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RESUM 

El projecte detalla el procés que s’ha seguit per millorar, a partir d’un nou tractament 

fisicoquímic de flotació (DAF), les instal·lacions i l’equipament de la planta depuradora d’un 

centre d’abastiment alimentari d’una gran ciutat.  

El tractament fisicoquímic per decantació que hi havia implantat anteriorment a la planta 

depuradora no complia amb els objectius requerits de vessament industrial. Per aquest motiu, 

es proposa un nou tractament fisicoquímic per flotació del tipus DAF (Dissolved Air Flotation) 

que millorarà la qualitat de l’aigua residual tractada,disminuint la càrrega contaminant, i 

permetrà una possible recuperació d’aigua tractada per a ús industrial i processos de neteja. 

El canvi de tractament implicarà un canvi de les instal·lacions i maquinària de la planta 

depuradora que permetrà processar més volum d’aigua i millorar el rendiment de la planta. 

S’intentarà conservar, en la mesura que sigui possible, les instal·lacions actuals ja que es vol 

modificar el procés amb el mínim cost i temps possibles. 

El present document mostra la transició de l’antiga estació de depuració a la nova a partir dels 

càlculs, plànols i dimensionaments realitzats adequats a les característiques del tractament que 

es vol implantar. 

En el primer bloc es presenta el nou tractament que es proposarà i les millores que introduirà a 

la planta depuradora respecta al antic tractament ja implantat.  

En el segon bloc es mostren els càlculs que s’han implementat per poder dur a terme la 

modificació i el dimensionament de la nova maquinària i instrumentació.  

En el tercer bloc es detalla l’actual planta depuradora amb les seves instal·lacions i línia 

d’aigua. 

Finalment, al tercer bloc es mostra les modificacions que es duran a terme sobre la planta 

depuradora actual i la nova línia d’aigua, exposant la maquinària, instrumentació, electricitat, 

canonades i obra civil de nova implantació. 
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1. GLOSARI 

Aquest glossari proposa un conjunt de definicions breus vinculades a abreviatures que 

apareixen durant la confecció d’aquest projecte. Aquestes definicions permetran ubicar el lector 

dins de la temàtica que s’està tractant i poder fer més senzilla la seva comprensió 

SSV  Sòlids en suspensió volàtils 

SST   Sòlids en suspensió totals 

DBO  Demanda biològica d’oxigen 

DQO  Demanda bioquímica d’oxigen 

MES  Matèria en suspensió 

DAF  Dissolved Air Flotation (Flotació per Aire Dissolt) 

EDAR  Estació Depuradora d’Aigües Residuals 

DN  Diàmetre Nominal 

DE  Diàmetre Exterior 

CS  Càrrega Superficial 
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2. PREFACI 

L’esser humà sempre ha tingut la necessitat de depurar aigua que prèviament ha estat 

contaminada per el seu ús. Per aquest motiu, es van plantejar i executar les estacions de 

depuració d’aigües residuals (EDAR) o plantes depuradores que tenen el objectiu genèric 

d’aconseguir, mitjançant processos físics, químics i biotecnològics, que l’aigua residual 

d’entrada surti amb millors característiques de qualitat a la sortida. 

Els processos de depuració de les aigües residuals s’estructuren en el tractament primari, el 

secundari i el terciari. 

El tractament primari es aquell que consisteix en la separació de sòlids mitjançant processos 

fisicoquímics com poden ser la flotació, la sedimentació i la coagulació. Es fa una decantació en 

grans tanc circulars o rectangulars als quals se’ls hi afegeixen productes químics que es 

combinen en sòlids en suspensió i creen agregats més grans que posteriorment es poden 

retirar més fàcilment. 

El tractament secundari es basa en una segona decantació i en processos biològics per 

eliminar les restes de la matèria orgànica que encara puguin haver quedat a l’aigua després del 

tractament primari. El mètode biològic més utilitzat es col·locar l’aigua en dipòsits de grans 

dimensions en condicions aeròbiques perquè els bacteris que hi ha a l’aigua degradin les restes 

de matèria orgànica. 

El darrer tractament o tractament terciari te com a finalitat l’eliminació dels minerals, virus, 

metalls pesants i matèria orgànica dissolta o sintètica a partir de processos biològics, físics i 

químics. Permet tornar a reutilitzar l’aigua depurada per usos d’aplicació en industria i 

jardineria. 

Aquest projecte es centra en la modificació dels processos seguits en un tractament primari ja 

implantat en un centre d’abastiment alimentari d’una gran ciutat. L’ implantació del flotador ,que 

permetrà que es produeixi el tractament per flotació d’aire dissolt, i les modificacions de les 

instal·lacions i maquinària sobre la planta depuradora actual, així com l’obra civil, fan d’aquest 

projecte un projecte d’aplicació real.  
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Objecte del projecte 

El projecte descriu les millores i les modificacions que es realitzaran sobre els equipaments i 

instal·lacions ja existents d’una depuradora, així com el nou tractament que se li donaran a les 

aigües residuals efluents provinents de l’escorxador d’un centre d’abastiment alimentari d’una 

ciutat, per tal de millorar el rendiment i les característiques de l’aigua residual tractada. 

D’aquesta manera es podrà processar més volum d’aigua, millorar la qualitat de l’aigua residual 

i obtindre un estalvi potencial en cost i temps. 

El projecte ha d’assegurar que les modificacions que es realitzin sobre la maquinària i els 

diferents equipaments ja existents siguin les menys possibles per tal d’evitar un pressupost i un 

temps d’implantació de l’obra elevat, ja que la depuradora en cap cas pot parar de processar 

aigua residual. 

A més a més, el tractament proposat haurà d'assolir els límits fixats en aquest projecte, així 

com també les condicions de vessament a Col·lector Municipal del Corresponent Reglament 

Vigent. 

Un altre objectiu del projecte és la recuperació de l’aigua per a fer-la servir tant com a aigua 

pròpia dels serveis de la depuradora, com la possibilitat d’utilitzar-la com a mitjà de tractament 

posterior de diversos serveis dins dels límits establerts. 

3.2. Motivació 

La depuració de les aigües residuals es un tema de vital importància en qualsevol àmbit de la 

societat. L’esser humà requereix d’aigua neta per dur accions tant transcendents com la 

higiene, la neteja, la potabilització d’aigua, la jardineria, etc.  

El poder realitzar un projecte d’aplicació real a partir de la modificació de les instal·lacions i 

maquinària d’una planta depuradora per la implantació d’un nou tractament de depuració, fa 

que el projecte tingui un valor afegit i estigui altament vinculat amb la enginyeria de fluids. 

Es un projecte de grans dimensions i responsabilitats que requereix molta dedicació ja que s’ha 

de millorar un procés defectuós a partir de càlculs, plànols, disseny i dimensionament de nova 

maquinària i instrumentació. 
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Aquest treball permet aplicar coneixements adquirits durant la carrera universitària com pot ser 

el dimensionament de màquines, estructuració de projectes, realització de plànols, etc. 

3.3. Abast del projecte 

El projecte es d’aplicació a qualsevol depuradora que tingui unes característiques similars a les 

ja implantades i que, mitjançant la solució adoptada per aquest projecte, vulgui millorar el 

rendiment i les característiques de l’aigua residual provinent del sector alimentari. 

La reducció de la càrrega contaminant respecta els límits actuals fixats de vessament i la 

millora de la fiabilitat del sistema, així com l’obtenció d’una suficient qualitat d’aigua per a una 

possible recuperació per a ús industrial i processos de neteja fan que el tractament proposat 

sigui el ideal per la depuradora. 
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4. TRACTAMENT PRIMARI 

4.1. Introducció 

Un dels passos més importants en els processos convencionals de depuració d’aigües 

residuals és el tractament primari. Aquest tractament consisteix en l’eliminació dels SST, sòlids 

en suspensió en la mostra líquida, i partícules col·loïdals que es mantenen de forma estable a 

l’aigua. Si aquest procés el potenciem amb reactius aleshores el denominem tractament 

fisicoquímic. 

Dins dels SST es poden distingir: 

 Sòlids sedimentats: Aquells que sedimenten al deixar l’aigua en repòs durant un temps 

determinat 

 Sòlids flotants: Aquells que floten de forma natural al deixar l’aigua en repòs durant un 

temps determinat 

 Sòlids col·loïdals: Aquells que tenen unes dimensions entre 0.001 – 10 micras i no 

s’aprecien a simple vista. Són els principals causants de que l’aigua estigui tèrbola. 

Degut a la gran estabilitat a l’aigua resulta impossible separar-los per decantació, 

flotació o filtració. Aquesta estabilitat es deu a que contenen càrregues superficials 

electrostàtiques del mateix signe que generen forces de repulsió entre elles i no les 

permet aglomerar-se o flotar. 

Com en general part dels SST estan constituïts per matèria orgànica, una conseqüència del 

tractament primari es la reducció de la DBO, la demanda bioquímica d’oxigen que ens permet 

mesurar la quantitat de matèria susceptible de ser consumida o oxidada per mitjans biològics,i 

la DQO, la demanda química d’oxigen que ens indica la quantitat de substàncies que son 

susceptibles a ser oxidades als medis químics on són dissoltes o en suspensió. El grau de 

reducció d’aquests indicadors depèn del procés utilitzat i les característiques de l’aigua residual. 

4.2. Tractament actual. Decantació primària 

El objectiu de la decantació primària es la reducció dels SS sota l’acció de la gravetat. Per tant, 

només es poden eliminar els sòlids sedimentats i els flotants. Aquest procés es produeix en 

tancs rectangular o circulars anomenats decantadors, on es deixa reposar l’aigua durant un 

període de temps perquè els sòlids decantin al fons del tanc. 

Els fangs decantats en aquest procés solen estar entorn a una concentració de 1 - 1.5%. Els 

fangs flotats està format per greixos i espumes de poca concentració.  
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El principal problema d’aquest mètode es la temporització de la purga dels fangs. Si el cabal de 

purga dels fangs es excessiu, la concentració dels fangs resulta molt baixa i perjudica al 

posterior tractament dels fangs. Si el cabal de purga es baix, els fangs s’acumulen al 

decantador i pot suposar una baixada del rendiment i l’entrada de fangs en fase de 

anaerobiosis amb la conseqüència de males olors i flotació de fangs decantats. 

4.3. Tractament proposat. Flotació per aire dissolt (DAF) 

4.3.1. Consideracions generals 

La flotació per aire dissolt, a part d’eliminar matèria sòlida i/o líquida de densitat inferior a la de 

l’aigua, permet eliminar matèria sòlida de densitat superior a l’aigua. Tot flotador disposa també, 

de una purga de fangs per eliminar els sòlids pesats decantats. 

Aquest tipus de tractament, a més a més, permet equipaments modulars fàcilment 

transportables i reaprofitables en el cas de trasllat necessari. 

4.3.2. Descripció del tractament 

El tractament per flotació de tipus DAF (Dissolved Air Flotation) es un tractament fisicoquímic 

que clarifica les aigües residuals a partir de remoure la matèria en suspensió com poden ser 

sòlids, greixos i olis.  

La separació de la matèria s’aconsegueix dissolvent a l’aigua residual aire a baixa pressió i 

posteriorment alliberant-lo a pressió atmosfèrica en tancs de flotació. Aquesta alliberació d’aire 

forma petites bombolles que s’adhereixen a la matèria en suspensió i la fan flotar a la superfície 

de l’aigua del tanc de flotació disminuït la seva densitat. 

4.3.3. Tipus de flotadors 

Al igual que els decantadors, per la forma poden ser: 

 Circular 

 Rectangulars (Figura 4.1) 
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Figura 4.1 Flotador Decantador Rectangular [TECEXSA] 

Per procés: 

 FAD T: Es sobresatura el caudal total. El saturador estarà ubicat a l’entrada del flotador, 

i aquest es alimentat amb el total de l’aigua residual perdent eficàcia en la saturació del 

fluid i exigint un manteniment important dels fluids. 

 FAD P: Es sobresatura part del caudal. Agafa part de l’aigua bruta pressuritzant-la, per 

conseqüent el manteniment dels equips és important ja que el equip es més petit i 

econòmic.   

 FAD R: Es sobresatura aigua de l’efluent, recirculant-la a l’alimentació. Utilitza un cabal 

d’aigua clarificada, amb el que optimitza el disseny i el manteniment del sistema de 

pressurització sent el cost de manteniment mínim. Per un altre costat, al sumar el cabal 

d’alimentació amb el de pressurització es dilueix la concentració a la entrada del 

flotador, augmenta el caudal d’alimentació i per aquest motiu també les dimensions del 

flotador. 

4.3.4. Paràmetres de disseny 

Els paràmetres de disseny d’aquest procés son els següents: 

 Velocitat ascensional o carga superficial: Cabal del fluid dividit entre la superfície del 

flotador 

 Taxa de pressurització: Percentatge del flux pressuritzat respecte al cabal d’aigua bruta. 
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A diferencia de la decantació, les característiques del floculant naturals de l’aigua residual no es 

un factor determinant ja que la separació dels SST depèn sobretot de la tensió superficial de les 

bombolles i de la capacitat ascensional. 

4.3.5. Fangs produïts 

Els fangs que se situen flotant a la superfície, també anomenats nates, impliquen una 

concentració de un 3 – 12% 

4.3.6. Productes químics 

El tractament fisicoquímic compost per una fase de coagulació i una fase de floculació, te com 

objectiu l’alteració de l’estat físic de les substancies de l’aigua residual mitjançant l’adició 

d’aquests productes per convertir-les en partícules capaces de ser separades per sedimentació 

o flotació. 

Consisteix en addicionar els composts químics per neutralitzar la carga dels sòlids col·loïdals i 

trencar així la seva estabilitat. Primer s’afegeix el coagulant, que produeix la desestabilització 

del sòlids col·loïdals per neutralització de les seves càrregues i així es produeixen partícules de 

major dimensions. Posteriorment, s’afegeix el floculant per unir els coàguls i així augmentar el 

volum d’aquests. 

4.3.7. Coagulant 

És un electròlit que s’afegeix a l’aigua, generalment una sal de ferro o alumini, que conté ions 

positius. Aquest fet produeix que els sòlids col·loïdals, de càrrega negativa, s’uneixin a les 

càrregues positives i es neutralitzi la càrrega. 

La optimització del procés de coagulació depèn de tres factors determinants: 

 pH 

 Agitació 

 Tipus de coagulant 

Per cada electròlit existeix un marge de treball, fora del qual es desaprofita el producte i 

disminueix el rendiment del procés. Per la correcció dels marges de treball, es possible l’adició 

d’una base com per exemple cal viva o sosa càustica. 

Per altre banda, l’agitació de la mescla permetrà una distribució homogènia dels reactius abans 

de que comenci a formar-se el coàgul. Aquesta mescla a de produir-se en el menor temps 

possible ja que el temps de coagulació és molt petit. 
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4.3.8. Floculant 

És un agent floculant que s’afegeix a l’aigua i aquesta es sotmesa a una agitació molt lenta que 

asseguri la mescla dels reactius a la vegada que no trenqui els flòculs ja formats. Els floculants 

usats poden ser minerals, com per exemple la sílice activada, o orgànics. Els més empleats 

són els minerals, també denominats polielectrolits per les seves càrregues elèctriques. Segons 

la seva naturalesa seran no iònics, aniònics o catiònics i la seva elecció dependrà d’assajos a 

laboratoris. 

Actuen de forma similar al coagulant, desestabilitzant a les partícules i unint-les posteriorment. 

Aquest procés es te de donar amb una agitació lenta i amb temperatures ambientals mitges o 

altes (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 Acció del floculant en l’aigua residual 
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4.4. Comparativa Decantació – Flotació 

A continuació es mostra una comparativa dels dos tractaments exposats anteriorment a la 

Taula 4.1 Comparativa Decantació – Flotació de TECEXSA 

. 
Taula 4.1. Comparativa Decantació – Flotació (TECEXSA) 
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4.5. Justificació de la solució adoptada 

L’actual depuradora te un temps de retenció molt elevat, especialment en el decantador. El 

dessorrador – desnatador que hi ha implantat, amb els seus respectius concentradors, es poc 

efectiu i també produeix una alta retenció hidràulica  

Degut a que l’aigua provinent dels centres alimentaris es altament biodegradable, el temps de 

retenció ha de ser el més ràpid possible. En cas contrari, com passa actualment, els sòlids 

surten al clavegueram i augmenten la DQO soluble,no complint d’aquesta manera amb les 

condicions de vessament del Col·lector Municipal del Corresponent Reglament Vigent. 

Donades les característiques dels diversos abocaments de la depuradora, es proposa el 

tractament escollit per la millora general del tractament primari i l’homogeneïtzació en el dipòsit. 

A més a més, el tractament fisicoquímic de tipus DAF permet ubicar les instal·lacions en l’actual 

espai disponible de la planta depuradora del centre d’abastiment alimentari. 

Per poder efectuar els càlculs, s'han recollit durant tot el temps que l’escorxador estava en 

règim de producció mostres per poder determinar les característiques de l’aigua d’entrada a la 

planta depuradora. 

4.5.1. Paràmetres de l’aigua d’entrada 

El cabal estimat a enviar al sistema de tractament s'avalua amb la depuradora treballant al 

màxim de la seva capacitat i es de 1.300 m3/dia. La capacitat de bombeig es de dos bombes de 

cabal nominal unitari 65 m3/h, considerant 20 h de treball. 

Els valors usuals de les aigües residuals d’un escorxador, donats pel Sr. Santi Marés, i els 

quals s’utilitzen com a dades de partida per poder procedir amb els càlculs són els següents: 

 SSV.- Sòlids Volàtils en Suspensió     60-80% SST 

 MES-SST.- Sòlids en Suspensió     3.200 - mg/l 

 DQOnd .- Demanda Química d’Oxigen  (no decantada)  6000 - mgO2/l 

 DQOd.- Demanda Química d’Oxigen (decantada)   1750 - mgO2/l 

 Olis i greixos        100-200 - mg/l 
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i fent referència als indicadors: 

 SSV/SST        60-80 % 

 DQOd/DQOnd        20-40 % 

 DQOd/SST        37.5-75 % 

 Greixos/SST        3,12-6,25 % 

4.5.2. Paràmetres de l’aigua de sortida 

El tractament exposat, es planteja per assolir unes reduccions demandades [Reglament 

metropolità d’abocaments d’aigües residuals, BOP Núm. 142 14/06/2004, p. 60] dels següents 

paràmetres: 

 MES o SST       < 750 mg/l 

 DQO         < 1500 mg/l 

 Olis i greixos       < 250 mg/l 

Tot i així, s’espera que amb el tractament escollit es superi amb una major eficiència aquests 

valors límits. 

Els objectius que s’assoliran [Metcalf & Eddy, 1997, p. 556] seran de: 

 SSV/SST        80-90 % 

 DBO         70-80 % 
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS PRODUCTIU 

5.1. Caracterització dels productes 

Les aigües residuals, tal i com s’ha comentat anteriorment, provenen d’un centre d’abastiment 

del sector alimentari d’una gran ciutat i en concret de l’escorxador d’aquest. 

El procés productiu de l’escorxador es basa en dues línies de matança diferents; la línia vaquí-

equí i la línia oví. El procés d’obtenció dels productes finals està descrit a les taules de l’Annex 

B. 

Un cop s’han dut a terme els diferents processos per tal d’oferir el producte final al consumidor, 

s’obtenen les quantitats dels diferents productes descrits a la Taula 5.1 Quantitats productes 

resultants escorxador donada per el Sr Santi Marés. 

Taula 5.1. Quantitats productes resultants escorxador 

  

Tipus de residu hora (4h/dia) [Kg] dia (4h/dia) [Kg] any (240 dies laborables) [Kg] 

Canals  3.063 12.255 2.941.200 

Pells 1.058 4.233 1.015.960 

Caps i potes  794 3.175 761.970 

Vísceres  264 1.058 253.990 

Triperia 529 2.116 507.980 

Sang 397 1.587 380.985 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL SISTEMA DE DEPURACIÓ 

ACTUALS I LÍNIA D’AIGUA RESIDUAL 

6.1. Inici del procés en planta fins bombeig a pretractament 

6.1.1. Descripció 

Els efluents de l’escorxador es concentren en una única arqueta de recepció que fa les funcions 

de dipòsit col·lector d'efluents (nº 1 – Plànol nº 1). Un agitador submergible agita l’aigua per tal 

de que la mescla sigui homogènia. Posteriorment els efluents són bombejats a cabal constant 

per dues bombes de 5 kW (una en funcionament continu i una d’emergència) controlades per 

mitjà d’un variador de freqüència que garanteix el màxim rendiment de la maquinària de 

filtració. 

L'estació de bombeig, les dues bombes descrites anteriorment, impulsa l'efluent cap a un 

sistema de desbast fix compost per quatre màquines que composen el tractament primari fins 

arribar al depòsit homogeneïtzador: 

 Rotofiltre 

 Dessorrador – Desgreixador 

 Concentrador de sorres 

 Desnatador 

6.2. Pretractament fins tanc homogeneïtzador 

6.2.1. Descripció 

6.2.1.1. Rotofiltre 

L’efluent bombejat entra al rotofiltre (nº 2 – Plànol nº 1) on es produeix la primera separació 

d’aquelles partícules superiors al pas de llum de la reixa del rotofiltre. Els sòlids son retirats 

mitjançant un cargol de vis sense fi i posteriorment transportats a un contenidor de residus final. 

6.2.1.2. Dessorrador - Desgreixador 

L’efluent entra per gravetat en un dessorrador – desgreixador (nº3 – Plànol nº1) que conté un 

pont dessorrador que fa la doble funció de retirar les sorres decantades i els flotants de la 

superfície. Aquests flotants apareixen gràcies a l’actuació de dos bufadors instal·lats de 5.5 kW 

que mitjançant l’aire fan que les nates surin a la superfície. Les sorres son recollides per la 
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bomba del pont dessorrador i enviades a un concentrador de sorres (nº4 – Plànol nº1). Les 

nates son arrastrades fins la platja de flotats i posteriorment a la tolva de nates.  

6.2.1.3. Desnatador 

El cabal d’aigua amb les nates entren al desnatador per gravetat (nº5 – Plànol nº1). Aquesta 

màquina separa les nates mitjançant unes pales que rasquen la superfície i van acaumulant les 

nates a una tolva per posteriorment ser enviades cap a un contenidor de residus. 

6.3. Homogeneïtzador i bombeig fins decantador 

6.3.1. Descripció 

6.3.1.1. Tanc homogeneïtzador 

La part d’aigua sense nates ni sorres resultant del tractament primari, entra al dipòsit 

d’homogeneïtzació (nº6 – Plànol nº1). El dipòsit està equipat amb un airejador submergible que 

garanteix una completa homogeneïtzació de l'influent vessat durant les hores de funcionament 

de la planta depuradora i permet la seva alimentació regular al tractament posterior. Aquest 

airejador evita un procés anaeròbic a l’interior del tanc d’homogeneïtzació, garantint 

l’oxigenació suficient de l’aigua durant el temps d’homogeneïtzació.  

Al dipòsit d’homogeneïtzació hi arriben els efluents de les aigües separades del concentrador 

de sorres i del desnatador. 

El dipòsit homogeneïtzador està dividit en dos compartiments, el de funcionament i el 

d’emergència. 

Les dues bombes instal·lades de 5 kW (iguals que les de l’arqueta de recepció) al dipòsit 

homogeneïtzador impulsen l’aigua cap al procés de decantació. 

6.3.1.2. Coagulació 

Al sortir del tanc d’homogeneïtzació, el efluent passa per un cabalímetre i posteriorment entra 

en el circuit de coagulació. L’aigua arriba a un dipòsit amb un agitador que, un cop se li injecta 

el coagulant clorur fèrric, agita la mescla perquè aquesta estigui ben homogènia i el coagulant 

pugui fer la seva funció. El coagulant es injectat a partir de dues bombes dosificadores (una en 

funcionament continu i l’altre d’emergència) de 0.25 kW cadascuna. 

El floculant, polielectròlit, està mesclant-se en un dipòsit amb aigua potable amb un agitador de 

0.75 kW. Aquest, un cop la mescla s’ha fet homogènia, es bombejat per dos bombes (una en 
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funcionament continu i l’altre d’emergència) de 0.37 kW cap a la línia d’aigua just abans d’entrar 

al decantador. 

6.4. Decantador i sortida d’aigua 

6.4.1. Descripció 

El cabal d’aigua amb l’addició dels reactius químics, entra al tanc de decantació (nº7 – Plànol 

nº1). Aquí, es produeix la separació dels fangs decantats Els fangs decantats son transportats 

al espessidor de fangs mitjançant dues bombes instal·lades de 2.2 kW. 

En el decantador també es generen nates. Aquestes son recirculades mitjançant una bomba de 

0.8 kW al desnatador on seran tractades i enviades al contenidor de residus.  

Les nates i els fangs son extrets mitjançant un pont decantador que funciona de la mateixa 

manera que el pont dessorrador instal·lat al dessorador – desgreixador. 

Un cop separats els fangs decantats i les nates que es puguin produir, l’aigua clarificada surt 

per el canal de sortida. 

6.5. Línia residus primaris 

6.5.1. Descripció 

La línia de residus primaris es composa dels SST retirats del rotofiltre, dessorrador – 

desgreixador i desnatador. Els residus generats per el rotofiltre i les sorres generades del 

dessorrador – desgreixador son transportats a un contenidor de residus. Les nates son 

transportades per gravetat a un contenidor de residus i on posteriorment s’uniran amb les 

sorres i els residus generats per les altres màquines per la seva evacuació. 

6.6. Espessidor de fangs i bombeig fangs decantats 

Els fangs decantats en el decantador son bombejats per dues bombes cap el espessidor de 

fangs. Al espessidor, els fangs decantats es van concentrant fins arribar a un mínim per poder 

ser bombejats mitjançant dos bombes de desplaçament positiu de 1.1 kW cap a la centrífuga. 

Prèviament que entrin a ser tractats a la centrífuga, als fangs se’ls hi afegeix un floculant 

catiònic per aglomerar els sòlids i obtenir un major volum. Un cop aquest fangs son 

centrifugats, es recullen mitjançant un cargol de vis sense fi i s’envien a un contenidor de 

residus. L’aigua que es recupera de la centrífuga es recirculada cap al dipòsit 

homogeneïtzador. 
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7. CÀLCUL I DIMENSIONAMENT NOVA MAQUINÀRIA 

7.1. Consideracions generals 

Per complir amb les especificacions descrites per el client i els límits d’abocament s’han de 

realitzar els càlculs de les màquines i instal·lacions que s’implementaran a la nova planta 

depuradora. El punt de partida seran les característiques descrites al Punt 4.5 Justificació de la 

solució adoptada. A partir d’aquí, s’anirà avançant per el procés fins arribar a les 

especificacions d’aigua de sortida que es demanen segons el Reglament d’abocament d’aigües 

residuals.. 

Les dades de partida de bombeig des de l’arqueta de recepció son les següents: 

 Qmitjà = 65 m3/h 

 Qpunta = Cp x Qnominal = 2 x 65 = 130 m3/h. 

Per conseqüent, el dimensionament sempre estarà fet sobre el cabal més elevat (Qpunta = 130 

m3/h). Tot i així es farà servir un Qseguretat = 162.5 m3/h 

7.2. Pretractament fins tanc homogeneïtzador 

7.2.1. Dessorrador 

L’aigua provinent de l’arqueta de recuperació entrarà per gravetat al nou dessorrador – reixa 

que s’haurà instal·lat on prèviament hi havia el dessorrodor – rotofiltre. S’aprofitarà la distribució 

ja existent de l’antiga planta depuradora. 

Les sorres que es volen capturar en aquest procés son les denominades sorres mitjanes, 

d’unes dimensions d’entre 0.5-2 mm. 

Basant-se en la llei de Stokes, es calcula la velocitat crítica de la sorra, suposadament esfèrica, 

per deduir l’àrea necessària per assolir una velocitat ascensional per sota de la velocitat crítica 

(Eq. 7.1) 

   
 

 
  
               

 
 

 Vs = Velocitat crítica (m/s) 

 r= Radi de las peces de sorra (mm) 

 g= Acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 

 μ=Viscositat dinàmica de l’aigua a 20 Cº (1,003 g/m·s) 

(7.1) 
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 ρ1=Densitat de la sorra silícia (1.0 g/cm3) 

 ρ2=Densitat de la sorra silícia (2.7 g/cm3) 

Per diàmetres de 0,5 mm, per tant de radi 0.25 mm, s’obté una Vs = 0.2309322 m/s 

Per diàmetres de 2 mm, per tant de radi 1mm, s’obté una Vs = 3.69491525 m/s 

Per conseqüent, per calcular l’àrea necessària per assolir la velocitat ascensional s’ha de fer 

servir la Vs vinculada a les partícules de sorres més petites (0.5 mm). 

D’aquest manera es tenen les següents dades que es resumeixen a la Taula 7.1 Paràmetres 

Dessorredor 

 
Q [m3/h] Va [m/s] A [m2] 

Cabal nominal 65 0,231 0,078 

Cabal punta 162,5 0,231 0,195 

Taula 7.1 Paràmetres Dessorredor 

Per tant considerarem un canal estàndard de 0.6 x 1.0 m que superarà en els dos casos l’àrea 

requerida. 

7.2.2. Reixa 

Després de que l’efluent hagi passat per el dessorrador, aquest passarà per una reixa d’escala 

que s’instal·larà per poder eliminar les partícules de sorra que encara estiguin mesclades amb 

l’aigua. 

Les característiques que ha de complir la reixa han de ser les següents: 

 Pas de llum de la reixa: 2 mm 

 Qpunta: 162.5 m3/h 

Atès a que les aigües anteriorment només eren tractades per un rotofiltre de 0.75 mm que 

sempre estava en “by-pass” i conegudes les dimensions dels sòlids dels escorxadors, apliquem 

un pas de sòlids suficientment gran per retirar una gran quantitat de matèria i descarregar així 

el rotofiltre posterior. 

Per tant, amb les especificacions descrites anteriorment, segons fabricant ECKO-CELKON, a 

les reixes d’escala, en condicions de bombeig el cabal s’ha de multiplicar per 2 i per 4 en 

condicions de canal. 

El cabal que s’ha de superar ha de ser de: 

 Qpunta = 325 m3/h. 
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La Taula 7.2 Tipus de reixa d’escala EKO-CELKON, mostra els diferents tipus d’escala que es 

poden seleccionar 

Nivell aigua abans reixa [mm] 400 500 600 700 800 900 

Q [m3/h] 146,6 198 257,4 318,6 378 439,2 

Taula 7.2 Tipus de reixa d’escala EKO-CELKON 

Per conseqüent, el vas ha de tenir 1100 mm de profunditat amb un nivell de reserva de 300 

mm. El centre de desaigua està situat a 100 mm de la cota màxima.  

Per tant, s’escollirà un canal d’ample 400 mm i alçada 1200 mm. 

7.2.3. Rotofiltre 

L’efluent entra al rotfiltre per gravetat,provinent del dessorrador – reixa. 

Les característiques que ha de complir el rotofiltre han de ser les següents: 

 Pas de llum del tramatge: 0.75 mm 

 Qpunta: 162.5 m3/h 

Els rotofiltres amb especificacions descrites, segons fabricant ESTRUAGUA, en condicions de 

bombeig d’aigües d’escorxador, el cabal es te de multiplicar per un coeficient de 1.5 sobre la 

taula del fabricant. 

Per conseqüent, el cabal que s’ha de superar ha de ser de: 

 Qpunta = 243.75 m3/h 

Per un rotofiltre de diàmetre de 915 mm, ja que només es disposa 1 m d’emplaçament, s’escull 

de la Taula 7.3 Tipus de rotofiltre ESTRUAGUA 

Longitud del tambor [mm] 970 1470 1970 

Q [m3/h] 251 382 513 

Taula 7.3 Tipus de rotofiltre ESTRUAGUA 

7.3. Homogeneïtzador i bombeig fins flotador 

7.3.1. Tanc homogeneïtzador 

Es disposa d’un homogeneïtzador de 4m de profunditat en forma de L (nº 6 – Plànol nº3), 

format per dos àrees solapades, amb un volum total de 341.3 m3. 
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La Taula 7.4 Distribució de les àrees mostra les dimensions de les àrees. 

 
Longitud [m] Ample [m] Alçada [m] Area [m2] Volum [m3] 

Àrea gran de la L 13,65 5,4 4 73,71 294,84 

Àrea petita de la L 7,7 5,05 4 38,885 155,54 

Taula 7.4 Distribució de les àrees 

La suma dels dos volums no dóna com a resultat el volum total de l’homogeneïtzador ja que les 

àrees es solapen. 

Actualment al tanc homogeneïtzador hi ha instal·lat un airejador submergible TSURUMI TRN 

75 de 7.5 kW (Annex E), que aporta 140 m3/h amb un coeficient d’aire/kW de (18.66 m3/h)*kW i 

funciona correctament no deixant sòlids ni flotats dins l’àrea petita 

Dins d’un homogeneïtzador hi ha 2 paràmetres a assolir per el seu correcte funcionament. 

7.3.1.1. Agitació 

Degut a la enorme concentració de sòlids i flotats, es valora que la zona de l’àrea petita del tanc 

on està instal·lat l’airejador no te decantacions. 

Per tant la potència de l’airejador TSURUMI sobre l’àrea petita es igual a 0.0483 kW/m3 

Per tal d’homogeneïtzar tota l’àrea gran es necessita calcular la potència que s’ha d’instal·lar a 

l’àrea per després, poder adquirir els agitadors que permetran homogeneïtzar la totalitat del 

tanc. 

Es suposa que el coeficient d’aire del airejador TSURUMI es el que es necessitarà per 

homogeneïtzar l’àrea gran. Per conseqüent si es divideix el volum de l’àrea gran entre el 

coeficient d’aire s’obté una potència requerida de 15.80 kW/h. 

S’instal·laran 2 agitadors de 7.5/4 kW de la marca AERO2 (ANNEX E), de doble velocitat, per 

variar la potencia consumida en funció dels nivells del tanc d’homogeneïtzació. D’aquesta 

manera s’obtindrà un estalvi energètic quan el nivell d’aigua sigui baix. 

A la Taula 7.5 Coeficient volum i potència es resumeixen els coeficients i potències per els 

diferents volums del tanc 

 
Volum [m3] Potència total [kW] Coeficent  [ 

Màxim 343,13 22,5 0,06557281 

Mitjà 238,8 15,5 0,06490787 

Taula 7.5 Coeficient volum i potència 
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7.3.1.2. Aireig 

El coeficient d’aireig necessari [M&E, 1997, p. 537] als tancs airejats es de 0.01 – 0.015 (m3 

d’aire/m3 aigua)*min 

Si s’assumeix que els nous agitadors AERO2 introdueixen 18,66 m3 d’aire/kW, s’extrapola i 

s’obté la Taula 7.6 Coeficients aireig nous agitadors per volum 

 
Volum [m3] 

Coeficient 
Aire [(m3 

aire/m3)*min] 

Coeficient 
Aire [(m3 

aire/m3)*h] 

Aire 
requerit 

[m3 
aire/h] 

Aire 
Tsurumi 

[m3 
aire/h] 

Aire 2 
AERO2 [m3 

aire/h] 
Aire total [m3 

aire/h] 

Màxim 
341,13 0,1 0.6 2046,78 140 279,9 419,9 

341,13 0,015 0,9 307,017 140 279,9 419,9 

Mitjà 
238,8 0,01 0,6 143,28 140 149,28 289,28 

238,8 0,015 0,9 214,92 140 149,28 289,28 

Taula 7.6 Coeficients aireig nous agitadors per volum 

El aire total dels airejadors es superior al aire requerit. Per conseqüent el coeficients finals son 

de 1.23 i 1.21 (m3 d’aire/m3 aigua)*min per el volum màxim i el volum mitjà respectivament. 

7.3.2. Serpentí - Coagulació 

Segons dades del Sr. Santi Marés, la dosificació de clorur fèrric (FeCl3) en un litre d’aigua 

residual és de 200 mg/l. Per tant, a partir de la Taula 7.7 Dades càlcul quantitat FeCl3 i usant la 

(Eq. 7.2) s’obté el cabal de FeCl3 necessari per el cabal de circulació de l’aigua. 

Concepte Simbol Valor Unitat 

Cabal Q 65 m3/h 

Dosificació de FeCl3 R 200 mg/l 

Concentració FeCl3 dosificat C 40 % 

Concentracio FeCl3 pur C 80 mg/l 

Densitat del FeCl3al 40% ϒ 1,49 Kg/l 

Temps de contacte t 1,5 min 

Taula 7.7 Dades càlcul quantitat FeCl3 

   
     

     
 

Finalment s’obté un cabal de FeCl3 (Qc) de 8.72 l/h. 

El coagulant necessita un temps de contacte de 1.5 minuts per reaccionar amb l’aigua. Per 

aquest motiu, es calculen els metros de serpentí a partir de la instal·lació de coagulant ja 

existent. A la taula 7.8 Minuts a partir de línies de coagulant ja existents es mostren els minuts 

que esta el coagulant amb contacte amb l’aigua a la instal·lació ja existent. 

  

(7.2) 
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Línia Material PN 
DE/DN 
[mm] 

Diàmetre 
Real 

[mm] Àrea [m2] 

Volum 
[m

3
] 

metro 
lineal 

Longitud 
[m] 

Cabal 
[l/min] 

Temps 
[min] 

4A/B Acer 25 100 100,00 0,007854 7,85 6 1083,33 0,0435 

4C Acer 25 150 150,00 0,0176715 17,67 7 1083,33 0,1142 

4D Acer 25 80 80,00 
0,0050265

6 5,03 3 1083,33 0,0139 

4F Inoxidable 25 300 300,00 0,070686 70,69 1,75 1083,33 0,1142 

4G/H PVC 10 200 200,00 0,031416 31,42 1,2 1083,33 0,0348 

7.8 Minuts a partir de línies de coagulant ja existents 

Les línies fan referència al Plànol nº4. 

La suma de tots els temps donen com a resultat 0.32 min. Si restem del 1.5 min els 0.32 min, 

ens don com a resultat que el coagulant encara té de restar amb contacte amb l’aigua 1.18 min 

Per conseqüent si s’aplica  la fórmula del cabal (Eq. 7.3) 

      

S’obté una longitud de 74.67 m. 

7.4. Flotador fins desaigua arqueta recuperació 

Degut a les limitacions d’espai, es considera que el flotador haurà d’ocupar un espai 

transportable d’ample 2,5 m com a màxim. 

La relació típica geomètrica de superfície (RF)de flotació oscil·la entre 3:1 - 4:1, i considerant 

que la càrrega superficial (CS), que pot acceptar un flotador esta entre 0,5 - 9,6 m3/m2*h [M&E, 

1997, p. 282], i una recirculació màxima del 50 % [M&E, 1997, p. 278] dimensionem el vas de 

flotació següent: 

A continuació es defineixen les característiques per poder calcular les dimensions del flotador: 

 Q = Cabal aigua d’entrada 

 R = Cabal de circulació 

 Qtotal = Q + R 

 CS = Càrrega superficial 

 A = Àrea 

 RF = Relació geomètrica llargada x amplada 

 l= Longitud 

 a= Amplada 

(7.3) 
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A la Taula 7.9 Dades característiques flotador i la Taula 7.10 Dimensions flotador es mostren 

com s’arriba a les dimensions i quines son aquestes dimensions del flotador respectivament. 

Q [m3/h] R [%] Qtotal [m3/h] CS [m3/m2*h] A [m2] RF a [m] l [m] 

65 50 97,5 3 32,5 4 2,850439 11,40175 

65 50 97,5 5 19,5 4 2,20794 8,831761 

Taula 7.9 Dades característiques flotador 

Per tant, es triaran les dimensions del flotador següent: 

a [m] l [m] A [m2] 
Qtotal 
[m3/h] 

CS [m3/m2*h] 

2,5 10 25 97,5 3,9 

Taula 7.10 Dimensions flotador 

Respecta a la pressió que haurà de treballar la bomba de pressurització de la recirculació, es 

calcularà a partir de la fórmula de la relació A/S (Eq. 7.4) considerant els valors [M&E, 1997, p. 

281], i considerant que els fangs primaris son de mes dificultat de flotar que els fangs biològics  

 

 A/S=Coeficient aire/sòlids a extreure (ml aire/mg) 

Es suposa un valor de 0.015 [M&E, 1997, p. 281] 

 R = Cabal de circulació (m3/h) 

 Na= Solubilitat de l’aire en aigua a temperatura (ml/l) 

 f= Fracció de l’aire dissolt a la pressió P 

Es suposa un valor de 0.8-0.95 [M&E, 1997, p. 554] 

 P= Pressió absoluta (atm) = (p+101.35)/101.35 

 p= Pressió manomètrica (Bar) 

 Sa= Concentració de sòlids d’entrada aigua (mg/l) 

 Q= Cabal d’aigua a tractar(m3/h) 

La Taula 7.11 Resultats fórmula A/S mostra la pressió obtinguda 

A/S 
[ml/mg]  T [ºC] Na [ml/l] P [atm] p [bar] f 

Q 
[m

3
/h] Sa [mg/l] R [m

3
/h] 

0,0150 20 18,7 4,828 3,880 0,85 65 2515 32,5 

Taula 7.11 Resultats fórmula A/S 

 

(7.4) 
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Per calcular la matèria seca (Eq. 7.5): 

 

La matèria seca resultant es de 163.475 Kg/h. Aquesta matèria seca del flotador surt amb un 

espessiment del 3-4 % pel qual el volum de fangs que haurà d’arrossegar el flotador serà de 

4086.875 Kg/h. Si considerem els fangs similars a la densitat de l’aigua, aleshores el volum 

serà de 4.086875 m3/h. 

A la Taula 7.12 Resum característiques flotador apareixen totes les característiques finals del 

flotador. 

 

Valor Unitats 

Superfície de flotació efectiva 2,5 x 10 m2 

Capacitat d'arrosegament de les pales 4,09 m3/h 

Pressió de la bomba del sistema de dissolució 3,88 bar 

Cabal bomba dissolució 32,5 m3/h 

Taula 7.12 Resum característiques flotador 

La bomba escollida que compleix les especificacions es la Bomba SP-30-7 de 4.4 bar a 34 m3/h 

  

(7.5) 
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8. ESCRIPCIÓ DE LES NOVES INSTAL·LACIONS DEL SISTEMA DE 

DEPURACIÓ I NOVA LÍNIA D’AIGUA 

8.1. Inici del procés en planta fins bombeig a pretractament 

8.1.1. Descripció 

L’aigua residual arribarà a l’arqueta de recepció, on romandrà agitada per l’agitador 

submergible ja existent. El nivell de l’aigua del dipòsit serà controlat per un controlador de nivell. 

Aquest nivell ultrasònic serà el que decidirà, mitjançant el variador de freqüència, el cabal que 

bombejarà una de les dues bombes ja instal·lades prèviament (una en funcionament continu i 

l’altre d’emergència i cabal punta) a l’actual planta de depuració cap al pretractament. 

8.1.2. Electricitat i instrumentació 

Subministrament i muntatge de cable elèctric apantallat de secció 2x1,5 mm2 i de 30 m, 

passant a través de les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, (Annex C) i 

connexió d’un controlador de nivell ultrasònic d’intensitat 4 - 20 mA. Aquest controlador de nivell 

estarà subjectat segons especificacions (Annex D). 

8.1.3. Maquinària 

No es realitzarà cap modificació de la maquinària actual. Es mantindran les dos bombes 

d’impulsió de 5 kW i l’arqueta de recepció no es modificarà (nº 1 - Plànol nº 3). 

8.1.4. Canonades 

Es mantindrà la canonada existent d’acer provinent de l’arqueta de recepció i s’hi connexionarà, 

en la mateixa posició que alimenta al rotofiltre actual, una prolongació en PVC tipus PN-10 i DE 

160 mm fins al dessorador – reixa nou (nº 2 – Plànol nº 3), mantenint les vàlvules actuals i 

incorporant els colzes del mateix DE necessaris per canvis de direcció segons les 

especificacions de l’emplaçament.j 

S’incorporarà una vàlvula de comporta metàl·lica de DN 150 per bloquejar el fluid en cas de 

que sigui necessari. Connexió mitjançant brida boja DN 150 de PVC tipus PN-10. 

Canonada suportada amb cadireta d’acer galvanitzat i distanciades un màxim de 2 m entre 

elles (Annex D). 



Pág. 34  Memoria 

 

8.2. Pretractament fins tanc homogeneïtzador 

8.2.1. Descripció 

Desmuntatge del rotofiltre, dessorrador – desgreixador, concentrador de sorres i desnatador 

actuals i instal·lació i muntatge de la nova maquinària que prèviament haurà estat construïda en 

taller de nova implantació. 

La nova maquinària, el dessorrador - reixa (nº 2 – Plànol nº 3) i el rotofiltre (nº 3 –Plànol nº 3), 

formaran el pretractament de la planta.  

L’aigua bombejada provinent de l’arqueta de recepció entrarà al dessorrador – reixa (Plànol nº 

5.1). Aquest, estarà dividit en dos compartiments: 

 En primer lloc l’aigua entrarà al dessorrador on seran eliminades les partícules entre 0.5 

– 2 mm reduint la velocitat de pas perquè les sorres decantin. 

 En segon lloc, l’aigua passarà per la reixa d’escala on seran eliminades les partícules 

superiors a 2 mm. 

Les sorres seran extretes mitjançant un cargol de vis sense fi (nº4 – Plànol nº3) en el cas del 

dessorrador i mitjançant la mateixa reixa d’escala en el cas de la reixa. Després, mitjançant una 

tolva, seran enviades a un contenidor de residus finals. 

Posteriorment les aigües residuals arribaran per gravetat al rotofiltre (Plànol nº 5.2.), on s’haurà 

instal·lat un tramatge de 0.75 mm per eliminar les partícules superiors a aquestes dimensions. 

Les sorres extretes del rotofiltre seran enviades a un contenidor final de residus. 

8.2.2. Electricitat i instrumentació 

8.2.2.1. Dessorrador - Reixa 

Subministrament i muntatge de cable elèctric de secció 2x1,5 mm2 i 20 m, passant a través de 

les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini (Annex C) i connexió amb: 

 Boia de nivell de contacte. La boia s’instal·larà davant la reixa i estarà subjectada per un 

angle ajustable segons especificacions (Annex D) 

 Inductor de posició per la reixa. L’inductor de posició estarà instal·lat a la reixa i haurà 

de ser regulat a tal efecte (ja vindrà incorporat amb la reixa) 
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 Dues parades d’emergència (una pel dessorrador i una altre per la reixa). S’instal·laran 

de manera que sigui fàcil accedir a la seva activació, per tant seria convenient col·locar-

les en els llocs adequats.  

Subministrament i muntatge de cable elèctric de secció 3x2,5 mm2 i 20 m, amb aïllament de 

1000 V, passant a través de les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, 

(Annex C) i connexió amb: 

 Motorreductor al dessorrador de 0,55 Kw, corresponent al cargol de vis sense fi 

 Motorreductor de la reixa de 1,55 kW, corresponent a la reixa 

8.2.2.2. Rotofiltre 

Subministrament i muntatge de cable elèctric de secció 2x1,5 mm2 i 25 m, passant a través de 

les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, (Annex C) i connexió amb: 

 Dues electrovàlvules de neteja de 1” tipus PN-16 amb pre-filtre, una interna i una altra 

externa, de 8 W de potència cadascuna. Les electrovàlvules estaran emplaçades al 

costat oposat al motorreductor del rofofiltre. 

 Una parada d’emergència. S’instal·larà de manera que sigui fàcil accedir a la seva 

activació, per tant seria convenient col·locar-la en un lloc adeqüat. 

Subministrament i muntatge de cable elèctric de secció 3x2,5 mm2 i 28 m, amb aïllament de 

1000 V, passant a través de les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, 

(Annex C) i connexió d’un motorreductor del rotofiltre de 0,75 kW, corresponent al rotofiltre. 

8.2.3. Maquinària 

8.2.3.1. .Dessorrador - Reixa 

Instal·lació i muntatge d’un vas nou d’acer inoxidable AISI 304 amb connexió amb canonada 

d’entrada provinent de l’arqueta de recepció. Aquest vas va elevat a una alçada de 1,40 m per 

tal de poder enviar per gravetat l’aigua al rotofiltre i podrà tractar un cabal de 120 m3/h. 

Instal·lació i muntatge interior d’una reixa tipus escala amb filtratge de 2 mm i de 1,5 kW de 

potència.  
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8.2.3.2. Rotofiltre 

Instal·lació i muntatge de dues electrovàlvules connectades al rotofiltre (una de rentat extern i 

una altra de rentat intern) alimentades per aigua de companyia en funcionament intermitent per 

netejar el tambor del rotofiltre. 

8.2.4. Canonades 

Instal·lació i muntatge d’una canonada principal de PVC tipus PN-10 de DE 200 mm, 

connectada amb brida boja al dessorrador - reixa per la part inferior, incorporant una vàlvula de 

comporta metàl·lica DN 200. 

Instal·lació i muntatge d’una canonada de sobreiximent del desorrador - reixa de PVC tipus PN-

10 i DE 200 mm, que connecta amb una “T” la canonada principal provinent de la part inferior 

de la reixa. 

Instal·lació i muntatge d’una canonada d’entrada al rotofiltre connectada amb la canonada 

principal amb soldadura de PVC, PN-10 i DE 200 mm amb una vàlvula de comporta metàl·lica 

DN 200. 

Instal·lació i muntatge d’una canonada de sortida del rotofiltre en PVC tipus PN-10, de DE 200 

mm, connectada amb peça T a la canonada principal. S’instal·larà una vàlvula de comporta 

entre la sortida i la “T” reduïda de la canonada de sobreiximent. 

Instal·lació i muntatge d’una canonada de sobreiximent del rotofiltre de PVC tipus PN-10 i DE 

160 mm, que connecta amb una “T” reduida de DE 160/200 a la canonada de sortida del 

rotofiltre. 

Instal·lació i muntatge d’un tram de “by-pass” de PVC tipus PN-10 de DE 200 mm entre la 

canonada de sortida del rotofiltre amb la canonada d’entrada al rotofiltre. S’instal·larà una 

vàlvula de comporta per donar pas al fluid en cas que es vulgui aïllar el rotofiltre. 

Aquesta canonada principal acaba entrant al tanc d’homogeneïtzació a través d’un passamur, 

ja existent, en acer inoxidable de DN 200 mm.  

Totes les canonades descrites estan suportades amb cadires de ferro galvanitzat col·locades 

amb una distància màxima entre elles de 2 m (Annex D). 
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Instal·lació i muntatge en el dessorrador - reixa de dues purgues de DN 50 mm per buidat amb 

les corresponents vàlvules de bola de DN 50 mm, que vessa l’aigua al canal de recollida 

d’aigües, tots en PVC tipus PN-10. 

Instal·lació i muntatge en el rotofiltre d’una purga de DN 50 mm amb les corresponent vàlvula 

de bola de DN 50 mm que vessa al canal de recollida d’aigües, tot en PVC tipus PN-10. 

Instal·lació i muntatge d’una canonada de PVC tipus PN-10 i DE 75 des de l’arqueta de serveis 

(nº5 – Plànol nº3) fins al dessorrador – reixa. S’instal·larà una vàlvula de retenció de bola PN-

10 I DN 80 juntament amb una vàlvula de comporta de DN 80.S’instal·laran els colzes 

necessaris perquè la canonada pugui adaptar-se fàcilment al emplaçament.  Aquesta 

canonada serà suportada pel mateix grup de suports realitzats per al serpentí - coagulador, 

realitzats amb ferro galvanitzat i col·locats al mur de l’homogeneïtzador, amb una distància 

màxima entre elles de 2 m  

8.2.5. Obra civil 

Muntatge d’una passarel·la galvanitzada de 0.8 m d’ample i 3.5 m de longitud entre el 

dessorrador – reixa i el rotofiltre.  

Muntatge d’escala d’accés a la passarel·la d’alçada 1,2 m. 

Tots els materials seran de ferro galvanitzat en calent. Els materials de suport hauran de ser 

biguetes de IPN 80. 

8.3. Homogeneïtzador i bombeig fins flotador 

8.3.1. Descripció 

Entrada de l’efluent per gravetat al tanc homogeneïtzador (nº6 – Plànol nº3), on romandrà 

airejat abans de ser enviat cap el tanc de flotació on es separaran els greixos i els fangs 

decantats de l’aigua. 

S’instal·laran dos agitadors superficials flotants de doble velocitat, de 7,5/4 kW de potència 

cadascun. Aquests agitadors evitaran un procés anaeròbic en l’interior del tanc 

d’homogeneïtzació, garantint l’oxigenació suficient de l’aigua durant el temps 

d’homogeneïtzació. A més a més es mantindrà l’airejador instal·lat prèviament en el tanc de 7,5 

kW de potència. 
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Posteriorment dues bombes ja existents de 5 kW (una de funcionament continu i l’altre en cas 

d’emergència) bombejaran el cabal cap el flotador controlades per un variador de freqüència. 

Per tal de controlar el nivell de l’aigua en el tanc s’instal·larà un controlador de nivell ultrasònic 

que mantindrà el fluid entre els límits establerts. 

S’instal·larà també, una sonda redox per mesurar el potencial oxidant de l’aigua. 

8.3.2. Electricitat i instrumentació 

8.3.3. Tanc d’homogeneïtzació 

Subministrament i muntatge de dos cables elèctrics de secció 3x4 mm2 i 36 m cadascun, amb 

aïllament de 1000 V, passant a través de les canaletes existents i distribuïts per caixes de PVC 

o alumini, (Annex C) i connexió de dos agitadors superficials de 7,5 /4 kW de potència 

cadascun. Els agitadors estaran subjectats amb cable d’acer inoxidable, suportat en els pilars 

existents pròxims al seu emplaçament. El cable d’acer inoxidable tindrà suficient gruix per 

suportar l’esforç dels agitadors (8 mm). 

Subministrament i muntatge de cable elèctric de secció 2x1,5 mm2 i 30 m, passant a través de 

les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, (Annex C) i connexió d’un 

controlador de nivell ultrasònic d’intensitat 4-20 mA. El controlador s’instal·larà pròxim al mur 

del tanc d’homogeneïtzació, sent visible entre el serpentí i el pretractament. Es subjectarà 

mitjançant suport en acer galvanitzat o inoxidable segons especificacions (Annex D). 

Subministrament i muntatge de cable elèctric de secció 2x1 mm2 i 30 m, passant a través de les 

canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, (Annex C) i connexió d’una sonda 

redox d’intensitat 4-20 mA. La sonda estarà muntada pròxima al controlador de nivell i estarà 

suportada amb un sistema de gomes de fàcil accés (Annex D). 

8.3.4. Maquinària  

No es modificarà la maquinària existent. El tanc d’homogeneïtzació continuarà amb les 

mateixes dimensions i només incorporarà dos airejadors flotants nous. 

8.3.5. Canonades 

8.3.5.1. Serpentí – Dossificació reactius 

Instal·lació i muntatge d’un serpentí amb canonada de PVC tipus PN-10 i DE 160 mm de tres 

anades i tres tornades de 10 m de llargada cadascuna-. Connectat amb brida boja a la 
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canonada de l’actual homogeneïtzador al decantador, aprofitant el tram del cabalímetre. Al final 

del serpentí, aquest seguirà sense deixar el mur fins connectar amb colze de PVC de 90º al 

col·lector del flotador. 

Es necessitarà de la col·locació de dues vàlvules de comporta DN 150 mm per tal de poder 

conduir el flux d’aigua per on es desitgi en cas de manteniment. Les vàlvules estaran 

connectades mitjançant brida boja. 

Les canonades del serpentí estaran suportades al mur de l’homogeneïtzador mitjançant suports 

de ferro galvanitzat. Per la canonada que connecta el serpentí amb el col·lector del flotador, 

s’utilitzaran suports de cadira d’acer galvanitzat separats entre elles en 2 m com a màxim 

(Annex D). 

Al serpentí s’hi connectaran les dosificacions dels reactius (coagulant, base i floculant) utilitzant 

collarins de DE 160 mm.  

També serà convenient un collarí amb sortida de DE 50 mm per buidat d’aquest en cas de 

necessitat per manteniment. 

8.3.5.2. Col lector flotador 

Muntatge i instal·lació d’un col·lector al flotador, en material d’acer inoxidable AISI 304 tipus 

PN-10 de DN 300 mm que connecta amb brides boges la canonada provinent del serpentí, 

previ a una ampliació de l’amidament de 150 fins a 300 mm. Aquest col·lector tindrà inserides 

dues sortides cap al flotador amb el que connectaran amb DN 200 mm i incorporarà dues 

vàlvules tipus comporta del mateix diàmetre DN 200 mm. 
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8.4. Flotador fins desaigua arqueta recuperació 

8.4.1. Descripció 

Instal·lació i muntatge d’un flotador (nº7 – Plànol nº3) nou a la planta depuradora. El flotador 

estarà situat paral·lel al dipòsit de fangs. 

El tractament fisicoquímic per aire dissolt proposat tindrà lloc dins del flotador. Els fangs flotats 

seran arrastrats mitjançant les pales a una platja que els conduirà a una tolva de recollida de 

fangs. Els fangs decantats seran extrets a partir d’unes purgues situades al fons del vas 

mitjançant un cargol de vis sense fi. 

Instal·lació i muntatge de tota la instrumentació nova necessària per a l’ús del flotador (Plànol 

nº 5.3) que consistirà en: 

 Dos motorreductors, un per l’arrossegament de les pales de recollida de fangs flotats 

que ens assegurar un rescat sense agitació i l’altre per cargol sens fi de purga de fangs 

decantats 

 Posicionador de les pales d’acer inoxidable AISI 304 

 Vàlvula pneumàtica 

 Sonda de pH amb canya submergida que incorpora el elèctrode 

 Una parada d’emergència 

8.4.2. Electricitat i instrumentació 

Subministrament i muntatge de dos cables elèctrics de secció 3x2,5 mm2 i 60 m cadascun, amb 

aïllament de 1000 V, passant a través de les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o 

alumini, (Annex C) i connexió de dos motorreductors de 0,55 kW de potència cadascun. 

Subministrament i muntatge de cable elèctric de secció 2x1,5 mm2 i 70 m, passant a través de 

les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, (Annex C) i connexió amb: 

 Posicionador de pales  

 Parada d’emergència, instal·lada en lloc adequat per accedir-hi amb facilitat. 

 Vàlvula pneumàtica per purgues. La vàlvula pneumàtica estarà instal·lada sota el vas 

del flotador, a la sortida dels fangs i estarà accionada per una electrovàlvula 

comandada des de la línia d’aire. 

 Sonda de medició del pH, amb amplificador amb sortida d’intensitat 4-20 mA.  
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8.4.3. Maquinària 

Instal·lació i muntatge d’una planta de flotació de nova implantació paral·lela al dipòsit de fangs. 

La planta reposarà sobre potes falcades d’acer inoxidable. La pota emplaçada en el fos existent 

paral·lel al decantador serà suportada mitjançant bigueta de formigó a construir. 

El flotador estarà compost del següent material: 

 Vas inoxidable AISI 304. 

 Sistema de rascat de pales amb motorreductor de 0,55 kW de potència. 

 Sistema d’extracció de fangs decantats amb motorreductor de 0,55 kW de potència i 

vàlvula pneumàtica 

 Tolva de fangs. 

 Purga de buidat del vas. 

8.4.4. Canonades 

Instal·lació i muntatge de la sortida d’aigua neta mitjançant canonada de PVC tipus PN-10 de 

DE 250 mm que connecta el flotador amb l’arqueta de recuperació. 

L’entrada a l’arqueta de recuperació serà passant per l’actual forat existent entre la recollida de 

flotats del decantador i el sostre de l’arqueta de recuperació. El suport es realitzarà mitjançant 

les biguetes existents i suports a construir amb cadiretes d’acer galvanitzat o inoxidable (Annex 

D). 

Instal·lació, muntatge i connexió d’una purga de PVC tipus PN-10 i DE 50 mm al fons del vas 

que envia l’aigua a la canaleta de serveis (aigua que del procés de la depuradora que no te 

valor, aquella que s’acumula en el terra). S’instal·larà una vàlvula de bola per poder tancar el 

pas de l’aigua quan sigui necessari. 

8.4.5. Obra civil 

Enderroc i posterior construcció de tota la paret vista per entrar al flotador. Aquest enderroc 

serà necessari degut a les mides del flotador. Un cop que el flotador estigui dins la planta de 

tractament, el mur serà construït de nou, modificant l’emplaçament del ventilador existent per 

tal que aquest no afecti a l’emplaçament del vas flotador. 

L’empresa contractada s’encarregarà de gestionar les runes generades per l’enderroc de la 

paret. 
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Construcció d’unes escales amb canvi de direcció de 0.8 m d’amplada, partint davant del grup 

de dissolució d’aire passant per sobre el col·lector del flotador fins arribar a una alçada de 1,80 

m. 

Construcció d’una passarel·la de 14 m de longitud i 0,8 m d’amplada, feta amb “tramex”. Els 

materials seran de ferro galvanitzat en calent i els suports seran collats al flotador instal·lat. 

Aquesta passarel·la haurà de superar un pilar i tindrà barana de 80 cm d’alçada. 

8.5. Arqueta de recuperació i bombeig a grup de dissolució 

8.5.1. Descripció 

Es procedirà a la recuperació d’aigua, principalment provinent del flotador i altres serveis. 

Aquesta recuperació es farà a través de dues bombes noves i una canonada que alimenta al 

grup de dissolució d’aire. 

A l’arqueta de recuperació (nº8 – Plànol nº3) es farà un vessador per mantenir el nivell d’aigua  

També s’instal·larà una canonada d’aigua neta per arrancades del grup de dissolució d’aire. 

8.5.2. Electricitat i instrumentació 

Subministrament i muntatge de cable elèctric de secció 2x1,5 mm2 i 45 ml, amb aïllament de 

1000 V, passant a través de les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, 

(Annex C) i connexió de dues bombes centrífugues Grundfos de 7,5 kW cadascuna. 

Subministrament i muntatge de cable elèctric de secció 2x1,5 mm2 i 45 ml, passant a través de 

les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, (Annex C) i connexió amb: 

 Dos controladors de nivell mínim de boia de contacte per protecció de les bombes 

centrífugues  

 Electrovàlvula per control del nivell d’aigua de l’arqueta de recuperació d’intensitat  

8.5.3. Canonades 

Instal·lació i muntatge d’una canonada en PVC tipus PN-16 de DE 90 mm, des de l’arqueta 

existent de recuperació fins al grup de dissolució d’aire (nº 9 – Plànol nº 3). Canonada 

suportada amb cadiretes de ferro galvanitzat col·locades en les biguetes existents en el tram i 

biguetes a construir, fins arribar a l’alçada de l’entrada que li correspon al grup de dissolució 

d’aire. 
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Instal·lació i muntatge d’un col·lector de PVC tipus PN-16 i DE 90 mm amb dos vàlvules de 

papallona DN 80 mm, que incorpora a cada ramal una connexió a un autoacoplament d’on 

penja la bomba submergida. 

Instal·lació i muntatge d’una canonada d’acer galvanitzat, inserida a la línia actual d’aigua de 

xarxa de 1 ½” amb electrovàlvula i que estarà actuada per nivell. 

Muntatge i subministrament d’una canonada de vessament en acer inoxidable de DN 300 mm, 

connexionada al forat de 300 mm existent entre l’arqueta de recuperació i el canal d’evacuació 

final. 

8.5.4. Obra civil 

Enderrocament parcial de part de la passarel·la existent per fer dues trampes d’accés i 

substituir per dues trampes de “tramex” per pas de la gent. 

Reforç de bigues IPN-80 per sustentar l’actual passarel·la existent. 

8.6. Grup dissolució d’aire 

8.6.1. Descripció 

Muntatge i instal·lació d’un equip de pressurització d’aire. L’equip estarà situat en 

l’emplaçament actual del dipòsit de floculant, paral·lel al mur del decantador existent (nº 9 – 

Plànol nº3). 

Aquest equip dissoldrà l’aire a l’aigua i tindrà el funcionament adequat perquè funcioni de 

manera automàtica la relació d’aigua i aire. 

L’equip rebrà aigua de les bombes de l’arqueta de recuperació ja clarificada i les reinjectarà a 

les aigües provinents de l’homogeneïtzador una mica abans de l’entrada al flotador on 

prèviament, les aigües provinents de l’homogeneïtzador, hauran sigut tractades amb els 

reactius. 

8.6.2. Electricitat i instrumentació 

No es modificarà cap aspecte d’electricitat i instrumentació. 
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8.6.3. Maquinària 

Muntatge d’un equip nou de pressurització compost per calderí d’acer inoxidable de 350 l. 

L’equip disposa de: 

 Un mesurador de pressió 

 Regulador de pressió d’aire entre 1-8 bar 

 Dos rotàmetres 

 Vàlvula de purga 

 Un injector 

 Vàlvules de bola 

 Vàlvula de sobrepressió de ½” timbrada a 8 bar 

També incorpora quadre elèctric de control d’aquests automatismes així com dues entrades de 

24 V de potencial per interaccionar amb el flotador. L’equip estarà tot muntat sobre bancada 

d’acer feta amb bigueta de IPN 65. 

8.6.4. Canonades 

Subministrament i instal·lació de dues canonades entre el grup de dissolució i el flotador, amb 

canonada de PVC tipus PN-16 i DE 63 mm. Connexions a partir de soldadura d’acer inoxidable 

a les canonades de DN 200 del flotador. Prèviament, s’hauran instal·lat dues vàlvules de 

membrana DN 65 just abans de l’entrada al flotador. 

8.7. Dossificació reactius 

8.7.1. Descripció 

Aquest equip s’encarregarà d’addicionar els productes químics a l’aigua a tractar. Aquests 

productes són:  

 Coagulant 

 Floculant 

 Base 

De la maquinària existent s’utilitzaran els dipòsits de coagulant i floculant, així com les bombes 

dosificadores d’ambdós reactius. No obstant, es modificarà la posició del dipòsit i les bombes 

dosificadores del floculant. Es mantindrà l’agitador del dipòsit del floculant amb una potència de 

0.75 kW. 
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Com a maquinària nova, s’instal·larà un dipòsit per a la base (sosa càustica) i les bombes 

dosificadores corresponents Boyser de 0.25 kW cadascuna.  

També s’instal·larà un controlador de nivell mínim per a cada un dels dipòsits dels productes 

químics (coagulant, floculant i base). 

8.7.2. Electricitat i instrumentació 

Subministrament i muntatge de tres cables elèctrics de secció 2x1,5 mm2, passant a través de 

les canaletes existents i distribuït per caixes de PVC o alumini, (Annex C) i connexió d’un 

controlador de nivell mínim de reactiu per a cada un dels dipòsits: coagulant, floculant i base. 

Els controladors de nivell s’instal·laran en els dipòsits i estaran subjectats segons 

especificacions (Annex D). 

Longitud dels cables elèctrics:  

 60 m per al coagulant 

 45 m per a la base 

 50 m per al floculant 

Subministrament i muntatge de dos cables elèctrics de secció 3x2,5 mm2 de 45 m cadascun, 

amb aïllament de 1000 V, passant a través de les canaletes existents i distribuïts per caixes de 

PVC o alumini, (Annex C) i connexió de dues bombes Boyser peristàltiques dosificadores per a 

la base de 0.25 kW cadascuna. 

8.7.3. Maquinària 

No es modificarà la maquinària existent dels reactius coagulant i floculant. S’incorporaran les 

dues bombes noves per la dosificació de la base. 

8.7.4. Canonades 

8.7.4.1. Dossificació coagulant 

Connexió a la canonada d’impulsió existent en PVC tipus PN-10 i DE 20 mm de la línea de 

coagulant (nº 10 – Plànol nº 3) d’una ampliació de canonada nova fins connexió al serpentí 

amb collarí de PVC tipus PN-10 i DE 160 a través d’injector i vàlvula de bola. Suports 

mitjançant anclatges de PVC per petites canonades cada 0,5 m. 
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8.7.4.2. Dossificació floculant 

Desmuntatge de tota la canonada existent d’aspiració i impulsió actuals de floculant (nº 11 – 

Plànol nº3) per ser traslladada a la nova posició. La canonada d’aspiració romandrà en la 

mateixa posició respecte al dipòsit traslladat, mentre que la d’impulsió es farà tota nova, només 

aprofitant el col·lector de les bombes. 

Instal·lació i muntatge de la canonada pendent en PVC tipus PN-10 i DE 20 mm, des de la 

connexió amb el col·lector vell fins a la connexió entre el col·lector del flotador i la canonada 

provinent del serpentí, mitjançant collarí de PVC tipus PN-10 i DE 160, a través d’injector i 

vàlvula de bola. 

8.7.4.3. Dossificació base 

Instal·lació i muntatge d’una canonada nova d’impulsió en PVC tipus PN-10 i DE 20 mm, des 

del dipòsit de sosa (nº 12 – Plànol nº 3) perpendicular fins al darrer tram del serpentí. Connexió 

al serpentí mitjançant collarí en PVC tipus PN-10 i DE 160 a través d’injector i vàlvula de bola. 

Instal·lació i muntatge d’un col·lector d’impulsió en canonada de PVC tipus PN 10 i DE 20 mm, 

per connexionar amb les dues bombes dosificadores noves, incloent-hi les vàlvules de bola. 

Instal·lació i muntatge d’un col·lector d’aspiració en canonada de PVC tipus PN 10 i DE 25 mm, 

per connexionar amb les dues bombes dosificadores noves, incloent-hi les vàlvules de bola. 

Instal·lació i muntatge d’una canonada nova d’aspiració en PVC tipus PN-10 i DE 25 mm, des 

de les bombes noves dosificadores amb un tram perpendicular, Aquesta darrera línea portarà 

una vàlvula de retenció especial per la sosa. 

8.7.5. Obra civil 

Modificació de l’emplaçament del grup de dosificació de floculant. El dipòsit i les bombes que 

seran instal·lats en paral·lel al mur del tanc d’homogeneïtzació.  

Les bombes existents de dosificació del floculant estan suportades sobre un peu de formigó 

que haurà de ser enderrocat. Caldrà construir un peu d’iguals característiques en el nou 

emplaçament. 

Instal·lació i muntatge del grup de dosificació de la base. El dipòsit i bombes dosificadores amb 

la construcció d’un nou peu de formigó on reposaran les noves bombes. 
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8.8. Línies de fangs a espessidor 

8.8.1. Descripció 

El procés consistirà en una caiguda per gravetat dels flotats i dels fangs decantats del flotador 

al espessidor de fangs ja existent per ser incorporats al sistema existent de tractament de 

fangs. El sistema de tractament de fangs no es modificarà, deixant així, la maquinària i les 

instal·lacions intactes. 

8.8.2. Canonades 

Subministrament i instal·lació d’una canonada tapada de DN 300 mm d’acer inoxidable, 

connectada a la sortida de la tolva de fangs del flotador fins vessament a l’espessidor de fangs. 

Subministrament i instal·lació d’una canonada tapada de DN 100 mm d’acer inoxidable, 

connectada a la sortida de fangs decantats del flotador fins vessament a l’espessidor de fangs. 

Aquesta línia incorpora una vàlvula pneumàtica d’accionament simple tipus “sandvitx”. 

Connectada amb brida boja DN 100. 

8.9. Línia d’aire 

8.9.1. Descripció 

Per al grup de pressurització d’aire i altres serveis tals com accionament de vàlvules i neteja, 

s’utilitzarà la línia d’aire ja instal·lada a l’emplaçament. Es procedirà a fer una connexió a la línia 

d’aire existent de 3/4” de diàmetre mitjançant una clau de pas. 

8.9.2. Canonades 

Instal·lació i muntatge d’una canonada de DN 1” en ferro galvanitzat des de la toma de contacte 

fins al quadre de distribució d’aire a l’equip de pressurització.  

Aquest quadre incorporarà: 

 Un manoreductor de ½” 

 Un manoreductor de 3/8” 

 Una electrovàlvula de ½” 

 Una electrovàlvula de 3/8” 

 Dos vàlvules de bola ½” 

 Dos vàlvules de bola 3/8” 
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Del quadre de pressió surten dos línies. La de ½” que alimenta el grup de dissolució i la de 3/8” 

que alimenta els accionaments pneumàtics com les vàlvules. 

Tub flexible en conducció d’aire de poliamida de diàmetre de 8-10 mm fins a connexió a injector 

d’aire de grup de dissolució. Connectat amb enllaços ràpids pneumàtics segons DIN 73378 

Tub flexible en conducció d’aire de poliamida de diàmetre de 4-6 mm fins a connexió a vàlvula 

pneumàtica de fangs decantats del flotador. Connectat amb enllaços ràpids pneumàtics segons 

DIN 73378 
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8.10. Serveis generals 

La depuradora disposa de tots els serveis generals necessaris actualment ja existents a la 

planta. Aquests serveis fan referència principalment a els de xarxa d’aigua potable i a la 

escomesa d’electricitat. 

8.10.1. Xarxa d’aigua potable 

El cabal diari mitjà de consum és aproximadament de 10 m3/dia i el seus principals usos són els 

serveis pel personal de la depuradora, el laboratori i la neteja de la maquinària de la EDAR. 

També s’utilitza per les preparacions de les solucions dels additius químics. 

Aquesta xarxa esta distribuïda a tota la planta mitjançant un anell amb canonada de 1” amb 

diferents escomeses. 

Les canonades i la distribució d’aigua compleixen el Reglament vigent sobre la distribució i 

conducció d’aigües potables. 

8.10.2. Escomesa d’electricitat: 

Es disposa d’una escomesa elèctrica suficient per fer funcionar la totalitat de la potència 

instal·lada a la depuradora. Aquesta potència instal·lada és de 80 kW. 

La planta disposa de les canalitzacions suficients al sostre per poder conduir els cables tant de 

potència com de maniobra. Degut a que es produeix un canvi de maquinària en emplaçaments 

pròxims no es necessari muntar mes canaletes i només es procedirà a conduir els cables 

mitjançant tubs de protecció segons Reglament de Baixa Tensió. 

Tots aquells cables que deixin de prestar serveis, així com les seves conduccions específiques, 

s’eliminaran per tal d’optimitzar la xarxa elèctrica. 

Tant les instal·lacions d’escomesa i instal·lacions interiors compleixen el vigent Reglament de 

Baixa Tensió. 
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8.11. Edificis 

L’espai on s’ubicarà la instal·lació objecte d’aquest projecte forma part del complex 

d’abastiment alimentari d’una gran ciutat. 

L’edificació on es realitzarà la instal·lació està separada de la resta del complex i formada per 

espais oberts transitables. 

La construcció de l’edifici ja existent, on s’emplaçarà la instal·lació, està realitzada amb 

estructura i parets de bloc de formigó. 

L’edificació té accés directe des de l’exterior, mitjançant dues portes peatonals. 

La superfície del local on s’ubicarà la instal·lació és de 899,84 m2. 

L’edifici es composa de tres dependències: 

 Zona de laboratori, control i serveis: 98,05 m2 

 Zona de depuració: 705,25 m2 

 Zona de càrrega i descàrrega: 96,54 m2 
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9. IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

9.1. Destí previst dels residus finals 

A continuació s’enumeren els elements que generen residus sòlids de desbast i quin tipus de 

sòlids generen: 

 Dessorrador:        Sorres 

 Reixa:         Residus < 2mm 

 Rotofiltre:        Residus sòlids < 0,5 mm 

Tots aquests residus són conduïts a un contenidor de residus final. 

Altres elements que produeixen residus sòlids: 

 Cambra de flotació      Fangs 

Els fangs produïts pel flotador provenen de purgues inferiors decantades i fangs flotats. 

Tots els fangs produïts en el flotador són recollits per l’espessidor de fangs i enviats per sistema 

de bombeig a un sistema de tractament de fangs (ja existent en la planta) amb centrífuga i amb 

una capacitat de 5 - 10 m3/h. 

El residus sòlids finals passen a un contenidor, recollit per una companyia de residus 

autoritzada per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

9.2. Consideracions d’impacte ambiental 

La instal·lació es realitza per adequar els vessaments de l’escorxador als límits desitjats i 

especificats al punt 4.5 Justificació de la solució adoptada ja que d’aquesta manera els límits 

estaran per sota de l’actual límit que estableix el Reglament d’abocament d’aigües residuals. 

No es preveu la presència d'olors desagradables en l’atmosfera propera a les instal·lacions ja 

que en tot moment l'efluent a tractar es mantindrà en fase aeròbica tant al dipòsit 

homogeneïtzador, com al propi procés de tractament per flotació d’aire dissolt. 

L’evacuació sistemàtica de fangs i el manteniment i neteja de les instal·lacions evitaran la 

possible producció d'olors desagradables. 
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Millora del tractament primari d’una EDAR per la implantació d’un flotador Pág. 53 

 

10. PRESSUPOST 

10.1. Consideracions generals sobre el pressupost 

Totes les partides definides en el pressupost estan relacionades amb la maquinària i 

instal·lacions descrites en el capítol 8 Descripció de les noves instal·lacions del sistema de 

depuració i nova línia d’aigua i amb les tasques desenvolupades per els treballadors (honoraris, 

oficina, material, etc). Cada partida del pressupost fa referència a la instrumentació, maquinària, 

canonades i obra civil de cadascun dels processos descrits (a excepció de les partides 

relacionades amb els treballadors) 

Quan es parla de dimensionament de canonades, les canonades de plàstic PVC es mesuren 

amb la dimensió DE, diàmetre exterior, mentre que les canonades d’acer inoxidable es 

mesuren amb DN, diàmetre nominal. 

Les vàlvules i les brides son donades amb les dimensions de DN i colzes segons norma PN-10 

DIN 2576. 
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10.2. Inici del procés en planta fins bombeig a pretractament 

10.2.1. Instrumentació 

Concepte Tipus Unitats Preu unitari [€/unitat] 
Preu total 

[€] 

Inici del procés en planta fins bombeig a pretractament 

Controlador de 
nivell Ultrasònic 4-20 mA 1 1170,43 1170,43 

     TOTAL 

   

1.170,43 €  

10.2.2. Canonades 

Concepte 
DE/DN 
[mm] 

PN [bar] Material 
Longitud 

[m] 
Unitats 

Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Inici del procés en planta fins bombeig a pretractament 

Canonada 160 10 PVC 10 - 29,52 295,2 

Vàlvula 
comporta 

150 10 Fundició- - 1 217,1 217,1 

Colze 160 10 PVC - 7 25,31 177,17 

Suport 
- - 

Acer 
galvanitzat 

- 6 46,71 280,26 

Connexió 
brida boja 

150 10 PVC   2 71,86 143,72 

 
       

TOTAL 
      

1.113,45 €  

El preu total de la partida es de: 2283.88 € 
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10.3. Pretractament fins tanc homogeneïtzador 

10.3.1. Instrumentació 

Concepte Tipus Unitats Preu unitari [€/unitat] 
Preu total 

[€] 

Pretractament fins tanc homogeneïtzador 

Boia de nivell De contacte 1 82,93 82,93 

Inductor De posició 1 149,64 149,64 

Parades 
emergència Emergència 

3 
91,35 365,38 

     TOTAL 

   

506,61 €  

10.3.2. Maquinària 

Concepte Material Quantitat Preu unitari [€/Unitat] 
Preu total 

[€] 

Pretractament fins tanc homogeneïtzador 

Vas 
dessorrador - 
reixa Acer inoxidable 1 28443,11 28443,11 

     TOTAL 
   

28.443,11 €  
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10.3.3. Canonades 

Concepte DE/DN[mm] PN [bar] Material 
Longitud 

[m] 
Unitats 

Preu 
unitari 

[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Pretractament fins tanc homogeneïtzador 

Canonada 200 10 PVC 15 - 37,72 565,87 

Canonada 200 10 Acer inox. 3 - 101,37 304,11 

Canonada 160 10 PVC 3 - 29,52 88,56 

Canonada 75 10 PVC 20 - 10,87 217,49 

Suports 
canonada  

200 - 
Ferro 

galvanitzat 
- 6 76,23 457,37 

Peça T 200 10 PVC - 3 55,93 167,78 

Colze 200 10 PVC - 7 33,65 235,57 

Colze 160 10 PVC - 1 25,33 25,33 

Colze 75 10 PVC - 5 18,41 92,05 

Vàlvula 
comporta 

80 10 Fundició - 1 148,50 148,50 

Vàlvula de bola 80 10 Fundició - 1 162,50 162,50 

Vàlvula 
comporta 

200 10 Fundició - 4 320,72 1282,87 

Canonada 
purga 

50 10  PVC 18 - 5,46 98,30 

Vàlvula de bola 50 10 Fundició - 3 20,12 60,36 

Suport 75 - 
Ferro 

galvanitzat 
- 10 137,72 1377,25 

Electrovàlvula 
rotofiltre 

1" rosca 16 PVC - 2 88,62 177,25 

Connexió brida 200 10 PVC - 10 107,78 1077,84 

Peça T reduïda 160/200 10 PVC - 1 62,37 62,37 

Connexió brida 80 10 PVC - 2 93,72 187,44 

        TOTAL 
      

6.788,81 €  

10.3.4. Obra civil 

Concepte Tipus Material Quantitat 
Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Pretractament fins tanc homogeneïtzador 

Passarel·la 
galvanitzada 
0.8 m x 3.5 m 

tramex 
Acer 

galvanitzat 
1 1000 1000 

Escala d’accés 
1.2 m alçada 

tramex 
Acer 

galvanitzat 
1 400 400 

      TOTAL 
    

 1400,00 €  

El preu total de la partida es de: 37138.53 € 
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10.4. Homogeneïtzador i bombeig fins flotador 

10.4.1. Instrumentació 

Concepte Tipus Unitats Preu unitari [€/unitat] 
Preu total 

[€] 

Homogeneïtzador i bombeig fins flotador 

Controlador de 
nivell 

Ultrasònic 4-20 mA 1 1166,23 1166,23 

Sonda redox 
 

1 375,45 375,45 

     TOTAL 

   

1541,68 €  

10.4.2. Canonades 

Concepte DE/DN [mm] 
PN 

[bar] 
Material 

Longitud 
[m] 

Unitats 
Preu 

unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Homogeneïtzador i bombeig fins flotador 

Canonada 160 10 PVC 75 - 29,52 2214,07 

Colze 160 10 PCV - 20 25,33 506,59 

Vàlvula 
comporta 

150 10 Fundició - 2 217,10 434,19 

Collarí  160 10 PVC - 3 25,75 77,25 

Collarí  50 10 PVC - 1 7,19 7,19 

Cadireta 
160 - 

Acer 
galvanitzat 

- 3 73,23 219,70 

Suport 
160 - 

Ferro 
galvanitzat 

- 5 132,81 664,07 

Connexió brida 150 10 Acer - 3 71,86 215,58 

Vàlvula 
comporta 

200 10 Fundició - 2 318,89 637,78 

Col·lector 150/300/200 10 PVC - 1 708,98 708,98 

        TOTAL 
      

6164.43 €  

10.4.3. Canonades 

Concepte Tipus Unitats Preu unitari [€/unitat] 
Preu total 

[€] 

Homogeneïtzador i bombeig fins flotador 

Agitador Superficial 2 8203,59 16407,19 

     TOTAL 

   

16407,19 €  

El preu total de la partida es de: 24113.30 € 
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10.5. Flotador fins desaigua arqueta recuperació 

10.5.1. Instrumentació 

Concepte Tipus Unitats Preu unitari [€/unitat] 
Preu total 

[€] 

Flotador fins desaigua arqueta recuperació 

Parada 
emergència 

Emergència 1 91,02 91,02 

Sonda pH Ultrasònica 4-20 mA 1 375,45 375,45 

Posicionador de 
les pales 

- 1 111,38 111,38 

     TOTAL 

   

577,84 €  

10.5.2. Canonades 

Concepte 
DE/DN 
[mm] 

PN 
[bar] 

Material 
Longitud 

[m] 
Unitats 

Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Flotador fins desaigua arqueta recuperació 

Canonada 250 10 PVC 24 - 49,70 1192,81 

Vàlvula 
pneumàtica 

250 10 Fundició - 1 291,62 291,62 

Colze 250 10 PVC - 4 45,63 182,51 

Purga 50 - PVC 6 - 5,46 32,77 

Cadireta - - 
Acer 

galvanitzat 
- 10 76,23 762,28 

Connexió brida 250 10 PVC - 1 165,87 165,87 

        TOTAL 
      

2.627,86 €  

10.5.3. Maquinària 

Concepte Material Quantitat Preu unitari [€/Unitat] 
Preu total 

[€] 

Flotador fins desaigua arqueta recuperació 

Flotador acer inoxidable 1 72203,59 72203,59 

     TOTAL 
   

72.203,59 €  
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10.5.4. Obra civil 

Concepte Tipus Material Quantitat 
Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Flotador fins desaigua arqueta recuperació 

enderroc i 
construcció paret 
5 x 4 m  

- 
totxo formigó 

15 cm 
20 m2 102,99 2059,88 

Construcció 
passarel·la i 
escala tramex 

Acer 
galvanitzat 

17 m 
118,32 2011,50 

      TOTAL 
    

4.071,38 €  

El preu total de la partida es de: 79480.67 € 

10.6. Arqueta de recuperació i bombeig a grup de dissolució 

10.6.1. Instrumentació 

Concepte Tipus Quantitat Preu unitari [€/Unitat] 
Preu total 

[€] 

Arqueta de recuperació i bombeig a grup de dissolució 

Boia de nivell 
 

2 82.93 174,85 

Electrovàlvula 1 ½” 1 206,66 206,67 

     TOTAL 
   

381,52 €  

10.6.2. Canonades 

Concepte 
DE/DN 
[mm] 

PN 
[bar] 

Material 
Longitud 

[m] 
Unitats 

Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Arqueta de recuperació i bombeig a grup de dissolució 

Canonada 90 16 PVC 18 - 10,78 194,01 

Colze 90 16 PVC - 6 8,14 48,86 

Suport  - - 
Ferro 

galvanitzat 
- 9 13,77 123,95 

Col·lector 90 16 PVC - 1 231,56 231,56 

Vàlvula 
papallona 

80 16 - - 2 111,80 223,59 

Canonada  1 ½” - 
Acer 

galvanitzat 
9 - 7,66 68,98 

Canonada 
vessador 

300 - 
Acer 

inoxidable 
- 1 475,45 475,45 

Connexió brida 80 16   - 5 40,12 200,6 

        TOTAL 
      

1.567,01 €  
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10.6.3. Maquinària 

Concepte Tipus Quantitat Preu unitari [€/Unitat] 
Preu total 

[€] 

Arqueta de recuperació i bombeig a grup de dissolució 

Bombes Centrífuga 2 135,93 271,86 

     TOTAL 
   

271,86 €  

10.6.4. Obra civil 

Concepte Tipus Material Quantitat 
Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Arqueta de recuperació i bombeig a grup de dissolució 

Reforç passarel·la 
existent amb 
biguetes 

IPN-80 - 2 402,99 805,99 

Enderrocament 
passarel·la 
existent i 
construcció 2 
trampes accés 

- - - 898,20 898,20 

      TOTAL 
    

1.704,19 €  

El preu total de la partida es de: 3924.58 € 

10.7. Grup dissolució d’aire 

10.7.1. Instrumentació 

Concepte Tipus Quantitat Preu unitari [€/Unitat] 
Preu total 

[€] 

Grup dissolució d’aire 

Injector 
 

1 111,57 111,74 

Vàlvula 
sobrepressió 

 
1 259,74 259,74 

Rotàmetre 
 

2 351,28 702,56 

     TOTAL 
   

1074,04 €  
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10.7.2. Canonades 

Concepte DE/DN [mm] PN [bar] Material 
Longitud 

[m] 
Unitats 

Preu 
unitari 

[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Grup dissolució d’aire 

Canonada 63 16 PVC 8 - 5,46 43,69 

Colze 63 16 PVC - 8 3,04 24,32 

Connexió brida 65 16 PVC - 8 63,85 510,80 

Vàlvula 
membrana  

65 16 Fundició - 2 171,26 342,51 

        TOTAL 
      

921,32 €  

10.7.3. Maquinària 

Concepte Tipus Quantitat Preu unitari [€/Unitat] 
Preu total 

[€] 

Grup dissolució d’aire 

Equip dissolució 
aire - 1 14191,62 14191,62 

     TOTAL 
   

14.191,62 €  

El preu total de la partida es de: 16186.98 € 
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10.8. Dossificació reactius 

10.8.1. Instrumentació 

Concepte Tipus Unitats Preu unitari [€/unitat] 
Preu total 

[€] 

Dossificació reactius 

Controlador de 
nivell  

3 147,31 441,92 

     TOTAL 

   

441,92 € 

10.8.2. Canonades 

Concepte DE/DN [mm] 
PN 

[bar] 
Material 

Longitud 
[m] 

Unitats 
Preu 

unitari 
[€/m] 

Preu total 
[€] 

Dossificació reactius 

Canonada 20 25 PVC 24 - 0,54 12,96 

Canonada 25 16 PVC 4 - 0,69 2,76 

Colze 20 25 PVC - 19 0,49 9,31 

Colze 25 16 PVC - 4 0,62 2,48 

Vàlvula de bola 
impulsió 

20 25 PVC - 5 17,63 88,15 

Vàlvula de bola 
aspiració 

25 16 PVC - 3 21,70 65,10 

        TOTAL 
      

180,76 € 

10.8.3. Maquinària 

Concepte Tipus Quantitat Preu unitari [€/Unitat] 
Preu total 

[€] 

Dossificació reactius 

Bomba 
dossificadora Periestàltiques 2 885,03 1770,06 

     TOTAL 
   

1.770,06 €  
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10.8.4. Obra civil 

Concepte Tipus Material Quantitat 
Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Dossificació reactius 

Enderrocament 
peus formigó 

  Formigó 4 89,82 359,28 

Construcció peus 
suport bombes 
floculant i base 

  Formigó 2 119,76 239,52 

      TOTAL 
    

598,80 € 

El preu total de la partida es de: 2991.54 € 

10.9. Línies de fangs a espessidor 

10.9.1. Canonades 

Concepte DE/DN [mm] 
PN 

[bar] 
Material 

Longitu
d [m] 

Unitat
s 

Preu 
unitari 

[€/Unitat
] 

Preu total 
[€] 

Línies de fangs a espessidor 

Canonada 300 - 
Acer 

inoxdiable- 
12 - 88,02 1056,24 

Canonada 100 - 
Acer 

inoxidable 
10 - 31,74 317,4 

Connexió brida 100 - - 
 

1 27,58 27,58 

        TOTAL 
      

1401,22 €  

El preu total de la partida es de: 1401.22 € 

10.10. Línia d’aire 

10.10.1. Instrumentació 

Concepte DN [mm] 
PN 

[bar] 
Material 

Longitud 
[m] 

Unitats 
Preu 

unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Línia d’aire 

Electrovàlvula 1/2" rosca - 
 

- 1 75,85 75,85 

Electrovàlvula 3/8" rosca - 
 

- 1 69,47 69,47 

        TOTAL 
      

145,32 €  
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10.10.2. Canonades 

Concepte DN [mm] 
PN 

[bar] 
Material 

Longitud 
[m] 

Unitats 
Preu 

unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Línia d’aire 

Canonada 1" - 
Ferro 

galvanitzat 
15 - 3,35 50.25 

Manoreductor 1/2" - 
 

- 1 21,52 21,52 

Manoreductor 3/8" - 
 

- 1 19,47 19,47 

Vàlvula de bola 1/2" - 
 

- 2 17,67 35,34 

Vàlvula de bola 3/8" 
   

2 15,89 31,98 

        TOTAL 
      

158,56 €  

El preu total de la partida es de: 303.88 € 
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10.11. Electricitat 

10.11.1. Muntatge cables 

Concepte Secció [mm2] 
Potència 

[kW] 
Unitats 

[m] 
Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Muntatge cable 

Instal·lació cable 3 x 4 1 225 7,95 1789,22 

Instal·lació cable 3 x 2,5 1 225 6,67 1498,20 

Instal·lació cable 2 x 1,5 1 750 3,74 2806,89 

Instal·lació cable 2 x 1 1 90 3,42 307,80 

Instal·lació cable 2 x 1,5 apantallat 1 225 4,01 902,69 

      TOTAL 
   

 

7.304,80 €  

10.11.2. Connexió a potència 

Concepte Tipus Material Quantitat 
Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Connexió a potència 

Connexió a 
motors trifàsics 

    18 77,84 1401,20 

Connexions a 
senyals i 
alimentacions 
monofàsiques 

    25 18,56 464,07 

Connexions 
apantallades i 
senyals 

    5 68,86 344,31 

      TOTAL 
   

 

2.209,58 €  

10.11.3. Ampliació quadre elèctric 

Concepte Tipus Material Quantitat 
Preu unitari 
[€/Unitat] 

Preu total 
[€] 

Ampliació quadre elèctric 

Proteccions 
quadre potència 

    15 171,86 2577,84 

Proteccions 
maniobra 

    20 93,41 1868,26 

Botoneres de 
control 

    15 45,51 682,63 

      TOTAL 
   

 

5.128,74 €  

El preu total de la partida es de: 14643.12 € 
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10.12. Honoraris 

Es mostra en el Diagrama 10.1 Distribució de les setmanes invertides per la realització del 

projecte la distribució temporal per realització de tasques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 10.1 Distribució de les setmanes invertides per la realització del projecte 
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S’ha considerat que es contracta a un enginyer i un delineant a jornada completa, 8h al dia, per 

el desenvolupament d’aquest projecte amb una durada de 6 mesos. 

Concepte Quantitat Mesos Preu unitari [€/mes] 
Preu total 

[€] 

Honoraris 

Enginyer  1 6 1500 9000 

Delineant 1 6 1200 7200 

     TOTAL 
   

16200 €  

 

El preu total de la partida es de: 16200,00 € 

10.13. Despeses 

En aquesta partida s’inclouen totes aquelles despeses relacionades amb el material i el espai 

físic, així com dietes i desplaçaments, que s’ha necessitat perquè els treballadors poguessin 

desenvolupar la seva activitat amb normalitat. 

Concepte Quantitat Mesos Preu unitari [€/mes] 
Preu total 

[€] 

Despeses 

Lloguer oficina  1 6 1100 6600 

Electricitat 1 6 75 450 

Aigua 1 6 30 180 

Desplaçaments 30 6 2 360 

Dietes 30 6 8 1440 

Material d’oficina 1 6 20 120 

Connexió a 
Internet 

1 6 25 150 

     TOTAL 
   

9300 €  
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10.14. Resum partides. Pressupost final 

Número Partides Preu [€] 

10.2 Inici del procés en planta fins a pretractament 2283,88 

10.3 Pretractament fins tanc homogeneïtzador 37138,53 

10.4 Homogeneïtzador i bombeig fins flotador 24113,3 

10.5 Flotador fins desaigua arqueta recuperació 79480,67 

10.6 Arqueta de recuperació i bombeig a grup de dissolució 3924,58 

10.7 Grup dissolució d’aire 16186,98 

10.8 Dosificació reactius 2991,54 

10.9 Línies de fangs a espessidor 1401,22 

10.10 Línia d’aire 303,88 

10.11 Electricitat 14643,12 

10.13 Despeses 9300,00 

   TOTAL PARTIDES 191767,7€ 

S’aplicarà un 2% d’imprevistos a la suma de partides de maquinària i instal·lacions per 

les possibles anomalies que es puguin donar en el transcurs de la realització del 

projecte. 

 
Imprevistos 2 % 3835,35 € 

TOTAL PARTIDES 195603,05 € 

Es sumaran els honoraris dels treballadors a les partides actuals. 

10.15 Honoraris 16200,00 € 

TOTAL PARTIDES 211803,05 € 

Finalment es defineix un benefici industrial per l’elaboració del projecte d’un 7% sobre 

el total del pressupost. 

 
Benefici industrial 7% 14826,24 € 

TOTAL PARTIDES 226629,27 € 

Pressupost final 

PRESSUPOST FINAL 226629,27 € 
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A continuació es mostra el Gràfic 10.1 Distribució percentual dels pressupostos on es pot 

apreciar el pes de cada partida dins el valor del pressupost final. 

 
 

Gràfic 10.1 Distribució percentual dels pressupostos 

Es pot observar que la partida més alta correspon a la implantació de la nova 

maquinària, el flotador, per el desenvolupament del nou tractament per flotació d’aire 

dissolt. 
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CONCLUSIONS 

El principal objectiu d’aquest projecte és millorar les característiques de l’aigua residual d’una 

planta depuradora per tal d’assolir els límits d’abocament del Reglament metropolità 

d’abocaments d’aigües residuals. 

L’antic tractament implantat a la planta depuradora no funciona atès que els temps de retenció 

hidràulics produeixen fermentacions; les quals originen escapaments de fangs al decantador. 

El principal causant del incompliment del límit d’abocament són els sòlids, els quals també 

comporten un increment elevat de DQO. 

Les mesures correctores més significatives són l’anulació del canal dessorrador i la substitució 

del decantador per un flotador de tipus DAF. 

Amb les millores descrites anteriorment, es redueix el temps de retenció a un 50 % i es 

garanteix la sortida de sòlids a la xarxa de clavegueram. 

Per adequar l’aigua residual del flotador es necessari modificar el pretractament. 

Un cop implantat el tractament primari elaborat en aquest projecte, es podria procedir a la 

recuperació d’aigües per ús d’aigües grises a partir de l’elaboració d’un procés secundari 

biològic. 

S’hauria de revisar la línia de fangs existent un cop implantat el nou sistema de flotació, atès 

que un dels punts generadors de contaminació son els fangs acumulats. 

Es recomana incrementar la capacitat de centrifugat dels fangs per assegurar diàriament tota la 

seva centrifugació. 
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