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1. Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que un
ésser humà prengui mal.
2. Un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en
conflicte amb la primera llei.
3. Un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que
aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei.
Jo, robot. Isaac Asimov

3

Agraïments
ETSEIAT UPC 2016

Agraïments
Aquest projecte es la culminació de diversos anys d’esforç, per el que vull agrair
a la meva companya Júlia i a la família tota la paciència que han tingut durant
aquest temps per que aquest objectiu s’hagi complert.
Agrair a totes les persones que m’han ajudat alhora de fer aquest projecte i han
confiat en mi. Al Marc Guirro, director tècnic de Sistec, al Pere Virgili,
programador en cap, Toni Galindo, especialista en quadres d’automatització, al
Manuel Lamich per dirigir el projecte, i a la resta de professionals que sempre
han tingut una resposta clau en els meus dubtes.

4

Índex
ESEIAAT UPC 2016

Índex

Índex .................................................................................................................. 5
Relació d’acrònims utilitzats ......................................................................... 10
Resum ............................................................................................................. 11
Resumen ......................................................................................................... 11
Abstract ........................................................................................................... 11
Introducció ...................................................................................................... 12
Objecte ............................................................................................................ 13
Abast ............................................................................................................... 14
Requisits ......................................................................................................... 16
Justificació de la utilitat ................................................................................. 17

Capítol introductori
Estructura i planificació ................................................................................. 18
0.1 Justificació de l’estructura ....................................................................... 18
0.2

Planificació temporal ........................................................................... 20

Capítol 1
La depuradora de Riudecols ......................................................................... 21
1.1 Dades de disseny i de procés ................................................................. 23
1.2 Funcionament i explotació de l’EDAR ..................................................... 24
1.2.1 Contaminació hídrica........................................................................ 24
1.2.2 El cicle de l’aigua a una depuradora ................................................ 25
1.2.3 Línia d’aigües ................................................................................... 26
1.2.4 Línia de fangs ................................................................................... 35
1.2.5 Instal·lació elèctrica i de control ....................................................... 38
5

Índex
ESEIAAT UPC 2016

Capítol 2
Plantejament i decisió sobre les solucions escollides ............................... 40
2.1 Alternatives descartades......................................................................... 41
2.2 Normativa de l’automatització ................................................................. 42
2.3 Extracció dels equips de la planta .......................................................... 42
2.4 Resum del requisit del maquinari a reemplaçar ...................................... 44
2.5 Elecció del maquinari a reemplaçar ........................................................ 45
2.5.1 Antecedents ..................................................................................... 45
2.5.2 PLC .................................................................................................. 46
2.5.3 Pantalla HMI ..................................................................................... 50

Capítol 3
Programa i programari ................................................................................... 51
3.1 Arquitectura interna dels PLC Siemens .................................................. 51
3.1.1 Llenguatge de programació .............................................................. 51
3.1.2 Configuració del maquinari............................................................... 52
3.1.3 Blocs de programa ........................................................................... 53
3.2 Plantejament i decisió sobre l’estructura del programa .......................... 54
3.3 Programació del PLC .............................................................................. 55
3.3.1 Configuració ..................................................................................... 55
3.3.2 Assignació de les entrades i sortides ............................................... 57
3.3.3 Nivells (SR1) .................................................................................... 59
3.3.4 Analògiques (SR2) ........................................................................... 64
3.3.5 Procés (SR3) .................................................................................... 70
3.3.6 Totalitzadors (SR 4) ....................................................................... 101
3.3.7 Alarmes (SR 5) ............................................................................... 109
3.3.8 Estat dels equips (SR 6)................................................................. 114
6

Índex
ESEIAAT UPC 2016

3.4 Programa de la pantalla HMI ................................................................ 122
3.4.1 Descripció de les pantalles ............................................................. 123
3.4.3 Configuració d’usuaris .................................................................... 133
3.5 Connexionat entre el PLC i la pantalla .................................................. 135
3.5.1 Profinet (Process Field Network) .................................................... 135
3.5.2 Assignació IP ................................................................................. 135

Capítol 4
Instal·lació i posta en marxa ....................................................................... 137
4.1 Instal·lació del maquinari al quadre de control ...................................... 137
4.2 Comprovació de les senyals ................................................................. 140
4.2.1 Nivells ............................................................................................. 140
4.2.2 Senyals digitals d’entrada dels equips ........................................... 140
4.2.3 Senyals digitals de sortida dels equips........................................... 141
4.2.4 Senyals analògiques d’entrada dels sensors. ................................ 141

Capítol 5
Propostes de millora .................................................................................... 143
5.1 Connexió remota .................................................................................. 144
5.1.1 Aspectes millorats .......................................................................... 144
5.1.2 Treballs a realitzar .......................................................................... 144
5.1.3 Pressupost ..................................................................................... 145
5.2 Sistema ininterromput d’alimentació ..................................................... 146
5.2.1 Aspectes millorats .......................................................................... 146
5.2.2 Treballs a realitzar .......................................................................... 146
5.2.3 Pressupost ..................................................................................... 147
5.3 Activació automàtica del mode pluja ..................................................... 148
7

Índex
ESEIAAT UPC 2016

5.3.1 Aspectes millorats .......................................................................... 148
5.3.2 Treballs a realitzar .......................................................................... 148
5.3.3 Pressupost ..................................................................................... 149

Capítol 6
Pressupost .................................................................................................... 150

Capítol 7
Anàlisi i valoració de les implicacions ambientals ................................... 152
7.1 Conceptes............................................................................................. 152
7.1.1 Procedència ................................................................................... 153
7.1.2 Flux d’aigües residuals ................................................................... 153
7.1.3 Aigües residuals brutes .................................................................. 153
7.1.4 EDAR ............................................................................................. 153
7.1.5 Punt de control ............................................................................... 154
7.1.6 Punt d’abocament .......................................................................... 154
7.2 Pla de mostres i anàlisi de l’abocament ................................................ 154
7.2.1 Tipus de mostra representativa per cada paràmetre. ..................... 155
7.2.2 Mètodes de mesura de referència. ................................................. 155
7.2.3 Freqüència de mostreig i anàlisi de cada paràmetre característic. 155
7.3 Declaració anual sobre el funcionament de l’EDAR. ............................ 156
7.4 Requisits dels abocaments d’aigües residuals. .................................... 157
7.5 Valoració de les implicacions ambientals.............................................. 158

8

Índex
ESEIAAT UPC 2016

Capítol 8
Conclusions i recomanacions..................................................................... 160

Bibliografia.................................................................................................... 161
Annex ............................................................................................................ 163
Plànols de la planta .................................................................................. 164

9

Relació d’acrònims utilitzats
ESEIAAT UPC 2016

Relació d’acrònims utilitzats
Acrònim
ACA
DBO
DBQ
EDAR
MLSS
PLC
HMI
IEC
DI
DO
AI
AO
E/S
TIA
KOP
AWL
FUP
FB
FC
OB
DB
UDT
IP
CPU
TM
ALR
SAI
RD

Definició
Agència Catalana de l'Aigua
Demanda Biològica d'Oxigen
Demanda Química d’oxigen
Estació Depuradora d’Aigües Residuals
Sòlids Suspesos al Licor-Mescla, de l'anglès Mixed Liquor
Suspended Solids
Programador lògic programable, de l'anglès Programmer Logic
Controller
Interfície humà-màquina, de l'anglès Human Machine Interface
Comissió d'Electrotècnia Internacional, de l'anglès International
Electrotechnial Commission
Entrada Digital, de l'anglès Digital Input
Sortida Digital, de l'anglès Digital Output
Entrada Analògica, de l'anglès Analog Input
Sortida Analògica, de l'anglès Analog output
Entrades/Sortides
Total Integrated Automatization, programari
Llenguatge de contacors, de l'alemany KontaktPlan
Llenguatge màquina,de l'alemany AnWesungsliste
Llenguatge de diagrama de funcions, de l'alemany
FUnktionsPlan
Bloc de funcions, de l'anglès Function Bloc
Funció, de l'anglès Function
Bloc d'organització, de l'anglès Organization Bloc
Bloc de dades, de l'anglès Data Block
Tipus de dades d'usuari, de l'anglès User Data Type
Protocol d'Internet, de l'anglès Internet Protocol
Unitat central de processament, de l'anglès central processing
unit
Temporitzador, de l'anglès Timer
Alarma
Sistema d'alimentació Ininterrompuda
Reial decret
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Resum
Des de sempre l’aigua ha sigut un bé escàs en molts llocs, però alhora vital
per a la supervivència. S’han enginyat diversos procediments des dels temps
antics per obtenir-la, des d’aqüeductes fins a avançades plantes de
tractament. Però no menys important es l’adequació de l’aigua, un cop
utilitzada, de tornar a ser apta per ser abocada de nou al medi.
En aquest projecte es pretén donar a conèixer els elements i processos que
fan que una estació depuradora d’aigües residuals arribi a assolir els seus
objectius, fent èmfasi en el control automàtic.

Resumen
Des de siempre el agua ha sido un bien escaso en muchos lugares, pero a la
vez vital para la supervivencia. Se han ingeniado diversos procedimientos des
de los tiempos antiguos para obtenerla, des de acueductos hasta avanzadas
plantas de tratamiento. Pero no menos importante es la adecuación del agua,
una vez utilizada, de volver a ser apta para ser devuelta de nuevo al medio.
En este proyecto se pretende dar a conocer los elementos y procesos que
hacen que una planta depuradora de aguas residuales llegue a alcanzar sus
objetivos, haciendo énfasis en el control automático.

Abstract
Water has ever been a scarce resource in many places and at the same time
is vital for survival. From ancient times men has always tried to obtain it, from
aqueducts to the most state of the art treatment plants. But it is also important
that once is used it can be reused and fit to be returned to the environment.
This project seeks to highlight the elements and processes that make a waste
water treatment plant to reach its objectives with emphasis on the automatic
control.
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Introducció
El present projecte s’emmarca dins d’un conveni de col·laboració entre la
facultat ESEIAAT (Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa) de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) i
l’empresa SISTEC (Sistemes Tècnics d’automatització) ubicada al polígon
Agroreus, al terme municipal de Reus.
L’estació depuradora d'aigües residuals de Riudecols, ubicada a la comarca
del Baix camp i província de Tarragona, va patir al febrer del 2016 una avaria
amb l’autòmat existent. Des de que es va produir aquesta avaria la planta ha
estat funcionant combinant la lògica cablejada i l’accionament manual pels
operaris. Això implicava l’assistència regular d’un operador de planta i un
funcionament no optimitzat de les instal·lacions. De l’autòmat antic i la pantalla
no es va poder extreure res degut a la seva fallida. L'actual empresa
explotadora de les instal·lacions ens va facilitar el programa imprès, realitzat
amb simbologia de contactors i els esquemes elèctrics del projecte constructiu
de les instal·lacions realitzat l’any 2006. La nostra tasca ha sigut extreure tota
la informació de la planta, aplicant un mètode d’enginyeria inversa1, des dels
equips connectats al sistema de regulació al seu funcionament passant per
tots els processos que atorguen a la planta un alt grau d’autonomia. No
obstant el programari ha estat modificat i adaptat a les noves necessitats de
la planta, com el mode de funcionament “pluja” que s’explica més endavant.
Els treballs realitzats a la depuradora han estat ampliats amb propostes de
millora i d’optimització, documentació i recerca del funcionament d’equips i
plantes depuradores i que junts conformen el cos d’aquests projecte de final
de grau.

S’entén com a enginyeria inversa el procés d’analitzar quelcom en detall amb la fi de
determinar com està fet, què el fa funcionar i com ha estat fabricat, amb la intenció de construir
un nou enginy o aplicació que faci exactament el mateix que el dispositiu examinat, però sense
copiar res de l’original.
1
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Objecte
El present projecte té com objectiu principal restablir el funcionament autònom
de la planta depuradora d’aigües residuals de Riudecols i simplificar l’entorn
gràfic que permet a l’operari de la planta introduir els diferents paràmetres i
consignes per l’òptim funcionament de la planta.
No obstant, un cop restablert el funcionament autònom de la planta, es
proposen una sèrie de millores per augmentar aspectes com l’operació a
distància, el grau d’independència o l’eficiència energètica.
Des de que s’accepta el projecte es va disposar de 20 dies per dur a terme la
programació, la instal·lació i la posta en marxa de l’automatisme a la planta.
Per mesurar si els objectius s’han complert, es pren com a dia clau el de la
posta en marxa, on es proven i avaluen tots els equips que intervenen en el
procés i el correcte funcionament de les seqüències automàtiques. També és
té en compte si hi ha hagut alguna incidència posterior al dia de la posta en
marxa.
Com a objectiu transversal es pretén ampliar i adquirir nous coneixements
sobre els equips i processos industrials que intervenen en una estació
d’aquestes característiques dedicant una especial atenció a l’automatització.
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Abast
Totes les activitats que composen un projecte van enfocades a aconseguir un
objectiu, de tal manera que els recursos, terminis, costos, tasques, etc. que
es necessiten considerar en el projecte dependran d’aquest. A part, aquest
objectiu determinarà la finalització del projecte, pel que una indefinició en
aquest punt pot implicar dificultats per tancar-lo .
Es poden diferenciar dos blocs: l’abast del projecte lliurat

a l’empresa

operadora de la planta i l’abast del projecte de final de grau. Aquest últim
inclou al primer però amb una sèrie d’ampliacions.
El projecte lliurat a l’empresa explotadora inclou:


La substitució i instal·lació de l’autòmat i de la pantalla HMI per una
de característiques similars garantint el correcte funcionament dels
equips instal·lats.



La programació de l’autòmat a partir de la informació facilitada per
l’empresa

operadora

de

la

planta,

mantenint

les

mateixes

característiques que el programa emprat al projecte de construcció de
l’estació.


La creació d’un mode de funcionament d’accionament local per la
pantalla HMI anomenat “pluja”. Aquest s’acciona de manera local en
cas d’un increment substancial de l’entrada d’aigua bruta a la
depuradora degut a causes meteorològiques i que provoca el mal
funcionament del procés. En aquest mode les bombes del pou
d’abastiment fan un cicle encès-apagat amb uns temps definits per
l’operari.



La programació de pantalles que permetin la lectura i la introducció de
les mateixes dades que hi havia al projecte de construcció de la planta.



La posta en marxa de tots els elements que han intervingut en el
projecte, garantint-ne el bon funcionament dels mateixos.
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El projecte de final de grau inclou l’abast mencionat anteriorment i els
següents punts:


La descripció del funcionament de la planta i del procés de depuració
de les aigües residuals incloent-hi els equips més rellevants de la
mateixa.



L’explicació detallada del programari de l’autòmat i de la pantalla.



Propostes de millora
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Requisits
Al tractar-se d’un projecte d’aplicació real hi ha uns requisits vinculats a la
necessitat d’accedir a la EDAR amb els operaris de planta per tal de poder fer
la instal·lació dels equips i la posta en marxa. El fet d’accedir a una planta
d’aquestes característiques implica l’ús d’equips de protecció individual, els
anomenats EPIs. En aquest cas són: casc, ulleres de protecció, màniga llarga
i botes antilliscants i aïllades elèctricament.
En relació al maquinari i al programari és necessari un ordinador que funcioni
sota l’entorn Windows per tal de poder executar el programa del PLC, en
aquest cas, TIA Portal de la companyia SIEMENS (Totally Integrated
Automation), un cable Ethernet per poder connectar l’ordinador amb el PLC i
la pantalla HMI.
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Justificació de la utilitat
Aquest projecte té la utilitat pràctica de resoldre un problema existent
relacionat amb l’automatització d’una planta depuradora.
També es útil perquè aborda l’automatització industrial des d’un punt de vista
pràctic, amb problemes que a vegades es poden escapar de l’abast purament
teòric de l’automatització, com per exemple la connexió entre diferents
elements de l’àmbit industrial: elèctrics, electrònics, hidràulics, etc. També ha
permès ampliar l’àmbit del coneixement dels equips industrials instal·lats,
vàlvules antiretorn, bombes centrífugues, guarda motors, etc.
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Capítol introductori
Estructura i planificació

0.1 Justificació de l’estructura
El present projecte s’ha estructurat de manera que permeti al lector entendre el
funcionament de la planta, començant des d’un àmbit més general, com el
funcionament descriptiu de la depuradora fins als detalls més concrets com
l’elaboració del programa. Aquesta estructura no coincideix amb la cronològica
aplicada durant la fase dels treballs que es van realitzar.
La redacció del projecte ha volgut allunyar-se de l’estructura clàssica d’un
projecte tècnic, el qual fa més èmfasi en aspectes legals que en els didàctics.
A continuació es mostra un diagrama de flux que representa els passos que es
van seguir per dur a terme la part del projecte que va ser lliurada a l’empresa
operadora de la planta.
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Figura 0.1 Diagrama de flux de la realització del projecte
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0.2 Planificació temporal
L’elaboració del projecte ha tingut una durada de 14 setmanes reparties en 3
blocs. El primer bloc va durar 4 setmanes. Inclou el treball realitzat a l’oficina:
l’elaboració del pressupost, la comanda del material, la recerca de documentació
i programació de l’autòmat i la pantalla HMI. La següent fase va ser la d’instal·lar
i connectar tot el maquinari necessari, realitzar les corresponents modificacions
i ajustos i fer la posta en marxa. Fins aquí és el treball que va ser lliurat a
l’empresa explotadora. Des de la segona setmana d’abril fins al lliurament del
projecte s’ha dut a terme l’etapa de documentació que inclou: l’explicació
detallada del funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals, el
funcionament dels equips, la descripció del programa amb comentaris, les
propostes de millora i l’adequació del treball per el seu lliurament.
El resum dels treball i les fases realitzades es mostra al següent diagrama de

Documentació

Treball de camp

Treball oficina

Gantt.

Tasca
Elaboració del pressupost
Comanda material
Recerca documentació
Extracció d'equips de la planta
Descripció funcionament planta
Programació autòmat
Disseny interf. HMI
Instal·lació maquinari
Comprovació senyals individuals
Adaptació del programa
Adaptació interf. Gràfica
Finalització posta en marxa
Funcionament EDAR detallat
Funcionament equips individual
Descripció programa amb comentaris
Descripció maquinari amb comentaris
Propostes de millora
Revisió i adaptació de contingut
Maquetació del document

Març
Abril
Maig Juny
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Març
Abril
Maig Juny
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Resum
Treball oficina
Treball de camp
Documentació

Figura 0.2 Diagrama de Gantt de la planificació temporal.
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Capítol 1
La depuradora de Riudecols

L’estació depuradora d'aigües residuals (d’ara en endavant EDAR) està ubicada
al terme municipal de Riudecols, a la comarca del Baix camp i província de
Tarragona. Aquesta estació dista 1,6 Km del nucli urbà.
L’accés a la planta es realitza des de la riera de Riudecols. A l’esquerra de
l’entrada del municipi, quan s’arriba des de Reus per la carretera N-420, hi ha un
creuament després de passar Industries Teixidor.

Figura 1.1
Ubicació de l’EDAR. Catalunya

Figura 1.2
Ubicació de l’ EDAR. Comarcal
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Figura 1.3 Fotografia satèl·lit de la ubicació de l’EDAR

El punt d’abocament és la Riera de Riudecols que s’emmarca a la conca de les
rieres de la costa entre Cunit, Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.
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1.1 Dades de disseny i de procés
L’estació va ser posada en marxa l’any 2006. El tipus de tractament que utilitza
és el biològic amb eliminació de nitrogen. Les dades més importants es mostren
a la taula següent:
Dada
Cabal disseny
M.E.S.2
Nitrogen
Població equivalent de disseny
DBO5

Valor
435
255
60
1813
250

Unitats
m3/dia
mg/l
mg/l
Persones
mg/l

Figura 1.4 Dades de disseny

Al tractar-se d’una depuradora d’àmbit local i petita només disposa d’una línia de
pretractament. L’espessiment és per gravetat. Disposa de dos decantadors
ubicats al centre de la bassa on es dur a terme el procés biològic.
A la següent gràfica es pot observar el cabal mig mensual durant un període de
12 mesos i el rendiment DBO5 al mes de març del 2015. Aquesta informació ha
sigut obtinguda de les fitxes tècniques que elabora l’Agència Catalana de l’Aigua
periòdicament.

Figura 1.5 Rendiment DBO5 i cabal de l’EDAR mensual

2

M.E.S.: Matèria en suspensió
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1.2 Funcionament i explotació de l’EDAR
L’objectiu genèric d’una EDAR es aconseguir a partir d’aigües negres 3 o
barrejades, i mitjançant diferents procediments físics, químics i biotecnològics,
una aigua afluent de millors característiques de qualitat i quantitat, prenent com
a base certs paràmetres normalitzats.
En general, les aigües residuals tractades provenen del consum ciutadà en la
seva major part, així com l’escorrentia superficial del drenatge de les zones
urbanitzades, a més de l’aigua procedent de petites ciutat, mitjançant processos
més o menys estandarditzats i convencionals.

1.2.1 Contaminació hídrica
L’aigua contaminada es pot dividir en diferents grups segons propietats físiques
o propietats orgàniques. En el primer grup es poden dividir les partícules
dissoltes i les partícules que estan en suspensió, flotació o arrossegada per
l’aigua. Al segon grup trobem la contaminació que és inorgànica de la que és
orgànica, és a dir, aquella que és eliminable de forma normal per la naturalesa i
la que no ho és.
Existeixen paràmetres normalitzats per mesurar la contaminació general. Els dos
més utilitzats són el DBO5 i el DQO.

DBO5 - Demanda biològica d’oxigen
La demanda biològica d’oxigen (DBO) és un paràmetre que mesura la quantitat
d’oxigen consumit al degradar la matèria susceptible de ser consumida o
oxidada per mitjans biològics que contenen una mostra líquida, dissolta o en
suspensió. S’utilitza per mesurar el grau de contaminació, normalment es
mesuren transcorreguts cinc dies de reacció (DBO5) i s’expressa en mil·ligrams
d’oxigen diatòmic per litre (mgO2/l). Es prenen 5 dies com a referència ja que a

Aigües negres: Qualsevol tipus d’aigua que la seva qualitat es veu afectada negativament per
l’influencia antropogènica. Les aigües residuals inclouen les aigües usades domèstiques i
urbanes, i els residus líquids industrials o miners eliminats, o les aigües que es barregen amb les
anteriors (aigües pluvials o naturals)
3
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Anglaterra cap curs de l’aigua triga més de 5 dies a desembocar (des del
naixement fins a la desembocadura).

DQO Demanda química d’oxigen
És un paràmetre que mesura la quantitat de substàncies que són susceptibles
de ser oxidades als medis químics on són dissoltes o en suspensió d’una mostra
líquida. Es fa servir per mesurar el grau de contaminació i s’expressa en
mil·ligrams d’oxigen diatòmic per litre (mgO2/l). Encara que aquest mètode pretén
mesurar principalment la concentració de matèria orgànica, pateix interferències
per la presència de substàncies inorgàniques susceptibles de ser oxidades
(sulfurs, sulfits, iodurs, etc.), que també es reflecteixen en la mesura.

1.2.2 El cicle de l’aigua a una depuradora
Es poden diferenciar dues línies en el procés de tractament de les aigües
residuals: la línia d’aigües i la línia de fangs. Les dues línies són paral·leles al
llarg de tot el procés ja que els sòlids que es separen de l’aigua van a parar a la
línia de fangs, però a la línia de fangs també s’intenta recuperar el màxim d’aigua
possible que es reintroduïda al circuit d’aigües.

Figura 1.6 Diagrama del cicle de l’aigua en una EDAR
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1.2.3 Línia d’aigües
Arribada i by-pass general
La línia de tractament s’inicia amb l’entrada de l’aigua residual procedent del
col·lector en alta de l’obra d’entrada. En aquesta cambra annexa del pou
d’elevació l’aigua entra i disposa de dues possibles sortides:


Entrada al pou de bombament.



By-pass general.

Es disposa d’un sobreeixidor de llavi de 1,5m que aboca les aigües no admeses
al procés a la línia de by-pass general en els següents casos:


Cabal entrant superior a la capacitat d’elevació de les bombes del pou de
bombament.



Fallada del subministrament elèctric que no permet el funcionament de les
bombes.



Aturada de les bombes per motius operacionals.



Taponament de la reixa de protecció de les bombes.

L’entrada al pou de bombament es fa en el mateix sentit d’arribada de l’aigua per
una finestra que hi comunica. En aquesta finestra, per la banda del pou de
bombament, es troba ubicada la reixa de protecció de bombes.

Figura 1.7 Reixa i guies del pou de bombaments

Aquesta reixa consisteix en un caixó-cistell extraïble de 30mm de pas de sòlids.
Per poder realitzar l’extracció, la reixa està muntada sobre una petita estructura
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amb tub-guia un palanquí giratori equipat amb un torn de cable d’acer, d’aquesta
manera es pot elevar sense haver d’accedir a l’interior de la cavitat.
L’aigua que arriba al pou de bombament és impulsada al pretractament
mitjançant un bombament format per 3 bombes centrífugues submergibles (BCS01A, BCS-01B i BCS-01C). L’actuació de les bombes està regulada per l’autòmat
i pren com a referència 5 interruptors de nivell de boia que defineixen els nivells:
mínim, baix, mitjà, alt i màxim. Mai hi poden haver les tres bombes funcionant a
la vegada i s’estableix un algoritme d’alternança dels temps de funcionament per
repartit les hores de treball.
L’aigua impulsada per les bombes ascendeix pels muntants d’impulsió i a
continuació passa per les tres vàlvules de retenció de bola DN80, una per ramal
d’impulsió, per tal d’impedir el retorn a través de l’altra bomba de l’aigua
impulsada. Seguidament s’han disposat 3 vàlvules de comporta DN80, una per
ramal d’impulsió, cadascuna d’elles amb un tipus d’assentament elàstic i amb un
accionament per volant. Tenen la funció d’aïllar individualment cadascuna de les
bombes i les seves respectives vàlvules de retenció.

Figura 1.8
Bombes centrífugues submergibles
del pou de bombament.

Figura 1.9
Vàlvules de comporta de les bombes
centrífugues del pou de bombament.

Els muntants d’impulsió lliuren l’aigua al pantaló que les uneix. La canonada que
uneix els 3 cabals disposa de dues sortides possibles operades per vàlvules de
comporta DN125:


Rototamís de desbast.



Arqueta de repartiment de cabals.
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La línia habitual passa a través del desbast, però en cas de necessitar aïllar el
desbast, es pot by-passar aquest i dirigir l’aigua directament al repartiment de
cabals.

Desbast
Els sòlids de mida gran que arriben amb l'aigua entrant, procedent dels usos
urbans i industrials, són separats mitjançant unes reixes de desbast.
El desbast de l’aigua impulsada es realitza amb un tamís rotatiu auto netejant
(TRA-01A), que reté els sòlids de mida superior a 1,5mm de diàmetre. L’actuació
d’aquest equip es regula automàticament amb un enclavament4 per programa
amb el funcionament de les bombes del pou, amb un temps de retard a l’aturada
definible per l’operari de planta. El tamís disposa d’un sistema de neteja per
aigua a pressió que està operat per una vàlvula solenoide normalment tancada
(VST-02A), mentre que el cabal d’aigua de neteja aportat està regulat per una
vàlvula de bola que serveix també per al seu aïllament. L’electrovàlvula també
opera en automàtic amb uns temps d’obertura i tancament, amb un enclavament
per programa amb el rototamís.

Figura 1.10 Tamís rotatiu

Els sòlids retinguts pel rototamís són conduïts a un cargol transportador (CPR01A) que incorpora una premsa que els deshidrata. Els residus sòlids
deshidratats són conduits a un contenidor. Aquests excedents es tracten com

Dispositiu que controla la condició d’estat de cert mecanisme per habilitar o no un accionament.
Típicament utilitzant solenoides electromagnètics estimulats per senyals de tensió. Aquesta
funció elèctrica també es pot reproduir amb programació.
4
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“residus sòlids urbans”. La recollida i buidatge d’aquest contenidor es fa
periòdicament.
L’actuació del cargol es regula en automàtic amb un temps de funcionament i
aturada i amb un enclavament per programa amb el rototamís.
L’aigua filtrada que surt del rototamís, entra a la cambra de recepció del
repartiment dels cabals. Aquesta disposa de dues possibles sortides.


Cap a mesura de cabal i biològic



Cap a la línia de by-pass general

La sortida cap a la mesura de cabal i tractament biològic està regulada per una
vàlvula de comporta DN100, una per sortida, i d’accionament per volant. La
sortida cap a by-pass general disposa d’un llavi sobreeixidor de 0,5m que
disposa d’unes perforacions longitudinals amb cargols de fixació per tal de
permetre la regulació fina de la seva disposició en alçada, i amb ella poder afinar
el cabal de tall.
La mesura del cabal tractat es realitza mitjançant un mesurador de cabal
electromagnètic (MCE-01A), que envia al quadre general el cabal instantani
mitjançant un senyal analògic 4-20mA, i que genera polsos per a la totalització
d’aquest cabal.

Figura 1.11 Cabalímetre electromagnètic d’entrada a planta
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Tractament biològic
Recinte d’aeració
El tractament biològic consisteix en un procés estàndard d’aeració perllongada,
amb un procés de reducció de nitrogen, fòsfor i de nutrients presents a l’aigua
residual per via biològica mitjançant seqüències temporals d’aerobiosi5 i anòxia6.
El recinte d’aeració és un tanc en forma de carrusel a l’interior del qual s’hi
ubiquen dues tremuges de decantació. L’aigua circula pel canal impulsada per
un vehiculador de flux horitzontal d’hèlix (VFH-01A) de pales llargues i velocitat
de gir lenta.
L’aire necessari és subministrat per una graella elevable de 56 difusors de microbombolla de membrana elastomètrica d’alt rendiment i dos bufadors (BER-01A i
BER-01B). Aquesta graella disposa d’un sistema que permet elevar la instal·lació
dels difusors per a qualsevol operació d’inspecció o manteniment sense haver
d’aturar el procés ni haver de buidar el recinte.
El tanc d’aeració disposa d’una sonda de potencial d’oxidació-reducció (SOR01A) que es transmet a l’autòmat i forma part de la regulació automàtica, que
determina si procedeix estar en període d’aerobiosi o en període d’anòxia. El
senyal de la sonda es analògic continu de tipus 4-20mA.

Figura 1.12 Sondes de potencial d’oxidació reducció i d’oxigen dissolt

Forma de vida dels organismes o els teixits que obtenen l’energia que cal per a mantenir llur
activitat metabòlica de processar d’oxidació en què l’oxigen molecular ha d’intervenir com a
oxidant final.
6 Disminució o manca d’oxigen respirable en les cèl·lules o els teixits d’un organisme.
5
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El tanc d’aeració disposa també d’una sonda d’oxigen dissolt SOD-01A que
mesura en continu el contingut en oxigen del licor-mescla7 col·labora en la presa
de decisions del sistema automàtic per a determinar si procedeix posar en
funcionament, augmentar la velocitat o aturar els bufadors que subministren aire
al procés biològic.

Figura 1.13 Recinte del procés biològic i tremuja de decantació secundària

Sala de bufadors
La instal·lació disposa per a la realització de l’aeració i per l’alimentació de les
bombes d’emulsió (bombaments de recirculació de fangs i de sobre-nedants del
decantador) de 2 bufadors d’èmbols rotatius (BER-01A i BER-01B). Cadascun
d’ells duu una vàlvula d’aïllament de papallona d’accionament per palanca amb
gatell de fixació.
Els bufadors estan impulsats per motors de doble velocitat 1500rpm i 3000rpm
per tal d’aconseguir:


Estalvi energètic.



Adequació a les condicions del procés



La prolongació de la vida útil dels bufadors.

7

Licor-mescla: Cultiu biològic format per un gran nombre de microorganismes agrupats en flòculs
conjuntament amb matèria orgànica i substàncies minerals. També denominada MLSS de
l’anglès Mixed Liquor Suspended Solids.
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Per tant hi ha tres nivells d’actuació dels bufadors / nivell d’aportació d’aire:


Aturat: 0m3/h (aspirats).



Lenta: 204m3/h (aspirats).



Ràpida: 519m3/h (aspirats).

L’actuació dels bufadors es fa automàticament d’acord amb la següent lògica de
treball:


Durant l’etapa anòxica: no han de funcionar.



Durant l’etapa aeròbica:
o Si el nivell d’oxigen dissolt està dins del rang establert: es manté el
ritme d’aportació, és a dir, segueix com està.
o Si el nivell d’oxigen dissolt està per sota del rang establert durant
un temps de consigna: s’augmenta, si es pot, el ritme d’aportació,
és a dir:


Si està aturat s’engega en velocitat lenta.



Si està en lenta passa a velocitat ràpida.

o Si el nivell d’oxigen dissolt està per sobre del rang establert, durant
un temps de consigna, es disminueix, si es pot, el ritme d’aportació,
és a dir:


Si està en velocitat ràpida passa a lenta.



Si està en velocitat lenta s’atura.

Els temps de consigna s’utilitzen per a prevenir canvis excessius de velocitat,
arrencades i aturades molt contínues.
Cada bufador disposa de la seva corresponent cabina insonoritzada, amb
l’aïllament acústic i ventilador de renovació d’aire i refrigeració al seu interior.
L’actuació d’aquest ventilador es fa en automàtic amb un enclavament amb
l’actuació del seu bufador corresponent, tant en manual com en automàtic, tant
en velocitat lenta com en ràpida.
Per els moments d’anòxia i d’aturada dels bufadors, s’ha disposat un bufador
auxiliar de paletes seques (BPS-01A) que s’utilitza per mantenir una aportació
d’aire amb la suficient pressió per a l’actuació de les bombes d’emulsió de la
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planta, dues de recirculació de fangs (una per decantador) i dues de bombament
de sobrenedants (una per decantador).

Decantació secundària
Es completa el tractament biològic amb la decantació-clarificació secundaria,
que es realitza en dos decantadors en tremuja en forma de conus invertit truncat,
prolongat superiorment per un cilindre d’eix vertical. El diàmetre útil d’aquest és
de 6,5m. Els decantadors es troben ubicats a la part interior del recinte d’aeració
als dos centres de gir del carrusel que forma el recinte d’aeració.
Cada tremuja està fabricada en polièster reforçat amb fibra de vidre. L’entrada
del licor-mescla es realitza a través de la campana tranquil·litzadora central. La
sortida de l’aigua clarificada es realitza com és habitual per un sobreeixidor
perimetral d’entalles múltiples tipus Thomson, protegit amb un deflector
superficial per la retenció de flotants.
Amb la decantació clarificada secundària es tanca el procés de tractament de
l’aigua i aquesta és conduïda directament a la llera pública.
Les tremuges de decantació secundària no han d’aguantar cap tipus d’esforç
per

la contenció dels líquids interiors i exteriors, ni en condicions de

funcionament normal, ni en operacions de cap altre tipus.
Per aquest motiu, l’ompliment i buidatge del recipient de tractament biològic de
la depuradora, es realitzarà sempre de manera simultània ens els recintes
d’aeració i decantació, mantenint els mateixos nivells a ambdós recintes. Si no
es tingués en compte aquesta precaució, es corre el perill de que la diferència
de pressió ocasioni el trencament de les tremuges.
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Per controlar els fangs que floten a la superfície lliure del decantador, i que no
marxen per estar retinguts pels deflectors de sortida, s’han disposat dos
skimmers superficials (un per decantador) amb un conus regulable en alçada
per l’evacuació d’aquests fangs. L’actuació d’aquests es fa mitjançant bomba
d’emulsió, l’alimentació de la qual es realitza per una electrovàlvula normalment
tancada (VST-01A i VST-01B) que en períodes establerts al programa s’obre
per deixar passar l’aire d’alimentació.

Figura 1.14 Sobreeixidor perimetral d’entalles múltiples tipus Thomson
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1.2.4 Línia de fangs
Bombament de fangs biològics i recirculació de
fangs.
La formació del fang activat és un procés biològic lent que triga de 20 a 30 dies
en arribar al seu nivell adequat per a atènyer el rendiment previst. El fang activat
troba l’hàbitat adequat per a la seva vida al recinte d’aeració, on es troba en
suspensió i des d’on és arrossegat per la massa circulant cap al recinte de
decantació. Al recinte de decantació és separat de la massa d’aigua per la
diferència de pes específic, precipitant-se cap al fons de la tremuja, mentre que
l’aigua clarificada surt per la superfície cap a l’exterior.
El fang activat decantat al fons del decantador, retorna al recinte d’aeració
mitjançant el bombament de recirculació. Aquest bombament es realitza de
manera continua mitjançant dues bombes d’emulsió (BCS-02A i BCS-02B) per
evitar que s‘acumuli en la decantació secundària, i aconseguir que es mantingui
“actiu” en la seva labor depuradora. Aquestes bombes d’emulsió disposen d’una
vàlvula de bola manual a l’entrada de l’aire per ajustar el cabal de treball de la
recirculació.

Purga de fangs
A mesura que es tracta l’aigua i es va degradant la matèria orgànica de l’afluent,
es va incrementant paulatinament la massa de microorganismes present en el
sistema (biomassa), de manera que cal controlar aquest creixement. Això es
controla a través del contingut en fangs (biomassa) del licor-mescla del tanc
d’aeració.
La mesura del MLSS requereix un treball de laboratori, filtració de la mostra,
assecadora a 105ºC i balança de precisió.
Una estimació indirecta dels MLSS és la V30. La V30 és el resultat que s’obté al
llegir el volum ocupat pel fang després de deixar decantar durant 30 minuts, 1l
de licor-mescla en una proveta de 1000ml.
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Quan la biomassa creix tant que existeix “fang en excés”, aquest ha de ser extret
del sistema. L’extracció es realitza des del fons de la tremuja de decantació, pel
bombament de purga de fangs. Aquest bombament es realitza de manera
temporitzada mitjançant dues bombes centrífugues submergibles, una per
decantador (BCS-02A i BCS-02B) per impulsar-lo a la sitja espessidora en
espera de la seva retirada.
La seva actuació és temporitzada i automàtica, de manera que regulant els
temps de funcionament i aturada a través de la pantalla tàctil es pugui controlar
el ritme de purga de fangs. Per evitar una possible davallada del nivell al
decantador, s’han instal·lat dos interruptors de nivell de boia, un per bomba, que
actuen com a nivell mínim.
A la sortida d’impulsió de les bombes es troben dues vàlvules de retenció de
bola, una per ramal d’impulsió per impedir el retorn a través de l’altre bomba del
fang impulsat. A més s’han disposat dues vàlvules de comporta, una per ramal
d’impulsió, d’assentament elàstic, d’accionament per colant, tant pel a l’aïllament
individua de cadascuna de les bombes com de les vàlvules de retenció.
Finalment els dos ramals s’uneixen en un únic conducte que condueix els fangs
a la sitja espessidora.

Sitja espessidora de fang
El fang en excés purgat del sistema biològic es condueix a una sitja espessidora
on s’acompleix un doble objectiu:


El progressiu espessiment del fang en excés per gravetat.



L’emmagatzematge del fang fins a la seva retirada final.

La sitja té forma de conus invertit prolongat superiorment per un cilindre d’eix
vertical. Està fabricada en polièster reforçat amb fibra de vidre. Interiorment està
suportada per una estructura de pilars en perfils d’acer laminat de carboni pintat.
L’entrada del fang en excés es realitza a través de la campana tranquil·litzadora
central. La sortida de l’aigua clarificada es realitza com és habitual per un
sobreeixidor perimetral d’entalles múltiples tipus Thomson.
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La sitja disposa de dues vàlvules de purga d’aigua clarificada per tal d’eliminarla abans de l’operació de càrrega sobre el camió-cuba, i assegurar d’aquesta
manera que el fluid extret correspon majoritàriament a fang espessit. Aquesta
aigua clarificada s’ajunta amb la canonada de sortida del sobreeixidor i és
conduïda al bombament de capçalera.

Figura 1.15 Sitja de fangs
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1.2.5 Instal·lació elèctrica i de control
La instal·lació elèctrica de la planta agafa la tensió de la línia aèria de mitja tensió
(25kV) que voreja la parcel·la de la EDAR. Una de les torres disposa d’una
derivació de línia amb un seccionador de cap de línia per a tallar la corrent a la
línia derivada.
Aquesta línia derivada alimenta un transformador de companyia ubicat a l’altra
banda del camí al qual dóna a la porta d’accés al recinte.
D’aquest transformador de companyia pengen diversos subministraments en
baixa tensió, entre els quals hi ha els corresponents a la planta.
Aquest discorre soterrat fins al quadre de comptadors ubicat a la façana de la
planta. Al seu interior s’hi ubiquen les proteccions i els comptadors
corresponents al nostre subministrament. En aquest punt s’inicia la instal·lació
elèctrica de la planta.
La línia d’alimentació condueix directament a l’interruptor general del quadre de
control de motors de la planta, que obre o tanca l’alimentació a l’embarrat del
quadre.
Dins del quadre s’hi ubiquen els elements de:


Protecció elèctrica.



Protecció de persones.



Actuació.



Regulació i control de la instal·lació elèctrica dels equips de la planta.

Des d’aquests quadre s’actua sobre els equips mitjançant els selectors:


Directament (0 - manual) només amb interposició dels dispositius de
seguretat corresponents.



Indirectament (automàtic) a través del sistema de gestió i control de la
instal·lació.
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Per a l’accés als paràmetres de control de la instal·lació en automàtic s’ha
disposat d’una pantalla tàctil per a la:


Introducció de consignes de treball a les que ha d’obeir la planta.



Consulta dels estats dels equips.



Notificació d’alarmes.

Des d’aquest quadre s’alimenta també el quadre auxiliar de protecció de la xarxa
d’enllumenat tant interior com exterior, i que està ubicat a la mateixa sala.
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Capítol 2
Plantejament i decisió sobre les solucions escollides

Des del 2006 la planta no a patit canvis importants ni ampliacions i els equips
són els mateixos. Tampoc es preveu una ampliació a curt termini ja que la
depuradora esta dissenyada per processar l’aigua residual produïda per 1813
habitants i la població real és de 1246 habitants a l’any 2016, per tant té un sobredimensionament de 567 habitants.
Aprofitant la renovació del PLC es va decidir fer una millora afegint el mode de
funcionament “pluja”. Durant els períodes pluvials el cabal d’aigua incrementa
considerablement. En conseqüència el cabal i la velocitat de l’aigua que entra al
tractament biològic incrementa. Aquest fet fa que s’arribi a eliminar una proporció
important dels microorganismes que duen a terme el procés de descomposició.
Aquesta millora no afecta al maquinari ja que continua essent el mateix.
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2.1 Alternatives descartades
Hi ha moltes empreses i marques que fabriquen autòmats programables
industrials. Algunes d’elles estan especialitzades en àmbits molt concrets, com
la seguretat, la fiabilitat (redundats), ambients perillosos (ATEX), etc. Avui en dia
la gran oferta d’aquest sector ofereix unes altes prestacions tècniques i el que
fa decantar l’elecció d’un equip o un altre acaben sent paràmetres econòmics,
de disposició de recanvis, robustesa del programari, suport tècnic, entre d’altres.
En aquest projecte ens hem decantat per un PLC de la marca Siemens ja que
és uns dels autòmats més utilitzats, amb una alta fiabilitat i robustesa tant a nivell
de maquinari com de programari. També ofereixen un bon suport tècnic a nivell
de documentació i de consulta. A més és molt fàcil trobar recanvis en cas d’avaria
o ampliació.
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2.2 Normativa de l’automatització
Cal mencionar que tots els autòmats programables aptes per a l’entorn industrial
han de complir una normativa molt estricta. És per això que s’ha cregut oportú
fer una breu descripció dels diferents aspectes que inclou la norma IEC 61131
(Comissió Electrotècnica Internacional) que és la que regula els controladors
programables.
La IEC 61131 és un conjunt de normes i informes tècnics publicats per la
comissió electrotècnica internacional amb l’objectiu d’estandarditzar els
autòmats programables. La norma es divideix en 8 documents independents,
dels quals el 4 i el 8 encara no tenen rang de norma, sinó d’informe tècnic. A
continuació s’indiquen els noms, així com la versió, data i la última edició.


Part 1: Informació general. Ed 2.0 (2003).



Part 2: Especificacions i assajos dels equips. Ed. 3.0 (2007).



Part 3: Llenguatges de programació. Ed 2.0 (2004).



Part 4: Guies d’usuari. Ed 2.0 (2004).



Part 5: Comunicacions. Ed 1.0 (2000).



Part 6: Seguretat funcional. Ed 1.0 (2012).



Part 7: Programació de control difús (fuzzy) Ed 1.0 (2000).



Part 8: Directrius per l’aplicació i implantació de llenguatges de
programació. Ed 2.0 (2003).

2.3 Extracció dels equips de la planta
A partir dels esquemes inclosos a la documentació dels esquemes elèctrics
s’extreuen tots els equips que hi ha a planta tant les bombes, motors, bufadors
com sensors, nivells, etc. i tota la informació que porta associada cada equip:
TAG, entrades i sortides, etc. Això ens permet extreure tot el funcionament del
programa i estudiar la coherència del mateix.
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Grup: Molts dels equips van en conjunt per tal de poder fer alternances entre
ells o encendre’s més d’un en funció de la demanda. El grup defineix aquest
conjunt.
TAG: Cada equip té un identificador inequívoc. Aquest fou definit al projecte
inicial.
Descripció: Breu explicació del senyal d’entrada o sortida de l’equip.
E/S antiga: A quin bit del PLC antic va connectada. Aquesta informació ens
resulta interessant ja que el cablejat existent a l’armari de control porta aquest
nom. Com veurem més endavant, establirem una relació entre les variables
noves i les antigues per tal d’aprofitar al màxim l’estructura existent, però que a
la vegada permeti la traçabilitat.
Tipus: DI (Digital In), DO (Digital Out), AI (Analògic In), AO (analògic Out)
Grup
Nivell pou
bombes

TAG
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Tamís rotatiu
auto netejable

TRA-01

Bufador paletes
seques

BPS-01A

Vehiculador flux
horitzontal

VFH-01A

BCS-01A

Bomba
centrífuga
submergible

BCS-01B

BCS-01C

Bufadors
d’èmbols rotatius

BER-01A

BER-01B

Descripció
Nivell mínim
Nivell baix
Nivell mitjà
Nivell alt
Nivell màxim
Defecte
Funciona
Activar
Defecte
Funciona
Activar
Defecte
Funciona
Activar
Sonda tèrmica
Defecte
Funciona
Activar
Sonda tèrmica
Defecte
Funciona
Activar
Sonda tèrmica
Defecte
Funciona
Activar
Defecte
Velocitat lenta
Velocitat ràpida
Velocitat lenta
Velocitat ràpida
Defecte
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E/S antigues
I1_1
I1_2
I1_3
I1_4
I1_5
I1_12
I2_12
Q5_4
I2_0
I3_4
Q5_10
I1_13
I3_14
I2_13
I3_11
I1_8
I2_8
Q5_0
I3_12
I1_9
I2_9
Q5_1
I3_13
I1_10
I2_10
Q5_2
I1_14
I3_1
I3_2
Q5_6
Q5_7
I1_15

Tipus
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DO
DI
DI
DO
DI
DI
DO
DI
DI
DI
DO
DI
DI
DI
DO
DI
DI
DI
DO
DI
DI
DI
DO
DO
DI
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Cargol premsa
rotatiu
Extractor rotatiu
d’aire

CPR-01A
ERA-01
ERA-02A
ERA-02B
BCS-02A

Bomba centrífug
submergible
BCS-02B
Electrovàlvula
recirculació
fangs
Sensors
analògics
Emergència

VST-01A
VST-01B
SOD-01A
SOR-01A
MCE-03A
N/A
MCE-03A

Velocitat lenta
Velocitat ràpida
Velocitat lenta
Velocitat ràpida
Defecte
Funciona
Activar
Defecte
Funciona
Funciona
Funciona
Defecte
Funciona
Activar
Defecte
Funciona
Activar
Oberta
Activa
Oberta
Activa
Sonda oxigen dissolt
Sonda potencial redox
Mesurador
cabal
electromagnètic.
Aturada
emergència
general
Impuls mesurador cabal
electromagnètic
Bloqueig alarma acústica
Obertura

I2_14
I2_15
Q5_8
Q5_9
I1_11
I2_11
Q5_3
I2_1
I3_5
I3_3
I3_0
I2_2
I3_6
Q5_13
I2_3
I3_7
Q5_14
I3_8
Q5_11
I3_9
Q5_12
IW0_2
IW0_3
IW0_4

DI
DI
DO
DO
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DO
DI
DI
DO
DI
DO
DI
DO
AI
AI
AI

I1_0

DI

I2_6

DI

Emergència
N/A
I2_7
Electrovàlvula
Q5_5
neteja tamís
VST-02A
rotatiu
Seguretat
N/A
Alarma acústica
Q5_15
Seguretat
N/A
Alarma òptica
Q6_0
Taula 2.3.1 Associació dels equips amb les senyals d’entrades i sortides

DI
DO

DO
DO

2.4 Resum del requisit del maquinari a
reemplaçar
Per tal de poder escollir el maquinari a reemplaçar el resum de les entrades i
sortides ordenades per tipus és el següent:
Tipus de senyal
Entrada digital
Sortida digital
Entrada Analògica
Sortida analògica

Quantitat
42
17
3
0

Taula 2.4.1 Resum del tipus i quantitat de senyals requerides
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2.5 Elecció del maquinari a reemplaçar
Pel que fa al maquinari s’ha hagut d’escollir un PLC amb les seves respectives
targetes d’entrades i sortides tant digitals com analògiques per cobrir totes les
senyals de la planta i una pantalla tàctil per el control del procés.

2.5.1 Antecedents
L’autòmat que hi havia instal·lat a l’estació era un Modicon TSX micro de l’antiga
companyia Telemecanique, actual Schneider. A la fotografia es poden apreciar
tres ranures per els connectors de les senyals d’entrada i sortida. Les dues
primeres (esquerra i mig) són les entrades digitals i la de l’esquerra són les
sortides. Cada connector disposa de 32 entrades el que fan un total de 64
entrades digitals i 32 sortides digitals.
La CPU (mòdul de l’esquerra) incorpora una ranura (que a la fotografia apareix
tapada) on es poden connectar fins a 8 entrades analògiques i una sortida
analògica. Aquí és on hi havia connectades les dues sondes i el cabalímetre.
L’autòmat estava alimentat per una font d’alimentació de 24V en corrent
continua, tensió estandarditzada per la majoria dels autòmats.

Figura 2.5.1.1 PLC Modicon TSX micro
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2.5.2 PLC
CPU
L’autòmat escollit és un Siemens de la família 1200. S’escull aquesta marca
perquè és una de les més robustes i populars al sector industrial, el que fa que
sigui fàcil trobar recanvis, actualitzacions i suport, uns factors importants per
garantir el funcionament durant el màxim d’anys possibles. Dins del catàleg
d’autòmats de Siemens la família 1200 és la més bàsica, però per una planta
d’aquestes característiques, aquest maquinari cobreix totes les necessitats.
Les propietats més importants del PLC es mostren a la taula següent:
Model
Referència
Entrades digitals
Sortides digitals
Entrades analògiques
Sortides analògiques
Memòria de treball
Font d’alimentació
Comptadors ràpids
Sortides d’impuls integrades
Mòduls de comunicació sèrie
Màxim mòduls ampliació E/S
Interface PROFI-NET

CPU 1215C DC/DC/DC
6ES7 215-1AG40-0XB0
14
10
2
2
125KB
24V DC
6
4
3
8
2

Taula 2.5.2.1 Característiques principals CPU instal·lada

Figura 2.5.2.1 CPU instal·lada
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Targetes E/S (entrades/sortides)
Pel nombre d’entrades i sortides tant digitals com analògiques, hi ha la necessitat
d’afegir a la CPU targetes d’ampliació.


Mòdul 1: 16 entrades digitals a 24V



Mòdul 2: 16 entrades digitals a 24V



Mòdul 3: 16 sortides, 16 entrades digitals a 24V



Mòdul 4: 4 Entrades analògiques de 13 bits

Una descripció més detallada dels mòduls es troba a la següent taula:
Model
Referència
Entrades digitals
Retard a l’entrada
Tensió garantida senyal 0
Tensió garantida senyal 1
Propietats físiques
Grau i classe de protecció
Estàndards, probes i certificats
Rang de temperatura
Diàmetre cable recomanat

SM 1221 DI16 x 24V DC
6ES7 221-1BH32-0XB0
16
Parametritzable.0.2ms,0.4ms,
1.6ms, 3.2ms, 6.4ms, 12.8ms
5V DC
15V DC
IP208
UL, CE, CSA, RCM
-20ºC +60ºC
0,5mm2 a 0,75mm2

Taula 2.5.2.2 Característiques principals targeta d’entrades digitals

Figura 2.5.2.2 Targeta d’entrades digitals instal·lada

8

Protecció contra elements sòlids de més de 12.5mm de diàmetre. Sense protecció respecte a
l’aigua.
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Model
Referència
Entrades digitals
Sortides digitals
Retard a l’entrada
Tensió garantida senyal 0
Tensió garantida senyal 1
Màxima corrent de sortida
Propietats físiques
Grau i classe de protecció
Estàndards, probes i certificats
Rang de temperatura
Diàmetre cable recomanat

SM 1223 DI16/DQ16 x 24V DC
6ES7223-1BL32-0XB0
16
16
Parametritzable.0.2ms,0.4ms,
1.6ms, 3.2ms, 6.4ms, 12.8ms
5V DC
15V DC
0.5A
IP20
UL, CE, CSA, RCM
-20ºC +60ºC
0,5mm2 a 0,75mm2

Taula 2.5.2.3 Característiques principals targeta entrades i sortides digitals

Figura 2.5.2.3 Targeta d’entrades i sortides digitals instal·lada

48

Capítol 2: Plantejament i decisió sobre les solucions escollides
ESEIAAT UPC 2016

Model
Referència
Entrades analògiques
Resolució
Principi de mesura
Error degut a la temperatura
Filtre pertorbacions
Rang d’entrada

Impedància entrada
Propietats físiques
Grau i classe de protecció
Estàndards, probes i certificats
Aïllament elèctric
Rang de temperatura
Diàmetre cable recomanat

SM 1231 AI 4x13 bit
6ES7 231-4HD30-0XB0
4
12 bits, + signe
Integració
25ºC ±0.1% fins 55ºC ±0.2%
50Hz, 60Hz
Voltatge: ±10V, ±5V, ±2.5V
Intensitat: de 0 a 20mA
Termoparell: No
Resistència termòmetre: No
Resistència: No
Voltatge: >9MΩ
Corrent: >250Ω
IP20
UL, CE, CSA, RCM
500V AC
-20ºC +60ºC
0,5mm2 a 0,75mm2

Taula 2.5.2.4 Característiques principals targeta d’entrades analògiques

Figura 2.5.2.4 Targeta d’entrades analògiques instal·lada
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A la següent fotografia podem veure com queden acoblats els mòduls reals.

Figura 2.5.2.5 Automatisme format per CPU i targetes d’ampliació instal·lat

2.5.3 Pantalla HMI
La interfície amb l’usuari és una pantalla tàctil a color de la mateixa marca que el
conjunt del PLC. S’escull un model que garanteixi la compatibilitat de tots els
elements. A la següent taula es mostren les característiques tècnics més
importants.
Model
Referència
Resolució
Tecnologia
Colors
Tàctil
Tecles de funcions
Connexió dades
Alimentació

KTP600 Basic color PN
6AV6 647-0AD11-3AX0
5.7” 320x240pixels
TFT
256
Si
6
Profinet
24V DC

Taula 2.5.3.1 Característiques principals de la pantalla HMI

Figura 2.5.3.1 Pantalla HMI instal·lada
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Capítol 3
Programa i programari

Tot el programari referent al PLC ha estat realitzat amb STEP 7 V13 TIA
Portal. Aquest programari és el que el fabricant del PLC Siemens ofereix. El
programari està específicament dissenyat per treballar amb tots els productes
d’aquesta marca incloent-hi pantalles, routers, perifèries, targetes d’ampliació
etc.
Abans d’explicar l’estructura del programa s’ha cregut oportú descriure
l’arquitectura del PLC utilitzat. Tot i que la gran majoria dels PLC utilitzen una
estructura semblat, cadascun utilitza uns noms per referir-se a les funcions,
llista de variables, apartats de memòria, etc.

3.1 Arquitectura interna dels PLC Siemens
3.1.1 Llenguatge de programació
El programa STEP7 utilitzat per programar l’autòmat admet 3 llenguatges:
KOP, AWL i FUP. No obstant, existeixen complements per treballar amb
altres llenguatges com el SCL (llenguatge de control estructurat)
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KOP (llenguatge de contactors): és un llenguatge de programació
gràfic. La sintaxi de les instruccions és similar a un esquema de circuits.
KOP permet observar la circulació de la corrent a través dels contactes,
elements complexes i bobines.



AWL (llista d’instruccions): és un llenguatge de programació textual
orientat a la màquina. En un programa creat en AWL, les instruccions
equivalen en gran mesura als passos amb els quals la CPU executa el
programa. Per facilitar la programació, AWL s’ha ampliat amb
estructures de llenguatge d’alt nivell (com accessos estructurats a
dades i paràmetres de blocs).



FUP (diagrama de funcions): és un llenguatge de programació gràfic
que utilitza quadre de l’àlgebra booleana per representar la lògica.
També permet representar funcions complexes mitjançant quadres
lògics.

3.1.2 Configuració del maquinari
El programa STEP7 ofereix una sèrie d’eines per configurar i parametritzar el
maquinari utilitzat al projecte d’automatització. Les funcions de les quals
disposa són les següents:


Per configurar el sistema d’automatització s‘escull d’un catàleg
electrònic els mòduls necessaris (targetes entrades/sortides, routers,
targetes de comunicació, convertidors de protocol de comunicació,
etc.).



Al parametritzar la CPU es poden ajustar, mitjançant menús, propietats
com el comportament a l’arrancada i la vigilància del temps de cicle.



Al configurar els mòduls, totes les dades es poden ajustar en un quadre
de diàleg. La parametrització dels mòduls s’efectua durant l’arrancada
de la CPU. Per conseqüent, es pot substituir un mòdul sense la
necessitat de repetir la parametrització.

52

Capítol 3: Programa i programari
ESEIAAT UPC 2016

3.1.3 Blocs de programa
Per poder realitzar el programa que executarà el PLC, es disposen d’objectes
que contindran els blocs del programa. Cadascun d’aquests blocs està
dissenyat per realitzar les tasques concretes que es detallen a continuació:


Bloc de funció (FB): Bloc lògic que conté una secció del programa i
que té assignada una àrea de memòria. Cada cop que es crida un FB
se li ha d’ assignar un DB instància.



Funció (FC): bloc lògic que no té assignada cap àrea de memòria
pròpia. No necessita dades d’instància. A diferència d’un FB, una funció
pot retornar el resultat de la funció (valor de resposta) al punt de
trucada. Per consegüent, la funció es pot utilitzar igual que una variable
en una expressió. Les funcions del tipus VOID no tenen valor de
resposta.



Bloc d’organització (OB): A l’igual que un FB o un FC, el bloc
d’organització és una part del programa de l’usuari que el sistema
operatiu crida cíclicament o quan es produeixen determinats
esdeveniments. Constitueix la interfície entre el programa de l’usuari i
el sistema operatiu.
Alguns dels blocs de dades són assignables per l’usuari, però el propi
sistema ja té reservats alguns blocs per tasques concretes com per
exemple:
OB1
OB100
OB20
OB30
OB82
OB80
OB83
OB86
OB121
OB122
OB10 fins OB17
OB92
OB91

Elaboració cíclica del programa
Arrancada
Elaboració d’alarmes de retard
Elaboració d’alarmes de temps
Elaboració d’alarmes de diagnòstic
Elaboració d’errors de temps
Inserir i extreure mòduls
Fallida bastidor sistema profinet
Fallida de programació
Fallida accés perifèria
Alarmes de temps
Interpolador MC (motion controller)
Servo MC (motion controller)

Taula 3.1 Blocs d’organització principals de la família 1200
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Bloc de dades (DB): Les dades globals d’usuaris als quals accedeixen
tots els blocs d’un programa es dipositen a un bloc de dades. Cada FB,
FC o OB poden llegir o escriure aquests blocs de dades. Existeixen dos
tipus diferents de blocs de dades.
o Blocs de dades als quals poden accedir tots els blocs lògics del
programa. Tots els FB, FC i OB poden llegir o escriure les dades
contingudes en aquests blocs de dades.
o Blocs de dades associats a un FB (DB instància). Aquests són
blocs de dades assignats a un determinat bloc de funció FB.
Inclouen dades locals per al bloc de funció assignat.



Tipus de dades d’usuari (UDT): Són estructures especials creades
per l’usuari. Donat que el tipus de dades d’usuari tenen un nom, poden
reutilitzar-se. Per definició poden utilitzar-se en la totalitat del programa
d’usuari, per el que són tipus de dades globals.

A nivell intern, la CPU compta amb eines molt interessants com les marques
de cicle, alarmes, proteccions, romanències, etc.

3.2 Plantejament i decisió sobre l’estructura
del programa
El programa s’estructura de forma cíclica. Primer fa una lectura dels nivells del
pou de bombaments i en funció de l’estat anterior i de l’actual s’escriu en un
registre. Després es realitza la lectura i l’escalatge de les variables
analògiques. Aquests tipus de variable són les més lentes a ser processades,
podent arribar als 625μs9 per cada canal. A continuació, s’executa tot el cos
del programa, amb les corresponents variables de lectura i escriptura digitals.
Per finalitzar el cicle el programa consta de tres apartats més, el càlcul del
nombre d’hores de funcionament dels equips (totalitzadors), l’activació
d’alarmes provinents del programa principal i de les entrades destinades a

9

Extret del full de dades de la CPU 6ES7215-1AG40-0XB0
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aquest fi i per finalitzar, l’escriptura al registre dels estats dels equips
identificant-los amb tres estat, encès, apagat o en fallida.

Figura 3.1 Estructura cíclica del programa

Degut a que es partia d’un programa existent, per decisió del director tècnic,
es va decidir mantenir l’estructura i les variables el més semblant possible a
aquest programa. Com la migració a sigut d’un PLC de diferent marca,
l’estructura de les memòries i registres interns són diferents, podent ser així
òptims per un sistema i no tant òptims per l’altre.

3.3 Programació del PLC
3.3.1 Configuració
Els paràmetres de configuració que s’han ajustat són els que es mostren a
continuació. Els que no es mencionen són els que hi havia per defecte.
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Paràmetre
Direcció IP

Valor
192.168.0.1

Màscara de subxarxa
Sincronització horària

255.255.255.0
No

Filtre entrada senyal 6,4 ms
digital

Senyals
digitals De la I1_0 a la
d’entrada CPU
I1_13
Senyals digitals
sortida CPU

de De la Q5_0 a la
Q5_9

Senyals
digitals De la I2.0 al a
d’entrada targeta 1
I2_13
Senyals
digitals De la I2_14 a la
d’entrada targeta 2
I3_13
Senyals
digitals De la I3_14 a la
d’entrada targeta 3
I4_13
Senyals digitals
sortida targeta 3

de De la Q5_10 a la
Q6_9

Senyals analògiques
d’entrada targeta 4
Marques del sistema
Canvi horari hivern

Canvi horari estiu

De la IW0_2 a la
IW0_4
%M101.5
Últim diumenge
d’octubre a les
2:00h
Últim diumenge
de març a les
1:00h

Comentari
Treballem a la xarxa local
192.168.X.X com el PLC és
l’element principal li assignem
l’equip 1
Si estiguéssim connectats a
internet ens sincronitzaríem
amb algun servidor horari
extern
Aquest valor es un dels que
venen per de fer. Equival a
una freqüència de 156.25Hz.
En la majoria de casos de
senyals
elèctrics
(relés,
guarda
motors,
etc.)
s’estableix que un temps
transitori de 6.4ms es capaç
de realitzar un bon filtrar a la
senyal.
Direccions físiques d ela
%I0.0 a la %I0.7 i de la %I1.0
a la %I1.5
Direccions físiques d ela
%Q0.0 a la %Q0.7 i de la
%Q1.0 a la %Q1.1
Direccions físiques d ela
%I2.0 a la %I2.7 i de la %I3.0
a la %I3.7
Direccions físiques d ela %4.0
a la %I4.7 i de la %I5.0 a la
%I5.7
Direccions físiques d ela
%I6.0 a la %I6.7 i de la %I7.0
a la %I7.7
Direccions físiques d ela
%Q2.0 a la %Q2.7 i de la
%Q3.0 a la %Q3.7
Direcció físiques %IW96,
%IW98, %IW100
Rellotge d’1Hz

Tala 3.2 Configuració dels paràmetres interns del PLC
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Tipus de dada
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

Adreça física
%I0.0
%I0.1
%I0.2
%I0.3
%I0.4
%I0.5
%I0.6
%I0.7
%I1.0
%I1.1
%I1.2
%I1.3
%I1.4
%I1.5

Comentari
Aturada emergència general
LSB 01 A Nivell mínim pou bombes
LSB 01 B Nivell baix pou bombes
LCB 01 C nivell mitjà pou bombes
LSB 01 D Nivell alt pou bombes
LSB 01 E Nivell màxim pou bombes
LSB 01 Nivell mínim decantador 1
LSB 01 Nivell mínim decantador 2
Defecte equip BCS-01A bomba centrífuga sumergible 1
Defecte equip BCS-01B bomba centrífuga sumergible 2
Defecte equip BCS-01C bomba centrífuga sumergible 3
Defecte equip CPR-01A cargol premsa residus
Defecte equip TRA-01A tamis rotatiu autonetejant
Defecte equip VFH-01A vehiculador de fluxe horitzontal

I1_14
I1_15
I2_0
I2_1
I2_2
I2_3
I2_4
I2_5
I2_6
I2_7
I2_8
I2_9
I2_10
I2_11
I2_12
I2_13

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

%I2.0
%I2.1
%I2.2
%I2.3
%I2.4
%I2.5
%I2.6
%I2.7
%I3.0
%I3.1
%I3.2
%I3.3
%I3.4
%I3.5
%I3.6
%I3.7

Defecte equips BER-01B / ERR-02B bufador d'èmbols rotatius 2 /extractor
Defecte equips BER-01A / ERR-02A bufador d'èmbols rotatius 1/extractor
Defecte equip BPS-01A bufador de paletes seques
Defecte equip ERA-01 Extractor rotatiu d'aire
Defecte equip BCS-02A bomba centrífuga sumergible 1
Defecte equip BCS-02B bomba centrífuga sumergible 2
Reserva
Reserva
MCE-03A Impuls mesurador de cabal electromagnètic
Bloqueig alarma acustica
Funciona BCS-01A bomba centrífuga sumergible 1
Funciona BCS-01B bomba centrífuga sumergible 2
Funciona BCS-01C bomba centrífuga sumergible 3
Funciona CPR-01A cargol premsa de residus
Funciona TRA-01A tamis rotatiu autonetejant
Funciona VFH-01R Vehiculador de fluxe horitzontal

Targeta 1 SM 1221 DI16 x 24V DC

I2_14
I2_15
I3_0
I3_1
I3_2
I3_3
I3_4
I3_5
I3_6
I3_7
I3_8
I3_9
I3_10
I3_11
I3_12
I3_13

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

%I4.0
%I4.1
%I4.2
%I4.3
%I4.4
%I4.5
%I4.6
%I4.7
%I5.0
%I5.1
%I5.2
%I5.3
%I5.4
%I5.5
%I5.6
%I5.7

Funciona BER-01B Bufador d'èmbols rotatius 2 velocitat lenta
Funciona BER-01B Bufador d'èmbols rotatiu 2 velocitat rapida
Funciona ERA-02B Extractor rotatiu d'aire 2
Funciona BER-01A Bufador d'èmbols rotatius 1 velocitat lenta
Funciona BER-01A Bufador d'èmbols rotatius 1 velocitat rapida
Funciona ERA-02A Extractor rotatiu d'aire 1
Funciona BPS-01A Bufador de paletes seques
Funciona ERA-01 Extractor rotatiu d'aire
Funciona BCS-02A centrífuga sumergible 1
Funciona BCS-02B centrífuga sumergible 2
Electrovalvula VST-01A Oberta
Electrovalvula VST-01B Oberta
Reserva
Sonda tèrmica BCS-01A / NEGADA
Sonda tèrmica BCS-01B / NEGADA
Sonda tèrmica BCS-01C / NEGADA
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Targeta

CPU 1215C DC/DC/DC

Nom
I1_0
I1_1
I1_2
I1_3
I1_4
I1_5
I1_6
I1_7
I1_8
I1_9
I1_10
I1_11
I1_12
I1_13

Targeta 2 SM 1221 DI16 x 24V DC

3.3.2 Assignació de les entrades i sortides

%I6.0
%I6.1
%I6.2
%I6.3
%I6.4
%I6.5
%I6.6
%I6.7
%I7.0
%I7.1
%I7.2
%I7.3
%I7.4
%I7.5
%I7.6
%I7.7

Sonda tèrmica VFH-01A
Reserva
BER-01B en automatic
BERD1A en automatic
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

Q5_0
Q5_1
Q5_2
Q5_3
Q5_4
Q5_5
Q5_6
Q5_7
Q5_8
Q5_9

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

%Q0.0
%Q0.1
%Q0.2
%Q0.3
%Q0.4
%Q0.5
%Q0.6
%Q0.7
%Q1.0
%Q1.1

BCS-01A Bomba centrífuga sumergible 1
BCS-01B Bomba centrífuga sumergible 2
BCS-01C Bomba centrífuga sumergible 3
CPR-01A Cargol premsa de residus
TRA-01A Tamis rotatiu autonetejant
Electrovalvula VST-02A
BER-01A Bufador d'èmbols rotatius 1 velocitat lenta
BER-01A Bufador d'èmbols rotatius 1 velocitat rapida
BER-01B Bufador d'èmbols rotatius 2 velocitat lenta
BER-01B Bufador d'èmbols rotatius 2 velocitat rapida

Q5_10
Q5_11
Q5_12
Q5_13
Q5_14
Q5_15
Q6_0
Q6_1
Q6_2
Q6_3
Q6_4
Q6_5
Q6_6
Q6_7
Q6_8
Q6_9

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

%Q2.0
%Q2.1
%Q2.2
%Q2.3
%Q2.4
%Q2.5
%Q2.6
%Q2.7
%Q3.0
%Q3.1
%Q3.2
%Q3.3
%Q3.4
%Q3.5
%Q3.6
%Q3.7

BPS-01A Bufador de paletes seques
Electrovalvula VST-01A
Electrovalvula VST-01B
BCS-02A Bomba centrífuga sumergible 1
BCS-02B Bomba centrífuga sumergible 2
Alarma acustica
Alarma optica
Rele reserva
Rele reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

%IW96
%IW98
%IW100

SDD-01A Sonda oxigen dissolt
SOR-01A Sonda potencial d'oxidació reducciò
MCE-03A Mesurador de cabal electromagnetic

IW0_2 Word
IW0_3 Word
IW0_4 Word

Taula 3.3 Assignació de les entrades i sortides
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CPU 1215C DC/DC/DC

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

Tarjeta 4 SM 1231
AI 4x13
Targeta
3 SMbit
1223 DI16/DQ16 x 24V DC

I3_14
I3_15
I4_0
I4_1
I4_2
I4_3
I4_4
I4_5
I4_6
I4_7
I4_8
I4_9
I4_10
I4_11
I4_12
I4_13

Targeta 3 SM 1223 DI16/DQ16 x 24V DC
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3.3.3 Nivells (SR1)
En aquest apartat es fa una lectura dels nivells del pou de bombaments i dels
decantadors i es guarden els estats en les variables internes del programa.

Nivell mínim


Si hi ha nivell mínim es fa set a MW0:XO.



Si no hi ha nivell mínim durant més de 4 segons es fa reset a MW0:XO.

Figura 3.3.3.1

Nivell baix


Si hi ha nivell baix es fa set a MW0:X1.



Si no hi ha nivell baix durant més de 4 segons es fa reset a MW0:X1.

Figura 3.3.3.2
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Nivell mitjà


Si hi ha nivell mitjà més de 4 segons el bit MW0:X2 estarà actiu.

Figura 3.3.3.3

Nivell alt


Si es manté el nivell alt més de 4 segons el bit MW0:X3 estarà actiu.

Figura 3.3.3.4

Nivell màxim


Si hi ha nivell màxim es fa set a MW0:X4.



Si es manté el nivell baix durant més de 4 segons es fa reset a MW0:X4.

Figura 3.3.3.5
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La paraula MW0 utilitzada com a registre de nivells queda de la següent

Nivell màxim

Nivell alt

Nivell mig

Nivell baix

MW0

5

4

3

2

1

Nivell mínim

Nivell mínim dec. 1

7
6
MSB

N/A

Nivell mínim dec. 2

manera:

0
LSB

Figura 3.3.3.6

Per dissenyar la lògica dels nivells es té en compte que la variació d’un nivell
sempre serà al seu consecutiu, ja sigui el superior o l’inferior.
Per altra banda, es considera que el senyal de nivell mínim i el de nivell màxim
són alarmes i per tant es cablegen amb lògica negada. Com els sensors de
nivell per boia passen per un relé per garantir l’aïllament elèctric entre el PLC
i els sensors, s’ha decidit utilitzar la sortida negada del relé, d’aquesta manera
la lògica del programa és directa (a causa de la doble negació, la de la boia i
la del relé) i en facilita la seva interpretació.
El senyal mínima afecta a l’aturada de les bombes, per tant si no s’activés,
les bombes podrien treballar en buit i esdevenir en avaria. En cas que el
senyal de màxim no s’activés el pou podria sobreeixir. Cal veure que les
senyals de màxim i mínim únicament s’utilitzen com a protecció.
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Nivell mínim del decantador 1
Detecció mínima del nivell del decantador 1. Perquè desaparegui el nivell
mínim aquest ha d’estar desactivat durant més de 4 segons per evitar
oscil·lacions en la lectura.

Figura 3.3.3.7

Nivell mínim decantador 2
Detecció mínima del nivell del decantador 1. Perquè desaparegui el nivell
mínim aquest ha d’estar desactivat durant més de 4 segons per evitar
oscil·lacions en la lectura.

Figura 3.3.3.8

Polsos d’un segon
L’autòmat utilitzat disposa d’un rellotge intern que genera polsos cada segon.
El fet de passar el valor de la marca interna %M101.5 a una variable M50 s’ha
fet per mantenir la mateixa estructura que el programa inicial.

Figura 3.3.3.9
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Polsos d’un minut

Figura 3.3.3.10

63

Capítol 3: Programa i programari
ESEIAAT UPC 2016

3.3.4 Analògiques (SR2)
Sonda d’oxigen dissolt (0-10mg/l)
Per tractar el senyal d’entrada analògica s’ha creat un bloc amb llenguatge
SCL.
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Figura 3.3.4.1

Amb aquest bloc es pot, a partir d’un senyal d’entrada analògica de 4-20mA,
obtenir un escalat marcant el límit màxim (HI_LIM) i el límit mínim (LO_LIM)
per la sortida OUT, obtenir el valor en percentatge (VAL100) o obtenir el valor
en senyal elèctrica, en aquest cas 4-20mA. També es poden configurar un
seguit d’alarmes de superació del rang mínim del màxim entre d’altres.
Per evitar errors de lectures negatives s’ha afegit un segment que posa a 0
tot valor negatiu.

Figura 3.3.4.2

La variable MF304 és el límit superior en mg/l de l’oxigen dissolt. Aquest valor
és fixat per l’operador de planta a través de la pantalla HMI. Si es supera
aquest límit activem el registre M1 i el bit 1 de la paraula MW1 del bloc de
dades “D”. Aquests són utilitzats posteriorment per realitzar una seqüència
que redueixi l’oxigen dissolt. El temporitzador de 4 segons s’utilitza per afegir
un retard i evitar d’aquesta manera que el procés que es dur a terme a
conseqüència de la superació del límit s’executi i s’aturi contínuament.
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Figura 3.3.4.3

La variable MF306 és el límit inferior en mg/l de l’oxigen dissolt. Aquest valor
és fixat per l’operador de planta a través de la pantalla HMI. Si es supera
aquest límit activem el registre M2 i el bit 2 de la paraula MW1 del bloc de
dades “D”. Aquests són utilitzats posteriorment per realitzar una seqüència
que augmenti l’oxigen dissolt.

Figura 3.3.4.4

Sonda potencial oxidació-reducció (-500mV +
500mV)
El senyal analògic provinent de la sonda és de 4-20mA. Quan es realitza
l’escalat es fixa un límit màxim de +500mV i un límit mínim de -500mV.
Aquests valor venen fixats per les característiques físiques de la sonda.
En el cas que el senyal fos inferior a 0, seria un estat d’anomalia ja que el
senyal mai hauria d’estar per sota de 4mA, es fixa un mínim de -500mV.
La sortida tractada i escalada es guarda al bloc de dades “D” amb el nom
MF310.
La variable MF314 és el límit superior en milivolts del potencial d’oxidació
reducció. Aquest valor és fixat per l’operador de planta a través de la pantalla
HMI. Si es supera aquest límit s’activa el registre M3 i el bit 3 de la paraula
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MW1 del bloc de dades “D”. Aquests són utilitzats posteriorment per realitzar
una seqüència que augmenti el potencial d’oxidació-reducció.

Figura 3.3.4.5

La variable MF316 és el límit inferior en milivolts del potencial d’oxidació
reducció. Aquest valor és fixat per l’operador de planta a través de la pantalla
HMI. Si es supera aquest límit s’activa el registre M4 i el bit 4 de la paraula
MW1 del bloc de dades “D”. Aquests són utilitzats posteriorment per realitzar
una seqüència que redueixi el potencial d’oxidació-reducció.

Figura 3.3.4.6

Mesurador del cabal electromagnètic amb
totalitzador per polsos (0-150m3/h)
Aquest cabalímetre té dues funcions. La primera és la de comptar el cabal
instantani que passa per la canonada d’entrada de la planta. El límit inferior
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es 0m3 (quan no hi ha flux d’entrada) i el límit superior és de 150m 3/h. En
aquest cas el senyal d’instrumentació que arriba a l’autòmat també és 420mA.
Per evitar errors de possibles lectures negatives es força un 0 si el valor
d’entrada és negatiu.

Figura 3.3.4.7

Per altra banda aquest cabalímetre té la característica de generar un pols per
cada metre cúbic que circula. Aquesta característica és molt interessant ja que
ens permet totalitzar el volum d’aigua de forma directa. La variable M200 ens
permet posar a zero el totalitzador.

Figura 3.3.4.8
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3.3.5 Procés (SR3)
Temps d’alternança de les bombes BCS-01A/BCS01B/BCS-01C
Les entrades I2_8, I2_9,I2_10 indiquen el funcionament de les bombes BCS01A, BCS-01B, BCS-01C respectivament del pou de bombaments. El flanc
M50 es produeix cada segon. Quan s’arriba a un minuts, és a dir 60 segons,
s’activa la variable M5 i aquesta reinicia el comptador.

Figura 3.3.5.1

Amb la variable MW19 l’operari defineix el temps d’alternança de les tres
bombes. Cada minut de funcionament de les bombes (independentment de si
n’hi ha una o dues o de quines siguin) la variable MW18 va incrementant
unitàriament. Quan aquest valor supera al definit per l’usuari com a màxim per
l’alternança, la variable MW18 es posa a 0 i M6 produeix un flanc (només
s’activa en el moment que MW18 és més gran que MW19, després torna a
zero).
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Figura 3.3.5.2

Per el funcionament en mode pluja es va afegir aquest segment. Es tracta d’un
biestable amb temps d’encès i apagat definit per l’usuari.

Figura 3.3.5.3

Funcionament d’una bomba per nivell
Quan hi ha nivell mig es fa set a la variable M7 que actua sobre l’activació de
les bombes del pou. Habilita el funcionament d’un bomba simultània. Quan el
nivell passa a ser baix o mínim es posa a zero M7 aturant d’aquesta manera
les bombes del pou (sempre estarà baix abans que mínim, però el nivell mínim
s’agafa com a senyal de seguretat).
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Figura 3.3.5.4

Funcionament de dues bombes per nivell
Quan el nivell del pou és alt o màxim (sempre estarà alt abans que màxim,
però el nivell màxim s’agafa com a senyal de seguretat) s’activa la variable M8
que habilita el funcionament de dues bombes simultànies. Quan el nivell
decreix fins al mig es desactiva la variable M8 inhabilitant d’aquesta manera
el funcionament de dues bombes simultànies.

Figura 3.3.5.5

En resum, el funcionament el pou de bombaments és el següent:
Quan el pou s’omple i el nivell supera el mig s’activa una bomba. Si el cabal
d’entrada és superior al cabal de bombament el pou s’anirà omplint i arribarà
al nivell alt, llavors entra en funcionament una altra bomba, funcionant així
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dues simultànies. Si el cabal d’entrada fos superior al del bombament de dues
bombes el pou arribaria a sobreeixir, per disseny s’espera no arribar mai a
aquest estat. Amb les dues bombes funcionant el nivell decreixerà fins arribar
al nivell mig, en aquest punt una bomba s’aturarà.

Figura 3.3.5.6

Defecte del funcionament de les bombes BCS01A/BCS-01B/BCS-01C
Les sortides Q5_0, Q5_1 i Q5_2 són les sortides que activen les bombes BCS01A, BCS-01B, BCS-01C respectivament. Si la sortida d’activació és positiva
però la bomba no entra en funcionament (entrades I2_8, I2_9, I2_10
respectivament) durant més de dos segons el bit TM12.Q, TM13.Q, TM14.Q
s’activa i es detecta com a error. De totes formes, cada una de les bombes
disposa d’una alarma de fallada quan salta la protecció del guarda motor
(entrades I1_8, I1_9, I1_10 respectivament).

Figura 3.3.5.7
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Figura 3.3.5.8

Màquina d’estats de les bombes BCS-01A/BCS01B/BCS-01C
Estat inicial seqüència bombes pou.
Per dur a terme l’alternança de les 3 bombes s’ha dissenyat una màquina de
tres estats. S’utilitzen 3 bits de la paraula MW10 per realitzar la seqüència com
es mostra a la següent taula:

Taula 3.3.5.1

La variable M9 s’utilitza per iniciar la seqüència.

Figura 3.3.5.9

Estat 1 seqüència bombes pou
Es canvia al següent estat si hi ha defecte per temps a la bomba BCS-01C
(TM14.Q) o si la bomba BCS-01C té un defecte (I1_10 que prové del guarda
motor) o si la bomba BCS-01C falla per temperatura (I3_13) o si el màxim
nombre d’hores de funcionament continuat definit per l’usuari s’ha superat
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(M6). Notis que el senyal I3_13 al tractar-se d’un senyal de camp relacionat
amb la seguretat treballa amb lògica inversa.

Figura 3.3.5.10

Estat 2 seqüència bombes pou
Es canvia al següent estat quan hi ha defecte per temps a la bomba BCS01A (TM12.Q) o si la bomba BCS-01A té un defecte (I1_8 que prové del
guarda motor) o si la bomba BCS-01A falla per temperatura (I3_11) o si el
màxim nombre d’hores de funcionament continuat definit per l’usuari s’ha
superat (M6). Notis que el senyal I3_11 al tractar-se d’un senyal de camp
relacionat amb la seguretat treballa amb lògica inversa.

Figura 3.3.5.11
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Estat 3 seqüència bombes pou
Es canvia al següent estat quan hi ha defecte per temps a la bomba BCS01B (TM13.Q) o si la bomba BCS-01B té un defecte (I1_9 que prové del
guarda motor) o si la bomba BCS-01B falla per temperatura (I3_11) o si el
màxim nombre d’hores de funcionament continuat definit per l’usuari s’ha
superat (M6). Notis que el senyal I3_12 al tractar-se d’un senyal de camp
relacionat amb la seguretat treballa amb lògica inversa.

Figura 3.3.5.12

Temps d’aturada mínim de la bomba BCS-01A
Quan la bomba submergible BCS-01A del pou de bombaments passa
d’encesa a aturada (flanc negatiu de la variable I2_8) es fa un set a M10. Si
aquest està a 1 no permet l’accionament de la bomba, garantint d’aquesta
manera un temps d’aturada mínim, en aquest cas de 5 minuts.

Figura 3.3.5.13
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Temps d’aturada mínim de la bomba BCS-01B
Quan la bomba submergible BCS-01B del pou de bombaments passa
d’encesa a aturada (flanc negatiu de la variable I2_9) es fa un set a M11. Si
aquest està a 1 no permet l’accionament de la bomba, garantint d’aquesta
manera un temps d’aturada mínim, en aquest cas de 5 minuts.

Figura 3.3.5.14

Temps d’aturada mínim de la bomba BCS-01C
Quan la bomba submergible BCS-01C del pou de bombaments passa
d’encesa a aturada (flanc negatiu de la variable I2_10) es fa un set a M12. Si
aquest està a 1 no permet l’accionament de la bomba, garantint d’aquesta
manera un temps d’aturada mínim, en aquest cas de 5 minuts.

Figura 3.3.5.15

Accionament BCS-01A
Per tal de poder accionar la bomba del pou BCS-01A (Q5_0) s’han de complir
totes aquestes condicions:


No ha d’estar en règim d’aturada (M10).
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No ha de tenir cap defecte del guarda motor (I1_8).



No ha de tenir cap defecte de la sonda tèrmica protecció (I3_13, lògica
negada).



No hi ha d’haver activada l’aturada d’emergència general (I1_0, lògica
negada).

A part s’han de complir alguna de les següents condicions:


Estar en l’estat 3 de la seqüència (MW10.X0 a 1) i que estigui habilitat
el funcionament d’una única bomba (M7 a 1).



Estar en l’estat 2 de la seqüència (MW10.X2 a 1) i que estigui habilitat
el funcionament de dues bombes simultànies (M8 a 1).



Estar en l’estat 1 de la seqüència, que estigui habilitat el funcionament
simultani de dues bombes (M8 a 1) i que es produeixi alguna de les
següents condicions:
o Defecte del guarda motor de la bomba BCS-01C.
o Defecte per temperatura de la bomba BCS-01C.
o Defecte de temps de la bomba BCS-01C (hi ha el senyal per
engegar la bomba i passat dos segons el senyal indicador de
funcionament no està activa).

Figura 3.3.5.16

Accionament BCS-01B
Per tal de poder accionar la bomba del pou BCS-01B (Q5_1) s’han de complir
totes aquestes condicions:
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No ha d’estar en règim d’aturada (M11).



No ha de tenir cap defecte del guarda motor (I1_9).



No ha de tenir cap defecte de la sonda tèrmica protecció (I3_12, lògica
negada).



No hi ha d’haver activada l’aturada d’emergència general (I1_0, lògica
negada).

A part s’han de complir alguna de les següents condicions:


Estar en l’estat 1 de la seqüència (MW10.X1 a 1) i que estigui habilitat
el funcionament d’una única bomba (M7 a 1).



Estar en l’estat 3 de la seqüència (MW10.X0 a 1) i que estigui habilitat
el funcionament de dues bombes simultànies (M8 a 1).



Estar en l’estat 2 de la seqüència (MW10.X2 a 1), que estigui habilitat
el funcionament simultani de dues bombes (M8 a 1) i que es produeixi
alguna de les següents condicions:
o Defecte del guarda motor de la bomba BCS-01A.
o Defecte per temperatura de la bomba BCS-01A.
o Defecte de temps de la bomba BCS-01A (hi ha el senyal per
engegar la bomba i passats dos segons el senyal indicador de
funcionament no està activa).

Figura 3.3.5.17

Accionament BCS-01C
Per tal de poder accionar la bomba del pou BCS-01C (Q5_2) s’han de complir
totes aquestes condicions:
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No ha d’estar en règim d’aturada (M12).



No ha de tenir cap defecte del guarda motor (I1_10).



No ha de tenir cap defecte de la sonda tèrmica protecció (I3_13, lògica
negada).



No hi ha d’haver activada l’atura d’emergència general (I1_0, lògica
negada).

A part s’han de complir alguna de les següents condicions:


Estar en l’estat 2 de la seqüència (MW10.X2 a 1) i que estigui habilitat
el funcionament d’una única bomba (M7 a 1).



Estar en l’estat 1 de la seqüència (MW10.X1 a 1) i que estigui habilitat
el funcionament de dues bombes simultànies (M8 a 1).



Estar en l’estat 3 de la seqüència (MW10.X0 a 1), que estigui habilitat
el funcionament simultani de dues bombes (M8 a 1) i que es produeixi
alguna de les següents condicions:
o Defecte del guarda motor de la bomba BCS-01A.
o Defecte per temperatura de la bomba BCS-01A.
o Defecte de temps de la bomba BCS-01A (hi ha el senyal per
engegar la bomba i passats dos segons el senyal indicador de
funcionament no està activa).

Figura 3.3.5.18
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Accionament del cargol de la premsa de residus
CPR-01A
La sortida que activa el cargol de la premsa de residus és el Q5_3. El cargol
funciona solidari al tamís rotatiu auto netejant TRA-01A ja que la funció del
cargol de la premsa de residus es compactar els residus sòlids filtrats pel
tamís. Sempre que el tamís estigui funcionant el cargol anirà fent cicles encèsapagat. El temps que està encès i apagat són definibles per l’operari essent
la variable MW21 el temps que el cargol està engegat en minuts i la variable
MW22 el temps que el cargol està aturat en minuts. La variable M19 s’utilitza
com a biestable estant a 0 durant el temps de marxa i a 1 durant el temps
d’aturada.
Per que s’activi el cargol de premsa s’han de complir les següents condicions:


Tamís rotatiu en marxa.



Estar durant el temps de marxa del cargol (M19 a 0).



Que el cargol estigui aturat (I2_11 a 0).



Que no hi hagi activada l’alarma general (I1_0 a 1, lògica inversa).
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Figura 3.3.5.19

Accionament del tamís rotatiu TRA-01A
L’accionament del cargol rotatiu es controla amb la variable Q5_4 i es produirà
sempre que:


Alguna de les bombes BCS-01A (I2_8), BCS-01B (I2_9) o BCS-01C
(I2_10) estigui activa.



No hi hagi activada l’alarma general (I1_0 a 0, lògica negada).



El tamís no estigui funcionant s’accionarà el tamís.

Quan les bombes passen d’estar engegades a aturades el tamís continua
funcionant durant un temps en segons(MW51) definit per l’operari.
La variable M20 s’utilitza com a bandera per saber que alguna de les bombes
submergibles del pou està en funcionament. La variable M21 està a 0 i s’activa
quan totes les bombes s’han aturat i s’ha superat el temps de retard a la
desconnexió del tamís.
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Figura 3.3.5.20

Figura 3.3.5.21

Activació electrovàlvula VST-01A
L’electrovàlvula VST-01A normalment tancada és l’encarregada de netejar el
roto tamís mitjançant aigua a pressió durant un temps determinat.
El temps que la vàlvula està oberta i per tant permet la neteja, està definit per
la variable MW25 en segons i el temps que està tancada per la variable MW27
també en segons. Quan el roto tamís està actiu, l’electrovàlvula estarà oberta
un temps MW25. Si el roto tamís s’atura, l’electrovàlvula es tanca. Però si el
roto tamís funciona de manera continuada més que el temps MW25
l’electrovàlvula es tancarà un temps MW27.
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L’altra opció és que el roto tamís estigui funcionant durant el temps de retard
a la desconnexió després del funcionament de les bombes centrífugues
submergibles BCS-01A, BCS-01B i BCS-01C, en aquest cas l’electrovàlvula
sempre romandrà oberta.

Figura 3.3.5.22

Seqüència dels bufadors d’èmbols rotatius
Els bufadors actuen sobre el procés biològic oxigenant l’aigua. Tenen dos
modes de funcionament: per sondes i per temps. Si el mode és per sondes,
són les sondes de potencial de reducció-oxidació i la sonda d’oxigen dissolt
les que marquen els límits de funcionament dels bufadors. En canvi si el mode
és funcionar per temps, és l’operari que marca els temps d’encesa i aturada
dels bufadors, independentment del valor de les sondes. La variable M64
s’utilitza per escollir el mode essent 0 el funcionament per sondes i 1 per
temps. En cap cas funcionaran més d’un bufador simultàniament ja que si es
produís, les membranes que estan a dins de la bassa del biològic quedarien
malmeses.
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Els bufadors d’èmbols rotatius instal·lats a la planta són de dos velocitats (el
seu funcionament s’explica amb detall a l’annex). La variable M60 genera un
pols per cada hora de funcionament del bufador BER-01A ja sigui en velocitat
lenta (I3_1) o en velocitat ràpida (I3_2).

Figura 3.3.5.23

Per cada hora de funcionament del bufador BER-01A s’incrementa una unitat
la variable MW60. L’operari defineix per pantalla el temps màxim en hores de
funcionament del bufador. Cada cop que es sobrepassa el límit d’hores de
funcionament, la variable M61 produeix un pols i el comptador d’hores es posa
a zero.

Figura 3.3.5.24

Aquest segment s’encarrega de produir una seqüència amb les variables
M61,M62 i M63 com es mostra a la següent taula i gràfica:
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Taula 3.3.5.2

Figura 3.3.5.25

Com s’ha explicat anteriorment M61 es produeix quan es sobrepassa el temps
de funcionament dels bufadors fixat per l’operari. Cada cop que aquesta
variable produeix un pols, M63 canvia el seu estat. D’altra banda M62 produeix
un pols cada dos polsos de M61 o el que és el mateix a cada flanc de pujada
de M63. Aquests estats s’utilitzen posteriorment per fer la seqüència i
l’alternança tant dels bufadors com de les seves velocitats.

Figura 3.3.5.26

Les condicions de canvi per fer un set a M63 són:


Defecte del bufador BER-01B(I1_14 a 1).



Temps de defecte del bufador BER-01A superat (TM21.Q a 1).



Activació de M62. Aquest forma part de la seqüència.
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Figura 3.3.5.27

Les condicions de canvi per fer un reset a M63 són:


Defecte del bufador BER-01A(I1_15 a 1).



Temps de defecte del bufador BER-01B superat (TM22.Q a 1).



Activació de M61. Aquest forma part de la seqüència.

Figura 3.3.5.28

Temps de defecte dels bufadors BER-01A i BER01B
Sempre que es compleixin algunes d’aquestes condicions i es
mantinguin més de 6 segons es posa a 1 el TM21.Q.


BER-01A velocitat lenta (Q5_6 a 1) i BER-01B lenta (I2_14 a 0) i BER01B ràpida (I2_15 a 0), és a dir BER-01B aturada.



BER-01A velocitat ràpida(Q5_7 a 1) i BER-01B ràpida (I2_15 a 0).
Sempre que es compleixin algunes d’aquestes condicions i es
mantinguin més de 6 segons es posa a 1 el TM22.Q.



BER-01B velocitat lenta (Q5_8 a 1) i BER-01A lenta (I3_1 a 0) i BER01A ràpida (I2_15 a 0), és a dir BER-01A aturada.
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BER-01B velocitat ràpida(Q5_9 a 1) i BER-01A ràpida (I3_2 a 0).

Figura 3.3.5.29

Funcionament dels bufadors per sonda
Quan els bufadors funcionen per sondes, aquests s’engeguen o s’aturen en
funció del valor de la sonda d’oxigen dissolt instal·lada a la bassa on es
produeix el procés biològic. Si el valor supera el mínim s’han d’encendre els
bufadors i si el valor supera el màxim s’han d’aturar.
La variable M1 es posa a 1 quan el valor de lectura de la sonda d’oxigen dissolt
és superior a la consigna establerta per l’operari. Un altre paràmetre d’aquest
mètode de funcionament és el retard dels bufador un cop s’ha superat el valor
límit. Aquest temps el defineix l’operari, les unitats estan en segons i aquest
valor es guarda a la variable MW67. Quan aquest temps ha estat superat M65
es produeix un pols que és utilitzat per reiniciar el comptador de retard i per
activar els bufadors. La selecció del bufador i velocitat depèn de la seqüència.
De manera similar funciona la variable M2. El seu valor es posa a 1 quan la
lectura de la sonda d’oxigen dissolt és inferior a la consigna establera per
l’operari. El valor de retard es guarda a MW69

en segons. Quan ha

transcorregut el temps màxim de retard M66 es posa a 1.
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Figura 3.3.5.30

El comptador del temps de retard es reinicialitza si:


El bufador BER-01B té l’ordre de funcionar a velocitat ràpida.



El bufador BER-01A té l’ordre de funciona a velocitat ràpida.



S’ha superat el temps de retard en les condicions de valor mínim de la
sonda d’oxigen dissolt.

Figura 3.3.5.31

La paraula MW40 s’utilitza per definir en quins dels tres possibles estats
(aturat, lent o ràpid) han de funcionar les bombes. Aquesta paraula es
comparteix entre el mode per sonda i el mode per temps. MW40 pot assolir
els següents estats 01,10,11. L’estat 00 es podria donar com a condició inicial
però un cop arrancat el programa ja no hi tornaria. Si es supera el límit inferior
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de la lectura de la sonda i passa el temps de consigna de retard MW67, el
bufador corresponent s’engegaria a velocitat lenta (MW40 a 11). Si el valor de
l’oxigen dissolt es mantingués per sota del temps de consigna de retard un
altre cop la bomba passaria a funcionar a velocitat ràpida. Funcionant a
aquesta velocitat s’espera augmentar l’oxigen dissolt. Quan supera el límit
superior durant el temps definit la bomba passaria a funcionar a velocitat lenta
i després s’aturaria. En funcionament normal, els bufadors funcionaran fent
cicles d’aturat i velocitat lenta.

Figura 3.3.5.32

Funcionament dels bufadors per temps
El funcionament per temps consta de 3 estats: aturat, funcionament a velocitat
lenta i funcionament a velocitat ràpida. Cada un d’aquests estats està associat
a les variables M67, M68 i M69 que s’utilitzen com a indicador per passar d’un
estat a un altre. A la següent taula es resumeixen les variables i quines
tasques fan en aquest procés:

Taula 3.3.5.3
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Taula 3.3.5.4

Figura 3.3.5.33

Sempre que hi hagi una aturada degut a l’alarma general s’interromprà la
seqüència aturant tots els bufadors.

Figura 3.3.5.34
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Els tres estats dels bufadors descrits anteriorment (aturat, lent i ràpid) també
són reflectits a la paraula MW40. Aquesta paraula és la part comuna de la
seqüència dels bufadors entre el funcionament de mode temps i de mode per
sondes.

Taula 3.3.5.5

Figura 3.3.5.35

Temps d’aeració del funcionament per sondes
En aquest cas la sonda de potencial d’oxidació-reducció té un mode de
funcionament que combina una alternança d’encès-aturat per temps amb les
consignes de nivell màxim i nivell mínim. Si s’està a dins dels valors màxims i
mínims els bufadors es mantenen una estona aturats (MW63 en minuts) i un
temps encesos (NW65 en minuts). Al mateix temps, quan es supera el valor
de consigna màxim es força l’aturada dels bufadors (M70 a 1) durant el mateix
temps d’aturada definit al cicle temporal (MW65). L’altra manera d’engegar els
bufadors mentre estan aturats és superar la consigna del valor inferior.
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Figura 3.3.5.36

Figura 3.3.5.37

Activació del bufador BER-01A
La sortida que controla la velocitat lenta del bufador BER-01A és la %Q0.6
associada a la variable Q5_6 i la sortida que controla la velocitat ràpida del
bufador BER-01A és la %Q0.7 associada a la variable Q5_7. Sota

cap

circumstància es pot enviar l’ordre de treballar lent i ràpid a la vegada, es per
això que a les dues seqüències hi ha un enclavament.

93

Capítol 3: Programa i programari
ESEIAAT UPC 2016

Per poder accionar la velocitat lenta del bufador BER-01A s’han de complir
totes les següents condicions:


Paraula MW40 valgui d#2 (b#10).



Que la variable de la regulació de la sonda de potencial redox M70
estigui a 0 o que el mode de funcionament sigui temps (M64 a 1).



Que el bufador seleccionat pel biestable d’alternança de bufadors sigui
el BER-01A (M63 a 0).



Que el bufador BER-01A no estigui en defecte (I1_14 a 0).



Que no hi hagi l’alarma general activada.

Per poder accionar la velocitat ràpida del bufador BER-01A s’han de complir
les mateixes condicions que per accionar-la en velocitat lenta però en comptes
de que la paraula MW40 valgui d#2 (b#10) ha de valdre MW40 d#3 (b#11).

Figura 3.3.5.38

Activació del bufador d’èmbols rotatius BER-01B
Les condicions que s’han de omplir perquè el bufador BER-01B s’engegui,
tant en velocitat lenta com ràpida són les mateixes que perquè s’engegui el
bufador BER-01A, exceptuant dos canvis:


Que el bufador seleccionat pel biestable d’alternança de bufadors sigui
el BER-01B (M63 a 1).



Que el bufador BER-01B no estigui en defecte (I1_15 a 0).
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Figura 3.3.5.39

Activació del bufador BPS-01A
Pels moments d’anòxia i d’aturada dels bufadors, s’ha disposat un bufador
auxiliar de paletes seques que s’utilitza per mantenir una aportació d’aire amb
la suficient pressió per a l’actuació de les bombes d’emulsió de la planta. És
per això que sempre que les bombes BCS-01A o BCS-01B estiguin actives el
bufador auxiliar no funcionarà. Quan no hi hagi cap bufador principal
funcionant el bufador auxiliar estarà encès.

Figura 3.3.5.40

Seqüència i activació de les electrovàlvules VST
02A/VST-02B
Les electrovàlvules VST-02A i VST-02B són les encarregades, juntament amb
les bombes d’emulsió BCS-02A i BCS-0B de la recirculació dels fangs.
Aquestes vàlvules mai estan obertes al mateix temps. Durant el temps MW30
definit en minuts per l’operari, s’obre VST-01A i VST-01B es tanca, passat
aquest temps VST-02A es tanca i VST-02B s’obre durant el mateix temps
MW30. Un cop transcorregut aquest temps, les dues vàlvules es tanquen
durant un temps MW32 en minuts també definit per l’operari. La seqüència es
pot visualitzar de forma gràfica a la següent gràfica:
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Figura 3.3.5.41

Figura 3.3.5.42
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Figura 3.3.5.43

La variable Q5_11 vinculada a la sortida %Q2.1 del PLC correspon a la
electrovàlvula VST-02A i la variable Q5_12 vinculada a la sortida %Q2.2 del
PLC correspon a la electrovàlvula VST-02B.

Figura 3.3.5.44

Seqüència i activació de les bombes centrífugues
submergibles BCS-02A i BCS-02B
La següent seqüència és l’encarregada de fer l’alternança entres les bombes
BCS-02A i BCS-02B encarregades de recircular el fang activat decantat al
fons del decantador i retornar-lo al recinte d’aeració.
La variable M42 va canviat de 0 a 1 amb una temps definit per l’operador com
es veu als posteriors segments. Quan M41 val 0 es permet l’arrancada de la
bomba BCS-02A i no el de BCS-02B. Quan M41 val 1 passa al contrari. A la
següent gràfica es pot veure visualment tota la seqüència:
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Figura 3.3.5.45

Si no hi ha defecte ja sigui per temps TM19.Q i TM20.Q, o del guarda motor
I2_2 i I2_3, el que produeix el canvi d’estat és el flanc negatiu M42. Aquest
flanc s’explica als posterior segments.

Figura 3.3.5.46

Figura 3.3.5.47
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Aquesta seqüència s’utilitza per definir un temps de resposta de les bombes
centrífugues. Si transcorreguts 2 segons de l’ordre d’encesa l’equip no s’ha
encès (aquest senyal és enviat per un contacte auxiliar del guardamotor). es
posa a 1 el bit del temporitzador TM19.Q i TM20.Q referents a les bombes
BCS-02A i BCS-02B respectivament. Si es supera aquest temps es diu que hi
ha defecte per temps.

Figura 3.3.5.48

Cada segon que alguna de les dues bombes està en marxa i si M42 val 0, es
va incrementant unitàriament MW33. Quan aquest valor supera a MW34
(temps en segons definit per l’operari) M42 es posa a 1. El mateix procediment
es reprodueix sempre que la variable M43 estigui a 0 però en aquest cas la
variable que incrementa unitàriament és MW35 fins superar el valor de MW36.
Passat aquest temps MW33 i MW35 es posen a 0 i en conseqüència M42 i
M43 també. D’aquesta manera el temps que M42 està a 0 i a 1 és definible.

Figura 3.3.5.49
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Figura 3.3.5.50

Les variable Q5_13 i Q5_14 estan vinculades a les direccions físiques de
sortida del PLS %Q2.3 i %Q2.4 que a la vegada són les encarregades d’enviar
l’ordre d’encesa i aturada a les bombes BCS-02A i BCS-02B.
Quan M41 actua d’enclavament entre les dues bombes. Quan M41 val 0 es
permet que funcioni la bomba BCS-02A però no la BCS-02B i quan M41 val 1
a la inversa. Com s’ha explicat al segment anterior Mentre M42 valgui 0 es
permet el funcionament de les bombes i quan aquest val 1 , no. Les variable
I2_2 i I2_3 vinculades a les sortides físiques del PLC %2.4 i %2.5
respectivament s’utilitzen com a seguretat. No podem donar l’ordre de marxa
si aquestes ja estan funcionant.

Figura 3.3.5.51
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3.3.6 Totalitzadors (SR 4)
Els totalitzadors són els encarregats de comptar el temps de funcionament
dels equips. Tots els equips que porten motors inclouen totalitzadors. La lògica
és la mateixa per cadascun d’ells. Sempre que l’equip estigui actiu una
variable anirà augmentant cada segon. Quan aquesta arribi als 3600s, és a
dir a una hora, una altra variable encarregada de totalitzar les hores,
incrementarà unitàriament. Tots els totalitzadors disposen d’una variable que
es reinicia reset.
No tots els equips que tenen totalitzador estan al control automàtic com per
exemple el vehiculador de flux horitzontal, que funciona de manera
continuada. Al PLC només li arriba la senyal si l’equip està encès o aturat.

Bomba centrífuga submergible BCS-01A

Figura 3.3.6.1

101

Capítol 3: Programa i programari
ESEIAAT UPC 2016

Bomba centrífuga submergible BCS-01B

Figura 3.3.6.2

Bomba centrífuga submergible BCS-01C

Figura 3.3.6.3
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Cargol de la premsa de residus CPR-01C

Figura 3.3.6.4

Tamís rotatiu auto netejant TRA-01A

Figura 3.3.6.5
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Vehiculador de flux horitzontal VFH-01A

Figura 3.3.6.6

Bufador d’èmbols rotatius BER-01A

Figura 3.3.6.7

104

Capítol 3: Programa i programari
ESEIAAT UPC 2016

Extractor rotatiu d’aire ERA-02A

Figura 3.3.6.8

Bufador d’èmbols rotatius BER-01B

Figura 3.3.6.9
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Extractor rotatiu d’aire ERA-02B

Figura 3.3.6.10

Bufador de paletes seques BPS-01A

Figura 3.3.6.11
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Extractor rotatiu d’aire ERA-01A

Figura 3.3.6.12

Bomba centrífuga submergible BCS-02A

Figura 3.3.6.13
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Bomba centrífuga submergible BCS-02B

Figura 3.3.6.14
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3.3.7 Alarmes (SR 5)
L’apartat de les alarmes té una funció molt concreta en l’estructura d’aquest
tipus d’autòmat. S’han disposat una sèrie d’entrades provinents dels guarda
motors i de sondes de temperatura que porten alguns motors per seguretat.
Aquestes entrades s’han de traspassar a un bloc de dades específic per la
gestió d’alarmes del programa. Aquesta gestió d’alarmes permet mostrar-les
per pantalla i tractar-les com a tal, és a dir, que apareguin a primera plana i
que no desapareguin fins que se les marqui com “vistes”. La mostra de les
alarmes per pantalla es veurà amb més atenció a l’apartat HMI.
Les paraules MW100 i MW101 provenen del programa inicial i no són
utilitzades com a tal en aquesta nova versió. El bloc de dades emprat
actualment és el ALR. Des de direcció tècnica es va decidir mantenir les
variables antigues del programa inicial per tal de modificar-lo el menys
possible.
Nom
I1_8
I1_9
I1_10
I1_11
I1_12
I1_13
I1_14

Comentari
Defecte bomba centrífuga submergible BCS-01A
Defecte bomba centrífuga submergible BCS-01B
Defecte bomba centrífuga submergible BCS-01C
Defecte cargol prema residus CPR-01A
Defecte tamís rotatiu autonetejant TRA-01A
Defecte vehiculador de flux horitzontal VFH-01A
Defecte bufador d'èmbols rotatius BER-01B
Taula 3.3.7.1
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Figura 3.3.7.1

Nom
I1_15
I2_0
I2_1
I2_2
I2_3

Comentari
Defecte bufador d'èmbols rotatius BER-01A
Defecte bufador paletes seques BPS-01A
Defecte extractor rotatiu d'aire ERA-01
Defecte bomba centrífuga submergible BCS-02A
Defecte bomba centrífuga submergible BCS-02B
Taula 3.3.7.2

Figura 3.3.7.2
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Alarma per nivell baix

Figura 3.3.7.3

Defectes conversió entrades analògiques

Figura 3.3.7.4

Nom
I3_11
I3_12
I3_13
I3_14

Comentari
Sonda tèrmica bomba centrífuga submergible BCS-01A
Sonda tèrmica bomba centrífuga submergible BCS-01B
Sonda tèrmica bomba centrífuga submergible BCS-01C
Sonda tèrmicavehiculador de flux horitzontal VFH-01A
Taula 3.3.7.3

Figura 3.3.7.5
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Alarma general

Figura 3.3.7.6

Alarma acústica i òptica
Les variables Q5_15 i Q6_0 vinculades a les sortides físiques del PLC %2.5 i
%2.6 corresponen a l’alarma acústica i òptica respectivament.
La variable I2_7 bloqueja l’alarma acústica.
La variable M150 canvia de 0 a 1 a cada cicle del programa produint així la
freqüència per l’alarma acústica.

Figura 3.3.7.7
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Figura 3.3.7.8

Mitjançant la variable MW81 l’operari pot introduir en minuts el temps que vol
que soni l’alarma acústica.

Figura 3.3.7.9
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3.3.8 Estat dels equips (SR 6)
Per tal de poder mostrar per la pantalla HMI els tres estats dels equips (aturat,
marxa o defecte) d’una forma visual, s’utilitzen els indicadors gris quan està
aturat, verd quan està encès o vermell quan està en defecte, s’ha creat
procediment. Cada equip té associada una variable d’estat. Quan aquesta val
0 l’equip està aturat, quan val 1 l’equip està funcionant i quan val 2 està en
defecte. Aquest procediment es repeteix per cadascun dels equips.

Estat bomba BCS-01A

Figura 3.3.8.1

Estat bomba BCS-01B

Figura 3.3.8.2
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Estat bomba BCS-01C

Figura 3.3.8.3

Estat del cargol de la premsa de residus CPR-01A

Figura 3.3.8.4
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Estat del tamís rotatiu auto netejant TRA-01A

Figura 3.3.8.5

Estat vehiculador de flux horitzontal VFH-01A

Figura 3.3.8.6
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Estat bufador d’èmbols rotatius-01A

Figura 3.3.8.7

Estat extractor rotatiu d’aire ERA-02A

Figura 3.3.8.8
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Estat bufador d’èmbols rotatius BER-01B

Figura 3.3.8.9

Estat extractor rotatiu d’aire-02B

Figura 3.3.8.10
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Estat del bufador de paletes seques BPS-01A

Figura 3.3.8.11

Estat extractor rotatiu d’aire ERA-01A

Figura 3.3.8.12
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Estat bomba centrífuga submergible BCS-02A

Figura 3.3.8.13

Estat bomba centrífuga submergible BCS-02B

Figura 3.3.8.14
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Estat bomba centrífuga submergible BCS-01A

Figura 3.3.8.15

Estat electrovàlvula VST-01A

Figura 3.3.8.16

Estat electrovàlvula VST-01B

Figura 3.3.8.17
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3.4 Programa de la pantalla HMI
La pantalla HMI és la única interfície entre el PLC i l’operari de les
instal·lacions. Permet tant la visualització com l’actuació sobre equips, mode
de funcionament, etc. Com a interfície ha de complir les següents
característiques:


Disseny agradable per l’usuari (formes arrodonides, colors suaus, etc.).



Accés intuïtiu a les diferents pantalles.



Màxima visualització (lletra gran, contrast de colors, etc.).



Disposició que eviti errors (botons grans, protecció amb contrasenya
de paràmetres de sistema, confirmació de modificacions importants,
etc.).

Abans de començar el disseny de les pantalles es realitza un esquema dels
diferents modes de funcionament que permeti valorar quina és la manera més
senzilla de visualitzar i operar la planta.

Mode de
funcionament de
les bombes del
pou d entrada

Mode de
funcionament de
les bufants

Normal

Pluja

Per sondes

Per temps

Les bombes
s encenen o
s apaguen en
funció del nivell
que té el pou

Les bombes fan un
cicle d encès-aturat
definit per
l operador per
eviatar
l arrosegament de
fangs

Les bufants
s encenen o
s aturen un funció
dels nivells de les
seondes
instal·lades al tanc
biològic

Es bufants fan un
cicle d enès aturat
definit per l usuari.

Figura 3.4.1

El tipus de control de les bufant que actuen sobre el tanc del procés biològic,
és un llaç obert, el que significa que no hi ha realimentació del que està
succeint amb l’encesa i aturada de les mateixes.
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3.4.1 Descripció de les pantalles
Per tal de comprendre el funcionament i la interfície gràfica entre la màquina i
l’usuari a continuació es fa una descripció dels elements que apareixen a cada
pantalla. Els requadres grisos mostren valors de només lectura i els requadres
taronges mostren valors de consigna definits per l’operari.

Plantilla general
Les
plantilles
s’utilitzen com a
base
per
les
pantalles que es
considerin
oportunes.
En
aquest
cas
la
plantilla
general
s’aplica a totes les
pantalles.

Figura 3.4.2.1

Es troben els següents elements:
 Superior i esquerra: Tipus d’instal·lació i localització.
 Superior centre: Logotip de l’empresa i mode pluja en cas d’estar
activat.
 Superior dreta: Dia i hora del PLC.
 Barra inferior: Etiqueta de les funcions de les tecles de la F1 a la F6.
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Figura 3.4.2.2
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Principal
A
la
pantalla
principal s’observa
l’estat
i
els
principals
paràmetres
de
funcionament de la
planta.

Figura 3.4.2.3






Alarma acústica: es fixa el temps en minuts de la durada a l’alarma
acústica.
Cabal: Mostra el cabal d’entrada en m3/h.
Pou: a l’esquerra es mostra el nivell del pou amb els 5 nivells. A la
part dreta l’estat de les 3 bombes submergibles de l’interior del pou i
de les 2 bombes encarregades de la recirculació de fangs.
Biològic: Al mode de funcionament es pot escollir el mode per temps
o per sondes. Aquest botons canvien de color quan estan actius. Els
dos estats són complementaris. A la part de baix es mostra l’estat
dels bufadors d’èmbols rotatius.
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Equips
En aquesta pantalla
es defineixen els
paràmetres
dels
equips generals, és
a dir, els que el seu
funcionament
no
canvia sigui quin
sigui el mode de
funcionament:
pluja, per sondes,
per temps, etc.

Figura 3.4.2.4






Electrovàlvules: aquestes vàlvules fan un cicle continu d’obert-tancat.
Aquí es defineixen els temps de consigna per dur a terme aquest
cicle.
La bomba de purga també té el mateix mode de funcionament de les
electrovàlvules.
Temps alternança BCS: defineix el temps, en minuts, que ha de
transcorre funcionant una bomba BCS-01 per realitzar l’alternança.
Temps a la desconnexió del TRA: consigna del temps en minuts a la
desconnexió del tamís rotatiu autonetejant. A la part inferior hi figura
el temps d’encès i aturat del tamís rotatiu.
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Visualització
general de l’estat
dels equips

Figura 3.4.2.5

Hi figuren l’estat de tots els equips, exceptuant els que es mostren a la
pantalla principal, incorporats al sistema automàtic. La informació que
obtenim de cada equip és:
 Nom de l’equip (descriptiu).
 TAG: etiqueta inequívoca per cada equip.
 Estat: banc-aturat, verd-encès, vermell-defecte.
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Biològic per sondes
Aquesta
pantalla
defineix
els
paràmetres i valors
de consigna quan el
tractament biològic
funciona
prenen
com a referència el
valor de les sondes
d’oxigen dissolt i del
potencial
de
reducció d’oxidació.

Figura 3.4.2.6






Sonda oxigen dissolt: es mostra la consigna màxima i mínima
definida per l’operador. Al centre es visualitza la lectura a temps real
del valor de la sonda. A la sonda de la referència màxima i mínima hi
figura el temps que ha de passar en segons perquè un cop superat
el límit actuïn els bufadors.
Potencial redox: funciona de la mateixa manera que l’explicat
anteriorment.
Temps aeració: en el cas d’estar a dins dels paràmetres de les
sondes els bufadors fan un cicle d’encès-aturat.
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Biològic per temps
Aquesta
pantalla
defineix
els
paràmetres i valors
de consigna quan el
tractament biològic
funciona per temps.
Aquest
mode
s’utilitza quan hi ha
algun
problema
amb les sondes o
quan es vol forçar el
funcionament de les
bufant en alguna
situació concreta.

Figura 3.4.2.7




Temps bufant: en aquest mode de funcionament les bufats fan un
cicle compost de 3 estats: aturant-lent-ràpid. El temps de cada estat
es defineix en aquest espai.
Alternança bufant: temps que ha d’estar funcionant una bufant per fer
l’alternança.
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Totalitzador
En aquesta pantalla
es mostra el temps
en
hores
del
funcionament dels
equips connectats
al
sistema
automàtic. Aquest
valor té importància
perquè comprova si
les
alternances
funcionen bé, per
establir
manteniments
preventius i per fer
un seguiment dels
equips al llarg del
temps.
En el totalitzador
també hi figura el
Figura 3.4.2.8
cabal.
El valor totalitzat és modificable per l’usuari. Aquest accés està protegit
amb nom d’usuari i contrasenya.

Per passa d’una
pantalla a una altra
als
totalitzadors
s’utilitzen les fletxes
situades a la part
inferior esquerra i
dreta.

Figura 3.4.2.9
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Sistema

S’hi
accedeix
prement el quadrat
superior esquerra
de
la
pantalla
principal
“EDAR
Riudecols”.
Per
poder accedir a
aquesta pantalla es
necessita
l’autorització amb
nom
d’usuari
i
contrasenya.
En aquesta pantalla
es permet canviar
l’hora i la data.
Figura 3.4.2.10

Mode pluja
Prement la tecla F6
s’accedeix a la
pantalla del mode
pluja. Des d’aquí es
poden definir els
temps de cicle del
funcionament de les
bombes del pou.
Amb els botons
pluja
i
normal
seleccionem
el
mode. Si s’està en
mode
pluja
la
capçalera canvia de
color i apareix la
paraula “pluja”. Els
botons normal i
pluja
són
complementaris.

Figura 3.4.2.11
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Missatges d’error
Quan es produeix
un defecte apareix
una finestra on
apareix
l’error,
l’equip afectat, la
data
i
l’hora.
Sempre que hi hagi
alguna
alarma
apareixerà
el
triangle
amb
l’exclamació.
Aquest
rectangle
(triangle) es pot
moure
per
la
pantalla.
L’única
manera d’ocultar-lo
és acceptant totes
les alarmes. El
missatge
d’error
apareix sigui quina
sigui la pantalla on
ens trobem.

Figura 3.4.2.12
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Els missatges d’error s’activen des dels bits d’alarma ALR disparats des de la
funció “Alarmes SR5”. El missatge que apareix per cada alarma és el mostrat
a la taula següent:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nom
Aviso de bit_1
Aviso de bit_2
Aviso de bit_3
Aviso de bit_4
Aviso de bit_5
Aviso de bit_6
Aviso de bit_7
Aviso de bit_8
Aviso de bit_9
Aviso de bit_10
Aviso de bit_11
Aviso de bit_12
Aviso de bit_13
Aviso de bit_14
Aviso de bit_15
Aviso de bit_16
Aviso de bit_17
Aviso de bit_18
Aviso de bit_19
Aviso de bit_20
Aviso de bit_21
Aviso de bit_22
Aviso de bit_23
Aviso de bit_24
Aviso de bit_25
Aviso de bit_26
Aviso de bit_27
Aviso de bit_28
Aviso de bit_29
Aviso de bit_30
Aviso de bit_31
Aviso de bit_32

Esdeveniment. Text que apareix a l'alarma
BCS-01A. Bomba centrifuga sumergible 1. Defecte equip.
BCS-02B. Bomba centrífuga sumergible 2. Defecte equip
BCS-01C. Bomba centrígua sumergible. Defecte equip
CPR-01A. Cargil premsa residus. Defecte equip
TRA-01A. Tamis rotatiu autonetejant. Defecte equip
VFH-01A. Vehiculador fluxe horitzontal. Defecte equip
BER-01B. Bufador embols rotatius. Defecte equip
BER-01A. Bufador embols rotatius. Defecte equip
BPS-01A. Bufador paletes seques. Defecte equip
ERA-01. Extractor rotatiu d'aire. Defecte equip
BCS-02A. Bomba centrífuga sumergible. Defecte equip
BCS-02B. Bomba centrífuga sumergible. Defecte equip
Alarma nivell mínim pou bombes
Defecte analògiques
Defecte analògiques
Defecte analògiques
LSB-01B. Defecte bola
Sonda tèrmica BCS-01A. Defecte
Sonda tèrmica BCS-01B. Defecte
Sonda tèrmica BCS-01C. Defecte
Sonda tèrmicaVFH-01A. Defecte
ATURA D'EMERGÈNCIA
Alarma nivell màxim
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva

Classe Bit d'activació
Errors
8
Errors
9
Errors
10
Errors
11
Errors
12
Errors
13
Errors
14
Errors
15
Errors
0
Errors
1
Errors
2
Errors
3
Errors
4
Errors
5
Errors
6
Errors
7
Errors
8
Errors
9
Errors
10
Errors
11
Errors
12
Errors
13
Errors
14
Errors
15
Errors
0
Errors
1
Errors
2
Errors
3
Errors
4
Errors
5
Errors
6
Errors
7

Taula 3.4.2.1

3.4.3 Configuració d’usuaris
Per tal de protegir alguns paràmetres de la pantalla s’ha establert un control
d’accés mitjançant nom d’usuari i contrasenya. Això permet que només les
persones autoritzades modifiquin certs paràmetres com per exemple l’hora del
sistema. A continuació ens mostra la finestra del programari TIA, portal des
d’on es creen els diferents usuaris.
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Figura 3.4.3.1

En aquest cas per tal de simplificar l’operació de la pantalla s’ha establert un
tancament de sessió automàtic als 2 minuts. D’aquesta manera es disposa de
2 minuts per fer les modificacions pertinents.
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3.5 Connexionat entre el PLC i la pantalla
La connexió entre el PLC i la pantalla es realitza mitjançant un cable Ethernet
format per dos parells de cables trenats amb un connector RJ45 emprant el
protocol profinet. El cable utilitzat es mostra a continuació:

Figura 3.5.1
Cable Ethernet

Figura 3.5.2
Estructura cable Ethernet (2 Parells)

3.5.1 Profinet (Process Field Network)
És un estàndard de xarxa per a l’Automatització Industrial basat en Ethernetobert i no propietari per a l’automatització. Hi ha dues versions: Profinet i
Profinet IO. La utilitzada en aquest projecte és la Profinet estàndard. Aquesta
utilitza el protocol TCP/IP. El concepte profinet ofereix una estructura modular
de mode que els usuaris poden seleccionar la connexió en cascada ells
mateixos. Amb aquest estàndard és possible una comunicació sense
discontinuïtats des del nivell de gestió fins al nivell de camp. D’altra banda,
compleix les grans exigències imposades per la indústria. Es va desenvolupar
amb l’objectiu d’afavorir un procés de convergència entre l’automatització
industrial i la plataforma de tecnologia de la informació de gestió corporativa i
xarxes globals de les empreses. S’aplica als sistemes d’automatització
distribuïda basats en Ethernet que integren els sistemes de bus de camp
existents, per exemple Profibus, però sense modificar-los.

3.5.2 Assignació IP
La plataforma de programació TIA Portal ofereix un entorn gràfic per unir els
diferents elements del projecte i poder establir d’aquesta manera una
comunicació entre ells, com es mostra a la següent imatge.
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Figura 3.5.2.1
Connexionat d’equips

Com l’estàndard de comunicació Profinet treballa amb el protocol TCP/IP es
van haver d’assignar adreces IP a cadascun dels elements, incloent-hi
l’ordinador, que durant la programació també està connectat mitjançant un
cable Ethernet al PLC. Les adreces IP van ser les següents:
Elements
PLC
HMI
PC

Adreça IP
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
Taula 3.5.2.1
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Capítol 4
Instal·lació i posta en marxa

En el aquest capítol es descriurà tot el procediment que es va dur a terme
durant la instal·lació del maquinari i la posta en marxa del mateix. Els treballs
de mecanització i cablejat de l’armari de control es van realitzar amb el tècnic
especialitzat en quadre d’automatització, Toni Galindo i durant tots els treballs
sempre hi va estar present el responsable de manteniment de la depuradora.
La durada de la instal·lació va ser d’ una jornada sencera i la posta en marxa
també.

4.1 Instal·lació del maquinari al quadre de
control
Les primeres tasques d’instal·lació del maquinari consisteixen en la
mecanització de l’armari. En aquest cas hi havia dos espais on actuar:


Interior del quadre on va el PLC i les targetes.



Porta frontal del quadre on va la pantalla HMI.

El primer pas va ser extreure el carril DIN on estava instal·lat l’antic PLC ja que
l’actual no hi cabia a la posició on estava situat aquest carril. Es va tornar a
instal·lar un carril DIN a l’alçada optimitzada per el nou PLC i de la llargada
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necessària per albergar totes les targetes. El PLC es subjecta al carril DIN per
pressió.
La segona part va ser ampliar el forat on estava instal·lada l’antiga pantalla, ja
que la nova era lleugerament més ampla que l’anterior. A la imatge següent es
mostra com va quedar l’autòmat un cop instal·lat el carril DIN.

Figura 4.1
Muntatge del PLC a l’armari de planta

El següent pas consistir en cablejar les entrades i sortides del PLC. Com que al
principi del projecte es va decidir mantenir el nom de les entrades i sortides no
va fer falta retiquetar els cables. Els cables emprats per les senyals van ser de
0.75mm2 de color blau fosc. Alguns dels que hi havia instal·lats es van poder
reutilitzar ja que per llargada arribaven bé. Els que eren massa curts es van
substituir per cables d’una llarga adequada. Per l’alimentació de 0V i +24V es
van utilitzar cables de color blau clar d’1mm2.

Figura 4.2
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Un cop fet l’orifici de la mida de la pantalla HMI procedim a instal·lar-la. Aquesta
va subjectada mitjançant unes grapes que van roscades. La pantalla consta d’un
connector d’alimentació de 0v i 24V i d’un connector de profinet que va al PLC
des d’on es transmet tota la comunicació. Com es pot observar a la següent
fotografia, al panell frontal, a part d’haver la pantalla també hi ha els diferents
selectors manual-local-automàtic dels diferents equips.

Figura 4.3
HMI instal·lada a l’armari de planta

Figura 4.4
Proves de connexió al laboratori

Un cop instal·lat el PLC amb les targetes i la pantalla HMI es va procedir a donar
alimentació als equips per comprovar que s’encenien correctament. Aquí es va
concloure l’etapa d’instal·lació.
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4.2 Comprovació de les senyals
La següent fase, un cop instal·lats els equips, és comprovar que les senyals
d’entrada i sortida corresponen amb les que s’han definit per programa i que
aquestes arribin bé des dels equips. L’autòmat disposa d’uns indicadors led que
permeten visualitzar si l’estat es 0 o 1. D’altra banda, la plataforma de
programació de l’autòmat permet visualitzar i forçar a temps real les entrades i
sortides, es per això que totes aquestes comprovacions es van realitzar amb
l’ordinador connectat per cable profinet al l’autòmat.

4.2.1 Nivells
Per tal de comprovar els nivells d’entrada del pou de bombament es va accedir
al pou i es van moure els interruptors de boia per tal de forçar la senyal que arriba
al PLC. El primer error que es va trobar va ser que l’ordre de les boies no era
consecutiu i per tant no coincidien els diferents nivells. La solució fou ordenar les
senyals de les boies de manera consecutiva de la mínima a la màxima. Durant
aquesta etapa es va detectar que la boia de nivell alt estava trencada i no obria
ni tancava l’interruptor. Es va substituir. Un cop reemplaçada aquesta va donar
la senyal correcta.
Com s’ha explicat anteriorment les senyals de màxim i mínim s’utilitzen com a
seguretat, per tant funcionen amb lògica inversa. Es va haver de canviar l’entrada
al relé de normalment oberta a normalment tancada per tal de mantenir la lògica
del programa.
Un cop fetes aquetes comprovacions es van donar les entrades dels nivells com
a vàlides.

4.2.2 Senyals digitals d’entrada dels equips
Les senyals digitals d’entrada dels equips provenen de l’interior de l’armari. Per
saber si un equip està en defecte o si està en funcionament s’agafen les senyals
dels contactes auxiliars del guarda motor. Es pren com a defecte de guarda
motor quan la protecció per sobre intensitat està activada i com a funcionament
quan ni hi ha defecte i el contactor està tancat. Utilitzant aquest mètode es podria
140

Capítol 4: Instal·lació i posta en marxa
ESEIAAT UPC 2016

donar el cas que el contactor del guarda motor estés tancat i que l’equip no
funcionés degut a que no hi hagués una correcta connexió entre el guarda motor
i l’equip o que hi hagués una fallada de l’equip que no fos per sobre intensitat de
funcionament.
Per comprovar que aquestes senyals són correctes s’encenen els equips un per
un des del mode local del panell de comandament frontal que hi ha a l’armari.
Per provar el defecte dels equips s’utilitza el polsador de prova del qual disposa
cada guarda motor. En aquest cas tots els equips van donar una resposta
correcta i acord amb les entrades i sortides establertes pel programa.

4.2.3 Senyals digitals de sortida dels equips
Per comprovar que un equip s’encén quan l’autòmat envia la senyal hi ha dues
opcions: fer un pont a la senyal de sortida o forçar-la per programa. La millor
opció és la de forçat per programa ja que si es força elèctricament sense
desconnectar el cable del connector del PLC, aquest es podria malmetre.
Per poder actuar sobre els equips des de l’autòmat el selector frontal de quadre
ha d’estar en automàtic. A partir d’aquí es força cada equip individualment,
garantint que les condicions en les quals es troba l’equip no el malmetran. Un
exemple són les bombes submergibles. Sempre s’ha de garantir que les bombes
no treballaran sense aigua.
L’únic error que es va trobar va ser el trencament del cable que actua sobre
l’estat del tamís rotatiu degut a la mossegada d’algun animal. El cable es va
poder substituir sense gaire dificultat.

4.2.4 Senyals analògiques d’entrada dels sensors.
A la planta hi ha 3 instruments que treballen amb senyals analògiques, totes elles
de 4-20mA. Per comprovar que el senyal arriba bé tenim dues opcions depenent
dels instruments. Alguns instruments més sofisticats permeten generar una
senyal de 4mA per comprovar el 0 i una senyal de 20mA per ajustar el fons
d’escala. Si l’equip no ho permet es pot simular aquesta senyal amb un
generador d’intensitat. Un cop ajustat el 0 i el fons d’escala es comprova que la
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lectura actual del sensor es correspon amb la senyal. En el cas dels equips
instal·lats es va poder utilitzar l’opció de generar els 4mA i 20mA a partir de
l’equip.
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Capítol 5
Propostes de millora

Qualsevol instal·lació sempre es subjecte de ser millorada o optimitzada.
Algunes d’aquestes millores són recomanables a llarg termini i d’altres són
recomanables el més aviat possible. Aquestes recomanacions tenen com
objectiu millorar aspectes com l’eficiència energètica, fen un ús més
acurat dels equips i dels cicles que realitzen els mateixos; l’autonomia,
fent un control total o parcial de la planta a distància; la seguretat, garantint
l’alimentació al PLC durant tallades elèctriques que permetin saber en
quin estat estava la planta; o la documental, fent un registre exportable de
l’evolució del cabal, l’estat dels equips, les sondes, etc.
La majoria de millores impliquen una inversió econòmica. Algunes
d’aquestes inversions són recuperades a curt termini, com l’eficiència
energètica, ja que si es produeix un estalvi substancial del consum
d’energia, el cost d’explotació de la instal·lació també es veurà disminuït.
Altres inversions, en canvi, tenen un retorn més lent, com per exemple el
documental, que permet prendre decisions i fer previsions a llarg termini.
A continuació es presenten algunes de les propostes de millora amb una
breu descripció de cadascuna.
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5.1 Connexió remota
Actualment la planta funciona de manera autònoma la major part del dia,
ja que l’operari de manteniment només hi va unes quantes hores al dia.
Les tasques que realitza són les de comprovar defectes dels equips,
neteja de les bombes obturades, comprovació visual de la planta i
manteniment general de les instal·lacions.
Tenint en compte que la depuradora està aïllada del nucli urbà i que no
disposa de línia telefònica es proposa la instal·lació d’un router GPRS /
3G que permeti la transmissió de dades en ambdós sentit. D’aquesta
manera podríem afegir dos funcionalitats noves a la planta: l’enviament
de senyals d’alerta a dispositius mòbils i la visualització, des d’una central,
de l’estat de funcionament de la planta i prendre decisions d’actuació en
funció d’aquestes observacions. No caldria un torn fix de manteniment a
la planta ja que només caldria anar-hi quan hi hagués una fallada
important o una successió de fallades lleus. Si un mateix tècnic porta el
manteniment de varies depuradores petites es pot optimitzar la ruta a
partir de la informació obtinguda.
Per altra banda, en cas de voler el telecontrol des d’una estació central
base s’haurien d’incloure aquest treballs a banda.

5.1.1 Aspectes millorats


Major autonomia de la planta.



Reducció del temps d’actuació des de que es produeix la fallida.



Optimització del temps invertit en el manteniment de la planta.

5.1.2 Treballs a realitzar


Instal·lació i connexió del mòdul Simatic NET.



Instal·lació de la canal, el cable coaxial i l’antena.



Configuració i programació del PLC amb un protocol que permeti la
comunicació a través d’internet.



Configuració de l’enviament d’alarmes a dispositius mòbils.
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5.1.3 Pressupost
Empresa
Ref. Client
Data d'emisió
Venedor

Referència

Sistec S.L.
Depuradora de Riudecols
10/05/2016
Victor G.

Descripció

m874-3 3g-router Simàtic net. Router 3G
6GK5793-6MN00-0AA6
Antena router
102-2153-1000A Cable antena coaxial
Canal cable coaxial
6XV18703QH20 Cable profinet
Hores oficial quadrista
Hores oficial
programador
Material bàsic

Quantitat
demandada
1
1
10
6
1
4

Unitats

metre
metre
metre
hora

20 hora

Preu unitari

Import total

684,45 €
83,14 €
9,21 €
5,85 €
20,94 €
20 €

684,45 €
83,14 €
92,21 €
35,10 €
20,94 €
80 €

25 €

500 €

Total
IVA 21%

50 €
1.545,84 €
1.870,47 €

Preu final 1.870,47 €
Figura 5.1.3.1
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5.2 Sistema ininterromput d’alimentació
A les instal·lacions aïllades, com en el cas de la depuradora de Riudecols, és
habitual que hi hagi pujades i baixades de tensió o que marxi el subministrament
elèctric durant un temps. És per això que una possible millora de la planta
consisteix en garantir el subministrament elèctric als equips de control durant una
caiguda de tensió transitòria o bé permanent. Aquesta millora actuaria sobre el
sistema de seguretat. Si es tallés el subministrament elèctric cap equip
funcionaria ja que tots anirien accionats per energia elèctrica, en canvi el PLC
podria detectar que s’ha produït aquest problema i quan tornés el
subministrament fer una arrancada controlada de la planta. Aquesta millora
també es complementaria a la d’instal·lar un mòdem 3G, ja que si caigués la
tensió es podria enviar una senyal d’avís a la central o bé a algun dispositiu mòbil.

5.2.1 Aspectes millorats


Arrancada segura en cas de fallada del subministrament elèctric.



Registre dels moments en que es produeixen els talls de subministrament.

5.2.2 Treballs a realitzar


Instal·lació d’un sistema ininterromput d’alimentació (SAI) que alimenti el
PLC, la pantalla i el mòdem en cas de ser-hi.



Programació de l’autòmat per crear un registre cada cop que hi ha un tall
en el subministrament.
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5.2.3 Pressupost
Empresa
Ref. Client
Data d'emisió
Venedor

Referència

Descripció

Sistec S.L.
Depuradora de Riudecols
10/05/2016
Victor G.

Quantitat
demandada

Font d'alimentació UPC
6EP1931-2FC21 de muntatge en carril
DIN
Cable multifilar de
4510142
0,75mm2 blau
Cable multifilar de
4520041
1,5mm2 vermell
E1508-BLACK-L Punteres cables
6XV18703QH20 Cable profinet
Hores oficial quadrista
Hores oficial
programador
Material bàsic

Unitats

Preu unitari

Import total

379,23 €

379,23 €

5 m

0,31 €

1,57 €

5 m

0,52 €

2,60 €

50
1 metre
4 hora

0,05 €
20,94 €
20 €

2,50 €
20,94 €
80 €

2 hora

25 €

50 €

Total
IVA 21%

20 €
556,84 €
673,78 €

1

Preu final 673,78 €
Figura 5.2.3.1
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5.3 Activació automàtica del mode pluja
Actualment , quan hi ha un increment substancial de l’arribada d’aigües brutes
degut a la pluja s’activa el mode pluja de manera manual, és a dir, l’operador de
planta des de la pantalla activa aquest mode de funcionament. Per evitar el
desplaçament i l’estat d’alerta de l’operador es proposa instal·lar un sistema per
detectar la pluja i activar aquest model de funcionament de manera automàtica.
L’opció més precisa és instal·lar un cabalímetre a l’entrada de la planta i a partir
d’un valor de consigna activar el mode pluja. L’inconvenient és l’elevat cost
d’aquest tipus d’aparell d’instrumentació degut a que ha d’anar instal·lat en una
canonada de gran diàmetre i en un entorn hostil.
Una altra opció no tant precisa, però vàlida per l’ús al qual va destinat, és la
instal·lació d’un detector de pluja. En aquest cas ens podríem trobar que ha
plogut molt a desenes de metres de la depuradora, i que el cabal augmenta
considerablement. Si plou la mateixa quantitat a la depuradora es veurà reflectit
però si hi ha una diferència substancial de la quantitat de pluja es pot donar el
cas que no s’activi el mode de manera correcta.

5.3.1 Aspectes millorats


Augment de la independència de la planta enfront a la pluja.

5.3.2 Treballs a realitzar


Instal·lació d’un sensor de detecció de pluja.



Programació per activar el mode de funcionament de pluja de manera
automàtica.
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5.3.3 Pressupost
Empresa
Ref. Client
Data d'emisió
Venedor

Referència
PV005
4510142

Descripció

Sistec S.L.
Depuradora de Riudecols
10/05/2016
Victor G.

Quantitat
demandada

Sensor de pluja

Unitats

Preu unitari

Import total

96,52 €

96,52 €

10 m

0,31 €

3,15 €

5 m

0,52 €

2,60 €

0,05 €

2,50 €

4 hora

20 €

80 €

2 hora

25 €

50 €

1

Cable multifilar
de 0,75mm2 blau

Cable multifilar
4520041
de 1,5mm2
vermell
E1508-BLACK-L Punteres cables
Hores oficial
quadrista

50

Hores oficial
programador

20 €

Material bàsic
Total
IVA 21%

254,77 €
308,27 €

Preu final 308,27 €
Figura 5.3.3.1
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Capítol 6
Pressupost

En aquest capítol hi figura el pressupost del material emprat al projecte i les
hores dedicades des de l’inici de la comanda per part de l’empresa sol·licitant
fins la posta en marxa. Tots els treballs posteriors a la posta en marxa que són
d’àmbit documental no estan contemplats al pressupost.
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Figura 6.1
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Capítol 7
Anàlisi i valoració de les implicacions ambientals

Una depuradora d’aigües residuals té una implicació directa amb el medi
ambient. El mal funcionament d’aquesta pot implicar un abocament d’aigua
bruta no tractada correctament i tenir implicacions amb una gravetat
proporcional a la quantitat de abocament i al contingut de contaminació.
L’abocament d’aigües al domini púbic hidràulic està regulat pel Reial Decret
606/2003, del 23 de maig.
En aquest capítol es farà una breu descripció dels conceptes, procediments i
normatives més rellevants que afecte a una estació depuradora d’aigües
residuals en relació al medi ambient.

7.1 Conceptes
Els conceptes definits a continuació són els definits per el Ministeri de Medi
Ambient. Algunes de les definicions han estat exposades al principi del
projecte amb un caràcter introductori. En aquest cas les definicions tenen un
èmfasi jurídic.
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7.1.1 Procedència
Es aquell lloc en el que s’origina un flux d’aigües residuals clarament
diferenciat. Per els abocaments urbans, la procedència pot ser un habitatge
aïllat, una urbanització, una pedania, un municipi o un districte municipal en
cas de grans aglomeracions urbanes. Per els abocaments industrials, pot ser
una instal·lació industrial, una etapa dins d’una activitat industrial, cada una
de les indústries d’un polígon industrial, etc.

7.1.2 Flux d’aigües residuals
S’entén com a flux d’aigües residuals cadascun dels afluents procedents d’un
mateix origen (municipi, pedania, activitat industrial, etc.) que siguin clarament
diferenciables. Una mateixa procedència pot originar diversos fluxos
diferenciats. En el cas que la procedència sigui urbana, podria haver-hi fins a
tres fluxos diferents procedents del mateix origen: flux d’aigües residuals
urbanes, flux d’una xarxa separativa d’aigües pluvials o flux d’alleugeriment
de tempestes. En el cas de procedència industrial es podrien distingir quatre
fluxos per procedència, distingint entre aigües residuals industrials, aigües de
refrigeració, aigües domèstiques (sanejament) i aigües d’escorrentia pluvial.

7.1.3 Aigües residuals brutes
Els fluxos residuals poden ser conduits a través de col·lectors o altres
sistemes de recollida i transport i convergir en una mateixa estació depuradora
d’aigües residuals.
S’entén per aigües residuals brutes, les aigües carregades de matèries
diverses provinents de qualsevol activitat humana abans de la depuració. Hi
haurà tantes aigües brides com estacions depuradores d’aigües residuals,
almenys una en cas de no existir depuració.

7.1.4 EDAR
Són instal·lacions en les que les aigües residuals un cop recollides són
submises a una sèrie de tractaments i processos, de manera que es produeixi
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una millora de la qualitat de les mateixes que permeti assolir els valors límit
de l’emissió de l’ abocament tenint en compte les normes de qualitat ambiental
determinades pel medi receptor.

7.1.5 Punt de control
La caracterització de l’abocament es realitza en el que es denomina punt de
control que és aquell on s’exigeix el compliment de les condicions de
l’autorització de l’abocament. Aquest punt de control es troba situat després
de l’estació depuradora d’aigües residuals EDAR si existeix, sent de fàcil
accés per les tasques de vigilància i inspecció.

7.1.6 Punt d’abocament
Les aigües s’incorporen al medi receptor en el que es denomina punt d’
abocament. El punt de control pot ser diferent al punt d’abocament per facilitar
l’accés en les tasques de vigilància i inspecció. En general el punt de control
es trobarà dins de la instal·lació i serà accessible mitjançant una arqueta o
sistema similar, mentre que el punt d’abocament pot tenir difícil accés degut a
la vegetació dels marges, o del fet de trobar-se submergit, etc. Entre el punt
de control i d’abocament no hi ha d’ haver més d’una xarxa d’evacuació, sense
cap alteració de l’afluent depurat, de manera que les característiques dels
afluents es mantinguin inalterades entre ambdós punts.
Es possible que per facilitar l’evacuació del medi receptor, els afluents que
provenen de diferents punt de control s’agrupin a través d’una xarxa
d’evacuació per vessar-se al medi receptor en un únic punt d’abocament final.
En cap cas això suposarà una dilució de ’abocament, ja que el condicionament
de l’autorització de l’abocament serà exigible en el punt de control.

7.2 Pla de mostres i anàlisi de l’abocament
L’Administració Pública detalla amb molta claredat els patrons que s’han de
seguir per tal d’assegurar que es compleixi tota la llei i normativa referent a
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l’abocament de determinats factors com el tipus de mostra, la quantitat a
analitzar, la periodicitat, etc.
El pla de mostres i anàlisi ha d’establir:


Tipus de mostra representativa per cada paràmetre.



Mètodes de mesura de referència.



La freqüència de mostreig de cada paràmetre característic.

7.2.1 Tipus de mostra representativa per cada
paràmetre.
Els tipus de mostra que es poden sol·licitar són:


Mostra simple: són mostres puntuals i discretes representatives de les
condicions de l’abocament imperants en el moment del mostreig.



Mostra composta: Obtingudes en el temps, bé per mostreig en continu
o per homogeneïtzació de mostres discretes. Proporcionen dades
sobre la composició mitjana de la corrent d’aigua residual durant el
període mostrejat.

7.2.2 Mètodes de mesura de referència.
Els mètodes de mesura de referència han d’establir-se en cas de que hi hagi
varis assajos possible sobre un mateix paràmetre, el qual no resultin
comparables.

7.2.3 Freqüència de mostreig i anàlisi de cada
paràmetre característic.
La freqüència de cada paràmetre característic pot ser diferent, augmentant-la
en funció de la seva variabilitat en el temps i de la seva perillositat. Per tots
els abocaments s’ha d’ exigir com a mínim una analítica de tots els paràmetres
característics per cada període de vigència de l’autorització de l’abocament.
La freqüència dels abocaments urbans i assimilables a urbans està
continguda en el RD 509/1966. En aquest cas s’han d’ exigir mostres
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compostes de 24 hores proporcionals al cabal o interval de temps regulars,
preses a la sortida de la instal·lació i en el cas de l’entrada, tal com estableix
la següent taula:
Càrrega en habitants equivalent

Número mínim de mostres a l’any
12 el primer any

2.000 a 9.999 hab-eq.

4 si compleix el primer any

10.000-49.999

12

50.000 o més

24
Taula 7.2.3.1

En el cas de la depuradora de Riudecols s’aplicaria la primera fila ja que la
càrrega en habitants equivalent més pròxima és

de 2000 hab-eq. Si el

municipi tingués menys de 250 habitants s’aplicaria un altre procediment, però
aquesta quantitat queda lluny del nombre d’habitants de Riudecols.

7.3 Declaració anual sobre el funcionament
de l’EDAR.
El condicionat de les autoritzacions del ’abocament d’entitats locals i
autonòmiques ha d’ incloure a l’epígraf relatiu a la periodicitat de l’anàlisi i
acreditació de les condicions en les que vessa, els requisits de les reemissió
de la informació que estableix l’article 250b del RDPH:


Informació anual sobre l’existència d’abocaments de substàncies
perilloses als col·lectors.



Informació anual sobre el funcionament de les estacions de depuració
d’aigües residuals urbanes.

Així mateix és necessari que els titulars d’aquests abocaments informin
anualment sobre el funcionament de les estacions depuradores d’aigües
residuals. Aquesta obligació és fonamental per tal de que el Ministeri de Medi
Ambient pugui informar a la Comissió Europea, en relació a la Directiva
91/271/CEE relativa a la depuració d’aigües residuals urbanes. Per remetre

156

Capítol 7: Anàlisi i valoració de les implicacions ambientals
ESEIAAT UPC 2016

aquestes dades s’ha d’utilitzar un format de fitxa que inclogui les següents
dades:
Format de la fitxa per la declaració anual sobre el funcionament de les
estacions depuradores d’aigües residuals:

Figura 7.3.1 Declaració anual sobre el funcionament de les EDAR

7.4 Requisits dels abocaments d’aigües
residuals.
Tal com estableix la directiva 91/271/CEE s’estableixen uns valors mínims que
es prenen com a requisits pels abocaments d’aigües residuals.
Paràmetres

Demanda
bioquímica
d’oxigen (DBO5 a
20ºC) sense
nitrificació

Percentatge
Concentració
mínim de reducció
70%-90%
25 mg/L 02

40% de conformitat
amb l’apartat 3 de
l’article 5 del R.D.L
11/1995
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Mètode de
mesura de
referència
Mostra
homogeneïtzada,
sense
filtrar
ni
decantar.
Determinació
de
l’oxigen dissolt abans i
després dels cinc dies
d’incubació
a
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20ºC±1ºC,
en
completa
obscuritat.
Aplicació d’un inhibidor
de la nitrificació
Demanda
química d’oxigen
(DQ0)

Total de sòlids en
suspensió

Fòsfor total

Nitrogen total

125 mg/L

35 mg/L

75%

90% de conformitat
amb l’apartat 3 de
l’article 5 del R.D.L.
(més de 10.000 habeq.)

Mostra
homogeneïtzada,
sense
filtrar
n
decantar.
Dicromat
potàssic
Filtració d’una mostra
representativa d’una
membrana de filtració
de
0,45
micres.
Assecat a 105ºC i
pesatge.

70% de conformitat
amb l’apartat 3 de
l’article 5 del R.D.L. (de
2.000 fins 10.000 habeq.)

Centrifugació
d’una
mostra representativa
(durant cinc minuts
com a mínim, amb una
acceleració mitja de
2,800 fins 3,200 g).
Assecat a 105ºC amb
pesatge

80%

Espectrofotometria
d’absorció molecular

70%80%

Espectrofotometria
d’absorció molecular

2 mg/L P (de
10.000 a 100.000
hab-eq.)
1 mg/L N (de
10.000 a 100.000
hab-eq.)
15 mg/L N (de
10.000 a 100.000
hab-eq.)
10 mg/L N (de
10.000 a 100.000
hab-eq.)

Taula 7.4.1

7.5 Valoració de les implicacions
ambientals.
Tenir un coneixement de la normativa i legislació aplicable a una instal·lació
d’aquestes característiques ens permet actuar d’una manera responsable. En
el cas de la depuradora objecte d’estudi, el cabal d’entrada era
significativament petit, i juntament amb la disposició d’un pou d’entrada que
permet l’acumulació temporal de l’aigua bruta d’entrada, permet tenir els
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equips aturats durant la instal·lació i posta en marxa sense que la qualitat de
l’aigua de sortida es vegi alterada.
D’altra banda, ens serveix com a referència per les futures propostes de
millora, ja que una part important d’aquestes instal·lacions és la documental
que certifica, com hem vist durant aquest el capítol, que l’aigua abocada està
dins dels paràmetres establerts.
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Capítol 8
Conclusions i recomanacions

L’objectiu del projecte era restablir el funcionament autònom d’una planta
depuradora d’aigües residuals ubicada a Riudecols, instal·lant un autòmat i
una pantalla que permetés el seu comandament. Durant els treballs hem
realitzat els estudis, la programació, la instal·lació i totes les tasques
necessàries per tal d’assolir aquest objectiu. Finalment podem dir que la
planta està funcionant de manera correcta i continuada més de dos mesos de
la seva posta en marxa per la qual cosa considerem assolits els objectius
inicials.
Creiem que un projecte d’aquestes característiques permet a l’estudiant que
està apunt de finalitzar els estudis en enginyeria electrònica i automàtica
aplicar part dels coneixements adquirits durant tota la formació ja que es tracta
d’un projecte multidisciplinari. Al llarg del projecte s’han treballat camps com
el control automàtic i la programació, l’electricitat, la química o l’organització,
planificació i documentació d’un projecte tècnic.
Podem concloure que aquest projecte serveix com un punt de transició entre
dues etapes claus d’un enginyer, l’acadèmica i la professional.
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