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A.1 Pla de Control del Procés
A.1.1 Relació de punts de control
El control analític del procés s’efectuarà en els punts següents:
Control de la línia d’aigua
•

Arribada de l’aigua bruta

•

Tractament biològic

•

Sortida efluent
Control línia de fangs

•

Espessiment de fangs

•

Deshidratació

Els punts de control es poden identificar al gràfic del procés:

Fig. A.1. Esquema del procés de l’EDAR

A.1.2 Control de la línia d’aigua
Aigua bruta
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Mesures i Determinacions
Cada dues hores:
o

Aspecte

o

Temperatura

o

pH

Un cop per setmana:
o

MES

o

NTK

o

DBO5

o

DQO

Mostres:

Seran mostres puntuals.

Reactor biològic
•

En bassa
Mesures i Determinacions
Cada dia:
o

Oxigen dissolt

o

Sòlids sedimentables a 30 m (V30)

o

Sòlids en suspensió

o

Índex volumètric de fangs (IVF)

o

Càrrega màssica

o

Sòlids en suspensió volàtils

Mostres:
•

Les mostres seran puntuals.

En decantació secundària
Mesures i Determinacions
o

Un cop per setmana:

o

Volum de fangs recirculats

o

Sòlids en suspensió del fang

o

Volum de fangs en excés

Aigua tractada
Determinacions
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Cada dues hores:
o

Aspecte

o

Temperatura

o

pH

Cada setmana:
o

MES

o

DBO5

o

DQO

o

NTK

Mostres:

Les mostres seran puntuals.

A.1.3 Control línia de fangs
Espessidors
Mesures i Determinacions
Cada dia:
o

Cabal de fangs purgats

o

pH

Mostres:

Les mostres seran puntuals

Deshidratació
Mesures i Determinacions
Cada dia:
o

Control de la floculació

Cada setmana:
o

Consum de polielectròlit

o

Producció fangs deshidratats

o

Humitat fang deshidratat

Cada mes:

Mostres:

o

Contingut de matèria orgànica en el fang

o

Contingut de matèria mineral en el fang
Les mostres seran puntuals.

Nota: Si per a l’adequat control del procés, així ho exigeix, s’haurà de
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canviar la periodicitat de la presa de mostres.

A.1.4 Models de Parts de Control
S’adjunten models de Parts de Control que s’utilitzen en una EDAR segons el Programa de
Control del Procés abans proposat.
Els parts esmentats tenen les missions següents:
•

Fiscalització per part del Cap Planta de l’exacte compliment del programa establert.

•

Fiscalització per part de l' Agència Catalana de l'Aigua del comportament de la
depuradora durant l’explotació.
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LÍNIA D’AIGUA ____________________________________ ANÀLISI BÀSIC

DIA

DBO

AIGUA BRUTA

AIGUA TRACTADA

(mg/l)

(mg/l)

DQO

EDAR
de......

OBSERVACIONS:

MES

NTK

DBO

DQO

MES

RENDIMENTS (%)
--

NTK

DBO

DQ
O

--

MES

NTK

3

3

residus/1000

3

m

EDAR de ..........................................................

ENTRADA

RENDIMENT

SORTIDA

ENTRADA

RENDIMENT

SORTIDA

ENTRADA

RENDIMENT

SORTIDA

ENTRADA

3

m

aigua

OBSERVACIONS:

Cost

Mà d’obra

Reactius

Energia (Kw.h)

SORTIDA
mitja
RENDIMENT
)
3
Aigua potable (m )

NTK

(mitj
)

SS

(mitj
)

DQO

(mitj
)

DBO

Kg fang/1000 m aigua

3

Tn fang (mat. seca)

m

3

m de residus

3

Tn sorra/100 m aigua

m de sorra

3

Cabal en m

GENE

FEBRE

MAR

ABRI

MAIG

JUN

JULIO

AGOS

SETEMB

OCTUB

NOVEMBR

DESEMBR

MITGE
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LÍNIA DE FANGS – PRESA
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MES ......................
PRESA (nº i φ)
3

2

VOL. UNITARI (m )
Nº

SUP. UNITÀRIA (m )
CABAL

CONCENTRACIÓ

MATÈRIA

ENTRADA

ENTRADA

VOLÀTIL

3

(%)

(m /h)
DIA

MITJA
OBSERVACIONS:

PH

(%)

CONCENT.

FANG PER ASSECAR

OBSERVACIONS:

MITJA

TOTAL

DATA
pH
Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5
DOSI

FUNCIONAMENT DE CENTRÍFUGUES
TEMPS EN HORES

EDAR........................................- LÍNIA DE FANGS – DESHIDRATACIÓ – MES ............. ANY .....................

CONS.

REACTIUS
ENTR.

CONCENT.
ESCORREGUT

HUMITAT
TORTA

Tm

TORTA

RESULTATS

SECA

MATÈRIA

% RENDIMENT
Kg Poli anhidre
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A.2 Funcionament del procés de depuració i tractament
dels fangs
A.2.1 Etapes del procés en la línia d’aigua
En la línia d’aigua es consideren les operacions unitàries següents:
-

Desbast de gruixuts i fins

-

Tractament biològic

-

Bombeig d’aigua per a serveis

A continuació, s’enumeren els treballs a realitzar en cadascuna de les etapes abans
esmentades.
Desbast de fins i gruixuts
•

Neteja de la zona – Un cop al dia.

•

Inspecció de la producció de residus – Un cop al dia.

•

Enretirada del contenidor de residus – Cada cop que sigui necessari.

Tractament biològic
En Reactor Biològic
•

Comprovació de la pressió que indica el manòmetre del bufador/turbo – Un
cop al dia.

•

Canvi de bufador en funcionament – Un cop cada dos mesos.

•

Comprovació del funcionament del agitador submergit – Un cop per torn.

•

Inspecció i ajust de cabals de recirculació – Cada cop que sigui necessari.

En Recirculació
•

Canvi de bomba en funcionament – Un cop cada tres mesos.

•

Ajustar el repartiment del licor mescla –Cada cop que sigui necessari.

•

Comprovar funcionament – Un cop al dia.

En Decantador secundari
•

Vigilar el seu funcionament – Un cop al dia.

•

Inspeccionar i ajustar cabal de fangs l’excés – Cada cop que sigui
necessari.

Mesures de cabals
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•

Comprovar cabal indicat – Un cop al dia.

A.2.2 Etapes del procés en la línia de fangs
En la línia de fangs es consideren les operacions unitàries següents:
-

Espessiment

-

Preparació polielectròlit

-

Deshidratació

-

Retirada dels fangs deshidratats

A continuació s’enumeren els treballs a realitzar en cadascuna de les etapes abans
esmentades.
Espessidors
•

Ajustar els cabals de fang aportat – Cada cop que sigui necessari .

•

Ajustar i inspeccionar el cabal de fangs purgats – Cada cop que sigui
necessari.

Preparació de polielectròlit
•

Descàrrega i acoti – Cada cop que sigui necessari.

•

Càrrega d’estació automàtica – Cada cop que sigui necessari.

•

Inspeccionar i ajustar bombes dosificadores – Cada cop que sigui necessari.

Deshidratació
•

Comprovar el grau de floculació del fang – Cada cop que sigui necessari.

•

Ajustar les condicions de deshidratació – Cada cop que sigui necessari.

Retirada del fangs deshidratats
•

Comprovació del sistema de transport – Cada cop que sigui necessari.

•

Enretirada per camions – Cada cop que sigui necessari.
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A.3 Funcionament de la Planta
El funcionament d’una planta comprèn els treballs de manteniment, conservació i
vigilància, així com les inspeccions necessàries perquè, segons els resultats analítics, es
puguin ajustar les diferents operacions unitàries del tractament, de forma que s’assoleixi un
rendiment òptim de totes i cadascuna de les instal·lacions.
S’entén per vigilància, l’atenció de les instal·lacions, així com la realització de les funcions
mínimes necessàries per procedir a la substitució d’un element, màquina o dispositiu per la
seva corresponent reserva en cas de fallida o avaria.
El funcionament de la planta es realitzarà segons el programa següent:
Tamisos, Premsa de Residus
Hora de realització:

Sempre que faci falta.

Funcions a realitzar:

Neteja.
Inspecció de la colmatació del tamís.
Inspecció electromecànica del funcionament.
Tenir cura de la neteja i aspecte exterior.
Nivell de greixat.
Complimentar el part corresponent.

Bassa tractament biològic
Bassa
Hora de realització:

Cada cop que sigui necessari.

Funcions a realitzar:

Comprovació dels airejadors i agitador submergit.
Anotar hores de funcionament del agitador i bombes
de recirculació en el part.
Comprovar tensions: amperatge.
Comprovació del funcionament dels bufadors.
Comprovar la pressió que marquen els manòmetres en
la impulsió de bufadors.
Ajustar hora de funcionament dels bufadors.

En recirculació de fangs
Hora de realització:

Cada cop que sigui necessari.

Funcions a realitzar:

Comprovació electromecànica de funcionament.
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Comprovar que la temporització és la indicada.
Tenir cura de l’aspecte exterior de les bombes.
Comprovar voltatge i intensitat.
Complimentar el part corresponent.

En decantació secundària
Hora de realització:

Cada cop que sigui necessari.

Funcions a realitzar:

Comprovació electromecànica de funcionament dels
mecanismes de tracció de fangs.
Comprovar greixatge.
Comprovar aspecte general de l’aigua.
Presa de mostres.
Comprovar nivell del flocs.
Complimentar el part corresponent.

Bombeig de fangs en excés
Hora de realització:

Cada cop que sigui necessari.

Funcions a realitzar:

Comprovar funcionament del grup motobomba.
Comprovar temporització.
Comprovar voltatge i intensitat.
Complimentar el part corresponent.

Espessidor
Hora de realització:

Cada cop que sigui necessari.

Funcions a realitzar:

Inspeccionar funcionament electromecànic.
Comprovar greixatge.
Comprovar sobrenadant.
Complimentar el part corresponent.

Deshidratació de fangs
Hora de realització:

Durant el torn de deshidratació.

Funcions a realitzar:

Supervisió del funcionament electromecànic.
Preparació i dosificació reactius.
Neteja interior i exterior del recinte.
Presa de mostres.
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Comprovar greixatge.
Control emmagatzematge polielectròlit
Complimentar el part corresponent.
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- DADES BÀSIQUES -

MES ................

CARACTERÍSTIQUES
DIA

CABAL

TOTAL
MITJA
OBSERVACIONS:

3

(m )

RESIDUS
3

(m )

SORRA
3

(m )

CONSUMS
FANG SEC
(TON.)

AIGUA
POTABLE
3

(m )

ENERGIA

REACTIU

(Kw.h)

(Kgs)

del

i

funcionament
d’amperatges

Nivell de greixatge

Comprovació

Comprovació

de

pressió

programa

tubs

Inspecció electromecànica

Inspecció

Obstrucció

Inspecció de presostat

SI

SI

SI

SI

SI

SI

---

---

---

m3 de sòlids enretirats en el torn

Núm. d’hores funcionament

---

SI

Sortida de contenidors

Neteja i aspecte

i/o

SI

dipòsits

Enretirada

de

SI

---

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

TAMISOS

Inspecció de dipòsits i/o flotants

Presa de mostra

FUNCIONS A REALITZAR

DATA ........................

SI

SI

SI

SI

SI

SI

---

---

---

---

---

---

---

---

NO

NO

NO

NO

NO

NO

CARGOLS

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

---

---

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO
NO

SI

SI

SI

---

---

---

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

CLASSIFICA

NO

NO

NO

PREMSA

FUNCIONS A REALITZAR PER CADA TORN

CONTROL DE PLANTA EN EL PRETRACTAMENT
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de

A

A
SI

A

A

A

A
NO

SI
---

NO

SI

A

nº1

SI

SI

nº1

SI

SI

A

nº2

V

---

nº2

---

---

Comprovació d’estopades

Pressions manòmetre Kp/cm

-----

-----

---

A

A

nº3

---

---

nº3

NO

---

---

---

NO

A

nº3

NO

NO

nº3

NO

NO

BOMBA
EXCÉS

Oxigen dissolt ppm

NO

A

A

baixa
SI

A

A

alta

nº2

---

nº1 nº2 nº3 nº4 nº5 nº6

nº1

SI

SI

nº2

V

---

NO

NO

nº1

SI

SI

SI

SI

V

SI

SI

NO

NO

NO

NO

BOMBEIG

---

i

NO

NO

NO

nº1 nº2 nº3 nº4 nº5 nº6

SI

SI

SI

SI

DECANTADOR

V/V 30 mín.
2

d’amperatges

Nivell de greixatge

Comprovació

SI

SI

Comprovació funcionament bomba

programa
SI

del

baixa

alta

Inspecció electromecànica

Inspecció

Nombre d’hores de funcionament

NO

SI

Neteja i aspectes

NO
NO

SI

Inspecció de dipòsits i/o flotants

NO

Enretirada de dipòsits i/o flotants

SI

CUBA D’AIREACIÓ

Presa de mostra

FUNCIONS A REALITZAR

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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SI
SI

Neteja i aspectes
Sortida de camions

Preparació de reactius

Comprovació rentat de teles

de
SI

SI

NO

---

---

---

sistema

Posició

del

---

Posició funcionament de la

SI

---

---

NO

SI

SI

Pes de llots enretirats

SI

NO

NO

NO

NO

---

SI

Nivell de greixatge

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

MAQUINÀRI
A
---

Nombre de camions

SI

Inspecció electromecànica

Núm. d’hores funcionament

SI

UNITAT NÚM.

Presa de mostra

FUNCIONS A REALITZAR

DATA ............................

FUNCIONS A REALITZAR PER CADA TORN

CONTROL DE PLANTA DESHIDRATACIÓ DE FANGS

SI

SI

SI

---

---

---

---

---

---

---

---

NO

NO

NO

GRUP
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A.4 Treballs de vigilància de la xarxa de col·lectors en alta
La recollida i conducció de l’aigua residual fins l’estació depuradora es realitza per mitjà
d’un col·lector d’impulsió de 125 mm de diàmetre, de fàcil accés.
És necessari comptar amb un programa de conservació i manteniment de la xarxa que eviti
en la mesura que pugui problemes locals que a llarg termini acaben afectant a la pròpia
instal·lació de depuració.
Els punts bàsics de l’esmentat programa de conservació i manteniment es concreten en:
-

Neteja periòdica amb aigua a pressió dels llocs més conflictius, procurant tenir-los nets
de sediments.

-

Reparació de l’obra civil danyada per cada utilització.

-

Reposició de les tapes del clavegueram.

-

Neteges puntuals en els llocs on ocasionalment hi ha hagut obstruccions.

A.4.1 Pla de vigilància dels col·lectors
El servei de vigilància dels col·lectors en alta es realitzarà un cop cada 3 mesos, amb un
programa, que serà d’obligat compliment per a un operador, el qual visitarà els diferents
punts del col·lector d’acord amb l’esmentat programa de vigilància prèviament establert.
Durant la visita l’operari haurà que recórrer tot el traçat del col·lector arqueta per arqueta,
destapant i observant el seu interior a efectes de detectar possibles obstruccions i verificar
l’estat del mateix.
Durant la visita complimentarà un Part de Control de Col·lectors en el qual es farà constar
l’estat del mateix (arquetes, tapes, humitat), estat de l’aigua i altres paràmetres d’interès.
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Exemple de Part de control de Col·lectors
Operador:_____________________________
Hora de sortida:______________

Data:__________
Hora d’arribada:_______

COL·LECTOR VISITAT_______________
Tram___________________

PRESÈNCIA D’ABOCAMENTS
Si

No

ASPECTE GENERAL DE L’AIGUA
Tèrbola

Olors

Neta

Presència de sòlids

Molt bruta
Comentaris:

ESTAT DE LES ARQUETES
•

Falta trampa (especificar ubicació de l’arqueta).

•

Obra civil danyada.

•

Presència d’obstruccions (especificar tram del col·lector).

•

Abocaments d’aigua residual del sobreeixidor de l’arqueta (especificar ubicació de
l’arqueta).

•

Nivell de l’aigua excessivament alt en l’arqueta.

•

Presència d’objectes a l’interior de l’arqueta.

•

Arqueta obstruïda per runes? (especificar quines en el plànol).
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A.5 Programa de Manteniment Preventiu
A.5.1 Descripció dels treballs
A efectes de conservar els diferents equips en condicions satisfactòries de funcionament,
corregir i detectar deficiències abans que esdevinguin en situacions més greus, es
practicaran una sèrie de mesures que corresponguin a l’anomenat Manteniment Preventiu.
S’entén per manteniment preventiu el conjunt de mesures que van encaminades a:
-

Limitar l’envelliment del material degut al seu funcionament.

-

Detectar i corregir els defectes abans que es puguin transformar en problemes
importants.

-

Assessorar les decisions per a la determinació i gestió de recanvis i política
d’inversions.

-

Evitar consums exagerats.

-

Conservar els equips a ple rendiment.

-

Disminuir el risc d’avaries.

En definitiva aconseguir que les instal·lacions funcionin en les millors condicions i amb els
menors costos possibles.
A continuació s’enuncien les operacions que conformaran el programa base de
manteniment preventiu de l’EDAR.
Aquestes operacions es podran modificar o completar, segons les necessitats concretes
que es presentin.
Comprovació sorolls, vibracions i temperatures
Consisteix en mantenir un contacte amb cada element de forma que a través de
l’experiència quotidiana es posin de manifest les anormalitats en el seu origen. Per
això s’estimula a l’operari a apreciar diàriament els tipus de sorolls i vibracions, així
com la temperatura.
Control 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 per retenir, per espieres, per junts,
etc.), els elements interns puguin gripar o produir-se picat de les peces.
Canvi d’oli
La normativa s’estableix d’acord a dues idees fonamentals, s’apliquen les
recomanacions de cada constructor, i s’efectuen anàlisis periòdics de la qualitat i
estat dels olis. Amb això, es busca que el contingut en restes metàl·liques i humitat
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estigui sempre per sota dels límits tolerables i per consegüent que la capa lubricant
sigui òptima.
Greixatge
S’efectua una reposició periòdica i programada del contingut de greix, de forma que
no es produeixin en cap moment excessos ni deficiències, tenint cura especial que
la monotonia o el cel ocasionin que el greixatge sigui massa abundant, atès que
resulta en ocasions més perillós que la carència.
Lubrificació
El seu objectiu consisteix en mantenir la qualitat del greix, atès que aquest es
desplaça de la seva superfície de contacte terminant per desaparèixer la capa
lubrificant, realitzant-se llavors només la funció de protecció de l’ambient. A fi de
solucionar aquesta deficiència, s’afegeix oli de forma periòdica (el motiu d’afegir oli
en lloc de greix és per evitar acumulacions excessives del mateix).
Tibat i friccions
El bon funcionament de les transmissions ve determinat per un ajust i alineació
correcte de les corretges, cadenes, etc. Amb aquest fi s’estableix una inspecció i
control periòdic dels mateixos.
Estopades
En els equips de bombeig, per al seu correcte funcionament, l’estopada ha de
gotejar, perquè d’aquesta forma ocasioni la seva refrigeració, però evitant que sigui
excessiu pel que s’ha de corregir la pressió de la premsa en aquest sentit.
En les vàlvules es controlarà que hagi una completa estanqueïtat evitant alhora
possibles estrenyiments.
Control de sondes
A les sondes de maniobra i de lectura, se’ls efectuarà una neteja periòdica, a fi
d’evitar errades de funcionament.
Inspecció general
Consisteix en establir una inspecció detinguda d’aquells elements la ruptura dels
quals o desajust és puntual, però que ve precedida d’un desgast de percepció
visual.
Inspecció funcionament
Aquesta operació controla que els elements funcionin i compleixin la seva missió,
així mateix en aquells elements normalment aturats es comprova el seu estat de
funcionament immediat.
Neteja exterior
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L’aspecte estètic de les instal·lacions és una qüestió important. En conseqüència,
s’estableix la programació de les neteges necessàries.

Neteja i revisió interior
La seva missió consisteix en xequejar els òrgans interns de les màquines alhora
que s’efectua una neteja dels mateixos. Per exemple, el rendiment dels equips de
bombeig depèn de l’estat de neteja dels àleps dels impulsors.
Ancoratges i amarres
Pretenen una perfecta subjecció dels elements a les seves bancades o llocs de
sustentació, corregint els defectes ocasionats per les vibracions.
Control de lectura i pressió
Controlar que la pressió de treball correspongui amb la indicada.
Comprovar ventilació
Es procedeix a una inspecció visual de la protecció del ventilador per evitar que la
seva obstrucció ocasioni sobre-temperatures.
Comprovació càrrega elèctrica
Es comprovarà que els amperatges consumits estiguin d’acord amb els nominals de
placa.
Comprovar aïllaments
Mitjançant aquesta operació es verifiquen les preses de terra, així com que
l’aïllament d’enrotllaments, cables, components elèctrics, etc., compleixi les normes,
permetent avançar-se a possibles perforacions d’aïllaments.
Restrenyiment connexions
Per assolir unes bones condicions de treball evitant escalfaments i augments de
consum d’energia elèctrica, es procedeix periòdicament a un restrenyiment de
connexions. Per altra banda, s’inspeccionaran també les connexions de les
conduccions de llots, aigua, reactius, etc.
Control escalfament cables
Té per objecte aquesta operació, detectar consums excessius.
Control de contactes
Com a conseqüència de les maniobres efectuades per contactors i interruptors, es
van deteriorant els contactes, tant en la seva superfície de contacte com en la
pressió exercida, aquesta circumstància ocasiona espetarrecs i arcs que poden
motivar que es cremi una línia o un quadre. A fi d’evitar aquest fenomen, s’estableix
el programa de control dels contactes.
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S’aprofitarà aquesta operació per restrenyir la cargoleria dels contactors i
interruptors.
Comprovació de mesures
Aquesta operació consistirà en contrastar els aparells de mesura, com són
amperímetres, voltímetres, etc.
Control d’estanqueïtat
Es comprovarà que els equips elèctrics com ara motors, quadres, etc., estiguin
aïllats totalment de la humitat. Per altra banda en els equips de canonades
pneumàtiques, hidràuliques, es mirarà que no tinguin fuites.
Funcionament finals de carrera
El funcionament dels finals de carrera pot quedar afectat per la humitat, brutícia,
etc., a fi d’aconseguir un perfecte funcionament dels mateixos en tot moment,
periòdicament s’efectuarà la corresponent revisió.
Neteja exterior quadres
A fi de mantenir el bon aspecte estètic de les instal·lacions, es mantindran els
quadres en perfecte estat de neteja.
Neteja interior quadres
S’efectuarà un bufat per eliminat la humitat i la pols. Posteriorment s’aplicaran
productes protectors antihumitat i de segellat.
Repintat
Mitjançant aquesta operació es corregiran els desperfectes que es produeixin en la
pintura dels equips.
Control d’acoblament i alineació
Es comprovarà periòdicament que els acoblaments i alineació entre elements d’una
màquina siguin correctes.
Inspecció estructures
Es revisaran periòdicament tant les estructures metàl·liques emergides com les
submergides, a fi de comprovar l’estat de la pintura, possibles focus d’oxidació,
rasquetes de fons, etc.
Anivellacions
Es comprovaran nivells per evitar tensions i esforços perillosos per a la màquina.
Vàlvules
Es procedirà a una revisió periòdica de les vàlvules, així com a l’obertura de les
mateixes per evitar engarrotaments.
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Cabals
Es comprovaran periòdicament els cabals de les bombes.
Mitja i Baixa Tensió
Periòdicament es farà un control de l’estat de tots els elements de les instal·lacions
de mitja i baixa tensió.

A.5.2 Pla de Manteniment Preventiu
El programa d’inspeccions, s’estableix d’acord a l’experiència adquirida en altres
instal·lacions semblants. Malgrat això, aquest programa serà ampliat d’acord a les
necessitats reals que es detectin, al llarg del funcionament.
Les línies bàsiques que es tenen en consideració en el moment d’establir el programa, són
les següents:
Diari:

Es tindrà cura de l’aspecte exterior i s’efectuen inspeccions rutinàries
simples que no requereixen operació d’envergadura per desmuntar cap
element.
Realització:
Aquestes operacions són realitzades pel operador d’explotació.
Setmanal:

Es realitzen comprovacions rutinàries de boies i sondes de nivell,
comprovació de mesures, correcció d’anomalies i avaries.
Realització:
Aquestes operacions són realitzades per l’equip de manteniment.
Mensual:

Es realitzen comprovacions rutinàries de les alineacions dels acoblaments i
del tibat de les corretges de transmissió.
Realització:
Aquestes operacions són realitzades per l’equip de manteniment.
Semestral:

S’efectuaran comprovacions de rendiment, ancoratges, alarmes i aturades,
circuit elèctric, neteja de quadres, repintat, posada en funcionament
d’elements de reserva, etc.

ANNEX A : MANUAL D’OPERACIONS I COSTOS D‘EXPLOTACIÓ

Pág. 27

Realització:
Aquestes operacions són realitzades per l’equip de manteniment i personal
d’alta qualificació subcontractat per a feines molt específiques.
Anual:

Comprovació d’anells d’equilibri, neteja de dipòsits, ancoratges submergits,
difusors, revisió de dipòsits i canals, etc.
Realització:
Aquestes operacions són realitzades per l’equip de manteniment i personal
altament qualificat subcontractat per a feines molt específiques.
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FITXA DE CONTROL DE CANVIS D’OLI I GREIXATGES
ELEMENT: .............................................

REF.: ................................

Tipus d’oli: .............................................

En servei ...............
Renovació

Tipus de greix: ......................................
GREIXATGE

PREVISIÓ DE GREIXATGE

HORES
FUNCIONAMENT (1)

dart

En reserva .............

En servei
ELEMENT
En reserva

HORES
FUNCIONAMENT
(1) + Renovació

DATA
ESTIMADA

DATA
D’AVARIES
DE L’AVARIA

DESCRIPCIÓ

ELEMENT ............................
CAUSA DE
L’AVARIA
PER EVITAR L’AVARIA EN UN FUTUR

MILLORES INTRODUÏDES O PROPOSADES

DATA DE
RESOLUCIÓ

REFERÈNCIA ......................

FITXA DE CONTROL D’AVARIES I ANOMALIES
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A.6 Conservació de l’obra civil i jardineria
A.6.1 Conservació de l’Obra Civil
Els edificis i l’obra civil d’una EDAR són de materials resistents, malgrat això és important
el mantenir-los en bones condicions perquè no es faci malbé el seu aspecte exterior i donin
la impressió de vells.
Bàsicament els treballs de conservació consisteixen en els següents:
-

Pintura interior de parets (edifici d’explotació).

-

Reparació de degoters en tot l'edifici.

-

Reparació de l’obra civil

-

Reparació de la tanca de la planta.

-

Tenir en bon estat els serveis (dutxa, wc, lavabo, etc.).

-

Reparació de sòls, finestres, drenatges d’edificis, etc.

-

Pavimentació de vials.

A.6.2 Jardineria
En una instal·lació d’aquestes característiques és important mantenir un aspecte exterior
que sigui agradable tant per al personal que realitza les tasques pròpies d’aquest centre de
treball, com per a aquelles que realitzen visites periòdiques o ocasionals a les
instal·lacions.
Per això els arbres, les plantes, la gespa, contribueixen a crear l’entorn abans esmentat.
Fonamentalment, les tasques de manteniment de les zones enjardinades es concreten en
les següents:
-

Regar diària o esporàdicament en les èpoques que sigui necessari, depenent de les
condicions edafoclimatològiques.

-

Mantenir netes les zones de praderia.

-

Segar en la freqüència precisa.

-

Eliminar tot vegetal que fisiològicament imposi un perjudici per a la praderia.

-

Podar en la forma i temps precís per a la millor vegetació i conformació de les
plantes.
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A.7 Costos d’explotació.
A.7.1 Introducció
El servei d’explotació i manteniment d’una EDAR és una tasca complexa que requereix:
-

Un coneixement exacte de las característiques de l’aigua aportada a cadascuna de les
fases del tractament.

-

Coneixements pràctics sobre els equips mecànics i elèctrics que constitueixen la
instal·lació.

-

Aplicació d’uns programes de control, operació i manteniment.

-

Intervenció ràpida en situacions d’avaria o incidents no previsibles.

Per satisfer aquests requeriments és necessari un model d’organització amb feines ben
definides, alhora que sigui àgil i flexible per resoldre les incidències imprevistes.

A.7.2 Plantilla proposada. Organització del personal
La plantilla estarà formada per dos (2) persones.
L’equip s’estructura sota les directrius del Cap de planta, que serà un titulat superior o mitjà
especialista en tractament d’aigües i responsable davant la Agència Catalana de l'Aigua de
totes i cadascuna de les incidències que puguin sorgir durant l’explotació de l’EDAR.
Com a cap d’explotació i manteniment es preveu un Oficial 1a electromecànic que ajudarà
al Cap de planta a la realització de les tasques general ha realitzar.
La interpretació de la marxa del procés anirà a càrrec d'un servei de Laboratori, que
assistirà al Cap de planta.

A.7.3 Funcions a realitzar pel personal assignat al Servei
A.7.3.1 Cap de planta
-

Personal adscrit
-

-

Un Titulat Superior o mitjà, especialitzat en tractament d’aigües.

Funcions a realitzar
-

Serà el responsable de les incidències de la Planta davant de l'Agència
Catalana de l'Aigua.

-

Tindrà cura de les relacions amb l'Agència Catalana de l'Aigua.

-

Supervisarà l’exacte compliment del llibre diari de l’Estació.

-

Supervisarà i ajustarà els paràmetres del procés a efectes d’obtenir el rendiment
òptim de les instal·lacions.
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-

Dirigirà i supervisarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització
com en la seva execució.

-

Solucionarà amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles avaries
i anomalies que puguin sorgir a l’explotació.

-

Establirà les normes a seguir en política de personal.

-

Tindrà cura de l’estricte compliment de les normes de Seguretat i Higiene en el
Treball.

-

Realitzarà, d’acord a les dades dels parts de control d’explotació els parts
mensuals que es remetran a l'Agència Catalana de l'Aigua.

-

Tindrà cura de la Sol·licitud d’ofertes de materials, de la realització de
comandes, de les proves de recepció de materials, etc.

-

Col·laborarà en la preparació dels mètodes analítics.

-

Informarà a l'Agència Catalana de l'Aigua dels abocaments que inhibeixin el
procés biològic de digestió de fangs.

-

Supervisarà la documentació de treball i control.

-

Establirà un pla de millores, d’acord amb les directrius de la Agència Catalana
de l'Aigua.

-

Tindrà poder bastant per executar quantes ordres emanin de l'Agència Catalana
de l'Aigua.

-

S’ocuparà de la supervisió i execució de les anàlisis necessàries per determinar
els paràmetres de funcionament.

-

Realitzarà totes les anàlisis establertes en el programa d’anàlisis.

-

Ajudarà a la realització i posada a punt de totes aquelles anàlisis de nova
implantació que l'Agència Catalana de l'Aigua estimi necessaris.

-

Anotarà diàriament en els parts de control i els resultats de totes les anàlisis.

-

Realitzarà tots els estudis que resultin d’utilitat per a la interpretació de la marxa
del procés.

-

Analitzarà tots els compostos tòxics que interfereixen en el procés.

-

Realitzarà les anàlisis necessàries per establir i controlar la qualitat dels fangs
produïts.

-

Realitzarà les anàlisis i estudis necessaris per establir i controlar la qualitat de
l’aigua depurada, amb vistes a una possible reutilització.

-

Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal·lació i molt
especialment quant a la seva planificació i fiscalització.
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-

Pág. 33

Organitzarà, planificarà i fiscalitzarà el magatzem de recanvis i gestionarà
l’estoc dels mateixos.

Jornada laboral
-

8 hores setmanals en jornada partida o continuada.

A.7.3.2 Operari d’Explotació
-

Dependència
-

-

-

Directament del Cap de Planta.

Funcions a realitzar
-

Control, vigilància i neteja d’equips i instal·lacions.

-

Inspeccions del funcionament electromecànic.

-

Tenir cura de les enretirades de greixos i flotants.

-

Realitzar les operacions necessàries descrites en els controls de la planta,
procés i manteniment programat.

-

Recollida i transport de mostres.

-

Vigilar l’estat de la digestió de fangs.

-

Detecció d’anomalies.

-

Col·laborar en els desmuntatges especials de manteniment que requereixin
recolzament extra.

-

Col·laborar en qualsevol tipus de suplència derivada de la necessitat del servei.

-

Supervisar el bon funcionament dels equips de deshidratació.

-

Complimentar les caselles corresponents dels parts de control.

-

Atendre a totes les operacions necessàries per a l’aportació del fang als equips
de deshidratació.

-

Preparar i vigilar les dissolucions de polielectròlit.

-

Atendre a l’exacta dosificació de reactius establerta pel Cap de Planta.

-

Tenir cura de l’evacuació dels llots deshidratats fins el lloc d’emmagatzematge.

-

A l’acabament de cada torn, netejar tots els equips, així com la sala de
deshidratació.

-

Col·laborar en els treballs de càrrega i descàrrega.

-

Realitzar les tasques de manteniment i conservació de la jardineria de la planta.

Jornada laboral
-

20 hores setmanals en règim de jornada partida, amb servei 24 hores en cas
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d'emergències.

A.7.4 Càlcul de la despesa d’explotació
L’estudi i justificació econòmica s’ha realitzat en base a les dades contingudes en els
apartats anteriors, corresponents a dades de partida i consums d’energia.

A.7.4.1 Despeses fixes
Personal d’explotació
A continuació es detalla les despeses de personal, segons l’organització i definició
dels treballs detallats a l’apartat A.7.3 d’aquest document.
Les despeses considerades inclouen els conceptes corresponents a sous,
càrregues socials, hores extraordinàries, així com qualsevol altra percepció que, en
dret, correspongui.
DESPESES DE PERSONAL
NOMBRE DEDICACIÓ

COST
UNITARI

COST
TOTAL

CÀRREC

CATEGORIA

CAP DE
PLANTA

TITULAT
SUPERIOR O
MIG

1

OPERARI DE
MANTENIMENT

---

1

MITJA
JORNADA

10.600,00 €

10.600,00 €

HORES
EXTRES

---

---

---

---

1.200,00 €

8H
8.200,00 €
SETMANALS

TOTAL

8.200,00 €

20.000,00 €

Energia elèctrica – Despesa fixa
Per al càlcul dels consums energètics de la planta s’han tingut en compte els consums dels
equips instal·lats, essent a l’Annex D del projecte on es pot trobar un llistat de tots els
motors i l’energia elèctrica realment consumida per a valors migs de cabal i contaminació.
S’ha considerat que la tarifa a contractar serà la 2.1. amb els preus vigents per l’any 2003.
- Terme de potència:

3,70

€/kW/mes

- Potència simultània:

90

kW

- Potència base 0,85 x 95:

76.5

kW

- Potència adoptada:

120

kW
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Total terme de potència:
-

3,70 €/kW/mes x 12 mesos/any x 90 kW: = 3.396,00 €/any

Manteniment i conservació
Les despeses assenyalades en aquest apartat correspon als conceptes següents:
-

Conservació Obra Civil
Inclou les despeses derivades de les reparacions de maçoneria, fontaneria,
conservació de sostrades, finestres, pintura interior, repintat d’estructures,
conservació de conduccions, i en general totes les feines pròpies d’aquest
apartat a realitzar amb els mitjans materials i de personal adscrits a la planta,
segons s’assenyala en el punt 6 d’aquest document.

-

Manteniment i conservació d’Equips Mecànics i Elèctrics
Pel que fa als equips mecànics comprenen les operacions de greixatge, canvi
d’oli, repintat de maquinària, revisions, desmuntatge i muntatge d’equips,
restitució de components i peces, reparació d’avaries, etc. Pel que fa als equips
elèctrics, comprenen les funcions de comprovació d’acabats i línies, verificació
d’equips de mesura i control, conservació de quadres, rebobinat de motors,
revisions de transformadors, desmuntatge i muntatge d’elements, restitució de
components i peces, reparació d’avaries, etc. Per a l’un i l’altre apartat es
realitzarà l’execució dels treballs segons s’indica a l’apartat 6 d’aquest
document.

-

Conservació de la jardineria
Inclou els treballs de rec, segat de la gespa, adob, replantar i en general tenir
cura i millorar la jardineria, segons s’indica en el punt 6 d’aquest document.

L’import econòmic d’aquesta partida es xifra en:
Conservació de l’Obra Civil:
Manteniment i Conservació d’Equips Mecànics i Elèctrics:
Conservació de Jardineria:

900,00

€/any

1.500,00

€/any

480,00 €/any
__________________
2.880,00

€/any

Despeses Administratives i vàries
Despeses per impostos, fiances i altres generades per la pròpia activitat: 180,00 €/any
Lubricants, carburants i desplaçaments:

300,00 €/any

Material d’oficina i telèfon:

360,00 €/any
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Reactius i material fungible de laboratori:

300,00 €/any
_______________________
1.140,00 €/any

Resum de despeses fixes
- Despeses de personal:

20.000,00

€/any

- Despesa fixa energia elèctrica:

3.396,00

€/any

- Manteniment i conservació:

2.880,00

€/any

- Despeses administratives vàries:

1.140,00 €/any
_______________________
27.416,00

€/any

A.7.4.2 Despeses Variables
Energia Elèctrica. Part de Despesa Variable
Terme de consum
- Potència diària:

918

kWh/d

0,05 €/kWh x 365 d/any x 918 kWh/d =

16.753,35

€/any

Reactius polielectròlit catiònic (Condicionament de fangs per a deshidratació)
- Pes de fangs a deshidratar:
- Dies útils a la setmana:
- Pes de fangs a deshidratar per dia útil:
- Dosi mitja:
- Pes diari a dosi mitja per dia útil:
- Pes anual total:

70
3
163
6
0,98
152,88

- Cost unitari:

5,7

- Cost anual:

871,41

kg/d
d/sem
kg/d
kg/TMS
kg/d
kg/any
€/kg
€

Despeses d’evacuació de residus
a) Residus de filtrat de fins i greixos
- Retirada de residus (transport amb camió)

1.200,00

€/any

b) Enretirada de fangs
- Producció diària de fangs (dia útil)

163

kg/d
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- Sequedat mitja de la torta:
- Volum de fangs secs:
- Volum total anual de torta:
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30
0,54
84,74

- Capacitat del transport:

5

- Núm. de viatges anuals:

17

- Cost viatge (anada i tornada):
- Cost anual:

110,00

%
m3/d
m3/any
m3/viatge
viatges/any
€/viatge

1.840,00

€/any

16.753,35

€/any

871,41

€/any

Resum despeses variables
- Energia elèctrica
- Productes químics
- Evacuació de residus
Total despeses variables

3.040,00 €/any
_______________________
20.664,76

€/any

A.7.5 Resum de Despeses anuals d’explotació de l’EDAR
Total Despeses fixes

27.416,00

€/any

Total Despeses variables

20.664,76

€/any

DESPESES ANUALS TOTALS

48.080,76

€/any

- Total Anual d’aigua tractada:
Cost de la depuració €/m3

176.080
0,273

m3/any
€/m3
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