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A.1 Introducció
La Planta de Fangs de l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí tracta els residus produïts en la
mateixa, provinents de la purga de decantadors i del rentat dels filtres de sorra. L’objecte
d’aquesta planta és adecuar que l’aigua de procés retornada al riu estigui dins la norma R.D.
849/86, que fixa el límit de materia en suspensió de l’abocament a riu en 80 mg/l.
Els fangs produïts en la Planta de Tractament d’aigua tenen diferents concentracions de
materia seca segons quina és la seva procedència. El produït en la purga de decantadors,
uns 6.600 m3 diàris, té una concentració de matèria seca de entre 3,5 i 5 g/l. Aquests valors
variaran en funció del cabal d’aigua tractat i de la terbolesa de l’aigua crua. El fang provinent
del rentat de filtres de sorra, uns 9.900 m3 diàris, té una concentració de matèria seca de
entre 0,3 i 0,5 g/l. El volum de producció mitjà diària de fangs és d’uns 17.000 m3, capacitat
per la que ha estat dimensionada la Planta de Fangs. Això suposa aproximadament unes 30
tones de materia seca al dia.
La Planta de Fangs està dividida en sis blocs. A mesura que els residus van travessant les
corresponents etapes, la seva concentració va augmentant i la seva la humitat disminuïnt, a
la vegada que es van depurant tots els elements indesitjables que arriben amb el fang.
Les etapes a atravessar són les següents:
Aportació de fangs a la Planta
-

Bombament cargols Arquímedes i Desbast

-

Espessiment

-

Deshidratació

-

Fluïdització

-

Assecatge tèrmic per atomització

-

Emmagatzematge i expedició de producte final

La finalitat del tractament és passar d’un producte que entra amb una sequedat del 0,2% a
una sequedat final del 95%.
En l’espessiment, punt on es separa clarificat (16.000 m3/dia) i fang (1.000 m3/dia), el
producte adquireix una sequedat aproximada del 4%. En la deshidratació, els decantadors
centrífugs tornen a fer una separació de 900 m3/dia de sobrenedant, amb una concentració
menor de 80 mg/l, i 100 m3/dia de fang amb una sequedat que varia entre el 20 i el 50%.
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La Fluïdització té per objectiu homogeneïtzar el producte per tal que l’Atomització es faci de
manera òptima. Finalment i, gràcies al procés d’Atomització, amb una capacitat d’evaporació
de 3.000 kg/h, es produeixen 30 tones diàries de fang atomitzat, amb un sequedat del 95%.
La granulometria del producte atomitzat es mou a l’entorn de 150 µm (aquest paràmetre és
controlable) i la composoció principal del fang en pols és:
-

SiO2

50% aproximadament

-

Al2O3

13% aproximadament

-

Matèria orgànica

10% aproximadament

Amb aquesta composició el producte final és apte per a matèria primera dins la
indústria ceràmica.
Per altra banda, també cal remarcar la presència de residus carbonosos de gran tamany
(300 µm) en un 1% de la producció, i la possible variabilitat estacional en la composició del
producte.
Les aplicacions d’aquest producte poden ser diverses:
-

Additiu per a la industria ceràmica de via humida o estructural.
Aquesta addició (en un 10% aproximadament) millora les característiques
mecàniques; augmenta la lleugeresa i l’aïllament tèrmic i disminueix l’escamació del
material. També pot ser utilitzat com a col·lorant en ceràmiques caravista (adicionant
el producte en un 20%). Fabricació de tobes (rajoles vermelles) en una addició al
50%.

-

Per a la ceràmica de via seca o de revestiment.
El producte seria utilitzat com a base per a la fabricació de peces alicatades.

La introducció d’aquest producte en el mercat té dos punts clarament favorables que el fan
viable. El tractament comporta la valorització del residu i a la vegada el producte té un
valor ecològic important per l’assoliment de la producció neta a la industria.
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A.2 Criteris de disseny
Tot seguit, s’indiquen les caràcterístiques generals dels diferents residus produïts a la
Planta, que van estar preses com a punt de partida pel disseny i el dimensionament de la
Planta de Tractament de Fangs.

A.2.1 Purga de decantadors
La decantatació de l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí està formada per 88 decantadors estàtics.
El volum i les càrregues globals d’aquests residus són especificats en la seguent taula:

VOLUMS DE PURGUES
Nombre de decantadors purgats per dia

44

Cabal de purga de decantador
Duració de cada purga

60 m /h
15 minuts

Volum de purga per decantador

150 m

Concentració de fang en purgues

3,5 - 5 g/l

Temps total de purgues diàries

8 hores

Nombre màxim de purgues simultànies

4 decantadors

Cabal punta de purgues ( 4 decantadors )

2.400 m /h

Volum diàri de purgues

6.600 m

Cabal mig de purgues en 8 hores

825 m /h
23.100 kg

3

3

3

3

3

3

3

Quantitat mínima diaria de fangs ( 6.600 m /d x 3,5 kg/m )
3
3
Quantitat màxima diaria de fangs ( 6.600 m /d x 5 kg/m )

33.000 kg

Taula 2.1 Volums i càrregues de purgues diàries

A.2.2 Aigües de rentat de filtres de sorra
Els Filtres de sorra existents a la Planta, composats per dues cel·les de filtració, són rentats
per aire i aigua, diàriament i de forma consecutiva.

Automatització de la Planta de Tractament de Fangs de l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí d’Aigües de Barcelona
Manual i Descripció de Planta

10

La duració del rentat d’una cel·la de filtració és d’uns 25 minuts i el procés de rentat sequeix
la seguent seqüència:
-

Buidat:

10 minuts

-

Bufat amb aire cel·la esquerra

6 minuts

-

Rentat amb aigua cel·la esquerra

15 minuts

-

Bufat amb aire cel·la dreta

6 minuts

-

Rentat amb aigua cel·la dreta

15 minuts

-

Temps d’espera

3 minuts

La freqüència de rentat és d’unes 24 hores. La durada diària utilitzada pel rentat de la bateria
de filtres és de 20 hores al dia.
A continuació, en la seguent taula, es detallen els cabals produïts en els rentats:

RENTAT FILTRES DE SORRA
3

Volum de rentat

990 m /h

Volum diàri d'aigües de rentat

9.900 m

Cabal mig en 20 hores de rentat

495 m /h
0,3 - 0,5 g/l

3

Concentració de fang sen les aigües de rentat
3

3

Quan. Mín. diaria de mat. seca ( 9.900 m /d x 0,3 kg/m )
3

3

3

Quant. màx. diaria de mat. seca ( 9.900 m /d x 0,5 kg/m )

Taula 2.2 Volums i cabals dels rentats de filtres de sorra

2.970 kg
4.950 kg
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A.2.3 Balanç global de cabals diàris
D’aquesta manera la producció de residus en el cas mes desfavorable serà:

BALANÇ GLOBAL DE CABALS DIÀRIS
Cabal diari per purga de decantadors

6.600 m

3

Cabal diari per rentat filtres sorra

9.900 m

3

Volum total

16.500 m

Volum de purga per decantador

150 m

Cabal mig resultant (prenent 12 hores de bombament)

1.375 m /h

Cabal adoptat de disseny hidràulic

1.500 m /h

3

3
3
3

Taula 6.3. Volums globals de fangs diàris

A.2.4 Tipus de tractament
Tal com s’ha expresat anteriorment, el tractament a realitzar amb els fangs compren les
etapes d’Espessiment, Deshidratació, Fluïdització i Atomització de fangs.
En primera instancia, l’Arqueta de fangs recull els fangs residuals i des d’aquí són impulsats
cap el dipòsit de regulació. Aquest dipòsit, que te dos costats independents, realitza una
tasca d’homogeneïtzació dels fangs mitjançant quatre agitadors submergibles, per evitar la
seva deposició en el fons. Els fangs són aspirats, des de cadascun dels dos costats del
dipòsit, mitjançant bombes del tipus cargol d’Arquímedes, i impulsats fins una cambra de
repartiment, a l’entrada dels espessadors (Densadegs), previ pas per un tamís.
A priori, es van presentar tres alternatives per l’Espessiment del fang:
-

Espessadors estàtics

-

Flotació

-

Espessadors dinàmics de recircul·lació de fangs
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L’alternativa adoptada per l’Espessiment han estat 2 espessadors dinàmics de recircul·lació
de fang amb lamel·les.
Aquesta alternativa presenta els seguents avantatges:
-

La superfície de decantació és inferior, en aquest cas, degut als efectes
combinats de la recircul·lació de fangs. Això fa que s’obtinguin nuclis de
major tamany i pes en la floculació, mercés a la alta velocitat de floculació
aconseguida en la zona lamel·lar.

-

Consecució de fangs espessats amb alta concentració ( 3-4%). Aquesta
mesura és considerablemet major que en les altres alternatives així com
la consecució d’un clarificat apte pel seu reenviament al riu.

-

Consum inferior de reactius de tractament (coagulant i floculant)

Els decantadors escollits són DENSADEG’s, de 42 m2 de superfície lamel·lar unitària.
Per realitzar una mescla perfecta del coagulant i l’aigua a tractar, els DENSADEG’s estan
provistos d’una primera cambra de mescla que està preparada per la dosificació de sulfat
d’Alúmina. El fang ja porta dissolt sulfat d’Alúmina provinent del tractament de l’aigua i no es
fa necessària una nova addició.
Els espessadors tenen les seguents etapes de tractament:
-

Cambra de flocul·lació, situada a continuació de l’anterior, equipada amb
un agitador i on s’adiciona l’ajudant de la coagulació (polielectròlit);

-

Zona de decantació-espessiment, amb la zona lamel·lar per la clarificació
i rasquetes de fons per concentració dels fangs;

-

Bombament de recircul·lació de fangs espessats a cambra de floculació;

-

Bombes d’extracció de fangs espessats.

Els fangs espessats són impulsats a un dipòsit tampó d’emmagatzematge (dipòsit de fangs
espessits), previ pas per un segom tamís. Aquest dipòsit té els corresponents agitadors
submergibles per homogeneïtzar el producte.
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D’aquest dipòsit és d’on aspiren les bombes d’impulsió a Deshidratació. Aquesta etapa va
presentar, en un principi, les seguents alternatives:
-

Decantadors centrífugs

-

Filtres premsa

-

Filtres banda

Aquesta última alternativa es va descartar degut a la baixa sequetat obtinguda en la pasta
deshidratada.
Amb els filtres premsa s’obtenia un elevat grau de sequetat, superior al 40%, però
presentava inconvenients en la seva explotació, rentat i manteniment.
Finalment es va escollir l’opció del decantadors centrífugs (3 centrífugues) amb els que
s’obtenen sequetats de l’ordre del 30-40% de sequetat. Presenta l’avantatge d’un
funcionament en continu, sense la necessitat de fer rentats periòdics, només en les aturades.
A mes l’espai ocupat per les tres centrífugues és sensiblement inferior al requerit en les altres
dues opcions.
A partir d’aquí el producte, que ja és una espècie d’argila, pot ser conduït cap els contenidors
de fang humit a través d’uns cargols transportadors, per ser portat a abocador, o, per altra
banda, pot ser atomitzat, per ser comercialitzat.
Per que el fang passi a l’etapa d’Atomització, ha de passar previament per la Fluïdització,
que no és mes que una adequació del producte deshidratat, a les condicions que demanda
l’atomitzador. En aquesta etapa es mescla el fang amb un defloculant i s’homogeneïtza la
barreja. El que abans d’aquesta etapa era una argila amb molta consistència, després
esdevé un líquid molt mes fàcil de transportar i que presenta molts menys problemes en
l’etapa posterior d’atomització. Aquí, té lloc un procés d’assecatge a través d’un intercanvi de
calor entre aire a alta temperatura escalfat a través d’un cremador, i fang fluïditzat. El fang és
injectat, a través d’un rodet atomitzador que “atomitza” o “pulveritza” el producte, dins una
cambra d’assecatge on es fa entrar aire calent a alta temperatura, per assecar aquest
producte atomitzat.
Finalment, el producte atomitzat és conduït cap els contenidors de fang en pols, ja en
condicions de ser comercialitzat.
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A.2.5 Règim d’Explotació
La quantitat de fang tractat en la Planta pot ser molt variable. En condicions òptimes i amb
l’E.T.A.P. treballant a règim alt, la Planta de Tractament de Fangs pot tractar 17.000 m3
diaris. En altres condicions, el volum de producció pot anar des de la producció nul·la, en cas
que la Planta de Tractament d’Aigua estés aturada durant dies (episodis de mala qualitat,
riuada,etc) a una producció variable depenent dels règim de purgues i de rentats que
l’explotació de la Planta necessiti. Si el cabal del riu Llobregat es, per exemple, de 3 m3/s, i la
terbolesa de l’aigua crua no sobrepassa els 50 NTU’s, com esdevé durant alguns mesos, la
producció de fang no arribarà, ni de bon tros, a la producció de disseny de la Planta.
Per tant, el tractament dels fangs és totalment depenent de les condicions del riu Llobregat i
del règim d’explotació de la Planta de tractament d’aigua. Això pot fer que la producció de
fang en pols pugui no ser continua i, per altra banda, variable.

A.2. Vista general de la Planta de Tractament de Fangs
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A.3 Aportació de Fangs a Tractament
Fins a la posada en marxa de la Planta de Fangs de l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí, els fangs
residuals produïts per aquesta eren abocats a riu pel desguàs del Pretractament.
La primera fase de la construcció de la Planta de fangs va consistir en habilitar un petit
dipòsit acumulador, situat al costat del desguàs de Pretractament, que recull els fangs
provinents de la purga de decantadors i del rentat de filtres de sorra. Al costat d’aquest petit
dipòsit, que anomenen arqueta de fangs, està situat el pou de fangs. Ambdós constitueixen
l’aportació de fangs a tractament.

A.3.1 Pou de fangs
Només posat en marxa en comptades ocasions, el pou de fangs és utilitzat per desguassar
el fangs provinent de purga decantadors i de neteja de filtres de sorra, en cas que el nivell del
riu estigui per sobre de 250 m3/s. La sortida d’aquest fang cap a riu està situada a una cota
mes alta que la del desguàs natural i, per tant, això fa que l’aigua de riu no pugui entrar a
Planta a través del desguàs, que és precissament el que es busca evitar.
Està format per un motor de 75 C.V. del tipus DINA SA500 d’alçada manométrica 8,4 m.c.a. i
de cabal nominal 350 l/s, la vàlvula manual d’impulsió de tipus papallona, la comporta
d’entrada de fangs a pou i la comporta de desguàs directe a riu. El grup és posat en marxa
en situacions molt puntuals i durant poca estona ja que quan hi ha riada, el Pretractament de
l’E.T.A.P. està aturat i no hi ha producció de fang.

A.3.2 Arqueta de Fangs
L’Arqueta de fangs recull la producció de fangs de la Planta, essent un petit dipòsit
acumulador del fang residual. Aquest, a causa del règim tant de purgues, com de rentat de
filtres de sorra, no te un cabal ni constant ni continu i en l’arqueta de fangs queda
puntualment emmagatzemat per ser enviat, tot seguit, cap el dipòsit de regulació, a través
d’una canonada d’impulsió comuna.
L’Arqueta no té agitador per la seva reduïda capacitat (a causa de la limitació per la cota de
nivell de canal de desguàs), i això fa que hi hagi deposició de fang en el seu fons.
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A.3.2.1 Descripció d’equips
L’Arqueta té dues grans comportes, una d’entrada i una altra de sobreeiximent. Cadascuna
d’elles està motoritzada i estan composades, com totes les de la Planta, pel desmultiplicador,
motor, reductor que engrana amb el sens fi que la mou, la comporta pròpiament dita i les
guies laterals per on es mou aquesta. Ambdúes tenen senyalització d’oberta i de tancada.
Aquesta senyalització arriba al quadre de maniobra situat en el pou 1 i també a telecontrol.
La posició normal d’aquestes dues comportes es de oberta. S’ha de permetre l’entrada de
cabal pel tractament i també s’ha d’habilitar una sortida per si el nivell puja excessivament.

A.3.2.2 Instrumentació
En aquesta instal·lació hi ha un mesurador de nivell d’ultrasons que dona lectura de l’alçada
de fangs que hi ha a l’arqueta. També hi ha dues sondes (boïes) de nivell tipus “pera” (com
en la resta de instal·lacions), una de nivell màxim i una altra de nivell mínim. Aquests
interruptors de nivell son Ako-electronica del tipus Ako-5310 i tenen cadascun un interruptor
de mercuri.

A.3.3 Bombament primari de fangs
A.3.3.1 Descripció d’equips
Per altra banda, a l’Arqueta també hi ha 3 grups submergits que impulsen en paral·lel el fang
cap el dipòsit de regulació. Són del tipus FLYGT CP 3300 LT. El seu cabal nominal és de
308.5 l/s i l’alçada manomètrica de 11,5 m.c.a. S’anomenen grup 1, 2 i 3 respectivament,
numerant-los d’esquerra a dreta mirant el sentit en que circul·la el fang, com la resta
d’elements de la Planta. La seva maniobra arriba també a telecontrol.
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El dimensionament que es va fer de la canonada, no permet que hi hagi tres grups d’impulsió
en marxa a la vegada. Casdascun d’ells té la vàlvula d’impulsió, també amb senyalització de
maniobra i posició que arriba també a quadre i remota, i un clapé per evitar el buïdat de la
canonada d’impulsió.
També cal remarcar l’enclavament que existeix des de quadre que impedeix posar qualsevol
grup en marxa si la senyal digital de nivell mínim de l’arqueta està activa i, també cal tenir en
compte que, abans de posar un grup en marxa, és necessari que alguna de les vàvules
d’entrada al dipòsit de regulació estigui oberta.
Per últim, comentar que en la canonada d’impulsió, hi ha una vàlvula de ∅ 100 de buïdat de
canonada (descàrrega).

A.3.3.2 Instrumentació
Cada canonada d’impulsió dels diferents grups té un detector de flux. Aquestes senyals de
flux (invers) només arriben a remota.

A.3.4 Dipòsit de regulació
És el coixí de l’aportació de fangs al tractament. Té 2.200 m3 de capacitat dividits en dues
parts simètriques tractades com a dipòsits independents (A i B) de 1.100 m3. Normalment
estan comunicats (vàlvula de comunicació oberta).
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A.3. Vista del costat A del dipòsit de regulació de fangs

A.3.4.1 Arqueta de vàlvules
A l’entrada del dipòsit de regulació es troba l’arqueta de vàlvules, on hi les dues vàlvules
d’entrada al dipòsit. La vàlvula d’entrada A, del costat A del dipòsit, i la vàlvula d’entrada B,
del B. Són del tipus papallona, motoritzades, amb reductor i desmultiplicador. La seva
maniobra està situada al Pou 1, on també es troba la maniobra de les comportes i dels grups
d’impulsió de l’Arqueta de fangs. Dins l’arqueta de vàlvules hi ha també una petita bomba
d’esgotament per desguassar cap el dipòsit l’aigua que pugui entrar dins la mateixa. No hi ha
maniobra a distancia d’aquestes papallones i el telecontrol només rep senyal digital de la
seva posició (oberta, tancada o ni oberta, ni tancada).
Normalment sempre estan obertes, i es tanquen només per aïllar un costat per fer
manteniment del dipòsit.

Automatització de la Planta de Tractament de Fangs de l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí d’Aigües de Barcelona
Manual i Descripció de Planta

19

A.3.4.2 Obra civil
El dipòsit té forma rectangular, no està cobert, la seva alçada màxima són 5,5 metres i té un
sobreeïxidor que comunica amb el desguàs pel postractament. Cadascun del dos costats
comuninca amb un pou cec de buïdat de fons, que pot ser utilitzar per buïdar totalment el
dipòsit. S’anomenen costat A i B seguint el sentit d’entrada del fang i d’esquerra a dreta
respectivament.

A.3.4.3 Descripció d’equips
Cadascun dels dos costats del dipòsit té dos agitadors submergibles FLYGHT SR 4650.
Tenen capacitat per agitar fang de concentració fins a 60 mg/l, 5 kW de potència, giren a 480
r.p.m. i són de tipus hèlix amb tres pales. S’anomenen A1, A2, B1 i B2 d’esquerra a dreta
respectivament i segons el sentit del fang.
També, en aquest dipòsit, hi ha instal·lada una comporta de comunicació dels costats A i B,
que quasi sempre està oberta i que es tanca per aïllar ambdós costats quan és necessari fer
manteniment.
Com s’ha comentat anteriorment, també hi ha una comporta de sobreeiximent que, també
està sempre oberta i que es tanca en casos molt excepcionals, quan és necessari aïllar la
Planta. Per últim, cada costat del dipòsit té una comporta de sortida que comunica aquest
amb la cambra d’aspiració del bombament dels cargols d’Arquímedes.

A.3.4.4 Instrumentació
Cada costat té dues sondes de nivell. Una de mínim i una altra de màxim. Són sondes tipus
“pera” i s’anomenen sonda de nivell màxim/mínim costat A/B del dipòsit de regulació. Encara
que fisicament està en la cambra d’aspiració del bombament dels cargols d’Arquímedes, es
pot considerar que el mesurador analògic de nivell pertany al dipòsit. És un ENDRESS
HAUSER Prosonic T FMU 231 E (ultrasons) i està situat en aquesta cambra per evitar haver
d’instal·lar dos, ja que si s’hagués situat en el dipòsit, n’hagués fet falta un per banda. Tant
les sondes com el nivell com el mesurador d’alçada només envien senyal a Telecontrol. La
senyalització de marxa/atur dels agitadors arriba a quadre i a telecontrol.
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A.4
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Bombament Cargols d’Arquímedes

En el bombament dels cargols d’Arquímedes, el fang rep la cota suficient per travessar el
tractament d’espessiment fins arribar al dipòsit de fangs en excés.
Es divideix en tres parts: cambra d’aspiració de cargols, bombament cargols d’Arquímedes i
desbast. Encara que la capacitat d’elevació són 2.250 m3/h, la capacitat de desbast i de
tractament en els densadegs la limiten a 1.500 m3/h.
Per que una línia de bombament es posi en marxa és necessari que un Densadeg estigui en
producció (indispensable comporta d’entrada oberta) i, abans de la marxa del cargol, el tamís
ha d’estar també en funcionament.
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A.4. Bombaments dels Cargols d’Arquímedes

A.4.1 Cambra d’aspiració Bombament Cargols d’Arquímedes
Aquesta cambra recull el fang provinent del dipòsit de regulació i a través d’ella entra en la
cambra de cadascun dels cargols. Aquesta és un petit dipòsit en forma d’”ele” i comunica
amb l’aspiració directa dels cargols a través de les comportes d’aspiració.
Com s’ha comentat en l’apartat anterior, en aquesta cambra està situat el mesurador de
nivell del dipòsit de regulació que només envia senyal a telecontrol.
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A.4.2.
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Cargols d’Arquímedes

L’aigua entra de la cambrà d’aspiració als cargols a través de les comportes d’aspiració. El
motiu de la instal·lació de cargols enlloc de grups d’impulsió o bombes, és la capacitat que
tenen aquests de funcionar en buït.

A.4.2.1 Descripció d’equips
A mes de les comportes, en aquesta part del tractament tenim tres cargols d’Arquímedes.
Són COUTEX, del tipus CA-120x1059. Tenen una inclinació de 38º, el seu cabal nominal
unitari son 750 m3/h i eleven el fang 5,89 metres. La velocitat de gir és de 43 r.p.m. i la
potència consumida és de 16,9 kw. Fan 10,6 metres de llarg i els àleps tenen un diàmetre de
1,2 metres. Les senyals de maniobra i de posició de les comportes només s’envien a
Telecontrol, mentre que les de maniobra de cargols s’envien a quadre i a Telecontrol.

A.4.3 Desbast Bombament Cargols d’Arquímedes
Abans de començar el tractament pròpiament dit, i tot seguit després l’elevació dels cargols
d’Arquímedes, hi ha el primer desbast o desbast del bombament dels cargols d’Arquímedes.
És un primer filtrat del fang abans d’entrar en els decantadors dinàmics, que elimina la
brossa que arrossega el fang per tal que aquesta no entri en els Densadegs. Tenen una
capacitat de filtració de 1.500 m3/h cadascun i estan situats en un canal d’1 metre d’amplada
i 1,25 metres de profunditat. L’alçada de la làmina, abans i després del tamís, és de 0,85
metres. La descàrrega dels sòlids recollits es fa sobre un cargol transportador que els aboca
en un contenidor situat sobre la cota del terreny.
El corrent de fangs és recollit al final dels canals en una arqueta comú que aboca a una
canonada que transporta el fang a l’etapa d’Espessiment.
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A.4.3.1 Descripció d’equips
El cabal de fang elevat pels cargols d’Arquímedes entra en una cambra comuna, previa
entrada al desbast. En aquesta cambra hi ha un sobreixidor que fa recircul·lar el fang cap a
l’aspiració dels cargols en cas que l’entrada als tamissos estigui tancada o que la pèrdua de
carrega en la malla sigui excessiva i faci una retenció de fluïd que faci pujar el seu nivell,
abans de l’entrada als tamissos.
Hi ha dos canals de desbast i
pot estar en marxa qualsevol
dels dos o, en ocasions, els
dos alhora. Cada canal de
desbast està format per una
comporta d’entrada, un tamís
de fangs COUTEX tipus TC1000, una comporta de sortida i
una electrovàlvula d’aigua de
neteja. La llum de pas de la
malla que filtra és de 3 mm.
Aquest filtre és mòbil i és
mogut amb un motor d’1 CV. El
fang passa a través del canal,
és filtrat i la brossa és retenida
en la malla, i transportada amb
el moviment del tamís cap a un
cargol transportador que la
aboca en un contenidor.
L’electrovàlvula
de
neteja
d’aigua
obre
i
tanca
intermitentment,
desallotjant
així la brossa que pugui haver
quedat atrapada en la malla.

A.5. Desbast del Bombament Intermedi
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Finalment, la comporta de sortida comunica a través del canal de sortida el cabal dels dos
tamissos i conectada amb la canonada que porta el fang cap a la fase d’espessiment.
Per tant excepte el cargol transportador de brossa que és comú pels dos tamissos, la resta
d’elements estan per duplicat. La senyalització de maniobra dels diferents elements
d’aquesta instal·lació arriben a quadre i a remota. Per altra banda, la senyalització de la
posició de les comportes només arriba a Telecontrol.

A.4.3.2 Instrumentació
Els únics elements d’instrumentació a esmentar en aquest apartat són les dues sondes de
nivell que hi ha situades en la cambra comuna d’entrada a tamissos i que donen alarma de
nivell alt o nivell alt-alt de fang. Aquesta senyal és enviada només a Telecontrol i és indicatiu
de si la neteja està essent òptima o no.
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A.5
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Espessiment de Fangs

El primer pas en el tractament literal del fang és l’Espessiment. En aquesta etapa es fa una
separació de fang espés (aproximadament al 4% de sequetat) i aigua clarificada que surt
amb una terbolesa molt baixa. Per aconseguir això, el fang passa a través de dos
decantadors tipus DENSADEG.
Son uns decantadors ràpids, compactes, i poc sensibles als canvis de cabal i contaminació.
Consten, cadascun d’ells, de tres cambres ben diferenciades. En les dues primeres cambres
hi ha una dosififcació de producte per afavorir la floculació i en la tercera es fa la separació
fisica del fang i l’aigua. També hi ha una
recircul·lació de fang des de l’última
cambra fins la segona, que afavoreix la
floculació. Tenen 42 m2 de zona
lamel·lar, accepten fins a 17,9 m3/m2/h a
un cabal màxim de 1.500 m3/h.
El fang provinent del desbast posterior a
l’elevació dels cargols d’Arquímedes
arriba a la zona d’espessiment i abans
d’entrar a la cambra de repartiment que
dividirà els cabals cap els dos
Densadegs, passa a través d’un
cabalímetre.
La seva lectura arriba a quadre i a
remota. La cambra de repartiment és
una cambra comuna de 4 x 4 m2 on el
cabal és repartit a esquerra i dreta cap
els dos Densadegs. Té una part central
des d’on es verteix per la seva part
superior i, a banda i banda, el cabal a
tractar.

A.6.

Densadegs
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A.5.1 Densadegs d’espessiment de fangs
Són els encarregats de fer la primera separació del tractament. Ajudats per l’Alúmina i el
polielectrolit, les agitacions de les diferents cambres i la zona lamel·lar, amb ells
s’aconsegueix fang amb una sequedat de sortida del 4 %.
A banda i banda de la cambra de repartiment hi ha dues comportes d’entrada als
Densadegs, que permeten aïllar la meïtat de les instal·lacions en cas necessari. La seva
senyalització arriba només a remota. Seguint el sentit de circul·lació del fang, el de l’esquerra
és el Densadeg 1 i el de la dreta, el dos. Normalment els dos densadegs estan en servei,
independentment del cabal de fang elevat. Cada densadeg pot tractar com a màxim 750
m3/h, de manera que la marxa de cada cargol d’Arquímedes obliga a que, com a mínim, un
Densadeg estigui en servei.
Per tant es tenen diferents alternatives d’explotació:
Un cargol pot funcionar amb un o dos Densadegs en servei (375 ó 750
m3/h per Densadeg, respectivament.)
-

Dos cargols en marxa obliguen als dos Densadegs entrar en servei (750
m3/h per Densadeg.)

En cap cas es posaran es marxa dos cargols d’Arquímedes amb un Densadeg en servei.
Dins els decantadors, el fang és obligat a travessar les tres cambres seguint sentits
ascendents i descendents per optimitzar, en primera instancia, la homogeneïtat de la mescla
fang-coagulant-floculant i, després, la decantació del fang espessit. Aquestes són les tres
etapes de cada Densadeg:

A.5.1.1 Zona de reacció
Aquesta zona i la cambra de mescla constitueixen l’anomenat REACTOR. En la zona de
reacció, de dimensions 4x4 m2, es realitza la floculació ràpida per agitació mitjançant una
hèlix radial que genera un cabal de recircul·lació intern propi. La instal·lació està preparada
per realitzar la dosificació de sulfat d’alumini en aquesta cambra, però actualment no es
dosifica Alúmina ja que la dosi que el fang conté, provinent de la decantació de l’aigua
potable, ja és suficient.
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L’agitació de la zona de reacció es fa mitjançant un electroagitador Dosapro Milton Roy
tipus HM-2-70-1400T. És d’hèlix de 1.400 mm de diàmetre, té tres pales, la longitud del seu
eix és 2.050 mm i la seva velocitat de gir són 70 r.p.m. La senyalització és enviada a quadre i
a Telecontrol.

A.5.1.2 Cambra de mescla
En aquesta segona cambra (5.000x5.000x5.150 mm3) està situada la dosificació del
polielectrolit i del fang de recircul·lació provinent de la zona d’espessiment. El fang arriba de
la zona de reacció a través d’una canonada situada en la solera de la instal·lació. Descarrega
el fluïd dins un tub cilíndric que conté una turbina vertical que mescla el reactiu, polielectrolit
injectat en la part inferior, amb el fang i, la barreja, és explulsada per la part superior on ja es
poden visualitzar els flòculs de fang. La turbulència provocada per la turbina i el moviment
ascensional de la barreja afavoreix l`homogeneïtzació d’aquesta.
La turbina és de la casa Dosapro Milton Roy, del tipus HM-5, 5-26/6,5-2000s-ASP. D’Eix
vertical, de 2.000 mm de diàmetre, també té tres pales i la seva velocitat de rotació es mou
en l’intèrval de 6,5 a 26 r.p.m. La mou un motor de 4 kW. La senyalització d’aquest equip és
idèntica a la del agitador de la cambra de mescla. La concepció d’aquest reactor permet altes
velocitats ascensionals en la zona de decantació lamel·lar de fins a 15 m/h, amb l’addició de
reactius.

A.5.1.3 Zona d’Espessiment
És la tercera i última cambra de Densadeg. En ella té lloc la separació física del fang i el
primer clarificat. El fang flocul·lat arriba a la cambra d’Espessiment a través d’un vessador
des de la cambra de mescla. Té dues zones molt diferenciades:
-

Predecantador. Aquest element assegura la decantació i l’espessiment de la
major part dels flòculs formats. La part inferior està equipada amb una rasqueta
d’espessiment i un rascador de fons.

-

Decantació lamel·lar. Es produeix en les lamel·les instal·lades en la part superior
de la cambra d’espessiment . Està equipada amb mòduls Degremont amb secció
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hexagonal, que asseguren la decantació del flòcul residual .
L’extracció del fang espessit es fa per la part inferior de la cambra, la recircul·lació té
l’aspiració uns centímetres per sobre i la sortida del clarificat te lloc per la part superior a
través d’uns canals de secció quadrada que recullen el cabal d’aigua clara després de
travessar les lamel·les. Aquest cabal és abocat al desguàs del postractament de la Planta.
Pel que fa als equips, aquesta cambra està equipada amb les anomenades rasquetes. Es
tracta de nou d’un eix vertical mogut per un motor+reductor. La seva velocitat de gir és 0,7
r.p.m. A més, hi ha una sèrie de tensors agafats de l’eix que sostenen les rasquetes que van
recollint de terra el fang decantat i que recondueixen cap a la part inferior central on és extret.
La senyalització és com la dels altres agitadors.
En quan a la instrumentació, l’extracció de fang es fa segons la mesura del nivell del mantell
de fangs. És tracta d’un mesurador de presència de fangs MOBREY amb dues caixes MCU
201 per a dues sondes. Una de nivell baix, i una segona de nivell alt. El rang de mesura va
del 0,1 al 4% de matèria amb una sensibilitat del 0,5% i un temps de resposta de 50
milisegons. Les sondes de medició funcionen per ultrasons i estan inmerses en el mantell de
fangs de manera que quan el nivell està per sota del mínim s’activa l’alarma de nivell baix, i
quan està per sobre del màxim, s’activa la de nivell alt. La primera detecta absència i la
segona presència. Aquesta senyal de nivell de fang en el decantador arriba també al
Telecontrol.
La sortida de fang es fa a través de les anomenades vàlvules PIC. Hi ha una per Densadeg.
És tracta d’una vàlvula de membrana alimentada per aire comprimit que arriba a ella a través
d’una electrovàlvula. Amb l’electrovàlvula excitada no hi ha pas d’aire i la vàlvula PIC està
relaxada, o sia oberta. Quan l’electrovàlvula permet el pas d’aire, aquest infla la vàlvula de
membrana barrant el pas al fang.
Per últim, a la sortida del clarificat de Densadegs hi ha instal·lat un terbolímetre que analitza
la terbolesa de l’aigua de clarificat que serà abocada a riu. L’aparell mesura en NTU’s i la
senyal que arriba a Telecontrol és convertida és visualitzada en mg/l.
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A.5.2 Dosificació de coagulant
Encara que en l’explotació actual de la Planta de Tractament de Fangs no és dosificat cap
element coagulant, a continuació es descriurà la seva dosificació ja que la instal·lació està
preparada per fer-ho.
Com en la resta de dosificacions de Planta, aquesta es pot fer de manera automàtica, és a
dir, fixant una dosi des del Telecontrol. L’Estació remota és qui li dona als variadors de les
diferents bombes la senyal de cabal corrersponent (senyal de 4 a 20 mA). Per això la remota
necessita saber el cabal d’entrada de fang a Densadeg i el cabal d’Alúmina que s’està
impulsant. Amb els dos cabals pot calcular la quantitat dosificada.
La no existencia de cabalímetres que indiquin quantitat de sulfat impulsat obliga a aforar les
bombes i, amb una funció cabal-freqüència, equiparar cabals a posicions de variador. O sigui
que, per exemple, si el cabal màxim de la bomba són 250 l/h, la freqüència de variador que
correspon a aquest valor és el 100% del valor màxim freqüèncial, 50 hz.
Si la quantitat a dosificar fos 195 l/h la posició del variador seria al 78%, per tant a una
freqüència de 39 hz. La regulació és, per tant, en llaç obert.

A.5.2.1 Bombes dosificadores d’Alúmina
En la instal·lació de dosificació de sulfat d’alumini hi ha tres bombes en paral·lel, una per
Densadeg i una tercera de reserva, situades en la instal·lació de coagulants al costat de la
resta de bombes d’Alúmina, i que impulsen a un tub d’impulsió comú.
Són de la marca Dosapro model G-A Pulse/G03C-611M. Poden impulsar de 0 a 30 l/h
d’Alúmina a una alçada manomètrica de 10 bar màxim. Tenen membranes de PTFE i
vàlvula de retenció de ceràmica. El motor de 0,18 kW està provist d’un variador, encara que
també es pot variar el cabal d’impulsió manualment, modificant la carrera del pistó.
A Telecontrol arriben les senyals de marxa (entrada del relé de quadre), atur d’emergència,
comandament en remot i alarmes de defecte i tèrmic bomba.
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A.5.2.2 Circuït d’impulsió d’Alúmina
El circuït d’impulsió de les bombes d’Alúmina a Densadeg és comú a totes elles. En l’inici,
cada bomba té la seva canonada d’aspiració i d’impulsió, un esmorteïdor d’impulsos, per
esmorteïr i homogeneitzar el cabal, ja que les bombes són de membrana. Després aquests
tres circuïts s’uneixen en un i aboquen el contingut en un o altre Densadeg o en els dos, si és
el cas, segons les electrovàlvules d’entrada d’Alúmina a Densadeg estiguin obertes o no.
La canonada d’impulsió és de P.E.B. de diàmetre ½ “ i en la zona de bombament té instal·lat
un pressostat CELLA tipus MWXXUN tarat a 4 kp/cm2 amb contacte normalment obert.
D’aquesta manera si per error es posés en marxa una de les bombes sense haver obert
prèviament alguna de les vàlvules d’entrada d’Alúmina a Densadeg, el circuït entraria en
càrrega i quan la pressió arribés a 4 kp/cm2, el pressostat aturaria la maniobra de les
bombes.
Aquesta alarma de pressió i la senyalització de la posició de les electrovàlvules d’entrada
d’Alúmina a Densadeg són enviades a telecontrol.

A.5.3 Dosificació de polielectrolit
En la cambra de mescla es dosifica polielectrolit. El polielectrolit és servit en sacs de 10 kg,
de manera que la solució s’ha de preparar in situ. En un principi, en l’edifici de la Planta de
Fangs hi havia instal·lades dues cubes per la preparació del polielectrolit al 0,5% de
concentració. A través d’un ejector pel qual es feia passar aigua, s’anava vertint la solució en
la cuba i amb un agitador es feia la mescla per, mes tard, madurar el producte. Per altra
banda i, com per afavorir el procés de decantació en les centrifugadores, hi ha una
dosificació de polielectrolit en elles, també existia un aparell de preparació solució de
polielectrolit (Polypack) que realitzava la preparació de manera automàtica.
Veient que la capacitat de preparació del Polypack era suficient per abastir els dos circuïts i
era viable la unió de les dues aspiracións, es va decidir eliminar la instal·lació per la
preparació manual del poli. Per tant, la preparació de polielectrolit per Densadegs es fa de
manera automàtica a través del Polypack.
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Aquesta solució preparada, abans de ser dosificada en la cambra de mescla del Densadeg,
és diluïda amb un cabal constant d’aigua (uns 600 l/h) per fer més fluïda la seva circul·lació.
L’entrada de producte en el Densadeg es fa, com en el circuït d’Alúmina, a través d’una
electrovàlvula.

A.5.3.1 Equip de preparació de polielectrolit (Polypack)
Es tracta d’un tanc de 3 m3 que esta dividit es tres compartiments; el compartiment de
mescla, el de maduració i el de dosificació. Cadascun d’ells té uns 1.000 l de capacitat.
El primer compartiment és on té lloc l’entrada d’aigua de procés i la aportació de polielectrolit
al tanc. L’entrada d’aigua es fa a través d’una electrovàlvula i la dosificació de polielectrolit en
pols, a través d’un cargol dosificador Dosapro tipus DP 320. Aquest cargol, sense ànima per
cert, pren el poli en pols del tanc d’emmagatzematge on són buïdats els sacs. Durant aquest
procés i, de fet, sempre que aquest tanc contingui líquid, l’agitador EA-0-5-96-350(2) està en
marxa per evitar la formació de grumolls en el producte. El tanc de pols dóna una alarma de
nivell mínim en cas que aquest es buïdi.
En el segon compartiment té lloc la maduració del producte. Per que la floculació sigui
òptima es demana que el temps mínims entre la preparació de la disolució i la dosificació del
polielectrolit en el fang ha de ser d’1 hora. Tal com es va redimensionar la instal·lació, això es
compleix. Aquest segon compartiment també te un agitador tipus EA-0-5-96-350.
Finalment, el tercer compartiment és des d’on aspirarà la bomba i l’unic dels tres que patirà
variacions de nivell. Durant el procés, el pas d’un compartiment al seguent es fa a per la part
superior de les parets separadores entre compartiment i compartiment, per tant els nivells 1 i
2 es mantindran arran de vessador. Aquest nivell estarà oscil·lant continuament.
En aquest últim compartiment hi ha tres sondes de nivell. Nivell baix, nivell alt i nivell màxim.
El nivell baix és el que activa la preparació de la solució, és a dir, obre l’electrovàlvula d’aigua
i dóna marxa al cargol dosificador de poli. El cabal d’agua, regulable a través d’una vàlvula
de bola i la velocitat del cargol dosificador, estan fixades de manera que la concentració de
la solució sigui la desitjada.
Aquesta seqüència de preparació s’atura quan s’activa la senyal del mesurador de nivell alt
d’aquest tercer compartiment. Independentment d’això, les bombes poden anar aspirant.
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Els procesos de preparació i impulsió de polielectrolit a Densadegs són totalment
independents.
A nivell d’explotació, només s’ha de tenir en compte que el tanc d’alimentació de poli del
cargol dosiificador ha de tenir producte. La marxa/atur dels agitadors, de l’electrovàlvula i del
cargol dosificador a mes del defecte i l’atur d’emergència de la instal·lació són senyals que
arriben a quadre i a Telecontrol. Aquestes maniobres automàtiques són executades pel
mateix quadre del Polypack.

A.7. Equip de preaparació automàtica de polielectrolit (Polypack)

A.5.3.2 Bombes dosificadores de polielectrolit
Com en el circuït del sulfat d’alumini, en el de poli a Densadegs hi ha tres bombes
volumètriques en paral·lel. Una pel Densadeg 1, una segona pel Densadeg 2 i una tercera de
reserva. Les bombes són Dosapro del tipus G-C PULSE/G83C-595H.
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L’intèrval de cabal sobre el que treballen va de 0 a 154 l/h a una alçada manomètrica
màxima de 5 kp/cm2.
Com en la instal·lació d’Alúmina, les bombes tenen un variador elèctric que té dues senyals
d’entrada. Una prové d’un potenciòmetre situat en el mateix variador i, per altra banda, té una
entrada de 4 a 20 mA, senyal provinent de la remota, que també és proporcional a la
velocitat de gir. És a dir, si al variador li arriben 4 mA de remota, la bomba ha d’estar aturada.
Quan la senyal d’arribada són 20 mA la freqüència del motor seran 50 hz. Els valors
intermitjos seran proporcionals a l’increment relatiu de la intensitat de la senyal. Per tant, es
pot variar el cabal d’impulsió de les bombes dosificadores de polielectrolit per una banda, a
través d’un potenciómetre (manualment) en local i, per altra banda, des de telecontrol amb
una senyal d’intensitat variable. D’aquesta manera és posible la regulació a distancia de la
dosi requerida en el tractament. Per que la bomba actui en funció de la senyal enviada des
del telecontrol, la posició del selector del moto-controller del variador ha de ser “external”. En
“internal” la posició del potenciòmetre comandaria la seva velocitat.
La potència del motor de les bombes és de 0,18 kW i el nombre de polsos que la bomba és
capaç de donar varia de 5 a 100 pulsos per minut.
La maniobra de les bombes arriba a Telecontrol i aquestes poden ser posades en marxa a
distancia amb una consigna fixa de cabal o bé, amb una dosi de consigna en ppm’s que
variarà en funció del cabal de fang entrant, per mantenir contant la concentració d’Alúmina.

A.5.3.3 Circuït d’impulsió de polielectrolit
La filosofia d’aquesta instal·lació és similar a la del circuït d’Alúmina. Les bombes aspiren en
paral·lel de la canonada d’aspiració que prové del Polypack i impulsen a una canondada
d’impulsió comú que, prèvia dil·lució amb aigua, arriba a la part inferior de la cambra de
mescla del Densadeg. En aquesta canonada d’impulsió hi ha un petit dipòsit esmorteïdor
d’impulsos per assegurar un cabal constant i homogeni de producte i, en sèrie amb aquest,
un pressostat CELLA model MWXXUN de pressió efectiva 0-6 bar amb contacte
normalment obert, tarat a 4 bar.
Aquest aparell té una sortida digital que envia una senyal a quadre, en cas d’assolir-se la
pressió de taratge. Aquesta senyal, en serie amb la maniobra de les bombes, obre el circuït i
atura les bombes que estiguin en funcionament.
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D’aquesta manera es poden evitar trencadisses per sobrepressió en el circuït. Tot seguit, la
dissolució de polielectrolit és diluïda amb una quantitat d’aigua que és mesurada amb un
rotàmetre i regulada a través d’una vàlvula manual. L’alimentació d’aquesta aigua de dil·lució
la dona l’electrovàlvula de dil·lució.
Per tant el circuït de dilució està format per: en primer lloc l’electrovàlvula de dil·lució d’aigua,
en segon lloc una vàlvula manual de regulació (aquésta es manté fixa a menys que, per
necessitats de l’explotació, s’hagi de variar) i, finalment el rotàmetre d’aigua. La solució final
de polielectrolit és repartida a peu de Densadegs cap a les dues cambres de mescla a través
d’unes vàlvules manuals. 2 rotàmetres instal·lats en sèrie amb les vàlvules, indiquen el cabal
de repartiment.
Finalment, i ja a l’entrada de la cambra, hi ha les electrovàlvules de poli a Densadeg 1 i a
Densadeg 2 que permeten la dosificació cap els decantadors.
La maniobra dels elements adicionals a les bombes d’Alúmina i que pertanyen al circuït
d’impulsió es pot fer des de telecontrol, però no de manera individual, sinò a través d’una
seqüència col·lectiva. La posició de les tres electrovàlvules arriba només telecontrol.
En el quadre de bombes de poli, al igual que en el d’Alúmina, hi ha també un selector per
asignar la bomba de reserva a una línia de tractament o a l’altre. Aquesta senyal és
utilitzada per informar a la remota en cas que la bomba 1 o 2 estigui fora de servei.

A.5.4 Bombament de recircul·lació de fangs
Per tal d’optimitzar l’espessiment del fang en els Densadegs, hi ha un cabal de fang que és
recircul·lat des la sortida de la zona d’espessiment a la cambra de mescla. En aquesta
cambra de mescla, on arriben el fang sense tractar i la dosificació de polielectrolit, és
recircul·lat aquest fang espessit que afavoreix molt la flocul·lació i incrementa el grau de
sequedat del fang espessit. La impulsió del fang de recircul·lació es fa a través de tres
bombes helicoïdals. Com en la resta d’instal·lacions, una està lligada al Densadeg 1, una
segona, al dos i la tercera és la de reserva. Estan situades en la sala soterrada de bombes.
Les bombes són ALLWEILER, model TECFLOW 1451 1 1 P1 P, són d’eix horitzontal i d’una
etapa i poden impulsar producte de 30 a 50 g/l de concentració en un l’interval de cabal que
oscil·la entre 10 i 50 m3/h.
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Eleven a una alçada de 20 m.c.a. i la viscositat desitjada del fluïd impulsat son 100 cPs. El
seu motor gira a 1.450 r.p.m., la transmissió per corretja i amb un reductor SK42F R250U.
Excepte la bomba de reserva, que pot aspirar i impulsar a ambdós Densadegs, les altres
dues només poden aspirar i impulsar cap a un d’ells. Com les vàlvules d’aspiració i
d’impulsió son manuals, és important revisar la posició d’aquestes abans de posar la
instal·lació en marxa. En cas que impulsés contra vàlvula d’impulsió tancada i amb vàlvula
d’aspiració oberta, la bomba acabaria trencant la canonada d’impulsió.
Per altra banda, de manera similar a les bombes de poli i, de cara a la seqüència de posada
en marxa dels Densadegs, quan la bomba de reserva està en treballant i, per tant, assignada
a una de les dues línies, i en conseqüència una de les altres bombes està fora de servei, és
necessari “informar” a la remota d’aquesta situació. Això es fa a través d’un selector que hi
ha en el quadre, que asigna la bomba de reserva a una de les línies. D’aquesta manera, i
havent habilitat abans el circuït (maniobrant les vàlvules necessàries), la remota posarà en
marxa la bomba de reserva enlloc posar la de la línia corresponent. Per evitar malentesos, la
bomba que queda fora de servei es deixa en local i sense tensió. Aquestes bombes envien a
Telecontrol senyals de marxa, atur, i alarmes diferents, com la resta de bombes de la Planta.

A.5.5 Fangs en excés
El procés de buïdat dels Densadegs té lloc, com s’ha comentat anteriorment, a través de les
vàlvules PIC de sortida de fangs de Densadeg. Cada Densadeg té una canonada de buïdat
que aboca el producte en l’anomenat dipòsit de fangs en excés. Des d’aquí, el fang torna a
ser impulsat travessant un segon tamissat, per acabar sent abocat en el dipòsit de fangs
espessits, on s’acumula a l’espera de ser deshidratat en els decantadors centrífugs.

A.5.5.1 Dipòsit de fangs en excés
És un dipòsit intermig entre els decantadors dinàmics i el dipòsit de fangs espessits. Aquest
últim té aproximadament la seva solera a la mateixa cota que el Densadeg i, per tal de poder
fer passar el fang espessit a través d’un tamís abans de ser abocat en el de fangs espessits,
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es fa necessària una impulsió intermitja, i per que aquesta tingui lloc, és necessària la
presència del dipòsit de fangs en excés, per que els grups submergits tinguin un petit pulmó
d’on aspirar.
Està situat al costat de la sala soterrada de bombes. Si el nivell de fang supera el màxim, per
vasos comunicants s’igualaria al del nivell del Densadeg i el cabal sobrant sortiria pel
clarificat.

A.5.5.2 Bombament de fangs en excés
El règim de funcionament del bombament de fangs en excés depen, en part, del
funcionament dels Densadegs. Les bombes impulsaran fang en excés quan el nivell sigui alt,
i això passarà a mesura que es fa l’evaquació, per part de les PIC, del fang decantat en els
Densadegs.
Hi ha instal·lats dos grups submergits per buïdar els fangs en excés. No poden funcionar
alhora per manca de capacitat del tamís o Prepazir. Tenen una vàlvula d’impulsió manual
cadascun i, ambdúes estan escanyades per adequar el cabal d’impulsió, al de disseny del
tamís. Els grups son SARLIN tipus S1-134-H1, d’eix vertical i centrífugs. La seva potència és
de 13.5 kW i l’alçada manomètrica és de 18 m.c.a.El seu cabal nominal són 40 l/s.
Les canonades d’impulsió de cada grup grup s’uneixen, poc després, en una sola que és la
canonada d’impulsió de fangs en excés.
També hi ha instal·lades dues sondes, tipus pera, de nivell de fang. Una de nivell baix i una
segona de nivell alt. Aquests senyals només arriben a Telecontrol i no a quadre, per tant no
hi ha manera que veure la seva senyalització si no és a través de l’Estació Remota.
Per altra banda, cascuna de les dues canonades d’impulsió de sortida té un manòmetre
gràcies al qual es pot regular la pressió d’impulsió per evitar pèrdua de cabal al seu pas pel
segon desbast de la Planta.
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A.6 Deshidratació de fangs
El fang espessit de sortida de Densadegs és desbastat per ser acumulat en el dipòsit de
fangs espessits. A partir d’aquest pulmó comença un procés totalment independent de
l’espessiment del fang. La seva deshidratació.
En aquesta etapa el fang és impulsat cap a uns decantadors centrífugs. Dins aquestes
centrífugues i, amb l’ajuda de polielectrolit i l’alta velocitat de gir, es fa la separació fangclarificat. El fang deshidratat té una sequedat aproximada de 25% i l’aigua clarificada és
abocada a desguàs. Aquest fang, que ja de sortida té apariència d’argila humida, és recollit
mitjançant un cargol transportador, i serà transportat per dos cargols més, abans d’arribar al
moll de contenidors de fang humit.
El procés de deshidratació del fang està totalment deslligat al règim d’espessiment, és a dir,
l’etapa d’espessiment pot estar en marxa i el procés de deshidratació aturat, poden estar els
dos processos en marxa alhora i, per últim, també és posible que els Densadegs estiguin en
espera i la deshidratació en marxa.
Una línia de deshidratació està formada per una centrífuga, una bomba de fang a centrífuga
i, per últim, la dosficació de polielctrolit per millorar el procés global de deshidratació és
opcional. Per defecte, es dosifica floculant.

A.6.1 Desbast deshidratació de fangs
El fang espessit, abans de ser emmagatzemat en el dipòsit de fangs espessits, és desbastat
per un tamís rotatiu ANDRITZ tipus GIRASIEVE GS 6325.
3

Aquest tamís, anomenat a

quadres “Prepazir”, pot arribar a filtrar 135 m /h de fang de concentració de 30 a 40 g/l. Es
tracta d’un tambor cilíndric que, en la seva superficie exterior, té una reixa de llum 1,5 mm. El
fang l’atravessa radialment i la brossa es dipositada, en el moviment de rotació del tambor,
en un cargol transportador que l’aboca en un petit contenidor. A més, hi ha una aportació
d’aigua de neteja que constantment (sempre que el Propazir estigui en marxa) ruixa el
tambor filtrant. És posible impulsar el fang des del dipòsit de fangs en excés cap el de fangs
espessits bypassant el Propazir amb una senzilla maniobra de vàlvules.
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A.8. Desbast deshidratació (Prepazir)
Aquesta instal·lació pot ser posada en marxa des del Telecontrol i envia senyals de
marxa/atur del seus diferents elements (tamís,cargol i electrovàlvula d’aigua de neteja) a
remota. Abans de la marxa dels grups submergits de fang en excés sempre s’haurà de posar
el Prepazir en marxa i s’ha de vigilar de regular, amb les vàlvules d’impulsió, el cabal
impulsat, intentant que no sigui excessiu. Si ho fos, part del cabal impulsat seria a bocat fora
del tamís.

A.6.2 Dipòsit de Fangs Espessits
És el pulmó de l’etapa de Deshidratació del fang. Dotat de dos potents agitadors per evitar la
deposició de fang en el fons, emmagatzema producte a l’espera de ser impulsat cap a les
Centrífugues. Està situat just a sota de la base de l’edifici de Deshidratació i, al igual que
pasava en el de fangs en excés, un nivell màxim de fang en aquest dipòsit (aproximadament
5 m) faria vessar fang cap a desguàs.

Automatització de la Planta de Tractament de Fangs de l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí d’Aigües de Barcelona
Manual i Descripció de Planta

41

A més de l’aportació de fang provinent del dipòsit de fangs en excés, també pot rebre fang
provinent de les càrregues incompletes o de les operacions de rentat dels mescladors de la
fluïdització i també dels processos de rentat de la canonada d’impulsió a Atomitzador.
Aquest dipòsit soterrat de parets de formigó, amb 803 m3 de capacitat i de base rectangular
conté dos agitadors submergibles que mantenen el fang en moviment dins el dipòsit. Estan
situats en posicions diagonalment oposades en dos dels vèrtexs del dipòsit. El seu abast són
els qüasi 200 m2 de planta del dipòsit. Són FLYGT model SR 4650. Poden agitar fang fins a
concentracions de 60 g/l i són moguts per motors de 5 kW amb accionament directe a 480
r.p.m. L’hèlix té tres pales de 580 mm de diàmetre d’AISI 316. Aquests agitadors estan
anclats a un sistema de tub-guia vertical per la seva pujada, descens i orientació dins el
dipòsit. El sistema d’elevació és per lliscament de la bancada suport de l’agitador a través del
mástil, per un cargol sens fi. Telecontrol rep senyal de marxa/atur que no arriba a quadre.
El dipòsit té instal·lat, al costat dels dipòsitds de fibra de vidre de l’antiga instal·lació de
preparació de poli per Densadegs, un mesurador de nivell d’ultrasons. És un ENDRESS
HAUSSER PROSONIC T FMU 231 E. La seva senyal arriba a quadre i, per suposat, a
remota. Aquesta és la que regula les marxes i aturades de les centrífugues.

A.6.3. Bombament de fangs a Centrífugues
L’aportació de fang a Centrífugues té lloc des de la sala de bombes soterrada. En aquesta
sala, per tant, estan situades les vàlvules PIC d’extracció de fang de Densadeg, les bombes
de recircul·lació de fang, les bombes de fang a centrífugues i, també, hi ha un calderí d’aire
que alimenta la maniobra de les vàlvules pneumàtiques de la Planta. Un extractor, que està
en marxa les 24 hores del dia, renova l’ambient d’aquesta sala.
Hi ha quatre bombes d’impulsió a Deshidratació, una per centrífuga i una quarta de reserva.
Totes quatre aspiren de la part inferior del dipòsit de fangs espessits i les tres que estan
assignades, cadascuna, a les diferents línies de centrifugació, tenen circuït d’impulsió
independent. La de reserva té la impulsió comunicada amb la resta de canonades d’impulsió,
de manera que pot enviar el seu cabal a qualsevol de les tres línies. Maniobrant les diferents
vàlvules d’aspiració i impulsió es fa aquesta conexió.
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En cap cas es podrà posar una d’aquestes bombes en marxa sense que la centrífuga que ha
de rebre el seu cabal estigui en marxa i a règim. Aquesta maniobra podria fer saltar el
sobreparell de la centrífuga i obligaria a fer una neteja d’emergència.

A.
A.9. Sala de bombes (recircul·lació i bombament a centrífugues)

A.6.3.1 Descripció d’equips
Les quatre bombes a deshidratació són helicoïdals, de la marca ALLWEILLER i model
TECFLOW 751 1 1 P1 P. Són d’eix horitzontal i poden vehicular fluïds de concentracions
entre 30 i 50 g/l. Donen 24,7 m3/h nominals i poden elevar a una alçada de 20 m.c.a. La seva
velocitat de gir a cabal nominal és de 226 r.p.m. i la potencia absorbida a velocitat máxima és
de 2,77 kW. El seu motoreductor és NORD B3, model SK25F112M/4 i la relació de sortida
és 1.450/226. Per altra banda, el seu motor elèctric és NORD-SIEMENS i té 4 kW de
potencia. Cadascuna d’aquestes bombes té un variador elèctric ABB ACS 400 que regula la
seva velocitat de gir. Aquests variadors poden funcionar en mode local, fent entrar la senyal
de gir a través dels cursors del display del mateix variador, modificant la freqüència de gir, o
en mode remot, fent arribar exteriorment al variador, una senyal de 4 a 20 mA.
Cadascuna de les bombes tenen vàlvules d’aspiració i impulsió manuals, és a dir, que cal
maniobrar-les in situ. És important comprovar, després d’una aturada de les línies de
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centrifugació, la correcta posició d’aquestes vàlvules. Si es fes girar la bomba sense cabal
circul·lant, es correria el risc de cremar-la, i si es fes treballar contra vàlvula d’impulsió
tancada, trencaria la canonada.

A.6.3.2 Instrumentació
Cadascuna de les tres línies d’impulsió a centrífugues, després de travesssar el sostre de la
sala soterrada de bombes per sortir a l’exterior, té instal·lat un mesurador de cabal que
permet conèixer el cabal d’entrada de fang a cadascuna de les centrifugues. Són ENDRESS
HAUSER PROMAG 30 F. Cabalímetres magnètic-inductius de DN 80 mm, amb escala de
mesura de 0 a 123 m3/h, amb display i una pressió nominal de 16 bar. La conductivitat
mínima del fluïd per que l’aparell sigui fiable ha de ser de 5 µS/cm i té sortida de 4-20 mA, de
manera que el senyal, com és el cas, pot ser enviat a quadre i a remota. El valor de l’impuls
és programable i la precissió és del 0,5 % del valor mig i el seu cabal nominal són 20 m3/h.

A.6.4 Impulsió de polielectrolit a centrífugues.
A.6.4.1 Preparació automàtica de polielectrolit (Polypack)
La preparació automàtica de la solució de polielectrolit que s’acabarà dosificant en la
centrífuga és preparada pel mateix equip que ja s’ha descrit en la preparació de poliectrolit
per ser dosificat en els Densadegs. El Polypack. De fet, inicialment, l’equip era només per la
impulsió de polielectrolit a centrífugues, encara que després, de cara a la comoditat de
l’explotació, s’ha fet servir per les dues aplicacions.

A.6.4.2 Impulsió de polielectrolit a centrífugues
Les bombes que impulsen la solució de polielectrolit a centrífugues estan situades al costat
del Polypack. El seu circuït d’aspiració és un col·lector comú que surt de l’últim tanc del
Polypack.
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Aquest, en el seu extrem i, soterrat, està també comunicat amb el circuït d’aspiració de la
bombes de polielectrolit a Densadeg.
Les bombes de polielectrolit a centrífugues, al igual que les de polielectrolit a Densadeg,
tenen vàlvules manuals d’aspiració i impulsió. Cal revisar la seva correcta posició abans de la
seva posada en marxa després, d’un temps relativament llarg d’atur, o després d’alguna
actuació per manteniment. Hi ha cuatre bombes, una per cada línia de centrifugació, i una
quarta de reserva. La canonada d’impulsió de la bomba de reserva està conectada a les
altres tres línies, de manera que pot alimentar qualsevol de les tres centrífugues.
Les bombes són helicoïdals de dues etapes; ALLWEILER model ANBP 12.2 B21 P01 144
YY 5846 i són horitzontal-monobloc. La concentració del producte impulsat són 5 g/l i
l’intèrval de cabal que pot impulsar va dels 0,175 m3/h als 0,900 m3/h amb una alçada
d’aspiració de 20 m.c.a. El pH del fluïd és lleugerament àcid, amb una viscositat de 100 Cps.
Per altra banda, la velocitat de gir del motor oscil·la entre les 111 i 555 r.p.m. La potència en
el punt de treball a velocitat màxima és de 0,24 kW.
El seu accionament és a través d’un motovariador mecànic de regulació manual tipus SK01F
R100U. A més de l’aportació de polielectrolit, en la mateixa canonada d’impulsió, hi ha una
aportació d’aigua per cada canonada d’impulsió que, com en el circuÏt de polielectrolit a
Densadegs, suposa un cabal de dil·lució que millora la circul·lació del fluïd.
Aquesta aportació és donada a través de l’electrovàlvula de dil·lució i regulada a través d’un
vàlvula manual en sèrie amb la primera. Actualment el cabal de dil·lució és nul. Hi ha una
altre electrovàlvula que és la d’entrada de la solució a centrifuga, també important de cara a
les seqüències de marxa i atur.

A.6.5.

Centrífugues de fangs

Els decantadors centrífugs és el lloc on es fa la deshidratació del fang. La seva alta velocitat
de gir separa el fang deshidratat i ,de nou, clarificat. Les centrífugues fan decantar el fang
aprofitant la força centrífuga del moviment de gir. Consten de dos elements principals. El
tambor i el rascador. El fang circul·la entre ambdós.
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El tambor és un cilindre buït i en la seva boca d’entrada és introduïda l’aportació de fang i de
polielectròlit. La mescla circul·la entre aquest i el rascador, que és un cargol adaptat a la
forma interna del tambor. Tambor i rascador es mouen a diferents velocitats, en el mateix
sentit de gir, i la velocitat relativa entre ells determina el parell intern de la màquina.
Aquestes velocitats són controlades a través de dos grans variadors que comanden
cadascun dels dos motors. I a la vegada, els variadors són comandats per un controlador
“Covirel” . Aquest controlador, en funció de la quantitat de fang que té la Centrífuga en el seu
interior i del cabal d’entrada, adaptarà la velocitat relativa tambor-rascador per assolir el set
point de parell intern fixat a través del display del Covirel.
Tant per les posades en marxa com pels aturs de les Centrífugues, cal seguir una seqüència
determinada per tal que els diferrents elements quedin preparats per la seguent maniobra,
sense prèvia actuació. La posada en marxa òptima esdevindrà seguint les seguents passes:
-

Obrir contenidor de fang o posar en consigna la instal·lació de Fluïdització
Donar marxa als tres cargols de transport de fang deshidratat

-

Donar tensió a variadors

-

Marxa centrífuga

-

Esperar a que la màquina estigui a règim (15 minuts aproximadament )

-

Obertura electrovàlvula corresponent de dil·lució de polielectrolit a centrífugues

-

Marxa bomba polielectrolit a Centrífuga corresponent

-

Marxa bomba corresponent de fang a Centrífugues.
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A.10. Centrífuga de fang

Els variadors de velocitat que comanden els canvis de règim de les centrífugues són de la
casa ABB. El variador del tambor o Bol es del tipus ACS 601 100-3, té una transmissió per
corretja tipus SPB 2180 i porta filtre RFI. El variador del rascador és del tipus ACS 601 00303 i la transmissió és fa a través d’un tren d’engranatges epicicloïdals CYCLO / ZS 219 / 87.
Aquests dos variadors actuen sobre dos motors independents, situats un a sobre de l’altre,
en la capçalera de la centrífuga.
El motor del tambor, que és el de la transmissió per corretja, està situat per sota de la l’eix de
rotació del sistema. És ABB del tipus M2A280SMA4 B5, té una potència de 75 kW, és
alimentat amb 400 V i porta una sonda PTC. Pel que fa al del rascador, centrat amb l’eix de
rotació del sistema i amb la transmissió epicicloïdal, és també ABB, tipus M2AA180L4 B5
amb una potència de 22 kW i amb sonda PTO.
En el quadre de centrífugues hi ha situat el COVIREL. Un controlador per cada centrífuga
que regula les variacions de velocitat per tal de mantenir un parell de consiga en l’interior de
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la centrífuga. El parell intern de la centrífuga es correspon amb l’esforç que la màquina ha de
realitzar per moure tota la massa de fang que hi ha en el seu interior. Aquest parell intern, per
tant, és directament proporcional a la massa de fang que hi ha dins la centrífuga i l’evolució
d’aquest, depen de la tendencia del parell en el moment i del cabal instantani d’entrada de
fang a centrífuga. La regulació de velocitats per assolir un parell de referencia es fa variant la
velocitat relativa del rascador respecte del tambor. Si les velocitats absolutes de tambor i
rascador són semblants, l’extracció de fang és mínima. Quan es fa necessari augmentar el
cabal d’extracció, el covirel augmenta la velocitat relativa, i el parell intern comença a
disminuïr. En tot aquest procés la velocitat absoluta del tambor es manté constant. Només és
variada la velocitat del rascador.
En l’extrem de les centrífugues, on està l’entrada de producte, hi ha situades unes finestretes
per on surt el clarificat. La secció de sortida d’aquest clarificat pot ser variada movent unes
xapetes radialment. Amb l’augment d’aquesta secció de pas, es permet la sortida de més
humitat i el fang deshidratat tindrà mes sequedat.
Una vegada determinada la sequedat desitjada i fixat el parell de treball, aquesta secció de
pas quedarà fixada.
Els Covirel envien a Telecontrol la senyal de velocitat absoluta dels ròtors i la de parell de
cada centrífuga. A mes també és enviada la senyal de marxa de les centrífugues.

A.6.6 Transport de fang deshidratat
El fang extret de les centrífugues és recollit per un cargol que el transportarà, amb altres dos
cargols mes, cap a l’exterior, per ser emmagatzemat. Aquests cargols transportadors no
tenen ànima i son moguts per una combinació motor-reductor. El primer cargol, situat sota
les centrífugues, és l’anomenat cargol de centrífugues, el segon cargol de distribució i el
tercer, a través del qual el fang és repartiti entre els mescladors i els contenidors
d’emmagatzematge, és el cargol de fang deshidratat. La senyal de marxa d’aquests cargols
també és enviada a Telecontrol.
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A.6.7 Recollida de fang deshidratat
El fang deshidratat de sortida de centrífugues té dos caminis a seguir; per una banda, i és el
que es portava duent a terme des que la segona fase de la Planta de Tractament de fangs
està en marxa, pot ser emmagatzemat en tres contenidors tancats de 25 m3, per després ser
transportat a abocador. Fins que l’última etapa del tractament, l’atomització, no ha estat en
marxa, aquest ha estat el destí final del producte. Per altra banda, el fang pot ser atomitzat,
passant previament per una etapa de defloculació (Fluïdització) que optimitzarà el procés
posterior d’Atomització. En aquest apartat es descriurà només la recollida del fang
deshidratat. Els processos de Fluïdització i Atomització del fang seran tractats més endavant.
L’empresa CESPA gestiona el transport diari del fang a abocador i existeix un servei
d’urgència per evaquar el fang en cap de setmana. Existeix, per tant, una via de sortida
alternativa a l’atomització pel fang tractat.
El moll de contenidors de fang humit està format per dos mescladors que pertanyen a l’etapa
de Fluïdització i tres contenidors d’emmagatzematge. Dos de tancats i una banyera oberta
de 20 m3.
El fang és emmagatzemat per ser transportat a abocador en els contenidors tancats de 25
m3, amb un cargol interior distribuïdor que reparteix la massa que es abocada en un extrem
del contenidor. Dins el contenidors i, en l’extrem oposat on està situada l’entrada de fang, hi
ha unes sondes de nivell que indiquen un nivell màxim de contenidor. La marxa i l’omplenat
dels contenidors són senyals que arriben a telecontrol.
L’entrada del fang a mescladors o a contenidors es fa a través de vàlvules tipus comporta de
300 mm d’alimentació pneumàtica, situades en la part inferior del cargol de distribució.
Aquestes vàlvules habiliten els baixants cap a contenidors/mescladors. Per defecte sempre
hi ha una i només una de les vàlvules obertes, sempre i quan hi hagi una línia de
centrifugació en marxa.
En posar-se una línia de centrifugació en marxa, és condició indispensable que una de les
vàlvules de sortida de fang estigui oberta. Si es decideix posar en marxa el procés de
Fluïdització, la vàlvula de fang que s’obrirà serà una de les dues entrades a mescladors.
Sinó, s’obrirà una de les entrades a contenidors.
Quan el contenidor que s’estigui omplint activi la seva alarma de contenidor ple, es posarà
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l’altre contenidor en marxa, posteriorment s’obrirà l’entrada de fang i, acte seguit, es tancarà
l’entrada del contenidor que ja està ple.

A.6.8 Sistema de desodorització de la deshidratació
En previsió d’aparició de gasos perillosos en la Planta de Fangs es va instal·lar un sistema
de desodorització que absorveix aire de diferents punts de la Planta, el passa per un filtre de
carbó actiu i l’expulsa a l’atmosfera.
Un dels gasos que podria fer acte de presència és l’àcid sulfhídric. En atmosferes amb
defecte d’oxigen i en estàt de repós, podria donar-se’n el cas. El punts crítics de la Planta,
en aquest aspecte, són els dipòsits tancats. El dipòsit de fangs en excés i sobretot, el dipòsit
de fangs espessits.
Per tal d’afavorir l’oxigenació i, per tant, la circul·lació d’aire en aquests dipòsits, l’explotació
desaconsella un nivell alt dels dipòsits quan el fang està en repòs, per tant si la Planta roman
aturada dies. Les temperatures elevades també perjudicaran l’ambient en aquestes
condicions. Per altra banda, i amb caràcter preventiu, si la Planta ha de romandre aturada
dies, s’intentarà baixar els nivells dels dipòsits per evitar males olors i l’aparició d’aquest gas.
Els punts d’aspiració d’aire del sistema de desodorització són el dipòsit de fangs espessits, la
sortida de fang de centrífugues (un punt per cada sortida) i el pas de fang del cargol de
centrífugues al cargol de distribució.
Per preservar la seguretat de les persones, i coneixent l’accident de Mataró, on van morir
quatre persones en una planta de tractament de fangs, quan estaven realitzant un transport
manual de fangs no previst, es va decidir instal·lar un detector d’àcid sulfhidric. Està situat en
una paret, a sobre del dipòsit de fangs espessits i al costat del circuït de transport del fang
deshidratat. Amb la detecció d’1 p.p.m. de gas en l’ambient, l’aparell d’ona una alarma que
és enviada a Telecontrol i que activa el color verd en el dos semàfors que hi ha instal·lats en
les dues portes d’accés a la instal·lacció. El personal té prohibida l’entrada al recinte quan
aquests semàfors no estan en verd.
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A.7 Fluïdització de fangs
La instal·lació de fluïdització de la Planta de Fangs de l’ETAP Sant Joan Despí té com a
objectiu adequar i homogeneïtzar el fang que és enviat a l’etapa d’atomització, on serà
pulveritzat,deshumitzat, i emmagatzemat en sacs de pols. Per tant, el fang deshidratat de
sortida de les centrífugues es tracta per eliminar-ne els grumolls i homogeneïtzar-lo abans
d’enviar-lo al procés d’atomització. Aquesta fluïdització es realitza amb l’addició d’un 5-6 %
en pes de defloculant i una agitació intensa de tal manera que la sequedat dels fangs roman
pràcticament inalterada mentre que la viscositat i heterogeneïtat si que es veuen
substancialment reduïdes. En aquesta etapa, el fang passa de ser una argila molt espessa a
tenir un aspecte de líquid lleugerament viscós.
Sense aquest pas previ abans, en l’etapa d’atomització es podrien presentar problemes de
desequilibri en el gir de l’atomitzador,a causa de l’heterogeneïtat del producte, a la vegada
que, de ben segur, es farien taps de producte sec en l’injecció de fang en el mateix.
La instal·lació consta de tres parts diferenciades: Emmagatzematge i dosificació de
defloculant, mescladors fang-defloculant, i emmagatzematge de fang fluïditzat.
Aquest defloculant s’emmagatzema en dos tancs ubicats en el soterrani de l’edifici de
l’atomització i s’impulsa als mescladors, que estan situats en el moll de contenidors de fang
humit, mitjançant una de les dues bombes centrífugues associades a la instal·lació. Es
dosifica el defloculant abans de l’entrada del fang en el mesclador. Després d’habilitar
l’entrada de fang al consequent mesclador i, a mesura que aquest es vagi omplint de fang,
s’anirà agitant per tal d’homogeneïtzar la mescla, primer de manera suau, per després fer-ho
de manera mes contundent , a partir d’una quantitat fixada de producte dins el mesclador.
Una vegada homogeneïtzada la mescla, el producte és impulsat gràcies a unes bombes
d’engranatges a un tanc d’emmagatzematge on romandrà a l’espera de ser atomitzat.

A.7.1 Emmagatzematge i dosificació de defloculant
En el sotan de l’edifici de l’atomització està situat el magatzem del defloculant o fluïditzant.
En ell, periòdicament és descarregat el producte que després serà dosificat en el fang per tal
d’homogeneïtzar la seva textura, adequant les seves condicions per tal de ser atomitzat.
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La descàrrega, per part dels camions, es fa sobre la cota de terreny on hi ha unes boques a
les que el camió es conecta a través de mànegues. El producte cau per gravetat cap als
tancs. Al costat d’aquestes boques hi ha situats uns displays que mostrenles alçades dels
dos tancs de defloculant, a la vegada que també hi ha dos senyals digitals que donen alarma
quan, en qualsevol dels dos tancs, hi ha nivell màxim de defloculant.
Els dos tancs de defloculant són de fibra i tenen una capacitat d’emmagatzematge de 17.3
m3. Són TAPIDOL de 2.350 mm de diàmetre i 4 metres d’alçada. Ambdós tenen una boca
d’home per accedir a l’interior del tanc en cas necessari. Estan anclats a terra per cargols
per evitar que surin en cas de vessament. Estan comunicats per la part inferior, on també hi
ha un buïdat de fons. Aquest petit recinte d’emmagatzematge està cercat amb una cubeta
d’obra que recolliria tot el volum de producte que hi cap en un tanc en cas de vessament.
Tant els tancs, com la cubeta, estan impermeabilitzats, de manera que s’assegura
l’estanqueïtat que evitarà filtracions del producte cap el terreny.

A.11. Bombes d’impulsió de defloculant
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Al voltant dels tancs hi ha instal·lats sis calefactors per tal d’assegurar una temperatura
adient dins els tancs. Una temperatura excessivament baixa dificultaria la circul·lació del
producte per l’interior de les canonades i complicaria l’explotació.
Per la part baixa dels tancs està situada la sortida de producte cap a les bombes d’impulsió.
Hi ha dues bombes de defloculant. Aquestes, aboquen el producte en cadascun dels dos
mescladors, on es farà la mescla fang-fluïditzant. Són dues bombes centrífugues Tecnium,
de 2.2 kW amb motor a 2.800 r.p.m.
La diferència de cotes entre els tancs i els mescladors és d’uns 7 metres.
Pel que fa a la instrumentació, els tancs de defloculant tenen un mesurador analògic d’alçada
de tipus ultrasons cadascun. El display d’aquest aparell es troba en la cota de terreny de la
descàrrega del defloculant. D’aquesta manera es pot veure, en el moment de la descàrrega
del producte, l’alçada de cadascun dels dos tancs. Aquesta senyal també és enviada a
telecontrol. A mes, cada tanc té dos interruptors denivell tipus forquilla. Un de nivell màxin i
un altre de nivell mínim. També hi ha instal·lada una sonda de temperatua pel defloculant.
Les senyals de màxim són enviades, també, a la zona de descàrrega, on hi ha un petit panell
per cada senyal que passa de blanc a vermell en cas que la senyal s’activi. Telecontrol
també rep aquestes senyals, a més de la de temperatura.
Per altra banda, la cubeta que conté aquests dos tancs té una sonda inundació (totes
aquestes sondes són les mateixes en tota la Planta, són de tipus “pera”). D’aquesta manera
si el hi hagués una fuïta de defloculant, inmediatament el telecontrol quedaria informat.
Finalment, en la impulsió de defloculant hi ha situat un manómetre que dóna la pressió
d’impulsió del sistema i per últim hi ha un cabalímetre electromagnètic que mostra cabal de
defloculant a mescladors. Aquesta senyal també és enviada a telecontrol.

A.7.2 Mescladors de fang
Són els encarregats de que la Fluïdització del fang es faci efectiva. A ells els arriba primer, el
defloculant, i després el fang que, en qüestió de minuts, serà homogeneïtzat.
Cadascun dels mescladors disposa d’un agitador d’àncora i un agitador Cowles. Ambdós
són verticals i garanteixen la mescla fang-defloculant. L’agitador d’àncora treballa sempre
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que hi ha càrrega en el mesclador, mentre que el Cowles ho fa a partir d’un determinat nivell
ja que no pot treballar en buït. El primer es fa servir per anar barrejant la mescla i el segon fa
una agitació brusca per l’homogeneïtzació.
La seqüència de marxa és la seguent:
Omplir el mesclador amb 125 kg de defloculant. Després s’obrirà l’entrada de fang que anirà
omplint el tanc progressivament. En aquest moment l’agitador d’àncora ja està en marxa.
Quan el pes del contingut del mesclador superi els 1.500 kg es posarà en marxa el Cowles
que no s’aturarà fins un minut després que s’turi l’entrada de fang. Això té lloc quan el pres
sobrepassa els 2.500 kg. En aquest moment el procés de fluïdització del fang es dona per
completat.
Hi ha dos mescladors situats en el moll de contenidors de fang humit.
On abans estaven els dos primers contenidors de fang humit, és on estan situats actualment
els tancs mescladors. Són d’inoxidable, tenen 4.5 m3 de capacitat i estan anclats a terra.Fan
1950 mm de diàmetre, 3750 mm d’alçada i són de la casa LLEAL.
L’entrada de fang té lloc per la seva part superior. En la part inferior del cargol de repartiment
del fang humit hi ha situades les vàlvules de sortida de fang cap els mescladors o cap els
contenidors de fang humit. Aquesta sortida està centrada axialment amb l’entrada de fang a
mescladors. Les entrades de defloculant i la d’aigua són entrades laterals i de poc diàmetre.
1 i ½ “ respectivament, mentre que la de fang és de 300 mm.
L’agitador d’àncora és mogut per un motor de 10 CV que gira a 1.500 r.p.m, seguit d’un
reductor que imprimeix a l’eix una velocitat angular de 25 r.p.m. En la part inferior del seu eix
hi ha situades les plaques de barreja, que segeuixen exteriorment la forma interna del
mesclador, i unides diametralment per dues travesses. La seva velocitat de gir denota la
seva funció. Simplement agitar la mescla fang-defloculant per tal d’homogeneïtzar les dues
fases, mantenint-les en constant moviment.
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A.12. Mescladors de fang-defloculant
El Cowles, per altra banda, provoca una agitació brusca de la mescla. Està format per un
motor de 30 CV que gira a 1.500 r.p.m. i un reductor que tramet a l’eix una velocitat de gir de
1.000 r.p.m. L’eix suporta dues turbines que són les que fan la dispersió de la barreja,
desfent qualsevol indici de solidesa, convertint l’argila en un fluïd, en aparença molt mes
diluït que el fang de sortida de centrífugues, però que conserva les mateixes condicions de
sequedat. Aquest és qui garanteix un producte de sortida sense grumolls i totalment
homogeni.
En la part inferior dels tancs mescladors i, a sobre dels suports collats a terra, hi ha situades
les cel·lules de pesatge dels mescladors. Aquestes, mesuren el pes de fang-defloculant que
hi ha en el seu interior. La senyal de pes és enviada a un display situat en el quadre de la
fluïdització i a Telecontrol. Per altra banda, hi ha una sonda de nivell màxim en cada
mesclador, que envia una senyal digital a telecontrol.
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També son enviats a quadre i telecontrol els senyals de marxa dels agitadors i a telencontrol,
la posició de les vàlvules d’entrada d’aigua de neteja i d’entrada de defloculant.

A.7.3 Aportació de fang fluïditzat
Els elements que formen part d’aquesta etapa de la fluïdització són la vàlvula de sortida de
producte de cadascun dels mescladors, situada en la part inferior dels mateixos, les bombes
d’engrantges, que impulsaran el fang fluïditzat cap el tanc de fang fluïditzat, els filtres de
fang, la vàlvula de desguàs, la vàlvula d’entrada del tanc de fang fluïditzat i el propi tanc de
fang fluïditzat. Tots aquests elements estan al costat del moll de contenidors de fang humit.
Aquest tanc de fang fluïditzat és un acumulador de fang fluïditzat que roman a l’espera de
ser atomitzat. La seva presència permet que els processos de fluïdització i atomització no
hagin d’estar necessàriament en marxa alhora.
Quan es desitgi transvassar producte dels mescladors al tanc de fang fluïditzat se seguiran
els seguents passos:
El primer a tenir en compte abans d’iniciar la seqüència es verificar que el tanc de fang
fluïditzat no té nivell màxim. En cas de no tenir aquesta senyal, s’obrirà la vàlvula d’entrada
de producte al tanc de fang fluïditzat, es tancarà la de desguàs, s’obrirà la vàlvula de sortida
del mesclador i, finalment, es donarà marxa a la bomba d’engranatges. Hi ha dues, una de
reserva. Quan el mesclador estigui buït, es procedirà a la neteja d’aquest. S’obrirà la vàlvula
de desguàs , es tancarà la d’entrada al tanc de fluïditzat, s’omplirà el mesclador amb aigua
de xarxa, que s’agitarà perque es mescli amb les restes de producte que hagin quedat
adherides a les parets, o en el fons del mesclador, per després tornar a posar en marxa la
impulsió, però, aquesta vegada cap el dipòsit de fangs espessits a través de la vàlvula de
desguàs.
Aquestes càrregues de fang fluïditzat es realitzen de manera alternativa. Mentre un
mesclador està en procés d’omplenat o de càrrega, l’altre s’estarà netejant perque quan el
primer estigui ple, el segon estigui llest per ser omplert de nou.
Les bombes d’impulsió de fang fluïditzat són dues bombes d’engranatges, d’eix horitzontal,
marca Hurtado model 1000 l/mb. Donen 5 bars de pressió amb 20 CV de potència, girant a
1.450 r.p.m. El seu cabal nominal és de 16,66 l/s.
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Porten tanca mecànica i poden treballar amb fluïds fins a 200 º C. Les aspiracions i les
impulsions d’aquestes bombes estan comunicades, de manera que la instal·lació pot utilitzar
qualsevol de les dues. Normalment treballa una, mantenint-se la segona en reserva i
periòdicament es fa el canvi de l’una a l’altra. També hi ha un manòmetre en la impulsió que
no té senyal de sortida.
Per altra banda, en el circuït d’impulsió de fang fluïditzat, hi ha instal·lats tres filtres en
paral·lel. La seva funció és retenir posibles heterogeneïtats del producte, és a dir, possibles
restes de fang sec que no hagi estat fluïditzat o fins i tot algun reste forani que no sigui fang i
que no ha d’arribar ami al circuït d’atomització. La malla és d’un milímetre i són de la casa
ODIS, model 2040F-SST.
També hi ha instal·lats, tant a l’entrada com a la sortida d’aquests filtres, dues preses de
pressió amb les que es té constancia de la pèrdua de càrrega dels filtres a través d’un
manòmetre diferencial. Quan aquesta pèrdua és superior a 1 bar de pressió, el manòmetre
dóna una alarma de pèrdua de càrrega alta, que arriba a Telecontrol. Tant a l’entrada com a
la sortida d’aquests filtres de malla, hi ha un joc de vàlvules que permet bypassar-los, en cas
que interessi.
Finalment, el tanc de fang fluïditzat, és el pulmó que emmagatzema el producte fluïditzat a
l’espera de passar l’última etapa del tractament. És tracta d’un tanc d’inoxidable de 7 metres
d’alçada, 18 m3 útils i amb la part inferior en forma de conus. L’entrada té lloc per la part
superior del tanc, mentre que la sortida és per la seva part inferior.
El producte contingut en el tanc està en continu moviment gràcies a un agitació contínua.
L’agitador és Agitasser model SSC-37R. El motor-reductor està en la part superior del tanc, i
l’eix conté dos jocs de paletes horitzontals situats a diferenta alçades i un joc inferior amb la
forma de la part interior cònica. Aquest agitador no pot funcionar en buït i no és necessari
que estigui en marxa en continu.
En aquest tanc hi ha dos dades de nivell de fluïditzat important. Per una banda hi ha instal·lat
un mesurador d’alçada tipus ultrasons. Al costat del tanc hi ha un display que indica el tant
per cent d’omplenat que té. No dóna lectura directa de pes, d’alçada o de volum
emmagatzemat. Aquesta dada també arriba a quadre elèctric, i és enviada a telecontrol, ja
en forma de volum (m3). Per altra banda, hi ha una sonda (interruptor) de nivell que ens
indica el nivell màxim del tanc. Aquesta senyal és digital, i només és enviada a telecontrol.
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A.8 Sistema d’Atomització
Com ja s’ha explicat en anteriors apartats, hi ha dues opcions de tractament del fang
deshidratat de sortida de centrífugues. La primera, que és la que s’ha estat duent a terme
durant el primer any de funcionament de la Planta de Fangs, és l’abocador. El fang és
transportat cap als contenidors de fang humit, situats en el moll de contenidors de fang humit,
a l’espera de ser transportat cap a abocador. Aquest, però, no era l’objectiu del tractament
final del fang. La segona opció de tractament és la de fer passar aquest deshidratat per un
sistema d’atomització amb la finalitat d’obtenir un producte atomitzat, en pols.
La instal·lació d’Atomització està situada en una edifici adjunt al de la Planta de Fangs.
Aquest edifici es va construïr exclusivament per aquesta instal·lació. Consta de tres plantes
on estan repartits els diferents equips que formen part del sistema.
Es va fer imprescindible, de cara a optimitzar l’explotació de la Planta, intercalar una fase de
tractament del fang entre la deshidratació i l’atomització. La Fluïdització. Sense aquesta
etapa va ser impossible una continuïtat en el funcionament de l’atomització, ja que sovint es
produíen embussos i avaries en l’atomitzador, provocats per l’heterogeneïtat del producte. El
producte deixava restes secs pel circuït de transport i, tot i realitzar neteges en cada posada
en marxa i en cada atur, aquests grumolls obturaven les entrades de fang a l’atomitzador.
La textura del producte deshidratat és molt diferent a la del fluïditzat. El primer és argilós i
molt heterogeni, no només perque pot arrossegar restes secs, sinó també perque les
centrífugues pateixen oscil·lacions constants de parell intern i en les mateixes condicions
d’entrada, segons l’evolució que hagi patit aquesta, el producte de sortida pot tenir
diferencies considerables en quan a humitat i textura. Per altra banda, aquesta
heterogeneïtat que tenia el fang d’entrada produïa en l’atomitzador, que té una velocitat de
gir considerable (13.500 r.p.m.), desequilibris en el gir i va fer necessària la substitució
prematura de coixinets.
Amb la nova etapa de fluïdització aquests problemes s’han resolt. El fluïditzat presenta una
textura homogènia, en fase líquida i això fa que l’atomitzador no pateixi variacions brusques
de càrrega i que, per altra banda, no hagi perill d’obturacions a l’entrada del ròtor.
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A.8.1 Dades Tècniques
Globalment, el que fa la Planta d’Atomització és barrejar dins un cicló fang deshidratat i
fluïditzat amb aire calent. En l’intercanvi, el fang perd gran part de la seva humitat que queda
sospesa en forma de vapor d’aigua. El fang atomitzat obtingut d’aquest procés és transportat
a un contenidors exteriors, i l’aire de procés (aire calent amb alt contingut de vapor d’aigua i
partícules de fang en pols) és tractat per tal de poder ser emés a l’atmosfera sense perjudicar
el medi ambient.
El material a assecar és fang, de la classe St0, sense risc d’explosió, el contingut de sòlids
que accepta el sistema és menor del 20 % per concentrats amb polielectrolits.L’Atomització
del fang es fa amb un Atomitzador rotatiu.
L’escalfament de l’aire que es barrejarà amb el fang es fa amb gas natural, en un intercanvi
directe. La recuperació del producte es fa en un cicló i la seva descàrrega per tal de ser
transportat, es fa amb unes vàlvules rotatives. El sistema de transport es fa per buït, a través
d’aire atmosfèric i hi ha una recuperació de producte a través d’un segon cicló que torna a
descarregar a través de vàlvules rotatives. La descàrrega de l’aire de transport es fa cap a un
rentador humit (Scrubber).
La capacitat evaporativa del sistema és de 3.000 kg/h, hi ha una capacitat de producció
d’uns 1.000 kg/h, la temperatura màxima de l’aire d’entrada al cicló és de 500 ºCi la
tempteratura de sortida pot oscil·lar entre 110 i 150 ºC. El consum calorífic màxim total es de
124 kWh/h, el consum d’aigua aproximat és de 875 kg/h i la seva descàrrega és de 370 kg/h
aproximadament, amb un 5% de sòlids. Per altra banda, a màxima capacitat de transport de
producte són 1.210 kg/h.
El producte final abans de incloure en el tractament la nova etapa de fluïdització del fang
tenia una humitat residual d’entre un 5 i un 7 %, la temperatura del producte és d’uns 115 º C
i el tamany promig de partícula és superior a 150 µm.

A.8.2 Descripció del procés
La Planta d’assecatge implantada en el tractament final dels residus líquids generats en
l’E.T.A.P. és una Planta Niro d’assecatge. Aquesta, opera amb aire introduït des de
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l’atmosfera. El ventilador d’impulsió introdueix aire en el sistema a través d’un filtre i el passa
a través del cos de l’escalfador (cremador) d’aire directe a gas natural. L’aire d’entrada pot
ser escalfat fins a una temperatura de 550 ºC. Aquest aire calent és empentat pel dispersor
d’aire situat en el sostre de la cambra d’assecatge (cicló de l’atomitzador), amb el propòsit
d’introduïr de forma més homogènia l’aire calent.
Mitjançant la bomba d’alimentació, el concentrat homogeni de fangs és impulsat a
l’atomitzador rotatiu, col·locat en el centre del dispersor d’aire. El rodet atomitzador gira a alta
velocitat i converteix els fangs en un núvol de petites gotes, que entren en contacte directe
amb l’aire que surt del dispersor d’aire. El contacte físic i directe entre l’aire calent i les gotes
de fang dóna lloc a un assecatge ràpid, creant així partícules de pols. La fracció de producte
sec que cau en el fons cònic de la cambra d’assecatge és portada a la vàlvula rotativa
situada en el fons de la cambra.
L’altra fracció abandona la cambra d’assecatge pel conducte de sortida de l’aire col·locada
lateralment en el fons cònic de la cambra d’assecatge i és portada al cicló de fins, juntament
amb l’aire de sortida. En el cicló es separa el producte de l’aire de sortida, i el producte
recuperat cau en el fons i passa a través de la vàlvula rotativa. El ventilador de sortida aspira
l’aire del cicló de fins per la seva sortida. Aquest aire el travessa i, en sèrie amb aquest, hi ha
instal·lada una vàlvula de diafragma que permet la regulació del tiratge (depressió) del
sistema. Des del ventilador de sortida, l’aire és impulsat per conducte d’escapament fins el
rentador de l’aire.
Un sistema de transport d’aire porta el producte des dels punts de descàrrega de la vàlvula
rotativa del cicló d’assecatge i la del cicló de fins, fins el cicló d’aire de transport , on torna a
caure en la seva part inferior, on torna a ser recollit per una vàlvula rotativa. El ventilador
d’aire de transport aspira des del final del circuÏt de transport, fent-lo arribar fins el rentador,
on és tractat juntament amb l’aire de sortida del cicló de fins. Finalment, aquest aire purificat
es emés a l’atmosfera a través d’una xemeneia.
Per últim, el producte sortint del cicló de transport és distribuït mitjançant un cargol
transportador a casdascun dels quatre contenidors de fang en pols, que l’emmagatzemaran
a l’espera de ser retirats.
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A.8.3 Impulsió de fang Atomitzador
La bomba d’impulsió de fang a atomitzador està situada a sota del tanc de fang fluïditzat on,
aquest és emmagatzemat per ser atomitzat.
Aquesta bomba d’alimentació de l’atomitzador, és d’eix horitzontal, helicoïdal, marca Seepex,
de la sèrie BTI, model 17 i de rang de pressió 24. Està preparada per poder impulsar
producte amb un rati de sòlids de entre el 20 i el 24 %, de densitat aproximada d’1 kg/dm3, i
el seu pH ha d’estar proper a 7. Pot girar a 120 r.p.m. i pot donat fins a 5 m3/h, la seva
pressió nominal són 8 bar, però en pot arribar a donar 12. El motor que mou la bomba és
d’11 kW, de 400 V i gira a 1460 r.p.m.
El fang baixa del tanc de fang fluïditzat per un acoblament cilíndric que recolza sobre
l’aspiració de la bomba, de manera que, per gravetat, el fang arriba a la bomba sense
necessitat de ser aspirat.
El canonada d’impulsió és d’acer inoxidable, de 3” de diàmetre. El producte impulsat pot ser
elevat fins la Planta alta de l’Atomització (aproximadament 10 metres), on està situat
l’atomitzador, o pot ser desguassat, amb una simple maniobra de vàlvules, cap el dipòsit de
fangs espessits. A dalt, a l’entrada de l’atomitzador hi ha un joc de vàlvules amb aportació
d’aigua de xarxa i diferents desguassos, sistema que permet fer la neteja del circuït
d’impulsió en cas que fós necessari.
La part final del circuÏt d’impulsió, l’ultim metre de canonada que conecta amb l’entrada a
l’atomitzador, no és d’inoxidable, sinò que és un tub corrugat incapaç de resistir excessiva
pressió. Aquest tram de tub fa les funcions de fusible de la instal·lació, de manera que en cas
d’haver un tap a l’entrada de l’atomitzador, el tub entraria en càrrega i trencaria en aquest
tram.

A.8.4 Sistema escalfament Atomització
Per tal de fer arribar aire calent al cicló de l’atomitzador, s’ha d’elevar considerablement la
seva temperatura i aquest procés té lloc dins el cremador.
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L’aire és aspirat pel ventilador d’aire d’entrada situat en el sotan de l’edifici, previ pas per un
filtre. La canonada d’impulsió d’aquest ventilador és vertical i puja l’aire fins el cremador,
situat en la Planta Baixa de l’edifici. Dins el cremador són injectades les aportacions d’aire i
gas i en ell té lloc la combustió. Aquest aire escalfat és conduït cap a la Planta alta de l’edifici
on està situat l’atomitzador i és introduït homogèniament en el cicló de l’atomitzador a través
del dispersor d’aire.

A.8.4.1 Ventilador d’aire d’entrada
L’aire, abans de ser impulsat pel ventilador d’entrada, travessa un filtre Aco tipus F. Aquest
ventilador és WEG, del tipus HN 1000-630 SEPL. El seu cabal nominal és de 28.175 m3/h i
és constant, i, a través d’una trasmissió per corretges, gira a 1.930 r.p.m. El seu motor és del
tipus 280 S/M, té 75 kW és de cuatre pols i gitra a 1.484 r.p.m.

A.8.4.2 Circuït de gas natural
El formen un seguit d’elements embridats que en conjunt aporten el gas, en unes condicions
específiques, per tal que la combustió que tindrà lloc en el cremador sigui òptima.
El subministrament de gas de xarxa cal que sigui constant i s’ha de mantenir dins un interval
de pressió de entre 70 i 400 mbar. Després de la vàlvula d’entrada, hi ha un filtre, i un
regulador de pressió que mantindrà una pressió de sortida constant que es pot visulitzar en
el manòmetre. Aquesta pressió de gas es pot ajustar. El rang correcte de pressió es manté
gràcies a dos interruptors. El primer dóna senyal quan s’assoleix el 80% del valor de l’interval
establert, i el segon quan la pressió arriba al 20 %.
Tot seguit hi ha una vàlvula solinoide que tallarà inmediatament el subministre de gas en cas
que el rang es desviï de l’estipulat. La regulació del flux de gas té lloc a través d’una
papallona controlada per un actuador elèctric amb un posicionador.
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A.8.4.3 Cremador
El cremador de gas és del tipus Maxon Airflo NP III, i està dissenyat per un escalfament
directe d’una corrent d’aire en moviment. Està situat dins de la cambra d’escalfament, que el
suporta i dota al corrent d’aire d’un traçat específic per tal que l’intercanvi d’energia sigui
efectiu.
Un trasformador d’ignició proveeïx
a la bugia d’encès del voltatge
necessari. Al costat, un detector
de flama “vetlla” per la seva
continuïtat. La no detecció de la
flama faria aturar el cremador. El
gas surt a través d’un orificis
longitudinals situats paral·lelament
a la direcció de circul·lació del
cabal d’aire.

A.13. Cremador de l’Atomització

A.8.4.4 Circuït aire escalfat
El conforma la canonada de transport d’aire calent i una sèrie d’aparells de precisió que
donaran suport a les diferents regulacions que tindran lloc durant la marxa de l’atomitzador.
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Aquesta canonada de transport d’aire escalfat, puja verticalment des del cremador fins a la
planta superior de l’edifici, just abans de l’entrada al difusor de l’atomitzador, on conecta amb
el con d’entrada d’aire.

A.8.5 Cambra assecatge
Després del con d’entrada a la cambra d’assecatge hi ha el dispersor. La carcassa del
dispersor (part externa) és una conducció de secció resctangular en forma d’espiral que
aboca l’aire a un dispersor en forma de conus a través del toroïde circul·lar de “baffles”
distribuïdors, cap a les aletes superiors de guia de las secciió cònica. Així el fluxe és dividit
entre dos: un fluxe entra en la cambre d’assecatge a través d’una obertura anular situada en
el con, mentre que una altra part del fluxe entrant es dirigeix cap a la sortida de la cambra,
desviat per la tobera. Aquest conjunt no fa mes que conduÏr l’entrada d’aire a través d’una
espiral, fent que quan aquest entrada en contacte amb l’atomitzador, l’intercanvi de calor és
òptim.
El cicló de la cambra d’assecatge te 190 m3 de capacitat, pot resistir una pressió de 3 kPa i
una depressió d’1.5 Kpa, Al seu voltant, en la part cònica, té una sèrrie de martells
pneumàtics que colpegen la seuperfície per tal que el fang en pols que pugui haver quedat
adharits a les parets, precipiti cap el fons.

A.8.5.1 Instrumentació i regulació
Dins de la cambra d’assecatge es produeix l’intercanvi de calor fang-aire. Per tenir el procés
controlat i mantenir la instal·lació dins un marc de seguretat és fa necessària la regulació de
les condicions internes de la cambra.
Sempre s’ha de traballar a depressió, fet que minitza el perill d’explosió, i la temperatura de
l’aire de sortida de la cambra ha de ser d’uns 130 º. Abans de l’entrada al dispersor d’aire, hi
ha situats una sèrie d’aparells de mesura que donaran suport al controlador de temperatura
del cicló de l’atomitzador. El pressostat aturarà el cremador en cas que la pressió superés
els 15 mbar. També es va instal·lar un mesurador de pressió Rosemount 7402591/0600 per
la regulació de la pressió en el circuït.
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A més, hi ha tres sondes de temperatura. La primera és la de sobretemperatura, EndressHausser tipus Tst-10Bh1xet2be11. També provocaria l’atur inmediat del cremador si la
temperatura d’entrada fos superior a 550º C. La segona, FEMA tipus Vcm-4156 envia lectura
al panell de control de la temperatura d’entrada de l’aire, i la tercera, de regulació, dóna
senyal de temperatura de l’aire de sortida de la cambra.
El controlador (SIPART DR21 de Siemens) treballa de la seguent manera. La consigna sobre
la que treballa és la temperatura de l’aire de sortida de la cambra. Dins la cambra entra aire
molt calent que, en contacte amb el fang, perd temperatura, aquesta pèrdua és absorbida pel
fang que queda totalment deshidratat. Donada una temperatura d’entrada d’aire a través del
controlador, hi ha una velocitat de la bomba d’aportació de fang i, per tant un cabal
d’alimentació de fang determinat, que provocarà que la temperatura de sortida sigui l’adient.
Mes freqüència de gir provocarà una disminució de la temperatura de sortida, i una
disminució de la freqüència, per tant, del cabal, provocaria un augment de temperatura. El
controlador és l’encarregat de posicionar la bomba a la velocitat corresta per adaptar-se a la
nova situació. Hom pot augmentar la temperatura d’entrada a través d’un potenciòmetre que
el que fa és obrir la vàlvula d’aportació de gas al cremador. Quan el controlador detecti la
pujada de la temperatura de sortida, farà incrementar les revolucions de la bomba de fang
per mantenir la consigna.
Per altra banda hi ha una regulació de la pressió interna del circuït. Aquesta és regulada
a través de la vàlvula de diafragma del ventilador de sortida. Aquesta és maniobrada a
través d’un pistó pneumàtic. El tiratge del sistema dependrà de la posició del pistó. Des
d’un segon controlador, que té el setpoint de pressió, és maniobrada aquesta vàlvula que
buscarà mantenir la consigna.
El PLC és qui governa els PID. L’operador només s’ha de preocupar d’assolir la
temperatura de treball amb una evolució homogènia i amb petits increments de
temperatura per tal de no desestabilitzar la regulació. Una vegada assolida aquesta
temperatura, la instal·lació ja pot funcionar autònomament.
Durant tot el procés, el que fa el controlador de temperatura és mantenir la temperatura de
l’aire de sortida del cicló de l’atomitzador dins un interval. Entre 110 i 150 ºC. La temperatura
de consigna és de 130 ºC. En cas que la temperatura de sortida baixés de 110 º C el sistema
aturaria la bomba d’aportació de fang, ja que no s’estaria eliminant la humitat resident en el
fang atoimitzat. A partir del 125 º C es podria tornar a donar marxa a aquesta bomba.
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A.8.6 Atomitzador
L’atomitzador F-100 Niro, és l’element central de la Planta d’Atomització. A través d’ell passa
el fang per ser atomitzat i deshidratat. És un rodet horitzontal (d’eix vertical) que evacua
radialment el fang a gran velocitat. Això provoca un atomització del mateix. Aquestes
minuscules partícules, en sortir de la carcassa del rodet, entren en contacte amb l’aire calent,
que elimina l’aigua del fang, convertint-lo en pols. Està situat en la part alta del cicló de la
cambra d’assecatge, concentric amb l’eix virtual del cicló i posat de tal manera que laire, en
sortir del difusor topa de manera directa amb l’atomitzador.

A.8.6.1 Descripció d’equips
Està format per un motor, situat en la part
superior del conjunt, bipolar, 2.950 r.p.m. a 50
Hz, d’eix vertical cap a baix. La seva potència
és de 55 kW. Té una bomba d’oli de
lubricació incorporado, moguda per l’eix
d’entrada a l’engranatge.
El sistema té dues refrigeracions. La del rodet
és d’aire i necessita un cabal de 200 kg/h a
menys de 40 ºC amb una pressió no inferior a
150 mm.c.a. La refrigeració de l’eix demanda
un cabal de 5 kg/h amb 500 mm.c.a. a
l’entrada de l’atomitzador.

A.14. Vista exterior de l’atomitzador
L’acoblament de la transmissió és flexible i també connecta amb un engrantge doble
helicoïdal, amb un eix intermig entre el d’entrada i el principal. La relació és 4.62 i la velocitat
de gir del rodet és de 13.500 r.p.m.
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Cicló de fins

És del tipus STR. 2.500/200, té 4.5 metres d’alçada i 2.5 metres de diàmetre. L’aire de
procés de sortida del cicló d’assecatge passa, a través d’un tub situat en la paret lateral, cap
el cicló de fins. Aquest aire encara conté partícules d’atomitzat que precipiten i són recollides
com les del cicló d’assecatge. L’aire de sortida del de fins, encara amb partícules sospeses,
serà depurat abans de ser emès a l’atmosfera.

A.8.7.1 Instrumentació
En aquest cicló també hi ha un mesurador de pressió diferencial Rosemount CD1A22AIAB4
que aturarà el sistema d’atomització en cas de detectar una pujada de pressió per un
hipotètic tap en el circuït de transport.

A.8.8 Sistema de transport i neteja aire atomització
L’aire de procés ha de depurar-se abans de ser emès a l’atmosfera. Aquest és aspirat a
través del ventilador de sortida; la pressió del circuït és regulada a través de la vàlvula de
diafragma. Després és mesclat amb l’aire que ha realitzat el transport del fang en pols i
conduït cap el rentador, on és ruixat amb aigua per tal de que les particules de fang
sospeses siguin retingudes amb l’aigua. Aquesta aigua passa al tanc rentador on torna a ser
recircul·lada cap a l’Scrubber (rentador). Per evitar la saturació d’aquesta aigua, en el tanc
rentador hi ha una purga temporitzada i una servoaportació adicional que reposa aquesta
pèrdua.

A.8.8.1 Descripció d’equips
EL ventilador d’aire de sortida és WEG, del tipus MT 675-250. El seu cabal nominal és de
5545 m3/h i és constant, i, a través d’una trasmissió per corretges, gira a 2.580 r.p.m. El seu
motor és del tipus 160L, té 15.5 kW és de dos pols i gitra a 2.940 r.p.m.
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El rentador, situat en la planta carrer, és NIRO tipus 1.800/ MV. És un Scrubber que ruixa un
flux d’aigua a contracorrent al cabal d’aire tractat. Aquest, té una sortida superior per on es
vehicula aquest cabal d’aire, ja purificat, cap a la xemeneia de sortida i , per altra banda, en
la seva part inferior, és recollida l’aigua amb les partícules que ha retingut, que
s’emmagatzema en el tanc rentador, situat en la planta baixa de l’edifici.
Aquest tanc té 1.500 l de capacitat i d’ell aspira la bomba del rentador, que recircul·la l’aigua
cap a l’Scrubber. De la boquilla de sortida cap a la bomba, entra un tub que puja verticalment
per dins del tanc fins quasi la boca de sortida de desguàs, situada en la part lateral superior.
Això farà que la bomba del rentador no arribi a aspirar fang, sinò que com l’entrada a
l’aspiració està situada en una cota suficientment alta, el fluïd recircul·lat tindrà poca
terbolesa. En la part mes baixa del tanc una electrovàlvula temporitzada fa una purga
periòdica per evitar saturacions en la recircul·lació. La bomba del rentador impulsa el fluïd
cap a l’Scrubber. Per tant, no impulsa aigua, sinò aigua parcialment “mesclada” amb
partícules de fang. De la casa Maxana, tipus LBA 450-sp, és centrìfuga i pot arribar a
impulsar mes de 1.000 l/h a 4 Kp/cm2. Treballa amb vàlvula d’impulsió escanyada i en sèrie
amb la vàlvula hi ha un cabalímetre Krohne H-250.

A.8.9 Transport de producte de l’atomització
En la part inferior dels ciclons, d’assecatge i de fins, hi ha instal·lades dues vàlvules rotatives
que, com ja s’ha comentat, recullen el fang en pols i l’aboquen a la canonada de transport de
fang atomitzat.
Aquest flux d’aire amb partícules de fang és conduït cap el cicló de transport, situat ja en
l’exterior de l’edifici. Aquest cicló, a través d’una vàlvula rotativa, aboca el fang en el cargol
transportador de fang sec. Aquest distribuïrà el producte que serà abocat en el contenidor de
fang sec corresponent.
Per altra banda, el cicló de transport té una sortida, per la que és evacuat l’aire de transport,
que passa a través del ventilador de transport i que, a la vegada, a través de la seva
aspiració, propicia la circul·lació de producte. La sortida d’aquest ventilador comunica amb el
circuït de sortida d’aire general, que serà tractat en l’Scrubber.
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A.8.9.1 Descripció d’equips
Les vàlvules tres rotatives situades en la part inferior dels diferents ciclons són Niro tipus 200B. Estan dissenyades per transportar producte sec, amb un cabal constant i a més, restringir
el flux d’aire. De forma cònica, permet un ràpid i precís ajust entre el ròtor i la carcassa,
mitjançant un desplaçament axial del rotor.
Estan formades per un engranatge tipus planetari, amb relació 36.8, donant una velocitat del
rotor de 25 r.p.m. a 50 Hz. La força del rotor és tramesa a l’engranatge a través d’un
acoblament flexible.Per altra banda, el motor és de 6 pols, de 0.37 kW, gira a 920 r.p.m. La
capacitat teorética de la vàlvula a 25 r.p.m. ès de 4.5 m3/h.
El cicló de transport és del tipus CHE-V 1120. Fa 4.51 metres d’alçada i 1.12 metres de
diàmetre. Per últim, el cargol transportador és, com els altres, una anella espiral sense
ànima.

A.8.10

Procediment d’engegada de la Planta d’Atomització

Abans de la posada en marxa de la instal·lació d’atomització hi ha una sèrie d’aspectes que
caldrà tenir en compte per aconseguir un funcionament amb garanties.
En primer lloc, al llarg de la vida de l’atomitzador s’haurà d’anar controlar periòdicament el
nivell de l’oli en l’atomitzador. És molt important comprobar que les conexions en la línia
d’alimentació estiguin degudament tancades i que la vàlvula d’entrada a l’atomitzador estigui
oberta, assegurant així que el fluïd tingui sortida. Una marxa de la bomba d’impulsió contra
circuït tancat, de ben segur, provocaria una trencadissa en la canonada.
Per altra banda, s’haurà d’assegurar cert nivell del tanc fluïditzat i que la posició de la vàlvula
desguàs cap el dipòsit de fangs espessits sigui tancada. Per últim, la posició de tots els
controladors haurà de ser 0, excepte la de la vàlvula de diafragma, que haurà d’estar, abans
de la marxa, a un 5% d’obertura.
Sempre és aconsellable donar un cop d’ull a la instal·lació en general abans de la posada en
marxa, d’aquesta manera es podria detectar alguna avaria evident, a la vegada que es
verifica que ningú no està treballant en la instal·lació en aquell moment.
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Una vegada posicionada la vàlvula de diafragma de sortida al 5 %, i en mode manual,
s’arrancarà el ventilador d’entrada. Tot seguit es posarà en marxa el ventilador de sortida i
inmediatament es posicionarà la vàlvula de diafragma al 30 %. Al cap d’uns segons ja es
podrà passar el control d’aquesta vàlvula a automàtic, de manera que el controlador intentarà
mantenir el set-point de depressió de 3 mbar. Després ja es pot posar en marxa el ventilador
de transport.
A continuació es posarà en marxa el rentador, s’arrancaran les vàlvules rotatives, el
ventilador de refrigeració de l’atomitzador i l’atomitzador. En aquest moment s’ha de verificar
que les làmpades de control indiquen les condicions correctes d’operació. El seguent pas és
rearmar el cremador, en el panell i en el propi quadre, i després posar-lo en marxa. La
pressió de gas d’entrada ha de ser de 300 mm Hg.
Trigarà sis minuts en posar-se en marxa i, en cas que no es posi en marxa, abans de fer un
nou intent, s’ha de verificar que la pressió de l’entrada de gas és de 300 mm Hg. Si no és
així, es purgarà la canonada.
Amb el cremador en marxa, s’ajustarà el valor de la consigna, a través del potenciòmetre del
panell, a 140 ºC. A partir d’ara la temperatura d’aire de sortida anirà pujant. Interessa que
aquesta estigui a prop dels 140-145º ja que quan es posi en marxa la bomba d’alimentació,
aquesta baixarà i no ho ha de fer per sota dels 110º, per tant, quan més alta sigui la
temperatura de sortida de partida, mes probabilitat que quan comenci a entrar fang en
l’atomitzador, aquesta no baixi de 110º. A continuació es posarà en marxa el cargol de fang
sec i s’obrirà la corresponent vàlvula de sortida de fang cap a contenidor.
Quan s’assoleixin els 145º de temperatura de sortida, s’obrirà la vàlvula d’aigua de l’aspiració
la bomba de fang i es posarà en marxa la bomba d’alimentació de fang en manual a 5 Hz. La
temperatura de sortida d’aire baixarà i si ho fes per sota de 110º, aturaria la bomba. Quan
aquesta temperatura es recupera (130ª C) es poden augmentar una mica les revolucions de
la bomba a través del controlador. Després d’haver fet entrar aigua a l’atomitzador durant
uns deu minuts, es tancarà la vàlvula d’aigua i s’obrirà la sortida del tanc de fang fluïditzat,
per començar a fer entrar fang en l’atomitzador. El règim de regulació consistirà en anar
augmentar la temperatura d’entrada d’aire d’entrada, a mesura que s’augmenti la velocitat de
gir de la bomba per tal que la temperatura de sortida de l’aire estigui al voltant dels 130 ºC.
Quan la d’entrada arribi a 225ºC, es podrà passar el sistema de regulació a automàtic, de
manera que l’operador només haurà d’anar augmentant la temperatura de entrada en
intervals de 25 º i el controlador ja actuarà sobre el variador de la bomba per mantenir la

72

Automatització de la Planta de Tractament de Fangs de l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí d’Aigües de Barcelona
Manual i Descripció de Planta

consigna de temperatura de sortida.En assolir els 550 º de temperatura d’entrada haurà
acabat la rampa de marxa.
L’explotació de la Planta ha fixat la temperatura d’entrada en uns 350ºC per tal de mantenir
un règim constant continu, és a dir, amb aquesta temperatura d’entrada, s’equipara la
producció de fang deshidratat, amb la de fang atomitzat.

A.8.11 Procediment d’aturada de la Planta d’Atomització
Per procedir a l’aturada de la Planta d’Atomització, s’haurà d’anar baixant gradualment la
temperatura de l’aire d’entrada. El controlador de temperatura, a la vegada, anirà disminuïnt
la velocitat de la bomba d’alimentació per tal de mantenir la consigna de temperatura en
l’interior de la cambre d’assecatge.
Quan la temperatura de l’aire d’entrada a la cambra arribi als 200 ºC, o bé a la temperatura
límit a partir de la qual ja no sigui possible mantenir el setpoint, es tancarà la vàlvula de
sortida del tanc de fang fluïditzat i s’obrirà l’aportació d’aigua cap a l’aspiració de la bomba
d’alimentació. D’aquesta manera el circuïts d’aspiració i d’impulsió de l’aportació cap a
atomitzador seran netejats. Es començarà aturant el rentador.
En deu minuts ja es podrà procedir a l’aturada progressiva de la resta d’elements que
estiguin en marxa. Es seguirà disminuïnt la temperatura de l’aire d’entrada sense que la de
sortida arribi als 150 ºC, fins que no sigui possible evitar aquest lìmit. Tot seguit s’aturarà la
bomba d’alimentació i el cremador, amb la resta d’elements que intervenen en el transport de
fang: cargol, vàlvules rotatives i martells pneumàtics.
S’aturarà també l’atomitzador deixant encara una estona més el seu ventilador de
refrigeració. També es deixarà aturat el ventilador de transport i quan la temperatura de la
cambra estigui per sota de 75 ºC s’aturaran els ventiladors d’aire d’entrada i de sortida a la
vegada. Finalment es posicionaran els tres controladors a zero.

