la columna a 

l’estat estacionari, en primer lloc es tanquen les sortides mitjançant una vàlvula i es recirculen 

tant els caps com les cues a l’interior de la columna, per tal de que les temperatures de sortida 

s’estabilitzin. Un cop s’hagin estabilitzat, s’obren les vàlvules que tanquen la sortida d’aquests 

corrents, però, abans d’enviar-les a la línia de procés, es recirculen ambdues sortides cap al 

corrent d’alimentació, on es troba el dipòsit D-202, per tal d’estabilitzar les composicions. Un 

cop s’estabilitzen les composicions, s’obren les vàlvules per tal d’enviar els corrents cap a la 

línia de procés. Per tal de que es digui a terme el fenomen de destil·lació en la columna, és 

necessari regular la temperatura a la qual es condensa (C-202). Aquest fet es realitza 

mitjançant una vàlvula actuadora, la qual actua per l’efecte d’un controlador de temperatura, 

el qual obre la vàlvula que regula el cabal de refrigerant. De la mateixa manera que s’ha 

regulat la temperatura de condensació, també és necessari regular el funcionament del kettle 

reboiler de la columna de destil·lació. Per tal de regular la temperatura a la qual es troba el 

kettle de la columna CD-201 (K-201), s’utilitza una vàlvula actuadora la qual obre el pas de oli 

tèrmic calent si es necessita evaporar més quantitat de component. Un cop s’ha estabilitzat la 

columna, el fosgè es condueix a una unió de canonades que es troba a prop de la entrada del 

reactor R-201. Les cues de la columna s’envien a la línia de procés. 

El corrent de sortida de la columna d’absorció s’envia cap a una columna de destil·lació, CD-

203, l’objectiu de la qual és separar l’HCl del cloroform residual que s’arrossega en aquest 

corrent gasós. Per tal de portar aquesta columna a l’estat estacionari no es pot emprar el 

mateix sistema que el que s’ha seguit en la columna de destil·lació CD-201, ja que l’alimentació 

de la columna CD-203 és gasosa, i per tant no es pot col·locar un dipòsit per recircular els 

corrents de sortida. Per arribar a l’estat estacionari és necessari connectar aquesta columna 
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amb la columna d’absorció CA-201 i portar-les les dues juntes cap a l’estat estacionari. Així 

doncs, en primer lloc es realitza el mateix procediment que amb la columna CD-201 per tal de 

portar la columna a l’estat estacionari, però aquest cop, la sortida gasosa de la columna 

d’absorció es manté oberta contínuament i connectada a la columna CD-203. Un cop 

estabilitzades les temperatures, mitjançant vàlvules es porten els corrents de caps i cues de la 

columna CD-203 cap a l’entrada de la columna d’absorció, fins que les composicions 

s’estabilitzin. 

L’estabilització de les columnes CD-202 es realitza de la mateixa manera que la columna CD-

201, ja que l’aliment d’aquestes columnes és líquid, i per tant es poden realitzar les 

recirculacions dels caps i les cues al dipòsit que es troba situat a l’entrada d’aquestes 

columnes. 

Per a totes les columnes és necessari accionar tots els indicadors i sensors de nivell alt i baix, 

així com el indicador diferencial de pressió. 

Cal recordar que, prèviament a l’ inici de la posada en marxa les bombes s’han de cebar, i per 

tant, cada cop que s’impulsa en corrent líquid, al ja estar cebades només cal que es vagin 

accionant per tal de que es realitzi la impulsió del fluid. A més a més, cal anar encenent els 

indicadors de pressió per tal de comprovar que les bombes estan funcionant correctament. 

3. Àrea 300 

Les cues de les columnes CD-202a i CD-202b es porten, mitjançant equips d’impulsió a un tanc 

de mescla on s’uniran les futures recirculacions de MCC i cloroform. En el moment inicial de la 

posta en marxa no s’hi troben, ja que les columnes d’aquesta àrea no es troben en 

funcionament. La mescla resultant d’aquest tanc de mescla es porta, mitjançant un equip 

d’impulsió cap al reactor R-301. De la mateixa manera que en l’àrea 200, les bombes ja es 

troben cebades, i es van accionant al llarg en que es va avançant en la posada en marxa del 

procés. 

Es disposa de tres reactors de piròlisi, on operen dos reactor simultàniament. Així doncs, 

s’obren les vàlvules dels corrents dels dos reactors amb els que es vagi a operar. De la mateixa 

manera que amb el reactor R-201, és necessari condicionar els reactors R-301 i R-302 abans 

d’introduir la mescla de reactius. En primer lloc, és necessari regular la temperatura a la que es 

troba el reactor. En aquesta reacció es treballa a uns 90 graus aproximadament. Al tractar-se 

d’una reacció endotèrmica, s’ha d’utilitzar l’oli tèrmic calent per tal d’escalfar el reactor fins a 

aquesta temperatura. Així doncs, es regula la temperatura del reactor obrint la vàlvula que 
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regula el cabal de l’oli tèrmic. Un cop s’ha estabilitzar la temperatura, s’ha d’accionar 

l’agitador, el qual permet una bona homogeneïtat a l’interior del reactor. Un cop s’han 

realitzat aquestes accions, s’obren les vàlvules d’entrada al reactor. En aquest moment, es 

deixa que el reactor s’ompli, i seguidament s’obren les vàlvules de sortida del reactor. Alhora, 

s’han d’engegar els bufadors i les bombes per tal d’impulsar els corrents de sortida. En el 

reactor s’han de regular els controls de nivell alt i baix mitjançant vàlvules actuadores, les 

quals s’ha d’establir el set point desitjat. Les corrents de sortida s’introdueixen a la columna de 

destil·lació CD-301. En aquest cas, de la mateixa manera que amb les columnes de destil·lació 

de l’àrea 200, és necessari portar la columna a l’estat estacionari. Com ja s’ha esmentat, hi ha 

una entrada gasosa i una entrada líquida. Per tant, per portar-la a estat estacionari es portarà a 

terme el mateix procediment que amb les columnes de l’àrea 200. En aquest cas concret, per 

arribar a l’estat estacionari es recircula, un cop s’ha dut a terme la recirculació esmentada per 

estabilitzar la temperatura, al dipòsit que es troba davant de la columna de destil·lació, on hi 

va a parar el corrent líquid provinent del reactor R-301/2. Un cop s’ha assolit l’estat 

estacionari, es tornen a obrir les vàlvules de sortida cap al procés, on el corrent de caps, que és 

l’HCl format en la piròlisi de MCC s’envia a la zona de tractament medi ambiental, impulsant-lo 

amb un bufador. Per tant, s’haurà d’accionar el bufador abans que el corrent d’aliment de la 

columna CD-301 arribi a la columna. Per cues s’obté una mescla de MIC, cloroform i MCC  que 

es condueix, mitjançant bombes d’impulsió, les quals s’hauran d’accionar, a les columnes CD-

302ab, per tal d’aconseguir separar el MIC de la mescla de cloroform i MCC. En primer lloc s’ha 

de posar la columna en estat estacionari, cosa que es realitza seguint els passos descrits en 

l’àrea 200. Un cop assolit l’estat estacionari, s’obren les vàlvules de les línies de procés i s’envia 

el corrent de caps i el corrent de cues a procés. El corrent de caps, que és MIC, s’envia a la 

següent àrea de reacció. El corrent de cues resulta una mescla de MCC i cloroform que es 

mesclarà amb el corrent inicial de MCC i cloroform. 

Per a totes les columnes és necessari accionar tots els indicadors i sensors de nivell alt i baix, 

així com el indicador diferencial de pressió. 

4. Àrea 400 

Els corrents provinents dels caps de les columnes CD-302a/b, al tractar-se de MIC, és necessari 

emmagatzemar-los amb les màximes precaucions possibles. Així doncs, aquest corrent s’envia, 

mitjançant bombes, les quals s’han d’accionar en el moment previ d’impulsar el fluid. Aquest 

MIC s’envia a dipòsits intermitjos. En primer lloc s’han d’obrir les vàlvules d’entrada al dipòsit 

per tal de permetre l’entrada del MIC als dipòsits. Aquests dipòsits disposen d’alarmes de 
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nivell baix i de nivell alt. Quan el nivell supera el nivell màxim, la vàlvula actuadora d’entrada 

del tanc es tanca. Quan el nivell està per sota del nivell baix, la vàlvula actuadora de sortida del 

tanc es tanca. És necessari marcar el set point en les alarmes de nivell. 

S’ha de tenir en compte que el MIC es manté a una pressió de 3 bars i a una temperatura de 

5ºC en el dipòsit. Així doncs, és necessari regular el set point del controlador del cabal d’oli 

tèrmic que passa per la camisa necessari per mantenir el tanc a la temperatura necessària. 

També s’ha de regular la vàlvula per ajustar la pressió desitjada al dipòsit. Seguidament, per 

buidar el dipòsit s’obre la vàlvula de sortida, i s’impulsa el cabal fins el bescanviador E-401. De 

la mateixa manera que els bescanviadors de les àrees anteriors, s’ha de regular el set point del 

controlador que regula la vàlvula d’entrada d’oli tèrmic al bescanviador, per tal de veure la 

quantitat necessària d’oli per tal d’aconseguir la temperatura desitjada. Quan el fluid surt del 

bescanviador s’impulsa mitjançant un equip d’impulsió fins a l’entrada del reactor R-401a/b. El 

cabal d’entrada de MIC necessari està fixat per la relació entre els reactius de la reacció de 

síntesi de carbaril, per tant és necessari regular el set point del controlador de cabal que 

governa la vàlvula d’entrada de MIC al reactor.  

En aquest cas es disposa de dos reactors R-401, així que s’ha d’obrir la vàlvula d’entrada del 

reactor amb el que es desitgi treballar. 

Prèviament a que els reactius entrin al reactor, és necessari condicionar-lo per a que es pugui 

donar a terme correctament la reacció. El reactor R-401 es tracta d’un reactor catalític, per 

tant en primer lloc s’introdueix la reïna a l’interior dels tubs del reactor. A continuació es fixa la 

entrada d’oli tèrmic en la camisa del reactor mitjançant la regulació del set point del 

controlador que governa la vàlvula d’entrada a la carcassa del reactor. En aquest moment 

també s’obre la vàlvula de sortida del reactor. També s’ha de regular el nivell de líquid del 

reactor mitjançant les vàlvules d’entrada i de sortida del reactor. Mitjançant la sortida es 

regula el nivell màxim del reactor i mitjançant la vàlvula d’entrada es regula el nivell mínim del 

reactor. A continuació, es porta el líquid de l’interior del reactor mitjançant bombes 

centrífugues (P-403) cap a la torre de destil·lació CD-401. En aquest cas, l’aliment d’aquesta 

torre és un líquid, i per tant per tal d’arribar a l’estat estacionari  es realitza el mateix 

procediment que amb les columnes de destil·lació amb aliment líquid de l’àrea 200. Per caps 

s’obté el MIC que no ha reaccionat, i aquest es recircula a l’entrada del reactor 4, i per cues 

s’obté el carbaril que s’ha format en el reactor, el toluè i el naftol que no ha reaccionat. Les 

cues de la columna es bombegen amb l’equip d’impulsió P-402 fins a l’àrea 500, on es troba la 

secció de downstream. 
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5. Àrea 500 

Les cues provinents de la columna de destil·lació CD-401 es bombegen amb un equip 

d’impulsió fins a l’entrada dels cristal·litzadors. A continuació aquest corrent entra en el 

cristal·litzador. Per tal de portar els cristal·litzadors a l’estat estacionari es tanca la vàlvula de la 

sortida del cristal·litzador i es força una recirculació cap a l’interior del cristal·litzador, per tal 

de que s’assoleixi l’estat estacionari. Un cop s’ha assolit, s’obre la vàlvula de sortida. A la 

sortida del cristal·litzador hi ha un escalfador per tal de mantenir la temperatura en el 

cristal·litzador. Per tant, és necessari ajustar el cabal necessari l’oli tèrmic per tal de mantenir 

la temperatura desitjada, i per tant s’ha de regular el set point del controlador que regula el 

cabal de oli tèrmic. L’estratègia pel segon cristal·litzador és la mateixa  que pel primer 

cristal·litzador, és a dir, tancar la vàlvula de sortida del cristal·litzador, i recircular forçadament 

els cristalls i les aigües mares que s’han format, fins que s’arriba a l’estat estacionari, podent 

així obrir la vàlvula de sortida i així poder obtenir els cristalls de carbaril. 

Abans de realitzar el procés de cristal·lització, és necessari crear el buit, ja que és a les 

condicions a les que es treballa. Així doncs, mitjançant una bomba de buit BB-501A/B 

s’aconsegueix la pressió desitjada en els cristal·litzadors. Així doncs, s’ha d’accionar aquesta 

bomba alhora que s’activa l’indicador de pressió per comprovar que la bomba funciona. Al 

treballar a unes condicions tant extremes és necessari tenir un control de pressió en el 

cristal·litzador. Per tant és necessari regular el set point del controlador que controla la pressió 

de treball dels cristal·litzadors. La sortida del segon cristal·litzador es bombeja fins a la 

centrifuga, on es separen les aigües mares dels cristalls formats. Com que el sòlid encara es 

troba humit, aquest s’introdueix en un assecador per tal de treure-li aquesta humitat. 

7.4.1. Posada en marxa de la planta després d’una parada 

Per a posar en marxa la planta després d’haver sofert una parada, te l’avantatge de que els 

equips estan plens de fluid de procés, per tant, no es tardarà tant en assolir els estats 

estacionaris dels equips com en l’arrencada inicial de la planta. 

En la planta de producció de carbaril, es disposen dipòsits intermitjos en el procés per tal de 

que el procés no s’hagi de parar del tot. Amb aquests dipòsits, es tanca la part de procés en la 

que s’ha de dur a terme les reparacions però, es deixa oberta la resta, de forma que amb 

aquests equips intermitjos del procés es pot seguir treballant en continu en les arres posteriors 

a la parada per tal de no para la producció del pesticida d’interès. Aquests dipòsits tenen una 
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autonomia baixa, de forma que si la reparació de la zona para no es fa efectiva abans de que 

s’esgotin els fluids de procés dels dipòsits, s’haurà de parar la planta sencera. 

El procés per a fer la posta en marxa de la planta després de una parada local en una zona 

s’assembla a l’arrencada inicial però amb peculiaritats: 

En el cas de sofrir una parada total o parcial de la planta s’hauran de reactivar: 

• Els fluids portadors de calor o de fred i de la totalitat dels serveis, com son corrent, 

l’aire comprimit per a poder controlar els corrents per mitja del sistema de control 

DCS.  

• S’hauran d’obrir les vàlvules dels sistemes d’entrada i sortida. 

• S’hauran de reactivar tots els sistemes de control amb els seus corresponents set-

points per a poder començar novament la automatització del procés i per tant 

l’obtenció de carbaril. 

7.5 Parada de la planta 

La planta opera 300 dies l’any, a mes es tenen 6 dies d’arrancada i de parada de la planta i 9 

dies de manteniment i inspecció de la planta (apartat 7.1). D’aquesta forma els dies totals 

treballats sumen 315 dies l’any. Coneixent que l’any te 365 dies, s’obté un total de 50 dies de 

parada de la planta distribuïts durant l’any de la següent forma: 

• Agost: 31 dies 

• Nadal: 12 dies 

• Setmana santa: 7 dies 

Si durant l’operació de la planta succeís una incidència que provoques la parada sencera de la 

planta, es podria considerar l’opció de canviar els dies de parada del any fent el manteniment 

en aquestes dates, i així les pèrdues no serien tan significatives. 

S’ha de preveure una parada general de la planta al cap d’uns certs anys en els que la planta 

hagi estat funcionant, durant aquest període de parada total de la planta s’aprofita per a fer 

una inversió en el manteniment i substitució d’equips i instrumentació de la planta, allargant 

així la seva vida útil mes temps. 

Els passos per a dur a terme la parada de la planta son els següents: 

7. POSADA EN MARXA DE LA PLANTA 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TARRAGONA CHEMICAL INDUSTRY 
PLANTA DE PRODUCCIÓ DE CARBARIL 

7-14



• Primer de tot es tancarien les vàlvules d’entrada dels equips que proporcionen el fluid 

de procés.  

• Durant el buidat dels equips i corrents, s’haurà de desactivar el sistema de control a 

mesura que aquest reaccioni tancant i obrint vàlvules de control al rebre les 

pertorbacions de buidatge dels equips. Durant aquest procés s’haurà d’anar tancant el 

sistema de control a mesura que els elements primaris i finals de control saltin.  

• Amb aquest sistema de parada, s’anirà buidant la planta seqüencialment, buidant 

equips i tancant els controls corresponents. Finalment es tancaran els serveis de la 

mateixa forma, aquests son els darrers ja que la planta es va parant seqüencialment, 

aleshores els serveis han d’estar disponibles en les zones que encara romanen en 

procés de buidatge i clausuracio. 

• Un cop s’ha buidat i parat tota la planta (equips i control), s’hauran de tancar els 

equips i comprovar que en el seu interior no hi hagin zones de líquid mortes, es a dir, 

zones amb fluids estancats. En el cas de que quedin restes de fluids s’usarà la sortida 

inferior dels equips i tancs per tal d’extreure-ls. 

• En el cas dels olis tèrmics, un cop s’han aturat els serveis, es drenaran cap al tanc d’olis 

i seran retirats per mitja d’una empresa externa que els incinerarà.  

• Posteriorment un cop els equips estiguin buits (amb la comprovació dels fluids 

estancats) i les canonades estiguin purgades, s’haurà de fer passar aigua descalcificada 

pel circuit tancat de la planta per a la seva neteja. Després s’haurà de fer un 

tractament anti agents químics per acabar d’eliminar les restes dels components de 

procés que romanguin en el sistema després d’haver fet passar l’aigua descalcificada. 

• Finalment es podran reparar i mantenir els equips que ho requereixin. 
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