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1. Introducció 

L'objectiu d'aquest annex és la definició de les operacions d’explotació i manteniment de la 

planta de tractament d’aigües residuals de Nuñomoral. 

 

2. Instruccions generals 

Instruccions de Seguretat 

Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció o conservació de la 

instal·lació d’aireig perllongada, es portaran a terme complint la normativa vigent en matèria 

de Seguretat i Salut en el Treball. 

Les instal·lacions elèctriques, compliran el Reglament Electrotècnic. 

Particularment, s’ha de tenir molt en compte els següents punts: 

1. Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i amb 

la finalitat de protegir-se contra possibles infeccions, estarà prohibit menjar, beure i 

fumar. Les persones que hagin realitzat treballs en la planta de tractament es 

rentaran i es desinfectaran minuciosament amb els productes adequats abans de 

menjar, de beure i de fumar. 

2. L’obertura del quadre de control i la manipulació del mateix, estarà només a càrrec 

d’un electricista competent. 

3. En el cas que alguna persona, accedeixi a la instal·lació per motius de control o de 

reparació, aquesta ha d’estar prèviament ben airejada. 

4. Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de la instal·lació, ha 

d’estar ben agafada a un cinturó de seguretat i ser vigilada per altra persona que es 

trobarà fora del tanc. 

 

Instruccions de servei 

1. No es permetrà que siguin abocats a la planta de tractament, els següents líquids: 
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·   Aigües de pluja. 

· Aigües residuals que continguin benzina, olis, dissolvents, 

desinfectants, o qualsevol altra substància nociva que tingui un efecte 

tòxic en els microorganismes. 

·   Aigua i fang procedents de fosses sèptiques. 

2. Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la 

mateixa, haurà de ser reparat d’immediat. 

3. Les reparacions o revisions en les instal·lacions elèctriques les realitzaran 

especialistes autoritzats per això. 

4. La persona responsable del manteniment de la instal·lació ha d’estar informada 

amb exactitud sobre els temps de funcionament del grup bufador. 

5. Tots els treballs de control i manteniment, incidències, reparacions, seran 

registrats en el llibre de registre de serveis amb indicació de les dades 

corresponents.  

6. Aquestes instruccions de servei seran lliurades en mà a la persona responsable 

del manteniment. 
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3. Operacions de manteniment 

Una de les activitats fonamentals en l’explotació d’una EDAR són les tasques de 

manteniment dels elements que formen part d’ella. Aquestes instal·lacions estan 

dissenyades per treballar en continu de forma que qualsevol averia afecta el funcionament 

normal dels processos que es desenvolupen en ella. És per això que, donat que aquests 

equips han d’estar en condicions òptimes de treball, es fa necessari elaborar un pla de 

manteniment i conservació amb la finalitat de minimitzar les possibles avaries que en 

aquests es podrien produir. 

Per poder establir un pla de manteniment que s’ajusti a les necessitats de les instal·lacions 

d’una EDAR, a més de tenir un coneixement detallat de cada un dels equips que formen part 

d’ella, és necessari descriure i precisar aquelles operacions de manteniment que són 

indispensables per portar a terme la correcta conservació de les instal·lacions. 

L’objectiu bàsic d’un pla de manteniment és el d’aconseguir mantenir el funcionament 

continu de la instal·lació durant períodes de temps el més dilatats possibles evitant el 

deteriorament dels elements. Per això és necessari establir les operacions adequades de 

manteniment així com la periodicitat amb la que han de realitzar-se. 

Així doncs, les operacions de manteniment es catalogaran, en funció de la seva periodicitat, 

en operacions diàries, setmanals o mensuals. 

Els objectius que es persegueixen amb les activitats de manteniment, són bàsicament els 

següents: 

- Limitar l’envelliment del material degut al seu funcionament. 

- Millorar l’estat del material, pel seu eficaç funcionament. 

- Intervenir abans de que el cost de la reparació sigui massa elevat. 

- Eliminar o limitar els riscs d’avaries en el material imprescindible pel procés. 

- Disminuir el temps de parada per avaries. 

- Estandarditzar al màxim tots els elements. 

- Assegurar una disminució dels costos. 
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- Permetre l’execució de les reparacions en les millors condiciones. 

- Regularitzar els treballs de manteniment. 

- Evitar els consums exagerats. 

- Suprimir les causes d’accidents greus. 

A continuació es referencien aquestes operacions: 

Diàries 

1.- Neteja dels sòlids retinguts a la troneta d’arribada. 

2.- Comprovació que el sobreeixidor del by-pass es troba lliure d’objectes que 

impedissin el seu bon funcionament. 

3.- Comprovació del correcte funcionament dels tamisos, netejant les possibles restes 

que haguessin pogut quedar retingudes. 

4.- Comprovació del funcionament de la sonda de nivell que acciona els tamisos, 

eliminant qualsevol brutícia que hagués quedat retinguda. 

5.- Comprovació que el sistema d’autoneteja de les sondes d’oxigen funciona. 

6.- Comprovació del funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que 

actuen com unitats de reserva: capçalera, purga, recirculació i fangs en excés. 

7.- Eliminació de les restes que bloquegin el pas de l’aigua al sobreeixidor del 

decantador secundari. 

8.- Comprovació del funcionament de les bombes de recirculació i purga de fangs. 

9.- Comprovació del sistema de reg i per tant del grup a pressió. 

10.- Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

11.- Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

12.-  Comprovació de sorolls, vibracions i temperatures. Consisteix en mantenir un 

contacte amb cada element de forma que, a través de l’experiència quotidiana, es 

posi de manifest les anormalitats des del seu origen. Per això, s’estimula l’operari a 
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apreciar diàriament els diversos sorolls i vibracions, així com la temperatura. 

Les operacions de neteja s’hauran de realitzar més d’un cop al dia si es considera necessari 

així com el manteniment d’equips. 

Setmanals 

1.- Comprovació de tots els quadres de potència.  

2.- Eliminació de les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 

3.- Realització de l'engreixament de totes les politges i elements de gir de tots els 

vehiculadors de la planta. 

4.- Revisió de totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles fuites. 

5.- Buidat del contenidor de residus sòlids. 

6.-  Control del nivell d’oli o greix. A través d’aquesta operació es pretén tenir en cada 

moment el nivell òptim de lubricació, evitant que per qualsevol raó ( fugues juntes, 

etc. ) els elements interns puguin gripar o produir-se picat de les peces. 

7.-  Canvi d’oli. La normativa s’estableix d’acord amb dos idees fonamentals, s’apliquen 

les recomanacions de cada fabricant, i s’efectuen anàlisis periòdics de la qualitat i 

estat dels olis. Amb això es persegueix que el contingut en restes metàl·liques i 

humitat, estigui sempre per sota dels límits tolerables i, conseqüentment, que la capa 

lubricant sigui òptima. 

8- Engreixat. Realització de l'engreixament de totes les politges i elements de gir de tots 

els vehiculadors de la planta.S’efectua una reposició periòdica i programada del 

contingut de greix de forma que no es produeixi en cap moment excessos ni 

deficiències, prenent especial cura que la monotonia ocasioni que l’engreixat sigui 

massa abundant, doncs en ocasions resulta més perillós que la carència. 

9.- Comprovació de l'engreixament dels equips d’injecció d’aire. 

10.- Neteja de passarel·les i escales de tots els equips. 

11.- Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, grups 

bufadors, etc.). 

12.- Comprovació del funcionament de tots els automatismes instal·lats a planta. 
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(cabalímetre, sondes d’oxigen) 

13.- Comprovació els equips de dosificació. 

14.-  Tensat i friccions. El bon funcionament de les transmissions, ve determinat per un 

ajustament i alineació correcte de les corretges, cadenes, etc. A tal fi s’estableix una 

inspecció i control periòdic dels mateixos. En les vàlvules es controlarà que hi hagi 

una completa estanqueïtat, evitant a la vegada possibles agarrotaments. 

15.- Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

Mensuals 

1.- Neteja de totes les superfícies tant interiors com exteriors de tota la planta. 

2.- Comprovació dels nivells d’oli dels equips, canviant-lo si fos necessari. 

3.- Comprovació del pla d’engreixat dels equips complint el que sigui necessari. 

4.- Provació del funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 

5.- Realització de les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

6.- Comprovació de l’enllumenat públic. 

7.- Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

Trimestrals 

1.- Pintura o repintura dels equips electromecànics que es consideri necessari. 

2.- Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

3.- Anclatges i amarres. Busca una perfecta subjecció dels elements a les seves lloses o 

llocs de sustentació, corregint els defectes ocasionats per vibracions. 
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4.-  Comprovar ventilació. Es procedeix a una inspecció visual de la protecció del 

ventilador, per evitar que la seva obturació ocasioni sobre-temperatures. 

 

Anuals 

1.- Operacions de pintat dels elements fèrrics, excepte metalls, acers i aleacions especials 

que no ho necessitin. Pintura de totes les superfícies: edifici, escales, passarel·les, 

motors, etc. 

2.- Es recollaran cargols dels ancoratges. 

3.- Es vigilaran i collaran els conductes d’aigües i les seves peces especials (vàlvules, 

difusors, etc. ). 

4.- S’inspeccionarà l’estat d’aïllament dels motors i línies elèctriques. 

 

Tota la documentació referent a les operacions de manteniment programat, així com avaries, 
figurarà en les “ fitxes registre de manteniment i conservació d’equips “. 

Com a control de les avaries presentades en planta es confeccionarà per cada element 
funcionalment independent (en funcionament o reserva) una fitxa historial de les avaries i 
anomalies sorgides. En dita fitxa figurarà la data de l’avaria, data de resolució, descripció i 
causa de la mateixa, així com possibles millores introduïdes o propostes per evitar-la en el futur. 

Aquesta documentació s’inserirà també en els Llibres Tècnics dels Equips. 

Es disposarà, així mateix, d’uns Registres d’Avaries on quedarà anotada la data en que s’ha 
produït, l’operari que la detecti, el número d’avaria, una explicació detallada de la mateixa i 
causes, així com la seva resolució. 

Un cop complimentat aquest registre, es farà la corresponent anotació en el Llibre Tècnic dels 
Equips i en Cronològic d’Avaries a fi de facilitar les tasques de control estadístic de les 
mateixes. 
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4. Operacions d’explotació  

Inclou totes aquelles activitats que tendeixen a assegurar el correcte funcionament de tots 

els elements integrants del sistema de sanejament a efectes d’obtenir els resultats de 

tractament esperats. 

Les operacions d’explotació hauran de començar amb un recorregut per la planta 

depuradora a on haurem d’observar els següents fets: 

1.- S’hauran d’observar els equips dotats amb sistemes d’aireig, que es vegin reflectits a 

la superfície dels tancs per l'existència de bombolles. 

2.- Els tamisos i els seus corresponents cargols i premses han de funcionar, segons 

indiquin les sondes que els accionen i per tant segons el pla d’automatisme de la 

planta. 

3.- Les bombes hauran de moure aigua o fang. 

4.- Han de funcionar i per tant poder llegir-se lectures lògiques en tots els automatismes. 

En cas contrari s’ha de trobar la causa d’una lectura anormal immediatament. 

5.- No s’han de detectar ni punts d’olors ni de brutícia a tota la planta. 

6.- Les tasques de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la planta. 

 

Aquest recorregut inicial diari per la planta ha de confirmar que es realitzen les  tasques de 

manteniment estipulades. 

 

 

Diàries 

 1.- Lectura dels paràmetres registrats en el control. 

 2.- Mesura i anotació dels paràmetres següents: 
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 * Cabal: Entrada, sortida, purga i recirculació. 

 * O2 en els reactors biològics. 

 * V30 en els reactors biològics. 

 * Hores de funcionament dels grups bufadors, bombes d’aigua i fangs així com 

de la bomba centrífuga. 

 * Anotació del pH diari de planta. 

 * Cabal desviat a by-pass. 

3.- Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de 

deshidratació. 

 

Setmanals 

1.- Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

  DBO5 Afluent Efluent 

  DQO Afluent Efluent 

  MES Afluent Efluent 

2.- Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades al llibre de 

manteniment. 

3.- Sol·licitar els reactius necessaris. 

4.- Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

5.- Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessaris o 

consumits. 

6.- Calibrar l’electrode de pH mitjançant patrons de pH 4 i 7, i de la sonda d’oxigen dissolt 
amb l’ajuda del mesurador d’oxigen portàtil. 

7.-  Mesura de concentració de fòsfor en el reactor biològic. 

8.- Concentració de nitrogen en el reactor biològic. 
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9.-   Conductivitat de l’aigua depurada. 

 

Mensuals 

1.- Mostreig i comprovació d’anàlisis: una comprovació setmanal. 

2.- Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment. 

3.- Calibració de les sondes d’oxigen dissolt. 

 

Trimestrals 

1.- Comprovació de l’estat dels equips  electromecànics i prendre les  mesures 

oportunes. 

Anuals 

1.- Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

   Humitat   Fang 

   Matèria orgànica  Fang 

   Matèria mineral  Fang 

2.- Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista: 

   Manteniment. 

   Explotació. 

   Conservació. 

Al tractar-se d’una depuradora biològica és de màxima importància la preservació dels 

microorganismes, donat que en cas de produir-se la seva mort, el procés pot tardar molts 

dies a regenerar-se. 

Degut a això és de suma importància: 
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- No parar l’aireació un temps superior a tres hores. 

- Assegurar que el pH es manté pròxim a 7. 

- Evitar que entrin tòxics. 

Si es produeix algun accident en la fàbrica i s’aboquen productes tòxics pel procés biològic 

convé parar les bombes d’entrada d’aigua a la depuradora, prenent totes les mesures que 

es considerin necessàries, entre elles avisar a la autoritats competents. 

En quant es dugui a terme la  posada en funcionament del procés, es calibraran exactament 
els nivells òptims de funcionament ni la intensitat de tots els controls. 

És per això que el present manual ha de considerar-se com a provisional i subjecte a revisió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Operacions de conservació 

Es realitzaran totes les  operacions per conservar en perfectes condicions l’obra civil, els 

vials de servei, la pintura de les instal·lacions tant d’obra civil com d’equips i la jardineria. 

Les activitats rutinàries de conservació consistiran en la reposició dels elements danyats i 

repintat de l’obra civil i d’aquells elements que es consideri necessari. 

En determinades ocasions, i sota criteri de la Direcció Tècnica de la Planta, es 

subcontractaran total o parcialment les tasques de Conservació que es consideri oportunes. 
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Relació d’algunes activitats de Conservació: 

1.- Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 

2.- Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 

3.- Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues en canonades. 

4.- Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 

5.- Retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització. 

6.- Conservació de la jardineria. 

 


