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Resum del projecte: 

El present projecte final de grau proposa
automatismes que es requeriran en una ampliació d’una 
Residuals (EDAR) industrials dedicada al sector c

L’ampliació és necessària degut a les 
la depuradora actual no sigui capaç de tractar les aigües residuals produïdes fins a la qualitat 
requerida. L’aigua residual tractada no n
l’ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa
obtenir una qualitat de l’efluent que redueixi el cànon de l’aigua que actualment paga la 
indústria. 

Aquesta proposta comporta la incorporació 
seqüencial (SBR) de 500 m³ cadascun (2.000 m
actualment, al voltant dels 480 m
raó de 1.000 m³/dia amb una càrrega orgànica de 1.245 kg DBO
del 90%. 

Així, doncs, en aquest projecte d’enginyeria es descriu el dimensionament de la fase del 
tractament biològic, la caracterització dels equips i automati
nova ampliació, el disseny i la planificació  de la proposta i, finalment, el futur funcionament 
automàtic de la depuradora. 

 

Paraules clau: 

EDAR industrial, reactor biològic SBR
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automatismes que es requeriran en una ampliació d’una Estació Depuradora d’Aigües 

dedicada al sector carni situada a la Garrotxa. 

degut a les últimes ampliacions de fàbrica, ja que han ocasionat que 
sigui capaç de tractar les aigües residuals produïdes fins a la qualitat 

L’aigua residual tractada no només ha de complir amb els llindars imposats p
ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa, sinó que també ha de permetre 

obtenir una qualitat de l’efluent que redueixi el cànon de l’aigua que actualment paga la 

comporta la incorporació de 4 reactors biològics aeròbics del tipus 
cadascun (2.000 m³ totals). La capacitat de treball de la planta està, 

actualment, al voltant dels 480 m³/dia. Amb l’ampliació es garanteix una capacitat de treb
/dia amb una càrrega orgànica de 1.245 kg DBO₅/dia i una eficiència de més 
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Resumen del proyecto: 

El presente proyecto final de grado propone y cuantifica económicamente los elementos 
hidráulicos y los automatismos que se requerirán en una
Depuradora de Aguas Residuales (
Garrotxa. 

La ampliación es necesaria debido a las últimas ampliaciones de fábrica, ya que han 
ocasionado que la depuradora actual no sea capaz de tratar las aguas residuales producidas 
hasta la calidad requerida. El agua residual tratada no solamente debe cumplir con los lindares 
impuestos por la “ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa”
permitir obtener una calidad del efluente que reduzca el canon del agua 
la industria. 

Esta propuesta conlleva la incorporación de 4 reactores biológicos aerobios del tipo secuencial 
(SBR) de 500 m³ cada reactor (2.000 m³ totales). La capacidad de trabajo de la planta está, 
actualmente, cerca de los 480 m³/
de 1.000 m³/día con una carga orgánica de 1.245 

Así, en este proyecto de ingeniería se describe el dimensionamiento de la fase del tratamiento 
biológico, la caracterización de los equipos y automatismos que intervienen en esta nueva 
ampliación, el diseño y la planificación de la propuesta y, finalmente, el futuro funcionamiento 
automático de la depuradora. 

 

Palabras clave: 

EDAR industrial, reactor biológico SBR, aguas residuales, industria cárnica

 

PARA LA MEJORA DE UNA EDAR INDUSTRIAL UBICADA EN OLOT, LA GARROTXA.

AMPLIACIÓN CON 4 REACTORES BIOLÓGICOS DE 500 m³ CADA UNO. 

IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS Y AUTOMATISMOS.

Iranzo Iranzo, Francisco 

El presente proyecto final de grado propone y cuantifica económicamente los elementos 
omatismos que se requerirán en una ampliación de una 

siduales (EDAR) industriales dedicada al sector cárnico situada en la 

La ampliación es necesaria debido a las últimas ampliaciones de fábrica, ya que han 
ocasionado que la depuradora actual no sea capaz de tratar las aguas residuales producidas 

asta la calidad requerida. El agua residual tratada no solamente debe cumplir con los lindares 
ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa”, también debe 

permitir obtener una calidad del efluente que reduzca el canon del agua que actualmente paga 

lleva la incorporación de 4 reactores biológicos aerobios del tipo secuencial 
³ cada reactor (2.000 m³ totales). La capacidad de trabajo de la planta está, 

actualmente, cerca de los 480 m³/día. Con la ampliación se garantiza una capacidad de trabajo 
de 1.000 m³/día con una carga orgánica de 1.245 kg DBO₅/día y una eficiencia de más del 90%.

Así, en este proyecto de ingeniería se describe el dimensionamiento de la fase del tratamiento 
co, la caracterización de los equipos y automatismos que intervienen en esta nueva 

ampliación, el diseño y la planificación de la propuesta y, finalmente, el futuro funcionamiento 
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Abstract: 

This bachelor’s thesis states and economically quantifies the
required in an enlargement of an industrial Water Resource Recovery Facility (WRRF or EDAR 
in Catalan) in a meat processing factory located in the Garrotxa region in Catalonia (Spain).

The aforementioned enlargement is neces
which have overloaded the current WRRF and have caused its inability to process the residual 
waters to the quality standards required. Waste water treatment not only has to be bound by 
the boundaries and limitations established in the “
de la Garrotxa”, but it also has to permit the obtainment of an effluent of quality to reduce the 
water rate that is currently being paid by the factory company.  

This proposal implies the incorporation of 4 sequential aerobic biological reactors (SBR) of 500 
m3 each (2.000 m3 in total). The working capacity of the treatment plant 
480 m3/day. Furthermore, the 
1.000m3/day with an organic load of 1.245 kg BOD
than 90%. 

Therefore, this engineering project describes the dimension of the biological treatment phase; 
the characterization of the systems and mechanisms that intervene in this new enlargement; 
the design and planning of the proposal; and, finally, the future automatic functioning of the 
Water Resource Recovery Facility.

 

Key words: 

Industrial WRRF; biological reactor SBR; wast
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This bachelor’s thesis states and economically quantifies the hydraulic elements and systems 
required in an enlargement of an industrial Water Resource Recovery Facility (WRRF or EDAR 
in Catalan) in a meat processing factory located in the Garrotxa region in Catalonia (Spain).

The aforementioned enlargement is necessary due to the latest amplifications in the factory, 
which have overloaded the current WRRF and have caused its inability to process the residual 
waters to the quality standards required. Waste water treatment not only has to be bound by 

d limitations established in the “ordenança d’abocament d’aigües residuals 
but it also has to permit the obtainment of an effluent of quality to reduce the 

water rate that is currently being paid by the factory company.   

lies the incorporation of 4 sequential aerobic biological reactors (SBR) of 500 
in total). The working capacity of the treatment plant is currently of 

/day. Furthermore, the enlargement will guarantee a working capacity of around 
/day with an organic load of 1.245 kg BODs/day and with an efficiency rate of more 

Therefore, this engineering project describes the dimension of the biological treatment phase; 
of the systems and mechanisms that intervene in this new enlargement; 

the design and planning of the proposal; and, finally, the future automatic functioning of the 
Water Resource Recovery Facility. 

Industrial WRRF; biological reactor SBR; waste waters; meat processing industry.    
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1. OBJECTE 
El present estudi defineix i quantifica econòmicament els equips i sistemes hidràulics 
necessaris per a l’ampliació d’una EDAR
capacitat de tractar un cabal diari de 1000 m

En aquest estudi es tindrà en compte, a petició de

- Descripció del sistema depuratiu global.
- Dimensionament del tractament secundari.
- Caracterització dels equips i 
- Disseny i planificació de la proposta d’ampliació.
- Automatismes de la planta.

2. ANTECEDENTS I OBJECTIU DE L’ESTUDI
L’empresa es caracteritza per dedicar
fàbrica com la planta de tractament estan situades a Olot, la Garrotxa. 

Actualment, degut a una ampliació de la fàbrica, la present empresa té dificultats per garantir 
que la qualitat de les aigües residuals de sortida sigui òptima. És per això que per complir amb 
els llindars d’abocament requerits (
l’addició de 4 reactors biològics SBR

La situació actual de la depuradora (vegeu 
pretractament (filtració i homogeneïtzació), tractament primari (físic
fangs. 

3. BASES DEL PROJECTE 

3.1. CONDICIONANTS 

3.1.1. DADES DE DISSENY 
Les dades de disseny aportades pel 
l’homogeneïtzador3. A la taula 1

 

 

 

 

                                                            
1 EDAR: Estació Depuradora d’Aigüe
2 SBR: reactor biològic seqüencial amb la capacitat d’eliminar les matèries carbonoses i de transformar 
les nitrogenades en el propi reactor a partir de diferents cicles de càrrega, agitació, aeració, decantació, 
buidatge de l’aigua neta i purga dels fangs decantats
3 Homogeneïtzador: dipòsit per homogeneïtzar cabals i càrregues contaminants

defineix i quantifica econòmicament els equips i sistemes hidràulics 
ampliació d’una EDAR1 industrial dedicada als processos càrnic

capacitat de tractar un cabal diari de 1000 m³/dia i un cabal horari de 42 m³/h. 

En aquest estudi es tindrà en compte, a petició de l’enginyeria: 

sistema depuratiu global. 
tractament secundari. 

aracterització dels equips i les canonades hidràulics. 
Disseny i planificació de la proposta d’ampliació. 
Automatismes de la planta. 

I OBJECTIU DE L’ESTUDI 
ritza per dedicar-se, principalment, a la producció de pernil dolç. Tan la 

fàbrica com la planta de tractament estan situades a Olot, la Garrotxa.  

Actualment, degut a una ampliació de la fàbrica, la present empresa té dificultats per garantir 
tat de les aigües residuals de sortida sigui òptima. És per això que per complir amb 

els llindars d’abocament requerits (Annex I) es proposa una ampliació de la depuradora amb 
l’addició de 4 reactors biològics SBR2 de 500 m³ cadascun. 

la depuradora (vegeu plànol 2/7) manté els presents sistemes de 
pretractament (filtració i homogeneïtzació), tractament primari (físic-químic) i tractament de 

 

Les dades de disseny aportades pel promotor han estat preses a la sortida de 
taula 1 s’observa els resultats analítics de la mostra en concret. 

                     
es Residuals. 

: reactor biològic seqüencial amb la capacitat d’eliminar les matèries carbonoses i de transformar 
propi reactor a partir de diferents cicles de càrrega, agitació, aeració, decantació, 

buidatge de l’aigua neta i purga dels fangs decantats 
: dipòsit per homogeneïtzar cabals i càrregues contaminants 
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càrnics, amb la 

se, principalment, a la producció de pernil dolç. Tan la 

Actualment, degut a una ampliació de la fàbrica, la present empresa té dificultats per garantir 
tat de les aigües residuals de sortida sigui òptima. És per això que per complir amb 

) es proposa una ampliació de la depuradora amb 

) manté els presents sistemes de 
químic) i tractament de 

a la sortida de 
s’observa els resultats analítics de la mostra en concret.  

: reactor biològic seqüencial amb la capacitat d’eliminar les matèries carbonoses i de transformar 
propi reactor a partir de diferents cicles de càrrega, agitació, aeració, decantació, 



 

 

Paràmetres 
Temperatura 
pH (interval) 

MES 
DQO 

DQO decantada 
Olis  

Conductivitat 
P total  
Amoni 

NTK 
 

3.1.2. CABALS 
Gràcies a la documentació aportada pe
enregistrar el cabal d’abocament de la totalitat de les aigües tractades i abocades a la 
depuradora.  

El cabal diari que absorbeix actualment la depuradora és de 20 m
que equival a 480 m³/dia, 7 dies a la setmana
arribar als 1.000 m³/dia, comptant 5 dies a la setmana, que equival a 715 m
en 7 dies a la setmana. 

 

Cabals actuals (7 dies a la setmana)

Cabal diari  
Cabal horari  

 

 

Cabal futur  

Cabal diari (5 dies a la setmana)

Cabal diari (7 dies a la setmana)

Cabal horari 

 

Amb la nova proposta d’ampliació de la depuradora 
m³/dia. 

El futur cabal horari de treball ha estat calculat a 
justifica el càlcul d’aquests valors.

Taula 1. Característiques de l’influent a la sortida de l’homogeneïtzador. Font: promotor.

Taula 2. Cabal de treball actual. Font: enginye

Taula 3. Cabal de treball futur. Font: enginyeria

Valor  Unitats 
15-20 ºC 

6.9 – 7.5 Unitats de pH
1254 mg/l 
3457 mg/l 
964 mg/l 
472 mg/l 

4694 μS/cm a 25 °C
43 mg/l 
26 mg/l 

122 mg/l 

aportada per l’enginyeria, a través d’un cabalímetre es va 
enregistrar el cabal d’abocament de la totalitat de les aigües tractades i abocades a la 

El cabal diari que absorbeix actualment la depuradora és de 20 m³/h durant 24 hores al dia, 
/dia, 7 dies a la setmana. Amb la nova ampliació de fàbrica es preveu 

/dia, comptant 5 dies a la setmana, que equival a 715 m³/dia de tractament 

(7 dies a la setmana)  
480 m3/dia 

20 m3/h 

 
Cabal diari (5 dies a la setmana) 1.000 m3/dia 
Cabal diari (7 dies a la setmana) 715 m3/h 

42 m³/h 

proposta d’ampliació de la depuradora es permetrà treballar a raó de 1.000 

El futur cabal horari de treball ha estat calculat a l’Annex II de càlculs justificatius
justifica el càlcul d’aquests valors. 

Característiques de l’influent a la sortida de l’homogeneïtzador. Font: promotor. 

. Cabal de treball actual. Font: enginyeria 

. Cabal de treball futur. Font: enginyeria 
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Unitats de pH 

a 25 °C 

, a través d’un cabalímetre es va 
enregistrar el cabal d’abocament de la totalitat de les aigües tractades i abocades a la 

/h durant 24 hores al dia, 
Amb la nova ampliació de fàbrica es preveu 

/dia de tractament 

permetrà treballar a raó de 1.000 

de càlculs justificatius, on es 



3.1.3. CONDICIONANTS LEGALS 
Per tal d’aconseguir una qualitat òptima d’abocament, la depuradora ha de complir amb 
llindars imposats per l’ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa
també s’ha tingut en compte obtenir una qualitat de l
que s’ha declarat a l’ACA4 i optimitzi el preu del metre cúbic de càrrega
resumeix les normatives que afecten al futur projecte.

4. ENGINYERIA DEL PROCÉS

4.1.  DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA

4.1.1. LÍNIA DE L’AIGUA 
Les aigües de fàbrica produïdes es dirigeixen, per gravetat, a un 
pou de bombeig es va construir per les diferències de nivell entre la sortida d’aigües de fàbrica 
i la ubicació de la planta. En ell, d
cap al desbast. En aquesta primera 
aigües d’entrada mitjançant un filtre d’escala
que estan en suspensió a 
l’homogeneïtzador de 500 m³ a fi de laminar i homogeneïtzar cabals i càrregues contaminants.  
En aquest dipòsit, dues bombes submergibles seran capace
m³/h fins al tractament primari
químic a l’aigua es desestabilitza la matèria orgànica 
flòculs5. Gràcies a la injecció d’aire a pressió 
una pèrdua de densitat que provoca l’ascensió del flòcul a la superfície separant el fang de 
l’efluent clarificat. Posteriorment, l’agua es dirigirà, per gravetat, al futur 
secundari, mentre que els fangs seran abocats per m
espessidor. El funcionament del tractament biològic
biològics SBR de 500 m³ amb les següents funcions;

- Càrrega de l’influent – ompliment 
- Agitació (0,5 hores) 
- Aeració (5 hores) 
- Decantació (0,5 hores) 
- Purga de fangs i buidat de l’aigua (0,5 hores)

En aquest cas s’agitarà i airejarà a la vegada, obtenint un cicle total de 8 hores.

Cada reactor serà capaç de realitzar 3 cicles diaris. A cada cicle es realitzaran els
esmentats amb anterioritat. La fase del tractament biològic o secundari garanteix la màxima 
eliminació de càrregues contaminants i permet 
L’efluent clarificat serà enviat a un dipòsit pulmó d’aigua
posterior a clavegueram, ja que en el reactor s’extreu un volum molt gran d’aigua que no és 

                                                            
4 ACA: Agència Catalana de l’Aigua 
5 Flòcul: agregats de matèria orgànica resultant de l’agregació de sòlids col·loïdals i en suspensió

 
er tal d’aconseguir una qualitat òptima d’abocament, la depuradora ha de complir amb 

l’ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa. Tanmateix, 
s’ha tingut en compte obtenir una qualitat de l’efluent que redueixi el cànon de l’aigua 

i optimitzi el preu del metre cúbic de càrrega. A l’
resumeix les normatives que afecten al futur projecte. 

ENGINYERIA DEL PROCÉS 

DEL SISTEMA 

Les aigües de fàbrica produïdes es dirigeixen, per gravetat, a un pou de bombeig 
pou de bombeig es va construir per les diferències de nivell entre la sortida d’aigües de fàbrica 

En ell, dues bombes submergibles són capaces de bombejar l’influent 
primera fase del pretractament es produeix una filtració de les 

aigües d’entrada mitjançant un filtre d’escala, amb l’objectiu d’eliminar els elements grollers 
que estan en suspensió a l’aigua. Després, per gravetat, l’influent es dirigeix a 

a fi de laminar i homogeneïtzar cabals i càrregues contaminants.  
En aquest dipòsit, dues bombes submergibles seran capaces de conduir les aigües a raó de 42 

tractament primari, la unitat de flotació DAF50. Mitjançant l’addició de producte 
químic a l’aigua es desestabilitza la matèria orgànica col·loïdal i en suspensió i es formen 

. Gràcies a la injecció d’aire a pressió el flòcul és capaç d’unir-se amb l’aire. Es produeix 
una pèrdua de densitat que provoca l’ascensió del flòcul a la superfície separant el fang de 

clarificat. Posteriorment, l’agua es dirigirà, per gravetat, al futur 
, mentre que els fangs seran abocats per mitjà d’unes pales mecàniques a un dipòsit 

del tractament biològic és molt simple: es disposarà de 4 reactors 
amb les següents funcions; 

ompliment – (2 hores) 

Purga de fangs i buidat de l’aigua (0,5 hores) 

En aquest cas s’agitarà i airejarà a la vegada, obtenint un cicle total de 8 hores. 

aç de realitzar 3 cicles diaris. A cada cicle es realitzaran els
esmentats amb anterioritat. La fase del tractament biològic o secundari garanteix la màxima 
eliminació de càrregues contaminants i permet una qualitat de l’aigua òptima per l’abocament.

serà enviat a un dipòsit pulmó d’aigua tractada a fi de gestionar el bombeig 
posterior a clavegueram, ja que en el reactor s’extreu un volum molt gran d’aigua que no és 

                     
 

òcul: agregats de matèria orgànica resultant de l’agregació de sòlids col·loïdals i en suspensió
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er tal d’aconseguir una qualitat òptima d’abocament, la depuradora ha de complir amb els 
. Tanmateix, 

’efluent que redueixi el cànon de l’aigua 
l’Annex I es 

 de 3 m³.  El 
pou de bombeig es va construir per les diferències de nivell entre la sortida d’aigües de fàbrica 

bles són capaces de bombejar l’influent 
es produeix una filtració de les 

, amb l’objectiu d’eliminar els elements grollers 
l’aigua. Després, per gravetat, l’influent es dirigeix a 

a fi de laminar i homogeneïtzar cabals i càrregues contaminants.  
s de conduir les aigües a raó de 42 

Mitjançant l’addició de producte 
i es formen 

l’aire. Es produeix 
una pèrdua de densitat que provoca l’ascensió del flòcul a la superfície separant el fang de 

clarificat. Posteriorment, l’agua es dirigirà, per gravetat, al futur tractament 
itjà d’unes pales mecàniques a un dipòsit 

és molt simple: es disposarà de 4 reactors 

aç de realitzar 3 cicles diaris. A cada cicle es realitzaran els processos 
esmentats amb anterioritat. La fase del tractament biològic o secundari garanteix la màxima 

una qualitat de l’aigua òptima per l’abocament. 
tractada a fi de gestionar el bombeig 

posterior a clavegueram, ja que en el reactor s’extreu un volum molt gran d’aigua que no és 

òcul: agregats de matèria orgànica resultant de l’agregació de sòlids col·loïdals i en suspensió 



possible abocar directament a clavegueram
dipòsit espessidor per rebre un tractament independent.

 

4.1.2. LÍNIA DELS FANGS 
Els fangs resultants de la flotació i del tractament biològic seran enviats a un dipòsit espessidor
cònic amb l’objectiu d’eliminar la major quantitat d’ai
deixa decantar un temps determinat separant
aproximadament un 5-7% de matèria seca
pulmó de fangs, a fi de preparar
deshidratació amb centrífuga. Deshidratant el fang amb 
20-25% de matèria seca. El retorn de l’aigua en aquests dipòsits és al pou de bombeig
tornar a ser tractada (s’hi dirigeix per gravetat).

A continuació, mitjançant un diagrama de flux,
processos de tractament esmentats,. Per aclarir
global de la planta de tractament, el qual aclarirà qualsevol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

possible abocar directament a clavegueram. Els fangs decantats seran bombejats fins a un 
dipòsit espessidor per rebre un tractament independent. 

ls fangs resultants de la flotació i del tractament biològic seran enviats a un dipòsit espessidor
amb l’objectiu d’eliminar la major quantitat d’aigua possible. Pel propi pes del fang es 

deixa decantar un temps determinat separant-se així de l’aigua. S’aconsegueix 
de matèria seca. Després, els llots seran bombejats a un dipòsit 

pulmó de fangs, a fi de preparar-los mitjançant una agitació en continu per una posterior 
deshidratació amb centrífuga. Deshidratant el fang amb una centrífuga s’aconsegueix 

El retorn de l’aigua en aquests dipòsits és al pou de bombeig
geix per gravetat). 

A continuació, mitjançant un diagrama de flux, s’explica detalladament cadascun dels 
processos de tractament esmentats,. Per aclarir-ho, en el plànol 4/7 s’adjunta un esquema 
global de la planta de tractament, el qual aclarirà qualsevol dubte. 
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seran bombejats fins a un 

ls fangs resultants de la flotació i del tractament biològic seran enviats a un dipòsit espessidor 
Pel propi pes del fang es 

’aconsegueix 
. Després, els llots seran bombejats a un dipòsit 

a agitació en continu per una posterior 
centrífuga s’aconsegueix entre el 

El retorn de l’aigua en aquests dipòsits és al pou de bombeig, per 

s’explica detalladament cadascun dels 
s’adjunta un esquema 



 

4.1.3. DIAGRAMA DE FLUX 
El diagrama de flux que s’adjunta a continuació pretén definir i explicar de manera esquemàtica el procés esmentat amb anteri

LÍNIA AIGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POU DE BOMBAMENT (3 m³): 

Bombeig d’aigua per 
diferència de nivell amb els 

processos posteriors. 

TRACTAMENT PRIMARI: UNITAT DE 
FLOTACIÓ DAF50: 

Eliminació matèria orgànica + clarificació 
aigua. 

FANGS T. PRIMARI + SECUNDARI

LÍNIA DE FANGS 

AIGUA RESIDUAL 

FANGS PRODUÏTS 

 

 

El diagrama de flux que s’adjunta a continuació pretén definir i explicar de manera esquemàtica el procés esmentat amb anteri

DESBAST: 

Eliminació sòlids grollers 
amb filtre d’escala 

HOMOGENEÏTZACIÓ (500 m
Laminació cabal i càrregues 

42 m³/h 

TRACTAMENT SECUNDARI: 4 REACTORS BIOLÒGICS 
SBR (500 m³/reactor) 

Màxima depuració. Eliminació matèria carbonosa i 
transformació matèries nitrogenades.

DIPÒSIT PULMÓ AIGUA TRACTADA (100 m

Efluent clarificat es reté per abocar el 
desitjat a clavegueram.

FANGS T. PRIMARI + SECUNDARI 

CLAVEGUERAM

PRETRCTAMENT 
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El diagrama de flux que s’adjunta a continuació pretén definir i explicar de manera esquemàtica el procés esmentat amb anterioritat. 

HOMOGENEÏTZACIÓ (500 m³): 
Laminació cabal i càrregues 

contaminants 

: 4 REACTORS BIOLÒGICS 
 

depuració. Eliminació matèria carbonosa i 
transformació matèries nitrogenades. 

DIPÒSIT PULMÓ AIGUA TRACTADA (100 m³): 

Efluent clarificat es reté per abocar el cabal 
desitjat a clavegueram. 

CLAVEGUERAM 



 

LÍNIA DE FANGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPÒSIT ESPESSIDOR 

Eliminació d’aigua per mitjà de la decantació del 
fang (separació de l’aigua per mitjà de la 

diferència de densitat). 5-7% de matèria seca.

DESHIDRATACIÓ DEL FANG AMB CENTRÍFUGA

Assecatge del fang mitjançant la força cent
dosificació química. S’aconsegueix entre un 20

de matèria seca. 

Retorn d’aigua al pou de bombament

Eliminació d’aigua per mitjà de la decantació del 

7% de matèria seca. 

DIPÒSIT PULMÓ DE FANGS (ADEQUADOR)

Preparació del fang per una posterior 
deshidratació mitjançant una agitació en 

continu.  

DESHIDRATACIÓ DEL FANG AMB CENTRÍFUGA 

Assecatge del fang mitjançant la força centrífuga i la 
. S’aconsegueix entre un 20-25% 

de matèria seca.  

CONTENIDOR DE FANGS

Transport a un tractament independent.

Retorn d’aigua al pou de bombament 
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DIPÒSIT PULMÓ DE FANGS (ADEQUADOR) 

Preparació del fang per una posterior 
deshidratació mitjançant una agitació en 

CONTENIDOR DE FANGS 

ansport a un tractament independent. 

AIGUA RESIDUAL 

FANGS PRODUÏTS 



4.2. DIMENSIONAMENT REACTOR BIOLÒGIC
Pel dimensionament del reactor biològic s’ha 
la taula 1.  

El sistema s’ha dissenyat seguint 3 metodologies diferents 
obtinguts i comprovar que són coherents:

1. Base de càlcul aportada per l’enginyeria.
2. Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 

reutilización. Tercera Edición. Mc Graw Hill.
3. Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 2003. 

Mc Graw Hill. 

 

La taula 4 mostra una taula resum amb els resultats obtinguts amb cadascuna de les 3 
metodologies utilitzades. A l’Annex
que s’adjunten a continuació: 

 

Paràmetres Unitats 

  
Volum total 

(Vt) 
m³ 

Volum per 
reactor (V) 

m³ 

Producció de 
fangs (Px) kg SSV/dia 

TRHn6 per 
reactor  

d 

TRC7 d 
Càrrega 

màssica (Cm) 
kg DBO₅/kg 

SSV·m³ 
Càrrega 

volumètrica 
(Cv) 

kg DBO₅/m³ 

Necessitats O₂ kg O₂/dia 
 

 

 

                                                            
6 TRHn: Temps de retenció hidràulic nominal
7 TRC: Temps de retenció cel·lular 

Taula 4. Taula de resultats seguint les 3 metodologies a 15 i 25 

DIMENSIONAMENT REACTOR BIOLÒGIC 
Pel dimensionament del reactor biològic s’ha considerat els paràmetres inicials de disseny de 

El sistema s’ha dissenyat seguint 3 metodologies diferents a fi de contrastar els resultats 
i comprovar que són coherents: 

Base de càlcul aportada per l’enginyeria. 
Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 

lización. Tercera Edición. Mc Graw Hill. 
Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 2003. Fourth Edition. 

mostra una taula resum amb els resultats obtinguts amb cadascuna de les 3 
Annex II es detallen els càlculs realitzats per obtenir els resultats 

Base de càlcul 
enginyeria 

Alternativa 1 Alternativa 2

15 °C 25 °C 15 °C 25 °C 15 °C

1.697 1.697 1.444 1019 1.111

425 425 361 255 278

812 812 650 459 651

48 48 35 25 27

11 11 10 10 10

0,14 0,14 0,18 0,25 0,25

0,62 0,62 0,86 1,22 1,12

1.075 839 1.111 833

                     
TRHn: Temps de retenció hidràulic nominal 

. Taula de resultats seguint les 3 metodologies a 15 i 25 °C. Font: elaboració pròpia. 
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els paràmetres inicials de disseny de 

a fi de contrastar els resultats 

Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 

Fourth Edition. 

mostra una taula resum amb els resultats obtinguts amb cadascuna de les 3 
es detallen els càlculs realitzats per obtenir els resultats 

Alternativa 2 

15 °C 25 °C 

1.111 1.111 

278 278 

651 459 

27 27 

10 10 

0,25 0,25 

1,12 1,12 

833 1.105 

 



5. INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

5.1.  EQUIPS HIDRÀULICS 
Els equips hidràulics que s’han calculat i caracteritzat en aquesta fase es resumeixen a la 
5. 

 

EQUIPS HIDRÀULICS 
Bomba submergible per la purga del fang decantat
Bomba bufant alimentació difusors
Agitador submergible 
Graella de difusors8 
 

5.2.  CANONADES  
La taula 6 resumeix les canonades dissenyades a la instal·lació. Excepte la canonada 
d’alimentació de la bomba bufant que serà d’acer inoxidable (alta resistència a 
sobrepressions), la resta seran de polietilè d’alta densitat (PEAD).

 

CANONADA 
Canonada entrada d’aigua residual
Canonada d’alimentació de la bomba bufant
Canonada sortida purga de fangs
Canonada sortida del clarificat 

 

5.3. VÀLVULES 
La instal·lació hidràulica es complementa amb una sèrie de vàlvules manuals i automàtiques 
que permetran el control del flux hidràulic. De manera resumida, la 
i nombre de vàlvules necessàries.

En el cas dels elements automàtics (vàlvules motoritzades), estaran automatitzades a través 
d’un PLC9. 

 

VÀLVULES 
Vàlvula antiretorn de bola 
Vàlvula de papallona 
 
Vàlvula de comporta 
 
Vàlvula motoritzada10 

                                                            
8 Difusors: equips encarregats de transferir al medi l’aire subministrat per la 
9 PLC: computador programable utilitzat per automatitzar equips i màquines

Taula 5. Equips hidràulics utilitzats en el tractament biològic. Font: elaboració pròpia.

Taula 6. Caracterització de les canonades utilitzades en el tractament biològic. Font: elaboració pròpia.

Taula 7. Vàlvules manuals i automàtiques utilitzades en el tractament biològic . Font: elaboració pròpia.

INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA 

s’han calculat i caracteritzat en aquesta fase es resumeixen a la 

Motor (kW) 
submergible per la purga del fang decantat 1,7 

Bomba bufant alimentació difusors 3,75 
3 
- 

resumeix les canonades dissenyades a la instal·lació. Excepte la canonada 
de la bomba bufant que serà d’acer inoxidable (alta resistència a 

sobrepressions), la resta seran de polietilè d’alta densitat (PEAD). 

MATERIAL DN (mm) PN (atm)
Canonada entrada d’aigua residual PEAD 110 10
Canonada d’alimentació de la bomba bufant ACER INOX 100 10
Canonada sortida purga de fangs PEAD 63 10

PEAD 200 10

La instal·lació hidràulica es complementa amb una sèrie de vàlvules manuals i automàtiques 
que permetran el control del flux hidràulic. De manera resumida, la taula 7 il·lustra la tipologia 
i nombre de vàlvules necessàries. 

automàtics (vàlvules motoritzades), estaran automatitzades a través 

MATERIAL DN (mm) PN (atm)
Fosa 63 16
Acer 

Inoxidable 
100 16

Fosa 63 
200 16

Fosa 63  

                     
Difusors: equips encarregats de transferir al medi l’aire subministrat per la bomba bufant 
PLC: computador programable utilitzat per automatitzar equips i màquines 

. Equips hidràulics utilitzats en el tractament biològic. Font: elaboració pròpia. 

. Caracterització de les canonades utilitzades en el tractament biològic. Font: elaboració pròpia.

. Vàlvules manuals i automàtiques utilitzades en el tractament biològic . Font: elaboració pròpia.
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s’han calculat i caracteritzat en aquesta fase es resumeixen a la taula 

Unitats 
4 
4 
4 
4 

resumeix les canonades dissenyades a la instal·lació. Excepte la canonada 
de la bomba bufant que serà d’acer inoxidable (alta resistència a 

PN (atm) L(m) 
10 45,80 
10 47,80 
10 47,30 
10 49,30 

La instal·lació hidràulica es complementa amb una sèrie de vàlvules manuals i automàtiques 
il·lustra la tipologia 

automàtics (vàlvules motoritzades), estaran automatitzades a través 

PN (atm) Ut 
16 4 

16 4 

16 1 
8 

 4 

 

. Caracterització de les canonades utilitzades en el tractament biològic. Font: elaboració pròpia. 

. Vàlvules manuals i automàtiques utilitzades en el tractament biològic . Font: elaboració pròpia. 



 

 

La documentació tècnica i tota la informació dels equips hidràulics, canonades i vàlvules 
queden detallats a l’Annex III. 

6. AUTOMATISMES 
Els automatismes fan referència a aquells equip
una funció de control o mesura al sistema.

En aquest cas, els equips utilitzats en aquest procés i que es defineixen com a automatisme 
són: 

- Cabalímetre magnètic inductiu (
que circula en una canonada en un moment 
el líquid evitant, així, la seva degradació.

- Transmissor d’oxigen: permet conèixer el 

La seva ubicació, descripció i documentació tècnica queda descrita a 
amb la instal·lació hidràulica. 

7. MANUAL DE FUNCIONAMENT ELÈCTRIC
A petició del promotor, s’ha redactat un 
funcionament i el control automàtic del conjunt de dispositius elèctrics i electrònics que 
formen part de tot el procés de tractament de la EDAR industrial

L’objectiu és definir el procés de depuració de manera que:

1. S’obtingui un control centralitzat de la planta de tractament.
2. Es generin seqüències automàtiques.
3. Existeixi la possibilitat de control manual.
4. L’operació per part de l’usuari sigui fàcil i senzilla.

A l’Annex IV es descriu, detalladament, el procés 

 

 

 

 

 

                                                                                
10 Vàlvula motoritzada:  vàlvula actuada per mitjà de l’electricitat.

110 
200 

16
 

La documentació tècnica i tota la informació dels equips hidràulics, canonades i vàlvules 

Els automatismes fan referència a aquells equips que estan comandats per un PLC i que tenen 
a al sistema. 

En aquest cas, els equips utilitzats en aquest procés i que es defineixen com a automatisme 

Cabalímetre magnètic inductiu (electromagnètic): permet una mesura exacte del cabal 
una canonada en un moment determinat sense estar en contacte amb 

el líquid evitant, així, la seva degradació. 
permet conèixer el nivell d’O₂ que hi haurà en el reactor.

La seva ubicació, descripció i documentació tècnica queda descrita a l’Annex III, juntament 

MANUAL DE FUNCIONAMENT ELÈCTRIC 
A petició del promotor, s’ha redactat un manual de funcionament elèctric que descriu

i el control automàtic del conjunt de dispositius elèctrics i electrònics que 
el procés de tractament de la EDAR industrial. 

definir el procés de depuració de manera que: 

S’obtingui un control centralitzat de la planta de tractament. 
Es generin seqüències automàtiques. 
Existeixi la possibilitat de control manual. 

ració per part de l’usuari sigui fàcil i senzilla. 

es descriu, detalladament, el procés d’automatització de la depuradora.

                                                                                                                        
:  vàlvula actuada per mitjà de l’electricitat. 
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16 
 

4 
4 

La documentació tècnica i tota la informació dels equips hidràulics, canonades i vàlvules 

que estan comandats per un PLC i que tenen 

En aquest cas, els equips utilitzats en aquest procés i que es defineixen com a automatisme 

: permet una mesura exacte del cabal 
sense estar en contacte amb 

que hi haurà en el reactor. 

, juntament 

descriurà el 
i el control automàtic del conjunt de dispositius elèctrics i electrònics que 

de la depuradora. 

                                                           



8. RESUM DEL PRESSUPOST
A petició del promotor, el pressupost només inclou el preu dels materials i equips a peu 
d’obra, sense tenir en compte la mà d’obra ni la 
compte l’obra civil ni el cost de la instal·lació elèctrica.

Els preus han estat obtinguts segons 
l’Annex V es desglossa el pressupost

 
CONCEPTE 
 
Capítol I. Conduccions  
Capítol II. Elements de control hidràulic
Capítol III. Bombes 
Capítol IV. Altres equips hidràulics
Capítol V. Automatismes 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
 

 
 

 

PRESSUPOST 
A petició del promotor, el pressupost només inclou el preu dels materials i equips a peu 

compte la mà d’obra ni la instal·lació. Tanmateix, tampoc s’ha tingut en 
l’obra civil ni el cost de la instal·lació elèctrica. 

Els preus han estat obtinguts segons les ofertes aportades pels proveïdors industrials. A 
el pressupost. 

IMPORT (

Capítol II. Elements de control hidràulic  

Capítol IV. Altres equips hidràulics 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 233.194,97
 

Castelldefels, Setembre, 2018

Roger Rosell i Freixas

 

14 

A petició del promotor, el pressupost només inclou el preu dels materials i equips a peu 
, tampoc s’ha tingut en 

els proveïdors industrials. A 

 
IMPORT (€) 

8.856,46 
23.267,76 
47.380,00 

144.392,00 
9.298,75 

233.194,97 

Setembre, 2018 
 

L'alumne 
 
 
 

Roger Rosell i Freixas 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I:  

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 
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1. OBJECTE 
El present annex té com a finalitat descriure i desenvolupar el procés de tractament de les 
aigües residuals produïdes per l’empresa. A petició del promotor, es descriurà el procés 
complet ja que és una manera de comprendre amb facilitat el funcionament de tot el sistema 
concretament, de la proposta d’ampliació.

2. ANTECEDENTS 
Aquesta empresa industrial és localitzada a Olot, la Garrotxa, on es caracteritza per dedicar
al sector càrnic, específicament als embotits (pernil dolç, principalment).

Degut a l’augment de la producció i l’ampliació de la fàbrica, la present empresa disposa d’una 
actual planta de tractament que no és capaç d’eliminar la major part de les càrregues 
contaminants produïdes. No es compleix, per tant, amb l’ordenança d’abocament a la 
Garrotxa. Caldrà modificar la planta i obtenir una solució per tal d’abocar a col·lector municipal 
un estàndard de càrregues contaminants òptimes, a fi d’evitar possibles multes en el cas que 
no es complís el llindar requerit (vegeu apartat 

Per altra banda, l’empresa vol reduir la càrrega contaminant generada per tal d’optimitzar el 
preu per metre cúbic que ha d’abonar a l’ACA en concepte de Cànon de l’aigua.

3. DADES DE DISSENY 

3.1.  CARACTERÍSTIQUES DE LES AIGÜES RESIDUALS A TRACTAR
La caracterització de l’aigua a tractar i que prové de la sortida de l’homogeneïtzador es mostra 
a la taula 1. 

 

Paràmetres 
Cabal diari 

Cabal horari 
Cabal punta 
Temperatura 
pH (interval) 

MES 
DQO 

DQO decantada 
Olis  

Conductivitat 
P total  
Amoni 

NTK 
 

Taula 1. Càrregues contaminants caracteritzades a la sortida de l’homogeneïtzador. Font

té com a finalitat descriure i desenvolupar el procés de tractament de les 
aigües residuals produïdes per l’empresa. A petició del promotor, es descriurà el procés 
complet ja que és una manera de comprendre amb facilitat el funcionament de tot el sistema 
concretament, de la proposta d’ampliació. 

Aquesta empresa industrial és localitzada a Olot, la Garrotxa, on es caracteritza per dedicar
al sector càrnic, específicament als embotits (pernil dolç, principalment). 

oducció i l’ampliació de la fàbrica, la present empresa disposa d’una 
actual planta de tractament que no és capaç d’eliminar la major part de les càrregues 
contaminants produïdes. No es compleix, per tant, amb l’ordenança d’abocament a la 

modificar la planta i obtenir una solució per tal d’abocar a col·lector municipal 
un estàndard de càrregues contaminants òptimes, a fi d’evitar possibles multes en el cas que 
no es complís el llindar requerit (vegeu apartat normativa – punt 3.3.). 

a banda, l’empresa vol reduir la càrrega contaminant generada per tal d’optimitzar el 
que ha d’abonar a l’ACA en concepte de Cànon de l’aigua. 

CARACTERÍSTIQUES DE LES AIGÜES RESIDUALS A TRACTAR 
’aigua a tractar i que prové de la sortida de l’homogeneïtzador es mostra 

Valor  Unitats 
1.000  m³/dia 

42 m³/h 
52,1 m³/h 

15-20 ⁰C 
6,9 – 7,5 Unitats de pH

1.254 mg/l 
3.458 mg/l 
965 mg/l 
473 mg/l 

4.694 μS/cm a 25 
43 mg/l 
26 mg/l 

122 mg/l 

Càrregues contaminants caracteritzades a la sortida de l’homogeneïtzador. Font: promotor. 
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té com a finalitat descriure i desenvolupar el procés de tractament de les 
aigües residuals produïdes per l’empresa. A petició del promotor, es descriurà el procés 
complet ja que és una manera de comprendre amb facilitat el funcionament de tot el sistema i, 

Aquesta empresa industrial és localitzada a Olot, la Garrotxa, on es caracteritza per dedicar-se 

oducció i l’ampliació de la fàbrica, la present empresa disposa d’una 
actual planta de tractament que no és capaç d’eliminar la major part de les càrregues 
contaminants produïdes. No es compleix, per tant, amb l’ordenança d’abocament a la 

modificar la planta i obtenir una solució per tal d’abocar a col·lector municipal 
un estàndard de càrregues contaminants òptimes, a fi d’evitar possibles multes en el cas que 

a banda, l’empresa vol reduir la càrrega contaminant generada per tal d’optimitzar el 

’aigua a tractar i que prové de la sortida de l’homogeneïtzador es mostra 

 
 

Unitats de pH 

S/cm a 25 ⁰C 



La taula 1 mostra la concentració de contaminants que l’empresa emet i que s’hauran de 
reduir per tal de complir amb l’ordenança d’abocament de la Garrotxa. Caldrà, doncs, establir 
uns rendiments de reducció de la contaminació present a l’efluent, intentant que sigu
econòmicament pel client. 

 

3.2. RENDIMENTS DE DEPURACIÓ
 

 Tractament físic-químic: s’han obtingut tenint en compte els assajos jar
tal de conèixer quines dosificacions de coagulant, neutralitzant i floculant són necessàries 
a la flotació i quines són les concentracions de cada càrrega a la sortida de la flotació.
 

 
CÀRREGA 

CONTAMINANT 
ENTRADA FLOTACIÓ 

DQO 3.458
DBO5 2.766
NKT 122
MES 1.254

P total 
 
 

 
 Tractament biològic: donada la sortida de càrregues a la flotació i aplicant els rendiments 

específics que es poden obtenir en un tractament biològic com el que es 
s’obtindrien els valors de sortida indicats a la 
 

 
CÀRREGA 

CONTAMINANT 
ENTRADA 

DQO 1.556
DBO5 1.24
NKT 
MES 31

P total 
 

3.3. NORMATIVA 
L’ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa segueix el Decret 130/2003 de la 
Generalitat de Catalunya, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. Així, doncs, caldrà complir amb la normativa imposada pel
tal d’evitar possibles infraccions. Els límits d’abocament a col·lector municipal per l’EDAR 
industrial a desenvolupares mostren a la 

 

Taula 2. Rendiment en l’eliminació de càrregues a la flotació. Font: enginyeria.

Taula 3. Rendiment en l’eliminació de càrregues al reactor biològic. Font

mostra la concentració de contaminants que l’empresa emet i que s’hauran de 
reduir per tal de complir amb l’ordenança d’abocament de la Garrotxa. Caldrà, doncs, establir 
uns rendiments de reducció de la contaminació present a l’efluent, intentant que sigu

DE DEPURACIÓ 

: s’han obtingut tenint en compte els assajos jar-test realitzats per 
tal de conèixer quines dosificacions de coagulant, neutralitzant i floculant són necessàries 

ació i quines són les concentracions de cada càrrega a la sortida de la flotació.

ENTRADA FLOTACIÓ 
(mg/l) 

RENDIMENT 
(%) 

SORTIDA FLOTACIÓ 
(mg/l) 

3.458 55 1.556 
2.766 55 1.245 
122 72 34 

1.254 75 314 
43 49 22 

: donada la sortida de càrregues a la flotació i aplicant els rendiments 
específics que es poden obtenir en un tractament biològic com el que es 
s’obtindrien els valors de sortida indicats a la taula 3. 

ENTRADA BIOLÒGIC 
(mg/l) 

RENDIMENT 
(%) 

SORTIDA BIOLÒGIC
(mg/l) 

1.556 92 124 
1.245 92 100 

34 55 15 
314 35 204 
22 50 11 

L’ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa segueix el Decret 130/2003 de la 
Generalitat de Catalunya, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. Així, doncs, caldrà complir amb la normativa imposada pel present document per 
tal d’evitar possibles infraccions. Els límits d’abocament a col·lector municipal per l’EDAR 
industrial a desenvolupares mostren a la taula 4. 

Rendiment en l’eliminació de càrregues a la flotació. Font: enginyeria. 

ació de càrregues al reactor biològic. Font: elaboració pròpia. 
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mostra la concentració de contaminants que l’empresa emet i que s’hauran de 
reduir per tal de complir amb l’ordenança d’abocament de la Garrotxa. Caldrà, doncs, establir 
uns rendiments de reducció de la contaminació present a l’efluent, intentant que sigui viable 

test realitzats per 
tal de conèixer quines dosificacions de coagulant, neutralitzant i floculant són necessàries 

ació i quines són les concentracions de cada càrrega a la sortida de la flotació. 

SORTIDA FLOTACIÓ 

: donada la sortida de càrregues a la flotació i aplicant els rendiments 
específics que es poden obtenir en un tractament biològic com el que es proposa, 

BIOLÒGIC 

L’ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa segueix el Decret 130/2003 de la 
Generalitat de Catalunya, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

present document per 
tal d’evitar possibles infraccions. Els límits d’abocament a col·lector municipal per l’EDAR 



 

Paràmetres 
Temperatura 
pH (interval) 

MES 
DBO5 
DQO 

Olis i greixos 
Conductivitat 

P total  
Amoni 

NTK 
 

Tal i com s’ha esmentat al punt 2
que redueixi el cànon de l’aigua que s’ha declarat a l’ACA i optimitzi el preu 
cada paràmetre se li correspon un preu determinat: com més alta és la càrrega més alt serà el 
seu preu. 

La taula 5 fa referència a la màxima concentració de contaminants que l’empresa desitja 
presentar a les aigües de sortida:

 

 
Valor mitjà 
(A) (mg/l) 

Valor màxim (B) 
(mg/l)

  
Matèries en 

suspensió 
(MES) 

194 210

Matèries 
oxidables (2/3 

DQO 
decantada) 

89 110

Sals solubles 4.432 4.580

Matèries 
inhibidores 

(MI) 
1 

Nitrogen (N) 9 

Fòsfor (P) 10 

  

  

Taula 4. Estàndard de càrregues contaminants imposat per la normativa vigent a la Garrotxa. 
d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa.

Taula 5. Càlcul del cànon de l’aigua

Valor límit Unitats 
40 ⁰C 

6 – 9,5 Unitats de pH
300 mg/l 
750 mg/l 

1.500 mg/l 
120 mg/l 

5.000 μS/cm 
50 mg/l 
60 mg/l 
90 mg/l 

punt 2, també s’ha tingut en compte obtenir una qualitat de l’aigua 
que redueixi el cànon de l’aigua que s’ha declarat a l’ACA i optimitzi el preu per metre cúbic
cada paràmetre se li correspon un preu determinat: com més alta és la càrrega més alt serà el 

fa referència a la màxima concentració de contaminants que l’empresa desitja 
presentar a les aigües de sortida: 

Valor màxim (B) 
(mg/l) 

B/A Cp Valor mitjà (C) 

    

210 1,08 1 194 

110 1,24 1,1 89 

4.580 1,03 1 3.882 

4 4 1 1 11,8889 x10

15 1,67 1,5 9 

12 1,2 1,1 10 

 

    
abocament a 

clavegueram (Ka)

    

Estàndard de càrregues contaminants imposat per la normativa vigent a la Garrotxa. Font:
d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa. 

Càlcul del cànon de l’aigua. Font: promotor 
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Unitats de pH 

 

, també s’ha tingut en compte obtenir una qualitat de l’aigua 
per metre cúbic. A 

cada paràmetre se li correspon un preu determinat: com més alta és la càrrega més alt serà el 

fa referència a la màxima concentració de contaminants que l’empresa desitja 

Preu (P) Preu 
Parcial 

C x Cp x P 
(€/m³) 

(€) 

  

0,5011x10-3 0,097213 

1,0023 x10-3 0,098125 

8,0198 x10-6 0,031133 

11,8889 x10-3 0,011889 

0,761 x10-3 0,010274 

1,5222 x10-3 0,0155222 

Preu aigües 
abocades 
(P.ABOC) 

0,263856 

Coeficient 
abocament a 

clavegueram (Ka) 
1,5 

Preu aigües 
abocades a 

sistema 
(P.ABOC.S) 

0,3957838 

Font: Ordenança 



Per tant, segons els rendiments establerts a la línia de tractament proposada (
pot garantir que a la sortida l’aigua clarificada es compleixen ambdós llindars (

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCÉS 
Pel fet d’haver-hi ja una EDAR industrial només s’ha hagut de decidir quin procés biològic s’ha 
d’adoptar a la línia de l’aigua per tal de garantir la correcta eliminació de les càrregues 
contaminants. A criteri de l’enginyeria s’ha decidit 
següents motius [Metcalf & Eddy, 2003

 És un reactor que et redueix l’espai de construcció ja que té la capacitat de degradar 
els contaminants, decantar els sòlids que no són biodegradables i la biomassa 
depuradora en el mateix reactor.

 Té capacitat d’eliminació de carboni i nitrogen.
 No requereix recirculació de la biomassa i, per tant, facilita el control del procés i 

minimitza les instal·lacions.
 Permet l’entrada de cabals intermitents (càrregues diferents).
 Disposa d’una alta flexibilitat de treball a diferents condicions.

5. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS 
A nivell general, una EDAR industrial es divideix en dues línies: la línia de l’aigua i la línia de 
tractament de fangs. La primera ens servirà per clarificar l’
contaminants la més òptima possible i l’altra ens servirà per tractar els residus generats a la 
línia de l’aigua, que seran els fangs obtinguts en el tractament primari i al tractament biològic.

Per una banda, la línia de tractament de l’aigua engloba un pretractament, un tractament 
primari i un tractament secundari que consten de les següents unitats:

1. Arribada de l’influent al pou de bombeig.
2. Filtració amb eliminació de sòlids grollers per mitjà d’un filtre rotatiu.
3. Homogeneïtzació de les aigües residuals.
4. Tractament físic-químic per mitjà d’una flotació.
5. Tractament biològic amb rector discontinu seqüencial (SBR).
6. Sortida de l’efluent tractat a col·lector municipal.

Per altra banda, el procés emprat a la línia de tractament d
processos: 

1. Espessidor de fangs per obtenir un 
2. Dipòsit pulmó de fangs per homogeneïtzar i garantir el funcionament posterior de la 

centrífuga. 
3. Deshidratació per mitjà d’una centrífuga amb condicionament

 
 
 
 

segons els rendiments establerts a la línia de tractament proposada (taules 
pot garantir que a la sortida l’aigua clarificada es compleixen ambdós llindars (taules 4 

JUSTIFICACIÓ DEL PROCÉS SELECCIONAT 
hi ja una EDAR industrial només s’ha hagut de decidir quin procés biològic s’ha 

d’adoptar a la línia de l’aigua per tal de garantir la correcta eliminació de les càrregues 
contaminants. A criteri de l’enginyeria s’ha decidit dimensionar 4 reactors biològics SBR pels 

Metcalf & Eddy, 2003]: 

És un reactor que et redueix l’espai de construcció ja que té la capacitat de degradar 
els contaminants, decantar els sòlids que no són biodegradables i la biomassa 

a en el mateix reactor. 
Té capacitat d’eliminació de carboni i nitrogen. 
No requereix recirculació de la biomassa i, per tant, facilita el control del procés i 
minimitza les instal·lacions. 
Permet l’entrada de cabals intermitents (càrregues diferents). 

posa d’una alta flexibilitat de treball a diferents condicions. 

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS  
A nivell general, una EDAR industrial es divideix en dues línies: la línia de l’aigua i la línia de 
tractament de fangs. La primera ens servirà per clarificar l’aigua i obtenir una reducció de 
contaminants la més òptima possible i l’altra ens servirà per tractar els residus generats a la 
línia de l’aigua, que seran els fangs obtinguts en el tractament primari i al tractament biològic.

actament de l’aigua engloba un pretractament, un tractament 
primari i un tractament secundari que consten de les següents unitats: 

Arribada de l’influent al pou de bombeig. 
Filtració amb eliminació de sòlids grollers per mitjà d’un filtre rotatiu. 

ïtzació de les aigües residuals. 
químic per mitjà d’una flotació. 

Tractament biològic amb rector discontinu seqüencial (SBR). 
Sortida de l’efluent tractat a col·lector municipal. 

Per altra banda, el procés emprat a la línia de tractament de fangs consta dels següents 

Espessidor de fangs per obtenir un contingut en aigua menor. 
Dipòsit pulmó de fangs per homogeneïtzar i garantir el funcionament posterior de la 

Deshidratació per mitjà d’una centrífuga amb condicionament previ amb floculant.
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taules 2 i 3) es 
taules 4 i 5). 

hi ja una EDAR industrial només s’ha hagut de decidir quin procés biològic s’ha 
d’adoptar a la línia de l’aigua per tal de garantir la correcta eliminació de les càrregues 

dimensionar 4 reactors biològics SBR pels 

És un reactor que et redueix l’espai de construcció ja que té la capacitat de degradar 
els contaminants, decantar els sòlids que no són biodegradables i la biomassa 

No requereix recirculació de la biomassa i, per tant, facilita el control del procés i 

A nivell general, una EDAR industrial es divideix en dues línies: la línia de l’aigua i la línia de 
aigua i obtenir una reducció de 

contaminants la més òptima possible i l’altra ens servirà per tractar els residus generats a la 
línia de l’aigua, que seran els fangs obtinguts en el tractament primari i al tractament biològic. 

actament de l’aigua engloba un pretractament, un tractament 

e fangs consta dels següents 

Dipòsit pulmó de fangs per homogeneïtzar i garantir el funcionament posterior de la 

previ amb floculant. 



 

5.1. ESQUEMA DEL PROCÉS 
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6. DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA ADOPTADA 
Aquest apartat pretén definir específicament cadascun dels processos que es duen i es duran a 
terme a l’estació depuradora. 

 

6.1. LÍNIA DE L’AIGUA 
La planta consta d’un pretractament, un tractament primari o físic
secundari o biològic. 

 

6.1.1. PRETRACTAMENT 
El pretractament és aquell procés general que s’utilitza per adequar i preparar 
pels processos de tractament posteriors. El pretractament es distribueix de la següent manera.

 

6.1.1.1. Pou de bombeig 
Les aigües residuals produïdes per l’empresa (1000 m
primer lloc, a un pou de bombeig de 3 m
les diferències de nivell entre les aigües d’entrada amb els processos posteriors (impossibilita 
la sortida de l’efluent per gravetat). Per tant, dues bombes submergibles de 7,23 l/s han estat 
instal·lades a l’interior del pou de bombeig per tal de conduir l’efluent direcció a capçalera.

 

6.1.1.2. Desbast 
Una vegada les bombes submergibles bombegen l’efluent cap al desbast, el filtre comença el 
seu procés. L’objectiu del desbast és eliminar els sòlids grollers pres
per mitjà, en aquest cas, d’un filtre d’escala (MEVA) de pas de malla de 
un cabal punta de 52,1 m³/h. Per tant, la finalitat d’aquest procés és el següent:

 Reduir els sòlids grollers.
 Evitar sedimentacions posteriors.
 Evitar obstruccions en canals, bombes i conduccions generals (problemes mecànics).
 Augmentar el rendiment de depuració en els processos posteriors.

Una vegada acabada la filtració, les aigües residuals són conduïdes, per gravetat, fins al dipòs
homogeneïtzador. 

 

6.1.1.3. Homogeneïtzació 
L’efluent és emmagatzemat en aquest tanc per tal d’aconseguir laminar tan el cabal com les 
càrregues contaminants que hi entren.

DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA ADOPTADA  
Aquest apartat pretén definir específicament cadascun dels processos que es duen i es duran a 

La planta consta d’un pretractament, un tractament primari o físic-químic i d’un tractament 

El pretractament és aquell procés general que s’utilitza per adequar i preparar l’aigua residual 
pels processos de tractament posteriors. El pretractament es distribueix de la següent manera.

Les aigües residuals produïdes per l’empresa (1000 m³/dia) són abocades i retingudes, en 
primer lloc, a un pou de bombeig de 3 m³. Aquest pou de bombeig ha estat construït degut a 
les diferències de nivell entre les aigües d’entrada amb els processos posteriors (impossibilita 
la sortida de l’efluent per gravetat). Per tant, dues bombes submergibles de 7,23 l/s han estat 

s a l’interior del pou de bombeig per tal de conduir l’efluent direcció a capçalera.

Una vegada les bombes submergibles bombegen l’efluent cap al desbast, el filtre comença el 
seu procés. L’objectiu del desbast és eliminar els sòlids grollers presents a les aigües residuals 
per mitjà, en aquest cas, d’un filtre d’escala (MEVA) de pas de malla de 1mm, capaç de tractar 

. Per tant, la finalitat d’aquest procés és el següent: 

Reduir els sòlids grollers. 
posteriors. 

Evitar obstruccions en canals, bombes i conduccions generals (problemes mecànics).
Augmentar el rendiment de depuració en els processos posteriors. 

Una vegada acabada la filtració, les aigües residuals són conduïdes, per gravetat, fins al dipòs

L’efluent és emmagatzemat en aquest tanc per tal d’aconseguir laminar tan el cabal com les 
càrregues contaminants que hi entren. 
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Aquest apartat pretén definir específicament cadascun dels processos que es duen i es duran a 

químic i d’un tractament 

l’aigua residual 
pels processos de tractament posteriors. El pretractament es distribueix de la següent manera. 

/dia) són abocades i retingudes, en 
. Aquest pou de bombeig ha estat construït degut a 

les diferències de nivell entre les aigües d’entrada amb els processos posteriors (impossibilita 
la sortida de l’efluent per gravetat). Per tant, dues bombes submergibles de 7,23 l/s han estat 

s a l’interior del pou de bombeig per tal de conduir l’efluent direcció a capçalera. 

Una vegada les bombes submergibles bombegen l’efluent cap al desbast, el filtre comença el 
ents a les aigües residuals 

, capaç de tractar 

Evitar obstruccions en canals, bombes i conduccions generals (problemes mecànics). 

Una vegada acabada la filtració, les aigües residuals són conduïdes, per gravetat, fins al dipòsit 

L’efluent és emmagatzemat en aquest tanc per tal d’aconseguir laminar tan el cabal com les 



En aquest cas, s’ha aprofitat com a dipòsit l’antic reactor biològic amb una capacitat de 
m³, cosa que representarà un temps de retenció hidràulic (TRH) de 12 hores, aproximadament. 

El procés d’homogeneïtzació es caracteritza per una aeració i agitació que possibilita la 
laminació de cabals i càrregues contaminants. Aquesta aeració és poss
airejador frings que és capaç d’utilitzar l’aire extern per tal de subministrar

L’homogeneïtzació garanteix una sortida de cabal constant i unes càrregues homogènies i 
possibilita una millora de l’eficiència en els processo
de tenir un dipòsit d’aquest tipus són:

 Neutralització dels efluents mitjançant la mescla dels diferents tipus d’aigües residuals 
generades. 

 En cas de fuites o vessaments de productes tòxics, l’homogeneïtzador evi
directe al sistema de depuració, actuant com a element de seguretat i facilitant la seva 
recollida, neutralització i tractament.

Després del procés d’homogeneïtzació, les aigües són 
submergibles cap un procés de tra

 

6.1.2. TRACTAMENT PRIMARI 
El tractament primari consta d’una unitat de tractament físic

Les aigües residuals arriben a la unitat de flotació on seran processades per mitjà d’una 
flotació per aire induït, IAF50, per aconseguir eliminar la major part dels sòlids en suspensió, 
els olis i greixos  de l’aigua d’entrada. És per això que caldrà una dosificació prèvia de 
coagulant, neutralitzant i floculant (polielectròlit) que seran els respons
les càrregues contaminants. L’addició de l’agent coagulant serà gràcies a una bomba 
dosificadora al dipòsit de coagulació, el qual serà el responsable de la mescla del coagulant 
amb l’aigua residual per mitjà d’un agitador a alta v
desestabilitzador de matèria orgànica col·loidal i agrupació de partícules suspeses, donant lloc 
a partícules de grandària superior anomenades coàguls. La coagulació és la principal 
responsable de l’eliminació de la DQO, DBO i 
Tanmateix, en el mateix dipòsit, s’ajustarà el pH de l’aigua residual a través de sosa (NaOH) fins 
a obtenir un pH òptim per la posterior floculació. El valor de pH s’ha pogut determinar 
mitjançant assajos al laboratori i és el punt de consigna del pH
de dosificació de sosa. Després de l’ajust del pH, es realitzarà, finalment, la dosificació amb 
polielectròlit, producte responsable de l’agregació dels coàguls per formar flòculs de
gran. La dosificació es realitzarà per mitjà d’una vàlvula d’injecció directa al dipòsit contigu de 
la coagulació/neutralització. Els flòculs generats seran tractats per tal que siguin capaços de 
separar-se de l’aigua clarificada. 

Per tant, mitjançant la injecció d’aire a pressió, es formaran micro
augmentaran la velocitat d’ascensió dels flòculs produïts degut a la disminució de la seva 
densitat a l’adherir-se amb l’aire. 

En aquest cas, s’ha aprofitat com a dipòsit l’antic reactor biològic amb una capacitat de 
³, cosa que representarà un temps de retenció hidràulic (TRH) de 12 hores, aproximadament. 

El procés d’homogeneïtzació es caracteritza per una aeració i agitació que possibilita la 
laminació de cabals i càrregues contaminants. Aquesta aeració és possible gràcies a un 
airejador frings que és capaç d’utilitzar l’aire extern per tal de subministrar-lo al dipòsit.

L’homogeneïtzació garanteix una sortida de cabal constant i unes càrregues homogènies i 
possibilita una millora de l’eficiència en els processos de tractament posteriors. Els avantatges 
de tenir un dipòsit d’aquest tipus són: 

Neutralització dels efluents mitjançant la mescla dels diferents tipus d’aigües residuals 

En cas de fuites o vessaments de productes tòxics, l’homogeneïtzador evita el seu pas 
directe al sistema de depuració, actuant com a element de seguretat i facilitant la seva 
recollida, neutralització i tractament. 

Després del procés d’homogeneïtzació, les aigües són bombejades per dues bombes 
cap un procés de tractament primari, el tractament físic-químic. 

El tractament primari consta d’una unitat de tractament físic-químic mitjançant una flotació.

arriben a la unitat de flotació on seran processades per mitjà d’una 
, per aconseguir eliminar la major part dels sòlids en suspensió, 

els olis i greixos  de l’aigua d’entrada. És per això que caldrà una dosificació prèvia de 
coagulant, neutralitzant i floculant (polielectròlit) que seran els responsables de l’eliminació de 
les càrregues contaminants. L’addició de l’agent coagulant serà gràcies a una bomba 
dosificadora al dipòsit de coagulació, el qual serà el responsable de la mescla del coagulant 
amb l’aigua residual per mitjà d’un agitador a alta velocitat. Aquest actua com a 
desestabilitzador de matèria orgànica col·loidal i agrupació de partícules suspeses, donant lloc 
a partícules de grandària superior anomenades coàguls. La coagulació és la principal 
responsable de l’eliminació de la DQO, DBO i de la clarificació produïda en aquest tractament. 
Tanmateix, en el mateix dipòsit, s’ajustarà el pH de l’aigua residual a través de sosa (NaOH) fins 
a obtenir un pH òptim per la posterior floculació. El valor de pH s’ha pogut determinar 

al laboratori i és el punt de consigna del pH-metre que controla la bomba 
de dosificació de sosa. Després de l’ajust del pH, es realitzarà, finalment, la dosificació amb 
polielectròlit, producte responsable de l’agregació dels coàguls per formar flòculs de
gran. La dosificació es realitzarà per mitjà d’una vàlvula d’injecció directa al dipòsit contigu de 
la coagulació/neutralització. Els flòculs generats seran tractats per tal que siguin capaços de 

 

nçant la injecció d’aire a pressió, es formaran micro-bombolles que 
augmentaran la velocitat d’ascensió dels flòculs produïts degut a la disminució de la seva 

se amb l’aire.  
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En aquest cas, s’ha aprofitat com a dipòsit l’antic reactor biològic amb una capacitat de 500 
³, cosa que representarà un temps de retenció hidràulic (TRH) de 12 hores, aproximadament.  

El procés d’homogeneïtzació es caracteritza per una aeració i agitació que possibilita la 
ible gràcies a un 

lo al dipòsit. 

L’homogeneïtzació garanteix una sortida de cabal constant i unes càrregues homogènies i 
s de tractament posteriors. Els avantatges 

Neutralització dels efluents mitjançant la mescla dels diferents tipus d’aigües residuals 

ta el seu pas 
directe al sistema de depuració, actuant com a element de seguretat i facilitant la seva 

dues bombes 

químic mitjançant una flotació. 

arriben a la unitat de flotació on seran processades per mitjà d’una 
, per aconseguir eliminar la major part dels sòlids en suspensió, 

els olis i greixos  de l’aigua d’entrada. És per això que caldrà una dosificació prèvia de 
ables de l’eliminació de 

les càrregues contaminants. L’addició de l’agent coagulant serà gràcies a una bomba 
dosificadora al dipòsit de coagulació, el qual serà el responsable de la mescla del coagulant 

elocitat. Aquest actua com a 
desestabilitzador de matèria orgànica col·loidal i agrupació de partícules suspeses, donant lloc 
a partícules de grandària superior anomenades coàguls. La coagulació és la principal 

de la clarificació produïda en aquest tractament. 
Tanmateix, en el mateix dipòsit, s’ajustarà el pH de l’aigua residual a través de sosa (NaOH) fins 
a obtenir un pH òptim per la posterior floculació. El valor de pH s’ha pogut determinar 

metre que controla la bomba 
de dosificació de sosa. Després de l’ajust del pH, es realitzarà, finalment, la dosificació amb 
polielectròlit, producte responsable de l’agregació dels coàguls per formar flòculs de mida més 
gran. La dosificació es realitzarà per mitjà d’una vàlvula d’injecció directa al dipòsit contigu de 
la coagulació/neutralització. Els flòculs generats seran tractats per tal que siguin capaços de 

bombolles que 
augmentaran la velocitat d’ascensió dels flòculs produïts degut a la disminució de la seva 



Figura 2. Tractament primari. Font: elaboració pròpia.

 

Després del procés de flotació, l’efluent es dirigeix, 
biològic. 

 

6.1.3. TRACTAMENT BIOLÒGIC O SECUNDARI
El tractament biològic es realitzarà per mitjà de la instal·lació de 4 reactors discontinus 
seqüencials SBR que actuaran alternadament. Tots 4 seran capaços de treballar realitzant 3 
cicles diaris de 8 hores cadascun. Cada cicle està dividit en diferents fases per tal d’aconseguir 
degradar amb eficàcia les càrregues contaminants i assolir una bona clarificació de l’aigua 
residual. Les fases de cada cicle són les següents:

1. Càrrega 
2. Desnitrificació (si es necessita) 

orgànica 
3. Aeració (eliminació de matèria orgànica i nitrificació)
4. Post-agitació - Desnitrificació endògena (si es n
5. Post-aeració (eliminació de matèria orgànica i nitrificació)
6. Decantació 
7. Buidat i purga dels llots 

Per iniciar els cicles caldrà que la unitat de flotació entri en funcionament a raó de 40
Aquest cabal de tractament al físic
Començarà, doncs, la fase de càrrega (1).

Una vegada carregat, el reactor començarà el cicle d’agitació (2) que ens servirà, en primer 
lloc, perquè els fangs ens quedin en suspensió a l’aigua; en segon lloc, en el c
una càrrega de nitrogen elevada, l’agitació sense aeració permetrà desnitrificar els nitrats 
formats en etapes posteriors que es trobaran en l’aigua que acompanya als fangs sedimentats. 
Com que els bacteris desnitrificants són heteròtrofs, e
matèria orgànica de l’aigua residual que acaba d’entrar.

Tractament primari. Font: elaboració pròpia. 

sprés del procés de flotació, l’efluent es dirigeix, per gravetat, al procés de tractament 

TRACTAMENT BIOLÒGIC O SECUNDARI 
El tractament biològic es realitzarà per mitjà de la instal·lació de 4 reactors discontinus 

alternadament. Tots 4 seran capaços de treballar realitzant 3 
cicles diaris de 8 hores cadascun. Cada cicle està dividit en diferents fases per tal d’aconseguir 
degradar amb eficàcia les càrregues contaminants i assolir una bona clarificació de l’aigua 

idual. Les fases de cada cicle són les següents: 

Desnitrificació (si es necessita) – Agitació sense aeració amb eliminació de matèria 

Aeració (eliminació de matèria orgànica i nitrificació) 
Desnitrificació endògena (si es necessita)  

aeració (eliminació de matèria orgànica i nitrificació) 

 

Per iniciar els cicles caldrà que la unitat de flotació entri en funcionament a raó de 40
Aquest cabal de tractament al físic-químic serà el que entrarà a cadascun dels reactors. 
Començarà, doncs, la fase de càrrega (1). 

Una vegada carregat, el reactor començarà el cicle d’agitació (2) que ens servirà, en primer 
lloc, perquè els fangs ens quedin en suspensió a l’aigua; en segon lloc, en el cas que tinguem 
una càrrega de nitrogen elevada, l’agitació sense aeració permetrà desnitrificar els nitrats 
formats en etapes posteriors que es trobaran en l’aigua que acompanya als fangs sedimentats. 
Com que els bacteris desnitrificants són heteròtrofs, en aquesta fase podran consumir la 
matèria orgànica de l’aigua residual que acaba d’entrar. 
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, al procés de tractament 

El tractament biològic es realitzarà per mitjà de la instal·lació de 4 reactors discontinus 
alternadament. Tots 4 seran capaços de treballar realitzant 3 

cicles diaris de 8 hores cadascun. Cada cicle està dividit en diferents fases per tal d’aconseguir 
degradar amb eficàcia les càrregues contaminants i assolir una bona clarificació de l’aigua 

Agitació sense aeració amb eliminació de matèria 

Per iniciar els cicles caldrà que la unitat de flotació entri en funcionament a raó de 40-50 m³/h. 
el que entrarà a cadascun dels reactors. 

Una vegada carregat, el reactor començarà el cicle d’agitació (2) que ens servirà, en primer 
as que tinguem 

una càrrega de nitrogen elevada, l’agitació sense aeració permetrà desnitrificar els nitrats 
formats en etapes posteriors que es trobaran en l’aigua que acompanya als fangs sedimentats. 

n aquesta fase podran consumir la 



Passat el temps d’agitació, l’aigua residual es mantindrà en aeració constant (3) per aconseguir 
la degradació de les càrregues contaminants carbonoses i transformar
nitrogenades de N orgànic i amoniacal a nitrats. A més, es potencia el contacte de l’efluent 
amb les colònies bacterianes, millorant així el rendiment de degradació de nutrients.

Les dues fases posteriors són de post
casos de necessitats de degradacions posteriors per tal de millorar la qualitat de l’afluent.

Tot seguit, es procedeix a la fase de decantació dels flòculs bacterians en suspensió (6) que 
seran acumulats al fons del dipòs

Per últim, una vegada els flòculs formats hagin decantat, uns embuts hidràulics s’obriran per 
tal d’evacuar l’aigua clarificada obtinguda després del procés de decantació (7). L’aigua 
clarificada anirà, per gravetat, a un dipòsit d’aigua tractada que r
nivell del dipòsit. Si hi ha nivell, l’efluent serà enviat a col·lector municipal. Els llots decantats 
s’extrauran (purga de fangs) i seran enviats directament a la línia de fangs per rebre un 
tractament independent.  

 

6.1.3.1. Dipòsit pulmó d’aigua tractada
La funció d’aquest dipòsit de 100 m
d’aigua tractada (83,3 m³/cicle) comporta abocar un cabal molt gran amb poca estona. 
D’aquesta manera és possible bombejar a clavegueram un 

Posteriorment, l’influent serà enviat a col·lector municipal per mitjà de dues bombes 
submergibles. 

 

6.2. LÍNIA DE FANGS 
La línia de fangs és un procés de tractament independent a la línia de l’aigua, ja que en aquest 
cas es tracten els llots decantats al reactor biològic i els fangs flotants de la unitat de flotació. 

L’objectiu és reduir el màxim contingut d’aigua possible per tal d’obtenir una concentració de 
fangs amb la màxima sequedat. 

 

6.2.1. ESPESSIMENT 
El procés d’espessir és un procés que 
biològic i els resultants de la flotació, els quals contenen un alt contingut d’aigua. Per tant, per 
maximitzar el procés de deshidratació posterior els llots obtinguts seran compactats 
prèviament, a partir del seu propi pes, mitjançant un dipòsit espessidor cònic de 30
D’aquesta manera, a partir d’aquest procés es garanteix un augment de la sequedat del fang 
fins a un 4-7%.  

Els fangs seran bombejats a un següent dipòsit de recepció de fangs,
de començar a preparar els llots per a una posterior deshidratació (vegeu 

Passat el temps d’agitació, l’aigua residual es mantindrà en aeració constant (3) per aconseguir 
la degradació de les càrregues contaminants carbonoses i transformar les càrregues 
nitrogenades de N orgànic i amoniacal a nitrats. A més, es potencia el contacte de l’efluent 
amb les colònies bacterianes, millorant així el rendiment de degradació de nutrients.

Les dues fases posteriors són de post-agitació (4) i post-aeració (5). Ambdues són aplicables en 
casos de necessitats de degradacions posteriors per tal de millorar la qualitat de l’afluent.

Tot seguit, es procedeix a la fase de decantació dels flòculs bacterians en suspensió (6) que 
seran acumulats al fons del dipòsit. 

Per últim, una vegada els flòculs formats hagin decantat, uns embuts hidràulics s’obriran per 
tal d’evacuar l’aigua clarificada obtinguda després del procés de decantació (7). L’aigua 
clarificada anirà, per gravetat, a un dipòsit d’aigua tractada que retindrà les aigües segons el 
nivell del dipòsit. Si hi ha nivell, l’efluent serà enviat a col·lector municipal. Els llots decantats 
s’extrauran (purga de fangs) i seran enviats directament a la línia de fangs per rebre un 

pulmó d’aigua tractada 
La funció d’aquest dipòsit de 100 m³ és de pulmó (retenció de les aigües), ja que la sortida 

/cicle) comporta abocar un cabal molt gran amb poca estona. 
D’aquesta manera és possible bombejar a clavegueram un cabal constant.  

Posteriorment, l’influent serà enviat a col·lector municipal per mitjà de dues bombes 

La línia de fangs és un procés de tractament independent a la línia de l’aigua, ja que en aquest 
ecantats al reactor biològic i els fangs flotants de la unitat de flotació. 

L’objectiu és reduir el màxim contingut d’aigua possible per tal d’obtenir una concentració de 
 

procés d’espessir és un procés que s’utilitza per tractar els fangs que s’obtenen en el reactor 
biològic i els resultants de la flotació, els quals contenen un alt contingut d’aigua. Per tant, per 
maximitzar el procés de deshidratació posterior els llots obtinguts seran compactats 

t, a partir del seu propi pes, mitjançant un dipòsit espessidor cònic de 30
D’aquesta manera, a partir d’aquest procés es garanteix un augment de la sequedat del fang 

Els fangs seran bombejats a un següent dipòsit de recepció de fangs, previ a l’adequador, a fi 
de començar a preparar els llots per a una posterior deshidratació (vegeu plànol 3/7
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Passat el temps d’agitació, l’aigua residual es mantindrà en aeració constant (3) per aconseguir 
les càrregues 

nitrogenades de N orgànic i amoniacal a nitrats. A més, es potencia el contacte de l’efluent 
amb les colònies bacterianes, millorant així el rendiment de degradació de nutrients. 

ció (5). Ambdues són aplicables en 
casos de necessitats de degradacions posteriors per tal de millorar la qualitat de l’afluent. 

Tot seguit, es procedeix a la fase de decantació dels flòculs bacterians en suspensió (6) que 

Per últim, una vegada els flòculs formats hagin decantat, uns embuts hidràulics s’obriran per 
tal d’evacuar l’aigua clarificada obtinguda després del procés de decantació (7). L’aigua 

etindrà les aigües segons el 
nivell del dipòsit. Si hi ha nivell, l’efluent serà enviat a col·lector municipal. Els llots decantats 
s’extrauran (purga de fangs) i seran enviats directament a la línia de fangs per rebre un 

és de pulmó (retenció de les aigües), ja que la sortida 
/cicle) comporta abocar un cabal molt gran amb poca estona. 

Posteriorment, l’influent serà enviat a col·lector municipal per mitjà de dues bombes 

La línia de fangs és un procés de tractament independent a la línia de l’aigua, ja que en aquest 
ecantats al reactor biològic i els fangs flotants de la unitat de flotació.  

L’objectiu és reduir el màxim contingut d’aigua possible per tal d’obtenir una concentració de 

s’utilitza per tractar els fangs que s’obtenen en el reactor 
biològic i els resultants de la flotació, els quals contenen un alt contingut d’aigua. Per tant, per 
maximitzar el procés de deshidratació posterior els llots obtinguts seran compactats 

t, a partir del seu propi pes, mitjançant un dipòsit espessidor cònic de 30 m³. 
D’aquesta manera, a partir d’aquest procés es garanteix un augment de la sequedat del fang 

previ a l’adequador, a fi 
plànol 3/7). 



 

6.2.2. DIPÒSIT ADEQUADOR DE FANGS
El tanc pulmó de fangs és un dipòsit de 35
funcionament en continu de la centrífuga del procés de deshidratació. Per tant, amb una 
funció similar a un homogeneïtzador, aquest prepararà i homogeneïtzarà els llots obtinguts 
per tal de donar una sortida de cabal constant amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la 
deshidratació. 

 

6.2.3. DESHIDRATACIÓ 
El procés de deshidratació de llots es realitza mitjançant una centrífuga, el funcionament del 
qual es basa en l’evacuació forçada de l’aigua present en el fang mitjançant l’acció de la força 
centrífuga, obtenint nivells de sequeda

Per aconseguir-ho, serà necessària la mescla de polielectròlit amb els fangs a partir d’un 
element mesclador situat a l’entrada de la centrífuga. En un dipòsit independent i totalment 
automatitzat de 300 litres es prepararà 

L’aigua obtinguda serà retornada al pou de bombeig per rebre un nou procés de tractament, 
mentre que el fang deshidratat serà abocat a un contenidor per la seva posterior gestió.

 

 

DIPÒSIT ADEQUADOR DE FANGS 
El tanc pulmó de fangs és un dipòsit de 35 m³ que, amb agitació, s’utilitzarà per obtenir un 

nu de la centrífuga del procés de deshidratació. Per tant, amb una 
funció similar a un homogeneïtzador, aquest prepararà i homogeneïtzarà els llots obtinguts 
per tal de donar una sortida de cabal constant amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la 

El procés de deshidratació de llots es realitza mitjançant una centrífuga, el funcionament del 
qual es basa en l’evacuació forçada de l’aigua present en el fang mitjançant l’acció de la força 
centrífuga, obtenint nivells de sequedat entre 20-25%, aproximadament. 

ho, serà necessària la mescla de polielectròlit amb els fangs a partir d’un 
element mesclador situat a l’entrada de la centrífuga. En un dipòsit independent i totalment 
automatitzat de 300 litres es prepararà la dosificació amb el floculant. 

L’aigua obtinguda serà retornada al pou de bombeig per rebre un nou procés de tractament, 
mentre que el fang deshidratat serà abocat a un contenidor per la seva posterior gestió.
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que, amb agitació, s’utilitzarà per obtenir un 
nu de la centrífuga del procés de deshidratació. Per tant, amb una 

funció similar a un homogeneïtzador, aquest prepararà i homogeneïtzarà els llots obtinguts 
per tal de donar una sortida de cabal constant amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la 

El procés de deshidratació de llots es realitza mitjançant una centrífuga, el funcionament del 
qual es basa en l’evacuació forçada de l’aigua present en el fang mitjançant l’acció de la força 

ho, serà necessària la mescla de polielectròlit amb els fangs a partir d’un 
element mesclador situat a l’entrada de la centrífuga. En un dipòsit independent i totalment 

L’aigua obtinguda serà retornada al pou de bombeig per rebre un nou procés de tractament, 
mentre que el fang deshidratat serà abocat a un contenidor per la seva posterior gestió. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II:  

CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
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1. OBJECTE 
El present annex té, com a objecte, detallar el procés de càlcul pel dimensionament de 4 
reactors biològics SBR amb una capacitat de 500 m

2. ANTECEDENTS 
Així com ja s’ha justificat a l’Annex I
terme degut a les noves ampliacions de fàbrica. Es preveu un augment de les aigües residuals 
produïdes i, per tant, caldrà augmentar la capacitat de treball de la planta per complir amb la 
normativa vigent. 

3. CONDICIONANTS 

3.1. AFLUENT 
Les característiques de l’afluent ja són detallades a l’

A partir de les dades aportades pel promotor s’ha pogut dimensionar la fase del tractament 
biològic. Les càrregues contaminants a la sortida de l’homogeneïtzació s

 

Paràmetres 
Cabal diari (previst) 

Cabal horari (calculat) 
Cabal punta 
Temperatura 
pH (interval) 

MES 
DQO 

DQO decantada 
Olis  

Conductivitat 
P total  
Amoni 

NTK 
 

3.2. NORMATIVA 
El dimensionament per l’ampliació de la planta 
imposades per l’ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa, a fi d’evitar 
possibles sancions en els casos de no complir amb els llindars d’abocament i, també, per a una 
optimització del Cànon de l’Aigu

Taula 1. Característiques de l’influent a la sortida de l’homogeneïtzador. Font

El present annex té, com a objecte, detallar el procés de càlcul pel dimensionament de 4 
SBR amb una capacitat de 500 m³ per reactor (2000 m³ totals).  

nnex I, la proposta d’ampliació de la EDAR industrial s’ha dut a 
terme degut a les noves ampliacions de fàbrica. Es preveu un augment de les aigües residuals 
produïdes i, per tant, caldrà augmentar la capacitat de treball de la planta per complir amb la 

Les característiques de l’afluent ja són detallades a l’Annex I.  

A partir de les dades aportades pel promotor s’ha pogut dimensionar la fase del tractament 
biològic. Les càrregues contaminants a la sortida de l’homogeneïtzació són, segons la 

Valor  Unitats 
1.000  m³/dia 

42 m³/h 
52 m³/h 

15-20 °C 
6,9 – 7,5 Unitats de pH

1.254 mg/l 
3.458 mg/l 
965 mg/l 
472 mg/l 

4.694 μS/cm a 25 °C
43 mg/l 
26 mg/l 

122 mg/l 

El dimensionament per l’ampliació de la planta s’ha dut a terme d’acord a les condicions 
imposades per l’ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa, a fi d’evitar 
possibles sancions en els casos de no complir amb els llindars d’abocament i, també, per a una 
optimització del Cànon de l’Aigua per reduir costos. 

a la sortida de l’homogeneïtzador. Font: promotor. 
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El present annex té, com a objecte, detallar el procés de càlcul pel dimensionament de 4 

proposta d’ampliació de la EDAR industrial s’ha dut a 
terme degut a les noves ampliacions de fàbrica. Es preveu un augment de les aigües residuals 
produïdes i, per tant, caldrà augmentar la capacitat de treball de la planta per complir amb la 

A partir de les dades aportades pel promotor s’ha pogut dimensionar la fase del tractament 
ón, segons la taula 1: 

 
 

Unitats de pH 

a 25 °C 

s’ha dut a terme d’acord a les condicions 
imposades per l’ordenança d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa, a fi d’evitar 
possibles sancions en els casos de no complir amb els llindars d’abocament i, també, per a una 



4. BASES DE CÀCUL  
S’ha tingut en compte 3 metodologies diferents, amb la finalitat d’ampliar les capacitats de 
dimensionament i comparar els resultats obtinguts amb cadascuna. Les 3 metodologies 
utilitzades són: 

1. Base de càlcul aportada p
2. Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 

reutilización. Tercera Edición. Mc Graw Hill.
3. Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 2003. 

Mc Graw Hill. 
 

4.1. JUSTIFICACIÓ DE LA BASE DE CÀLCUL SELECCIONADA
Pel càlcul de la fase del tractament biològic (vegeu 
decidit utilitzar, a petició de l’enginyeria, la seva base de càlcul. Per comprovar la coherència 
de resultats s’ha decidit contrastar
i optimitzar el funcionament de la planta.

5. DIMENSIONAMENT DEL REACTOR BIOLÒGIC PER ELIMINACIÓ DE 
MATÈRIA ORGÀNICA CARBONOSA 

 

5.1. SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS
Pel dimensionament del reactor biològic s’ha de tenir en compte certs aspectes que són 
essencials per garantir el seu funcionament.

En primer lloc, s’ha de conèixer el cabal de sortida de l’homogeneïtzador:

Qdiari (m³/dia)
Unitats RB
Qdiari per 
Cicles diaris
Cada cicle
1 cicle (hores) 
Qsortida_homo (m³/h)

 

Per tal de calcular el cabal de sortida de 
de treball (1000 m³/dia). Sabent que es disposarà de 4 SBR es calcula el cabal diari de treball 
per cada reactor. 

 

 

 

 

S’ha tingut en compte 3 metodologies diferents, amb la finalitat d’ampliar les capacitats de 
dimensionament i comparar els resultats obtinguts amb cadascuna. Les 3 metodologies 

Base de càlcul aportada per l’enginyeria. 
Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 
reutilización. Tercera Edición. Mc Graw Hill. 

Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 2003. Fourth Edition. 

BASE DE CÀLCUL SELECCIONADA 
càlcul de la fase del tractament biològic (vegeu plànols 3/7, 6/7 i 7/7 – DOCUMENT 

decidit utilitzar, a petició de l’enginyeria, la seva base de càlcul. Per comprovar la coherència 
contrastar-los amb les dues altres fonts seleccionades, a fi d’assegurar 

i optimitzar el funcionament de la planta. 

DIMENSIONAMENT DEL REACTOR BIOLÒGIC PER ELIMINACIÓ DE 
MATÈRIA ORGÀNICA CARBONOSA  

SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS 
reactor biològic s’ha de tenir en compte certs aspectes que són 

essencials per garantir el seu funcionament. 

ixer el cabal de sortida de l’homogeneïtzador: 

Qdiari (m³/dia) 1.000 
Unitats RB 4 
Qdiari per reactor (m³/dia) 250 
Cicles diaris 3 
Cada cicle (m³/cicle) 83,3 

(hores)  2 
Qsortida_homo (m³/h) 42 

Per tal de calcular el cabal de sortida de l’homogeneïtzador s’ha de saber quin és el cabal diari 
/dia). Sabent que es disposarà de 4 SBR es calcula el cabal diari de treball 

Taula 2. Selecció paràmetres inicials pel 
càlcul del cabal de sotida de 
l’homogeneïtzador. Font: elaboració 
pròpia. 
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S’ha tingut en compte 3 metodologies diferents, amb la finalitat d’ampliar les capacitats de 
dimensionament i comparar els resultats obtinguts amb cadascuna. Les 3 metodologies 

Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 

Fourth Edition. 

DOCUMENT II) s’ha 
decidit utilitzar, a petició de l’enginyeria, la seva base de càlcul. Per comprovar la coherència 

los amb les dues altres fonts seleccionades, a fi d’assegurar 

DIMENSIONAMENT DEL REACTOR BIOLÒGIC PER ELIMINACIÓ DE 

reactor biològic s’ha de tenir en compte certs aspectes que són 

l’homogeneïtzador s’ha de saber quin és el cabal diari 
/dia). Sabent que es disposarà de 4 SBR es calcula el cabal diari de treball 

Selecció paràmetres inicials pel 
càlcul del cabal de sotida de 
l’homogeneïtzador. Font: elaboració 



Equació 1: 

Qdiari 

 Substituint a l’equació 1 s’obté:

Qdiari per

Cada reactor tindrà la capacitat de realitzar 3 càrregues diàries. El volum d’aigua abocat a cada 
càrrega del cicle serà, segons l’equació 2

Equació 2: 

Càrrega =  

El temps aproximat per a cada càrrega serà de 2 hores. Per tant, per saber el cabal necessari 
que s’haurà de bombejar des de l’homogeneïtzador caldrà relacionar el volum abocat (83,3 
m³/càrrega) pel temps de càrrega (2 h).

Equació 3: 

𝐐𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐝𝐚_𝐡𝐨𝐦𝐨

 

En segon lloc, pel dimensionament del reactor biològic és necessari conèixer quines són les 
càrregues contaminants a la sortida de la unitat de flotació. Com que, per gravetat, l’afluen
dirigirà cap al reactor biològic, la concentració dels contaminants a la sortida de la flotació serà 
la mateixa que a l’entrada del tractament secundari. 

Segons la qualitat de l’efluent que cal obtenir al final del tractament (
rendiments mínims a assolir es mostren a la 

 

CÀRREGA 
CONTAMINANT 

ENTRADA BIOLÒGIC 

DQO 1.556
DBO5 1.245
NKT 
MES 314

P total 

 

 

Taula 3. Eliminació de la concentració de contaminants al tractament biològic. Font

 per reactor (m³/dia) =  
Qdiari

Nº reactors
  

s’obté: 

per reactor =  
1.000 m³/dia

4 unitats
= 250 m³/dia 

Cada reactor tindrà la capacitat de realitzar 3 càrregues diàries. El volum d’aigua abocat a cada 
equació 2: 

 
250 m³/dia · reactor

3 càrregues
= 83,3 m³/càrrega 

El temps aproximat per a cada càrrega serà de 2 hores. Per tant, per saber el cabal necessari 
que s’haurà de bombejar des de l’homogeneïtzador caldrà relacionar el volum abocat (83,3 

/càrrega) pel temps de càrrega (2 h). 

𝐡𝐨𝐦𝐨 =  
𝟖𝟑, 𝟑 𝐦³/𝐜à𝐫𝐫𝐞𝐠𝐚

𝟐 𝐡
= 𝟒𝟐 𝐦³/𝐡 

En segon lloc, pel dimensionament del reactor biològic és necessari conèixer quines són les 
càrregues contaminants a la sortida de la unitat de flotació. Com que, per gravetat, l’afluen
dirigirà cap al reactor biològic, la concentració dels contaminants a la sortida de la flotació serà 
la mateixa que a l’entrada del tractament secundari.  

Segons la qualitat de l’efluent que cal obtenir al final del tractament (Annex I - 
rendiments mínims a assolir es mostren a la taula 3. 

ENTRADA BIOLÒGIC 
(mg/l) 

RENDIMENT (%) SORTIDA BIOLÒGIC 
(mg/l) 

1.556 92 124 
1.245 92 100 

34 55 15 
314 35 204 
22 50 11 

Eliminació de la concentració de contaminants al tractament biològic. Font: elaboració  pròpia.
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Cada reactor tindrà la capacitat de realitzar 3 càrregues diàries. El volum d’aigua abocat a cada 

El temps aproximat per a cada càrrega serà de 2 hores. Per tant, per saber el cabal necessari 
que s’haurà de bombejar des de l’homogeneïtzador caldrà relacionar el volum abocat (83,3 

En segon lloc, pel dimensionament del reactor biològic és necessari conèixer quines són les 
càrregues contaminants a la sortida de la unitat de flotació. Com que, per gravetat, l’afluent es 
dirigirà cap al reactor biològic, la concentració dels contaminants a la sortida de la flotació serà 

 taula 5) els 

SORTIDA BIOLÒGIC 

pròpia. 



Per últim, si el tipus de reactor a dimensionar és del tipus SBR (sequencing batch reactor) cal 
saber quins són els paràmetres de dimensionament teòrics per aquest tipus de reactor. Segons 
la taula 4 [Metcalf & Eddy, 1995]

 

 

Tipus de procés 
Càrrega màssica (Cm) 
SRT  
Càrrega volumètrica (Cv) 
SSV 
TRH (Q/V) 
Relació recirculació (Qr/Q) 

  

 

5.2. CÀRREGA MÀSSICA 
La càrrega màssica és un paràmetre que indica la relació entre els nivells de càrrega orgànica 
que entren diàriament al reactor i de la quantitat de microorganismes que presenta. 
Representa la càrrega de treball del sistema. L’expressió que permet obtenir un valor de Cm 
s’adjunta a l’equació 4. 

Equació 4: 

Cm(kg DBO

Pel seu càlcul s’ha de determinar, prèviament, el volum necessari al sistema.

 

5.2.1. CÀLCUL DEL VOLUM 
Per tal de poder calcular el volum total necessari al reactor biològic, es suposa un valor per la 
càrrega màssica (Cm). Com que es pretendrà nitrificar, una aproximació de Cm 
correcte, ja que s’agafa un valor mig al paràmetre teòric de 
altres paràmetres són coneguts, es calcula el volum total necessari.

Equació 5: 

La concentració de microorganismes volàtils (SSV) que presentarà el reactor biològic és un 
valor estàndard que s’ha d’establir segons els nivells que es vulgui al reactor. Com més gran 
sigui el valor fixat més petit serà el volum del reactor. A criteri de l’enginyeria s’ha escollit un 
valor de 4,5 kg SSV/m³. 

Per tant, substituint els valors a l’

Taula 4. Paràmetres teòrics de dimensionament en un reactor SBR. Font: 

Per últim, si el tipus de reactor a dimensionar és del tipus SBR (sequencing batch reactor) cal 
saber quins són els paràmetres de dimensionament teòrics per aquest tipus de reactor. Segons 

[Metcalf & Eddy, 1995], aquests paràmetres són: 

SBR - 
0,05-0,3 Kg DBO5/KgSSV.d 
10-30 dies 
0,08-0,24 Kg DBO5/m3.dia 
1.500-5.000 mg/l 
12-50 hores 
NA - 

La càrrega màssica és un paràmetre que indica la relació entre els nivells de càrrega orgànica 
que entren diàriament al reactor i de la quantitat de microorganismes que presenta. 
Representa la càrrega de treball del sistema. L’expressió que permet obtenir un valor de Cm 

( DBO₅/ kg SSV · d) =  
Q · DBO₅_entrada

SSV · V
 

Pel seu càlcul s’ha de determinar, prèviament, el volum necessari al sistema. 

Per tal de poder calcular el volum total necessari al reactor biològic, es suposa un valor per la 
càrrega màssica (Cm). Com que es pretendrà nitrificar, una aproximació de Cm 
correcte, ja que s’agafa un valor mig al paràmetre teòric de Cm (taula 4). Per tant, com que els 
altres paràmetres són coneguts, es calcula el volum total necessari. 

V(m³) =  
Q · DBO₅_eliminada

SSV · Cm
 

La concentració de microorganismes volàtils (SSV) que presentarà el reactor biològic és un 
’ha d’establir segons els nivells que es vulgui al reactor. Com més gran 

sigui el valor fixat més petit serà el volum del reactor. A criteri de l’enginyeria s’ha escollit un 

Per tant, substituint els valors a l’equació 5 s’obté un volum igual a: 

. Paràmetres teòrics de dimensionament en un reactor SBR. Font: Metcalf & Eddy, 1995.
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Per últim, si el tipus de reactor a dimensionar és del tipus SBR (sequencing batch reactor) cal 
saber quins són els paràmetres de dimensionament teòrics per aquest tipus de reactor. Segons 

La càrrega màssica és un paràmetre que indica la relació entre els nivells de càrrega orgànica 
que entren diàriament al reactor i de la quantitat de microorganismes que presenta. 
Representa la càrrega de treball del sistema. L’expressió que permet obtenir un valor de Cm 

Per tal de poder calcular el volum total necessari al reactor biològic, es suposa un valor per la 
càrrega màssica (Cm). Com que es pretendrà nitrificar, una aproximació de Cm = 0,15 és 

). Per tant, com que els 

La concentració de microorganismes volàtils (SSV) que presentarà el reactor biològic és un 
’ha d’establir segons els nivells que es vulgui al reactor. Com més gran 

sigui el valor fixat més petit serà el volum del reactor. A criteri de l’enginyeria s’ha escollit un 

1995. 



V =  
1.000 m³/dia ·  (

4,5 kg SSV

El volum mínim necessari per garantir el funcionament del reactor és 1.697 m³.

Es sobredimensiona el reactor aproximadament un 15% a criteri de l’eng
instal·lació tingui un cert marge d’actuació derivat de possibles creixements futurs de fàbrica. 
El volum final seleccionat és 2.000 m³.

Com que la fase del tractament biològic està distribuït en 4 SBR, cada unitat tindrà una 
capacitat total de 500 m³. 

 

5.2.2. TEMPS DE RETENCIÓ HIDRÀULIC NOMINAL (TRHn)
El TRHn es defineix com la relació entre el volum del reactor i el cabal a tractar.

Equació 6: 

TRH (

Pel fet d’haver-hi tres cicles diaris comportarà un TRHn de 16h. Aquests valors són coherents 
amb el que indica la bibliografia consultada a la 

 

5.2.3. CÀLCUL DE LA CÀRREGA MÀSSICA 
Una vegada coneguts tan el volum total com el

Substituint, per tant, a l’equació 4

 

Cm =  
1.000 m³/d 

4,5 kg SSV

 

El valor de Cm obtingut és coherent segons el rang teòric que ens dóna la taula de
Eddy, 1995 (taula 4). 

 

5.2.4. CÀLCUL DE LA CÀRREGA VOLUMÈTRICA 
La càrrega volumètrica, en canvi, no té en compte la quantitat de microorganismes que hi ha al 
reactor biològic. Tot i així, relaciona la càrrega orgànica present al reactor amb la 
total del sistema. 

 

 

(1,245 kgDBO₅/m³ − 0,1 kgDBO₅/m³)

SSV/m³ · 0,15 kg DBO₅/kg SSV · d
= 1.697 m

El volum mínim necessari per garantir el funcionament del reactor és 1.697 m³. 

Es sobredimensiona el reactor aproximadament un 15% a criteri de l’enginyeria per tal que la 
instal·lació tingui un cert marge d’actuació derivat de possibles creixements futurs de fàbrica. 
El volum final seleccionat és 2.000 m³. 

Com que la fase del tractament biològic està distribuït en 4 SBR, cada unitat tindrà una 

TEMPS DE RETENCIÓ HIDRÀULIC NOMINAL (TRHn) 
El TRHn es defineix com la relació entre el volum del reactor i el cabal a tractar. 

(h) =  
V

Q
=

500 m³

250 m³/d
= 2 d = 48 h 

hi tres cicles diaris comportarà un TRHn de 16h. Aquests valors són coherents 
amb el que indica la bibliografia consultada a la taula 4 (Metcalf & Eddy, 1995). 

CÀLCUL DE LA CÀRREGA MÀSSICA (Cm) 
Una vegada coneguts tan el volum total com els altres paràmetres s’obté un valor real de Cm.

equació 4, s’obté: 

 · 1,245 kg DBO₅/m³

SSV/m³ · 2.000 m³
= 0,14 kg DBO₅/ kg SSV · d 

El valor de Cm obtingut és coherent segons el rang teòric que ens dóna la taula de

CÀLCUL DE LA CÀRREGA VOLUMÈTRICA (Cv) 
La càrrega volumètrica, en canvi, no té en compte la quantitat de microorganismes que hi ha al 
reactor biològic. Tot i així, relaciona la càrrega orgànica present al reactor amb la 
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m³ 

inyeria per tal que la 
instal·lació tingui un cert marge d’actuació derivat de possibles creixements futurs de fàbrica. 

Com que la fase del tractament biològic està distribuït en 4 SBR, cada unitat tindrà una 

hi tres cicles diaris comportarà un TRHn de 16h. Aquests valors són coherents 

s altres paràmetres s’obté un valor real de Cm. 

 

El valor de Cm obtingut és coherent segons el rang teòric que ens dóna la taula de Metcalf & 

La càrrega volumètrica, en canvi, no té en compte la quantitat de microorganismes que hi ha al 
reactor biològic. Tot i així, relaciona la càrrega orgànica present al reactor amb la capacitat 



Equació 7: 

Cv(kg 

Substituint els valors a l’equació 7

Cv =  
1.000 m³/

En aquest cas, el valor obtingut per Cv és elevat (de l’ordre 
Això vol dir que el volum seleccionat és petit per la càrrega orgànica present. Tot i així, és un 
paràmetre que en enginyeria és prescindible. Per tant, com que el valor de la càrrega màssica 
obtingut és coherent es procedeix 

 

5.2.5. FANGS EN EXCÉS (Fex) 
Els fangs en excés és un càlcul que et permet conèixer l’excedent de biomassa degut al seu 
creixement i que, per tant, haurà de ser purgada.

 

5.2.5.1. Càlcul de Fex 
L’equació 8 és una variant del llibre 
DBO₅ a partir d’un factor de seguretat de 1,2.

Equació 8: 

Fex (kg SSV/dia) = [1,2

Per tant, substituint a l’equació 8

Fex = [1,2 · 0,14 kg DBO₅/

· (1.245 kg

 

Cal tenir en compte que la relació SS/DBO
reactor biològic. 

 

5.2.5.2. Alternativa de càlcul dels fangs en
S’ha tornat a calcular els fangs en excés per garantir que el resultat obtingut a l’
coherent. Aquest mètode relaciona la càrrega màssica amb la DBO

 

(  DBO₅/ m³ · d) =  
Q · DBO₅_entrada

V
 

equació 7 s’obté que la Cv serà: 

/d · 1,245 kg DBO₅/m³

2.000 m³
= 0,62 kg DBO₅/ m³ · d 

En aquest cas, el valor obtingut per Cv és elevat (de l’ordre de 3 vegades aproximadament). 
Això vol dir que el volum seleccionat és petit per la càrrega orgànica present. Tot i així, és un 
paràmetre que en enginyeria és prescindible. Per tant, com que el valor de la càrrega màssica 
obtingut és coherent es procedeix amb l’actual metodologia de càlcul. 

Els fangs en excés és un càlcul que et permet conèixer l’excedent de biomassa degut al seu 
creixement i que, per tant, haurà de ser purgada. 

és una variant del llibre DEGREMÓNT, 1976, i relaciona la càrrega màssica, MES i 
₅ a partir d’un factor de seguretat de 1,2. 

· Cm , + 0,15 ·
MES

DBO₅
− 0,6 · DBO₅eliminada

equació 8 s’obté uns fangs en excés totals de: 

/ kg SSV · d , + 0,15 ·
314 kg MES/d

1.245 kg DBO₅/d 
−

kg DBO₅/d − 100 kg DBO₅/d) = 812 kg SSV/dia 

Cal tenir en compte que la relació SS/DBO₅ s’ha d’agafar a partir de la càrrega d’entrada al 

dels fangs en excés 
S’ha tornat a calcular els fangs en excés per garantir que el resultat obtingut a l’equació 8 
coherent. Aquest mètode relaciona la càrrega màssica amb la DBO₅ eliminada. 
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de 3 vegades aproximadament). 
Això vol dir que el volum seleccionat és petit per la càrrega orgànica present. Tot i així, és un 
paràmetre que en enginyeria és prescindible. Per tant, com que el valor de la càrrega màssica 

Els fangs en excés és un càlcul que et permet conèixer l’excedent de biomassa degut al seu 

i relaciona la càrrega màssica, MES i 

eliminada 

0,6

àrrega d’entrada al 

equació 8 és 



En primer lloc, es dimensiona una gràfica que relacioni la càrrega màssica amb els grams de 
matèria seca per kg de DBO degradada:

 

 

 

 

Figura 1. Producció de matèria seca segons Cm. Font

 

 

 

 

Segons la càrrega màssica obtinguda (0,14 kg DBO
obtinguda a la figura 1 present a la gràfica s’obtindrà els grams de matèria seca que es 
produiran per cada gram de matèria orgànica biodegradada.

Equació 9: 

MS

Substituint la Cm obtinguda a l’equació 9

MS = 0,232 · ln(0,14 kg

Els fangs en excés present al sistema serà segons l’

Equació 10: 

Fex (kg SSV/dia

y = 0,232ln(x) + 1,146
R² = 0,982

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

0 2
Cm (kg DBO/ kg SSV·d)

En primer lloc, es dimensiona una gràfica que relacioni la càrrega màssica amb els grams de 
matèria seca per kg de DBO degradada: 

segons Cm. Font: elaboració pròpia. 

Segons la càrrega màssica obtinguda (0,14 kg DBO₅/kg SSV·d), aplicant l’equació logarítmica 
present a la gràfica s’obtindrà els grams de matèria seca que es 

produiran per cada gram de matèria orgànica biodegradada. 

MS = 0,232 · ln (Cm) + 1,146 

equació 9: 

kg DBO₅/kg SSV · d) + 1,146 = 0,687 g MS/g DBO

Els fangs en excés present al sistema serà segons l’equació 10. 

dia) = MS · (DBO₅entrada −  DBO₅sortida) · Q 

A partir de la Càrrega Màssica

X 
Cm (kg DBO/kg 

SSV·d) 
0,02 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 

5 

y = 0,232ln(x) + 1,146

4 6

g
 M

S
/ 

D
B
O

 d
eg

ra
d
ad

a
Cm (kg DBO/ kg SSV·d)

Producció de fangs

Taula 5. Relació Cm i matèria seca.
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En primer lloc, es dimensiona una gràfica que relacioni la càrrega màssica amb els grams de 

₅/kg SSV·d), aplicant l’equació logarítmica 
present a la gràfica s’obtindrà els grams de matèria seca que es 

DBO₅ 

A partir de la Càrrega Màssica 

Y 
(g MS/gDBO 
degradada) 

0,27 
0,54 
0,63 
0,7 

0,75 
0,79 
0,83 
0,89 
0,95 
0,99 
1,02 
1,05 
1,07 
1,1 

1,31 
1,4 

1,426 
1,45 
1,46 
1,47 

1,485 

1,5 

Relació Cm i matèria seca. Font: enginyeria. 



Fex = 0,687 g MS/g DBO

= 726,81

Els fangs en excés obtinguts tenen un valor similar amb l’anterior procediment.

 

5.2.6. TEMPS DE RETENCIÓ CEL·LULAR 
El temps de retenció cel·lular és el temps de permanència 
reactor biològic. El seu càlcul relaciona la massa de fang present al reactor amb la massa de 
fangs extrets del sistema. 

Equació 11: 

TRC (dies) =  
V

El TRC obtingut quadra amb el teòric, establert a la 

6. NECESSITATS D’OXIGEN
En aquest punt es detalla el procés de càlcul de les necessitats d’oxigen al reactor biològic, així 
com també de l’aportació d’oxigen total per tal de garantir l’aeració als 4 react

 

6.1. DEMANDA TEÒRICA D’OXIGEN
La demanda teòrica d’oxigen al reactor serà calculada de la mateixa manera a temperatura 
màxima i mínima (25-15 ⁰C, respectivament). L’expressió que determina les necessitats 
mínimes d’oxigen que es requereix al tractament bi

Equació 12: 

AOR(kg O₂/dia) = a · DBO eliminada

Analitzant la present expressió, s’observa com aquesta està distribuïda en 4 parts: 

- síntesi cel·lular   
- respiració bassal o endògena dels bacteris heteròtrofs
- nitrificació   
- desnitrificació   

S’ha descartat la desnitrificació, ja que amb el temps d’agitació establert (
Per tant, només tindrem en compte la nit

Els coeficients cinètics a i b han estat obtinguts a partir de la 
paràmetres en funció de la càrrega màssica.

 

 

DBO₅ · (1,245 kg DBO₅/m³ −  0,1 kg DBO₅/m³) · 1.000

81 kg SSV/dia 

Els fangs en excés obtinguts tenen un valor similar amb l’anterior procediment. 

TEMPS DE RETENCIÓ CEL·LULAR (TRC) 
El temps de retenció cel·lular és el temps de permanència dels microorganismes dins del 
reactor biològic. El seu càlcul relaciona la massa de fang present al reactor amb la massa de 

V · SSV

Fex
=

2.000 m³ · 4,5 kg SSV/m³

812 kg SSV/d
= 11 dies 

eòric, establert a la taula 4 (Metcalf & Eddy, 1995). 

NECESSITATS D’OXIGEN 
En aquest punt es detalla el procés de càlcul de les necessitats d’oxigen al reactor biològic, així 
com també de l’aportació d’oxigen total per tal de garantir l’aeració als 4 reactors. 

DEMANDA TEÒRICA D’OXIGEN 
La demanda teòrica d’oxigen al reactor serà calculada de la mateixa manera a temperatura 

⁰C, respectivament). L’expressió que determina les necessitats 
mínimes d’oxigen que es requereix al tractament biològic s’adjunta a l’equació 12. 

eliminada/d + b · SSV · Vr + 4,57 · NKT/d − 2,86 · NO

Analitzant la present expressió, s’observa com aquesta està distribuïda en 4 parts:  

     a · DBO₅ 
endògena dels bacteris heteròtrofs  b · SSV · Vr 

     4,57 · NKT 
      −2,86 · NO

S’ha descartat la desnitrificació, ja que amb el temps d’agitació establert (Annex I) és suficient. 
Per tant, només tindrem en compte la nitrificació. 

han estat obtinguts a partir de la taula 6 que relaciona ambdós 
paràmetres en funció de la càrrega màssica. 
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000 m³

dels microorganismes dins del 
reactor biològic. El seu càlcul relaciona la massa de fang present al reactor amb la massa de 

 

En aquest punt es detalla el procés de càlcul de les necessitats d’oxigen al reactor biològic, així 
 

La demanda teòrica d’oxigen al reactor serà calculada de la mateixa manera a temperatura 
⁰C, respectivament). L’expressió que determina les necessitats 

 

NO₃ reduït 

 

 

 
NO₃ reduït 

) és suficient. 

que relaciona ambdós 



 

CM  (kg O
0,04 
0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,7 
1,0 
1,1 

     

Com que la càrrega màssica té per valor 0,14 kg DBO
respectivament: a (0,625) i b (0,07).

Substituint cadascun dels valors a l’

AOR = 0,625 · 1.245 kg DBO₅

= 1.548 kg O₂

En el cas que vulguem conèixer les necessitats d’oxigen per hora:

Equació 12.1: 

AOR =

 

També es vol calcular la demanda d’oxigen màxima necessària al reactor. Per determinar
s’aplicaran factors de correcció punta per cabal (1,25) i per càrrega (1,5). Aquests coeficients 
punta s’aplicaran a la síntesi i a la nitrificació.

Equació 12.2: 

AOR (màxim) = 𝟏, 𝟐𝟓 · 0,625

· 31 kg NKT

Per hora (equació 12.1): 

AOR (màxim

 

 

 

Taula 6.
consum d’oxigen per a l’eliminació de matèria 
orgànica. Font: 

a 
(kg O₂/ DBO₅eliminada) 

b 
(kg O₂/ kg SSV·d) 

0,7 0,02 
0,66 0,04 

0,625 0,07 
0,59 0,09 

0,555 0,11 
0,53 0,12 
0,5 0,12 
0,5 0,13 
0,5 0,14 
0,5 0,14 

 

Com que la càrrega màssica té per valor 0,14 kg DBO₅/kg SSV·d interpolant s’ha obtingut 
(0,07). 

Substituint cadascun dels valors a l’equació 12 s’obté que la demanda teòrica d’oxigen és:

₅/d + 0,07 · 4,5 kg SSV/m³ · 2.000 m³ + 4,57 · 31 kg

₂/dia 

En el cas que vulguem conèixer les necessitats d’oxigen per hora: 

=
1.548 kg O₂/dia 

24 h
= 64,5 kg O₂/hora 

calcular la demanda d’oxigen màxima necessària al reactor. Per determinar
s’aplicaran factors de correcció punta per cabal (1,25) i per càrrega (1,5). Aquests coeficients 
punta s’aplicaran a la síntesi i a la nitrificació. 

625 · 1.245 kg DBO₅/d + 0,07 · 4,5 · 2.000 m³ + 𝟏,

NKT/d = 1.812 kg O₂/dia 

xim) =
1.812 kg O₂/dia 

24 h
= 76 kg O₂/hora 

Taula 6. Coeficients cinètics pel càlcul del 
consum d’oxigen per a l’eliminació de matèria 
orgànica. Font: CEDEX 1999. 
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₅/kg SSV·d interpolant s’ha obtingut a i b, 

demanda teòrica d’oxigen és: 

kg NKT/d

calcular la demanda d’oxigen màxima necessària al reactor. Per determinar-ho, 
s’aplicaran factors de correcció punta per cabal (1,25) i per càrrega (1,5). Aquests coeficients 

𝟓 · 4,57



6.2. DEMANDA REAL D’OXIGEN
Aquesta demanda que es requereix representa l’oxigen real que ha d’aportar 
bufant per tal d’optimitzar el sistema.

L’expressió que defineix el càlcul real d’oxigen és la següent:

 

Equació 13: 

Oxigen

Kt representa una constant d’aeració que es determina per mitjà de la següent equació:

Equació 14: 

Kt

Kt1 és una altra constant d’aeració que es calcula a partir d’altres expressions que relacionen 
concentracions de saturació d’oxigen, temperatura, profunditat de la làmina d’aigua, etc (
6.2.1.). 

Kt2 ve donada per la següent expressió:

Equació 15: 

  

El càlcul de Kt2 es pot observar al 
temperatura. 

Kt3 és una constant que s’obté en funció del tipus d’aeració que s’aplica al sistema (
6.2.3.). 

 

6.2.1. CÀLCUL DE LA CONSTANT 
Kt1 es pot determinar gràcies a l’equació 16.

Equació 16: 

A la taula 7 es detalla els paràmetres teòrics inicials necessaris pel càlcul de Kt1.

 

 

 

DEMANDA REAL D’OXIGEN 
Aquesta demanda que es requereix representa l’oxigen real que ha d’aportar una bomba 
bufant per tal d’optimitzar el sistema. 

L’expressió que defineix el càlcul real d’oxigen és la següent: 

Oxigen real (SOTR) =
Oxigen teòric (AOR)

Kt
 

representa una constant d’aeració que es determina per mitjà de la següent equació:

Kt (T) = Kt1 (T) · Kt2 (T) · Kt3 

Kt1 és una altra constant d’aeració que es calcula a partir d’altres expressions que relacionen 
concentracions de saturació d’oxigen, temperatura, profunditat de la làmina d’aigua, etc (

üent expressió: 

Kt2 (T) = 1,024  

El càlcul de Kt2 es pot observar al punt 6.2.2.. Representa un factor de correcció per 

Kt3 és una constant que s’obté en funció del tipus d’aeració que s’aplica al sistema (

CÀLCUL DE LA CONSTANT Kt1 
Kt1 es pot determinar gràcies a l’equació 16. 

Kt1 (T) =
C s (T) − Cx

Cs (T)
 

es detalla els paràmetres teòrics inicials necessaris pel càlcul de Kt1. 
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una bomba 

representa una constant d’aeració que es determina per mitjà de la següent equació: 

Kt1 és una altra constant d’aeració que es calcula a partir d’altres expressions que relacionen 
concentracions de saturació d’oxigen, temperatura, profunditat de la làmina d’aigua, etc (punt 

. Representa un factor de correcció per 

Kt3 és una constant que s’obté en funció del tipus d’aeració que s’aplica al sistema (punt 



 

 

Concentració O

Concentració O
Profunditat útil tanc (P) (m)

     

Cs és la concentració de saturació d’oxigen a les diferents temperatures, segons la 

 

     

C’s representa una correcció de la concentració d’O
l’equació 17. Aquesta correcció té en compte la profunditat de la làmina d’aigua i l’altitud.

 

Taula 7. Cofeficients i paràmetres pel càlcul de Kt1. 
IBERDROLA, 2002.

Tª RB (ºC) 15/ 25 
Concentració O₂ a saturació - Cs (mg/l) 10,15/ 8,38 

Altitud (m) 342 
Concentració O₂ RB (Cx) (mg/l) 2 

Profunditat útil tanc (P) (m) 7,5 

Cs és la concentració de saturació d’oxigen a les diferents temperatures, segons la taula 8

TºC Cs (mg/l) 
1 14,23 
2 13,84 
3 13,48 
4 13,13 
5 12,8 
6 12,48 
7 12,17 
8 11,87 
9 11,59 

10 11,33 
11 11,08 
12 10,83 
13 10,6 
14 10,37 
15 10,15 
16 9,95 
17 9,74 
18 9,54 
19 9,35 
20 9,17 
21 8,99 
22 8,83 
23 8,68 
24 8,53 
25 8,38 
26 8,22 
27 8,07 
28 7,92 
29 7,77 
30 7,63 

  

C’s representa una correcció de la concentració d’O₂ a saturació (Cs) i es calcula a partir de 
correcció té en compte la profunditat de la làmina d’aigua i l’altitud.

Cofeficients i paràmetres pel càlcul de Kt1. Font: 
IBERDROLA, 2002. 

Taula 8. Relació entre la temperatura i Cs. 
Font: IBERDROLA, 2002. 
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taula 8. 

₂ a saturació (Cs) i es calcula a partir de 
correcció té en compte la profunditat de la làmina d’aigua i l’altitud. 



Equació 17: 

C

 

On B és un coeficient de seguretat que té per valor 0,98.

Cp i Ca es determinen a partir de les 

Cp és un coeficient  de correcció segons l’altitud, mentre que Ca té en compte la profunditat al 
reactor. 

 

Equació 18: 

Equació 19: 

En el cas de Cp, substituint a l’equació 18

Cp

Ca, per contra, requereix d’altres càlculs per arribar
Css. 

Equació 19.1: P representa la profunditat útil del reactor

Csf per ambdues temperatures serà:

Csf (15

Csf (25

Css depèn de Cs i de l’eficiència en profunditat (E). E representa un 5% de la profunditat útil 
del tanc (IBERDROLA, 2002). 

Equació 19.2: 

Css (T

C s (T) = Cs (T) · B · Cp · Ca (T) 

On B és un coeficient de seguretat que té per valor 0,98. 

Cp i Ca es determinen a partir de les equacions 18 i 19, respectivament. 

ent  de correcció segons l’altitud, mentre que Ca té en compte la profunditat al 

Cp = 1 −
0,111 · Altitud

1000
  

Ca (T) =
Csf (T) + Css (T)

2 · Cs (T)
 

equació 18: 

Cp = 1 −
0,111 · 342

1000
= 0,962 

requereix d’altres càlculs per arribar-hi. És necessari calcular, prèviament, Csf i 

P representa la profunditat útil del reactor 

Csf (T) = Cs (T) ·
10,33 + P

10,33
 

Csf per ambdues temperatures serà: 

(15ºC) = 10,15 ·
10,33 + 7,5

10,33
= 17,52 

(25ºC) = 8,38 ·
10,33 + 7,5

10,33
= 14,46 

Css depèn de Cs i de l’eficiència en profunditat (E). E representa un 5% de la profunditat útil 

T) = Cs (T) ·
1 − E

0,791 + 0,209 · (1 − E)
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ent  de correcció segons l’altitud, mentre que Ca té en compte la profunditat al 

hi. És necessari calcular, prèviament, Csf i 

Css depèn de Cs i de l’eficiència en profunditat (E). E representa un 5% de la profunditat útil 



Substituint cada paràmetre en funció de la temperatura 

Css (15ºC) = 10

Css (25ºC) = 8

Calculats ja tan Csf com Css, es determina la Ca a la temperatura mínima i a la màxima, segons 
l’equació 19: 

Ca (

Ca (

Una vegada obtingut el valor de Ca per ambdues temperatures es calcula C’s, a partir de 
l’equació 17: 

C s (15ºC) = 10

C s (25ºC) =

Per tant, Kt1 a 15ºC i a 25ºC serà, seguint l’

Kt

Kt

 

6.2.2. CÀLCUL DE LA CONSTANT 
Kt2 representa un factor de correcció per temperatura. Per tant, segons l’
valors de Kt2 a temperatura mínima i màxima són:

Kt

Kt

 

6.2.3. CÀLCUL DE LA CONSTANT 
Kt3 és una constant específica d’aeració que varia en funció del tipus d’aeració que s’aplica en 
el sistema. En aquest cas, segons la taula que s’adjunta a continuació (
d’aeració establert al reactor biològic són difusors de bombolla fina.

 

 

Substituint cada paràmetre en funció de la temperatura s’obté: 

10,15 ·
1 − 0,375

0,791 + 0,209 · (1 − 0,375)
= 6,88 

) 8,38 ·
1 − 0,375

0,791 + 0,209 · (1 − 0,375)
= 5,68 

Calculats ja tan Csf com Css, es determina la Ca a la temperatura mínima i a la màxima, segons 

(15ºC) =
17,52 + 6,88

2 · 10,15
= 1,202 

(25ºC) =
14,46 + 5,68

2 · 8,38
= 1,202 

Una vegada obtingut el valor de Ca per ambdues temperatures es calcula C’s, a partir de 

10,15 · 0,98 · 0,962 · 1,202 = 11,503 mg O₂/l 

) = 8,38 · 0,98 · 0,962 · 1,202 = 9,50 mg O₂/l 

Per tant, Kt1 a 15ºC i a 25ºC serà, seguint l’equació 16: 

Kt1 (15ºC) =
11,503 − 2

10,15
= 𝟎, 𝟗𝟒 

Kt1 (25ºC) =
9,50 − 2

8,38
= 𝟎, 𝟖𝟗 

CÀLCUL DE LA CONSTANT Kt2 
Kt2 representa un factor de correcció per temperatura. Per tant, segons l’equació 15
valors de Kt2 a temperatura mínima i màxima són: 

Kt2 (15ºC) = 1,024 = 𝟏, 𝟏𝟑 

Kt2 (25ºC) = 1,024 = 𝟏, 𝟒𝟑 

CÀLCUL DE LA CONSTANT Kt3 
Kt3 és una constant específica d’aeració que varia en funció del tipus d’aeració que s’aplica en 
el sistema. En aquest cas, segons la taula que s’adjunta a continuació (taula 9), el sistema 

aeració establert al reactor biològic són difusors de bombolla fina. 
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Calculats ja tan Csf com Css, es determina la Ca a la temperatura mínima i a la màxima, segons 

Una vegada obtingut el valor de Ca per ambdues temperatures es calcula C’s, a partir de 

equació 15, els 

Kt3 és una constant específica d’aeració que varia en funció del tipus d’aeració que s’aplica en 
), el sistema 



 

Bombolla fina sense nitrificació

Bombolla fina amb nitrificació

Difusors estàtics

Turbines 

Bombolla gran

 

Com que el sistema d’aeració seran difusors de bombolla fina i, també, hi haurà nitrificació al 
reactor, el valor de Kt3 segons la taula anterior per ambdues temperatures és de 0,65.

Obtingudes, per tant, les constants específiques d’aeració, es procedeix a calcular la Kt del 
sistema, a partir de l’equació 14:

Kt (15

Kt (25

 

Finalment, per aconseguir el valor
l’expressió inicial (equació 13).  

 Per temperatura mínima:

Oxigen real

Oxigen real màxim

 Per temperatura màxima

Oxigen real

Oxigen real màxim

Les necessitats d’oxigen reals representen valors més elevats respecte a les teòriques degut als 
factors correctors aplicats. 

 

 

 

Taula 9.
d’aeració. Font:

Sistema aeració Kt3 
Bombolla fina sense nitrificació 0,55 

Bombolla fina amb nitrificació 0,65 

Difusors estàtics 0,8 

Turbines aeració 0,9 

Bombolla gran 0,9 

Com que el sistema d’aeració seran difusors de bombolla fina i, també, hi haurà nitrificació al 
reactor, el valor de Kt3 segons la taula anterior per ambdues temperatures és de 0,65.

Kt3 (15ºC) = 𝟎, 𝟔𝟓 

Kt3 (25ºC) = 𝟎, 𝟔𝟓 

Obtingudes, per tant, les constants específiques d’aeració, es procedeix a calcular la Kt del 
: 

(15ºC) = 0,94 · 1,13 · 0,65 = 𝟎, 𝟔𝟖𝟓 

(25ºC) = 0,89 · 1,43 · 0,65 = 𝟎, 𝟖𝟑𝟎 

Finalment, per aconseguir el valor de la demanda real d’oxigen al sistema només cal aplicar 
 

Per temperatura mínima: 

real (SOTR) =
64,49

0,685
= 94,12 kg O₂/hora 

xim (SOTR màx) =
75,51

0,685
= 110,19 kg O₂/hora 

màxima: 

real (SOTR) =
64,49

0,830
= 77,70 kg O₂/hora 

xim (SOTR màx) =
75,51

0,830
= 90,97 kg O₂/hora 

Les necessitats d’oxigen reals representen valors més elevats respecte a les teòriques degut als 

Taula 9. Factor de correcció Kt3 segons el tipus 
d’aeració. Font: IBERDROLA, 2002. 
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Com que el sistema d’aeració seran difusors de bombolla fina i, també, hi haurà nitrificació al 
reactor, el valor de Kt3 segons la taula anterior per ambdues temperatures és de 0,65. 

Obtingudes, per tant, les constants específiques d’aeració, es procedeix a calcular la Kt del 

de la demanda real d’oxigen al sistema només cal aplicar 

Les necessitats d’oxigen reals representen valors més elevats respecte a les teòriques degut als 



6.3. APORT D’AIRE AL SISTEMA
L’aire que es necessita aportar amb la bomba bufant s’ha de calcular per tal de garantir una 
eficiència òptima en la transferència d’oxigen al sistema. D’aquesta manera, s’assolirà una 
capacitat de treball òptima.  

 El seu càlcul representa una relació ent
d’oxigen en aire i el rendiment en la transferència d’oxigen al sistema. 

 

Equació 20: 

 A

 

On: 

C  és la concentració d’oxigen en aire en funció de la temperatura.

R  representa l’eficiència en la transferència d’oxigen
d’aigua. 

 

6.3.1. RENDIMENT EN LA TRANSFERÈNCIA D’OXIGEN (R)
El rendiment (R) es calcula a partir de l’

Equació 21: 

On: 

- h: profunditat aeració 
- hx: profunditat aeració de referència
- Rx: eficiència dels difusors a la profunditat de referència
- n: coeficient en funció de la profunditat

o n=1 per h  2-5 metres
o n=0,8 per h  5

 

La taula 10 relaciona l’eficiència en la transferència d’oxigen en funció de la densitat de 
difusors en el dipòsit i el cabal nominal de treball. S’agafarà 6 
referència. S’ha de tenir en compte que els valors de l’eficiència que es detal
metres (profunditat de referència). 

 

 

APORT D’AIRE AL SISTEMA 
L’aire que es necessita aportar amb la bomba bufant s’ha de calcular per tal de garantir una 
eficiència òptima en la transferència d’oxigen al sistema. D’aquesta manera, s’assolirà una 

El seu càlcul representa una relació entre la demanda real d’oxigen al sistema, la concentració 
d’oxigen en aire i el rendiment en la transferència d’oxigen al sistema.  

A. B. (Nm³aire/hora) =
SOTR

C · R
 

és la concentració d’oxigen en aire en funció de la temperatura. 

representa l’eficiència en la transferència d’oxigen segons la profunditat de la làmina 

RENDIMENT EN LA TRANSFERÈNCIA D’OXIGEN (R) 
El rendiment (R) es calcula a partir de l’equació 21, que s’adjunta seguidament. 

R (%) = h
hx · Rx

100  

hx: profunditat aeració de referència 
Rx: eficiència dels difusors a la profunditat de referència 
n: coeficient en funció de la profunditat 

5 metres 
5-8 metres 

relaciona l’eficiència en la transferència d’oxigen en funció de la densitat de 
difusors en el dipòsit i el cabal nominal de treball. S’agafarà 6 m3/h/difusor  com el cabal de 
referència. S’ha de tenir en compte que els valors de l’eficiència que es detallen a continuació són a 4 
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L’aire que es necessita aportar amb la bomba bufant s’ha de calcular per tal de garantir una 
eficiència òptima en la transferència d’oxigen al sistema. D’aquesta manera, s’assolirà una 

re la demanda real d’oxigen al sistema, la concentració 

segons la profunditat de la làmina 

relaciona l’eficiència en la transferència d’oxigen en funció de la densitat de 
com el cabal de 

len a continuació són a 4 



 

CABAL  
m3/h/difusor 0 

2 0,0 
3 0,0 
4 0,0 
5 0,0 
6 0,0 
7 0,0 
8 0,0 

 

Analitzant la taula 10 es determina que l’augment de cabal produeix una disminució en 
l’eficiència de la transferència d’oxigen.

 

 

L’augment de la densitat de difusors comporta un augment de l’eficiència en la transferència 
d’O₂. 

La figura 2 s’utilitza com a guia pel càlcul del rendiment de referència (Rx).

 

6.3.1.1. Càlcul difusors 
El nombre de difusors es pot determinar segons l’aire apo
nominal aportat per cada difusor.

Pel càlcul s’ha suposat que l’aportació mitjana d’aire per a temperatura mínima i màxima és, 
respectivament, 800 i 700 Nm³aire/hora.

A partir d’aquesta suposició s’ha d’aplicar una 
total que s’haurà d’aportar al reactor. La iteració s’acabarà quan el valor resultant del càlcul 
del rendiment en la transferència d’aire sigui constant.

26,0

27,0

28,0

0 5 10

EF
IC

IÈ
N

CI
A 

(%
)

Taula 10. Eficiència en la transferència d’oxigen segons la densitat de difusors i el cabal d’aire aportat a 
la profunditat de referència (4 metres). Font: enginyeria

Figura 2. Eficiència en la transferència d’oxigen segons la densitat de difusors. Font: elaboració pròpia.

D - DENSITAT DIFUSORS (u/m²) 
5 10 15 20 

27,0 29,5 30,8 31,7 
25,9 28,3 29,3 30,0 
25,0 27,5 28,3 29,0 
24,5 26,9 27,8 28,3 
24,0 26,4 27,3 27,8 
23,5 26,0 26,6 27,1 
23,3 25,5 26,3 26,5 

es determina que l’augment de cabal produeix una disminució en 
l’eficiència de la transferència d’oxigen. 

L’augment de la densitat de difusors comporta un augment de l’eficiència en la transferència 

com a guia pel càlcul del rendiment de referència (Rx). 

El nombre de difusors es pot determinar segons l’aire aportat per la bufant al sistema i el cabal 
nominal aportat per cada difusor. 

Pel càlcul s’ha suposat que l’aportació mitjana d’aire per a temperatura mínima i màxima és, 
respectivament, 800 i 700 Nm³aire/hora. 

A partir d’aquesta suposició s’ha d’aplicar una petita iteració per arribar a calcular quin és l’aire 
total que s’haurà d’aportar al reactor. La iteració s’acabarà quan el valor resultant del càlcul 
del rendiment en la transferència d’aire sigui constant. 

y = 0,0008x3 - 0,0497x2 + 1,0714x + 19,8
R² = 0,998

10 15 20 25 30

DENSITAT DIFUSORS (u/m²)

Cabal 6 Nm3/h

Cabal 6 Nm3/h

Eficiència en la transferència d’oxigen segons la densitat de difusors i el cabal d’aire aportat a 
la profunditat de referència (4 metres). Font: enginyeria.  

Eficiència en la transferència d’oxigen segons la densitat de difusors. Font: elaboració pròpia.
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25 

32,3 
30,5 
29,4 
28,6 
28,0 
27,5 
26,9 

es determina que l’augment de cabal produeix una disminució en 

 

L’augment de la densitat de difusors comporta un augment de l’eficiència en la transferència 

rtat per la bufant al sistema i el cabal 

Pel càlcul s’ha suposat que l’aportació mitjana d’aire per a temperatura mínima i màxima és, 

petita iteració per arribar a calcular quin és l’aire 
total que s’haurà d’aportar al reactor. La iteració s’acabarà quan el valor resultant del càlcul 

+ 1,0714x + 19,8

Cabal 6 Nm3/h

Eficiència en la transferència d’oxigen segons la densitat de difusors i el cabal d’aire aportat a 

Eficiència en la transferència d’oxigen segons la densitat de difusors. Font: elaboració pròpia. 



El càlcul del nombre de difusors vindrà donat pe

Equació 22: 

Nº difusors

Per tant: 

Nº difusors

Nº difusors

Pel que fa a la superfície, es vol que el reactor tingui tan una allargada com una amplada
metres. Com que es disposa de 4 reactors la superfície total serà, segons l’

Equació 23: 

Super ície

Si es vol saber la densitat total de difusors s’haurà de repartir el nombre de difusors al llarg de 
la superfície total del reactor. Per tant, la densitat total serà, per ambdues temperatures:

Equació 24: 

Densitat

Densitat

Densitat

En el cas que es vulgui determinar la superfície que ocuparan
considerar la densitat calculada prèviament i la superfície que ocupa un difusor.

Segons el tipus de difusor a utilitzar la seva superfície serà:

- 0,025 m² per NOPOL KKI 215, HKL 215, MKL 215
- 0,06 m² per NOPOL PIK 300 i PRK 300

En aquest cas, els difusors utilitzats són els PIK 300. Per tant, la superfície de cada difusor serà 
de 0,06 m². 

La densitat, doncs, s’obtindrà a partir del producte entre la superfície del difusor i la densitat 
total, segons l’equació 25. 

Equació 25: 

Densitat (m

El càlcul del nombre de difusors vindrà donat per l’equació 22. 

difusors =
A. B.

cabal nominal referència
 

difusors (15ºC) =
800

6
= 133,33 ~135 difusors 

difusors (25ºC) =
700

6
= 116,67 ~118 difusors 

Pel que fa a la superfície, es vol que el reactor tingui tan una allargada com una amplada
metres. Com que es disposa de 4 reactors la superfície total serà, segons l’equació 23

Super ície = 8 · 8 · 4 = 256 m² 

Si es vol saber la densitat total de difusors s’haurà de repartir el nombre de difusors al llarg de 
actor. Per tant, la densitat total serà, per ambdues temperatures:

Densitat (Difusors/m²) =
NºDifusors

Stotal
 

Densitat (15ºC) =
135

256
= 0,44 Difusors/m² 

Densitat (25ºC) =
118

256
= 0,38 Difusors/m² 

En el cas que es vulgui determinar la superfície que ocuparan els difusors en 100 m² s’haurà de 
considerar la densitat calculada prèviament i la superfície que ocupa un difusor. 

Segons el tipus de difusor a utilitzar la seva superfície serà: 

per NOPOL KKI 215, HKL 215, MKL 215 
per NOPOL PIK 300 i PRK 300 

En aquest cas, els difusors utilitzats són els PIK 300. Per tant, la superfície de cada difusor serà 

La densitat, doncs, s’obtindrà a partir del producte entre la superfície del difusor i la densitat 

(m²/100m²) = Densitat total · S · 100m²  
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Pel que fa a la superfície, es vol que el reactor tingui tan una allargada com una amplada de 8 
equació 23: 

Si es vol saber la densitat total de difusors s’haurà de repartir el nombre de difusors al llarg de 
actor. Per tant, la densitat total serà, per ambdues temperatures: 

els difusors en 100 m² s’haurà de 

En aquest cas, els difusors utilitzats són els PIK 300. Per tant, la superfície de cada difusor serà 

La densitat, doncs, s’obtindrà a partir del producte entre la superfície del difusor i la densitat 



Densitat (15

Densitat (25

 

Una vegada obtinguda la densitat de difusors en 100 m², ara ja es pot determinar quin és el 
rendiment a la profunditat de referència (Rx). El seu càlcul es duu a terme a partir de l’equació 
polinòmica obtinguda a la figura

 

Equació 26: 

Rx (%) =  0,0008

Si es vol calcular Rx per ambdues temperatures (15 i 25 

Rx (15ºC) =  0,0008 · 2,61 −

Rx (25ºC) =  0,0008 · 2,29 −

Una vegada conegut Rx per ambdues temperatures, aplicant 
l’eficiència real al sistema (R) segons la profunditat de la làmina d’aigua (h=7,5). 

Substituint cada valor a l’equació 21

R (15ºC) =

R (25ºC) =

 

6.3.2. CÀLCUL DE LA CONCENTRACIÓ D’OXIGEN EN L’AIRE (
El càlcul de la concentració d’oxigen en l’aire es realitza a partir d’una taula que relaciona la 
densitat de l’aire amb la concentració d’oxigen a l’aire en funció d

Per obtenir els valors de CO₂ 
d’oxigen en aire és del 23,3% aproximadament. Per tant, a partir de la densitat ha estat 
possible calcular CO₂ a cada temperatura.

 

Equació 27: 

C (T)

 

 

 

(15ºC) = 0,44 · 0,06 · 100 = 2,61 m²/100m² 

(25ºC) = 0,38 · 0,06 · 100 = 2,29 m²/100m² 

Una vegada obtinguda la densitat de difusors en 100 m², ara ja es pot determinar quin és el 
rendiment a la profunditat de referència (Rx). El seu càlcul es duu a terme a partir de l’equació 

figura 2. L’equació que permet conèixer Rx és: 

0008 · D − 0,0497 · D + 1,0714 · D + 19,8 

Si es vol calcular Rx per ambdues temperatures (15 i 25 ⁰C): 

− 0,0497 · 2,61 + 1,0714 · 2,61 + 19,8 = 19,83 m

− 0,0497 · 2,29 + 1,0714 · 2,29 + 19,8 = 19,82 m

na vegada conegut Rx per ambdues temperatures, aplicant l’equació 21 es podrà determinar 
l’eficiència real al sistema (R) segons la profunditat de la làmina d’aigua (h=7,5).  

equació 21 s’obté: 

) 7,5
4

,

· 19,83
100 · 100 = 32,79% 

) 7,5
4

,

· 19,82
100 · 100 = 32,78% 

CÀLCUL DE LA CONCENTRACIÓ D’OXIGEN EN L’AIRE (𝐂𝐎𝟐
) 

El càlcul de la concentració d’oxigen en l’aire es realitza a partir d’una taula que relaciona la 
densitat de l’aire amb la concentració d’oxigen a l’aire en funció de la temperatura (

 a cada temperatura és necessari saber que el percentatge 
d’oxigen en aire és del 23,3% aproximadament. Per tant, a partir de la densitat ha estat 

a cada temperatura. 

( ) = Densitat aire(T) · 23,3% O en aire 
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Una vegada obtinguda la densitat de difusors en 100 m², ara ja es pot determinar quin és el 
rendiment a la profunditat de referència (Rx). El seu càlcul es duu a terme a partir de l’equació 

m²/100m² 

m²/100m² 

es podrà determinar 

El càlcul de la concentració d’oxigen en l’aire es realitza a partir d’una taula que relaciona la 
e la temperatura (taula 11). 

a cada temperatura és necessari saber que el percentatge 
d’oxigen en aire és del 23,3% aproximadament. Per tant, a partir de la densitat ha estat 



 

 

Densitat aire (Kg/m³)

1,2676

1,2444
1,2352
1,1993
1,1773

 

Per trobar la CO₂ (15 ⁰C) s’ha interpolat i s’ha obtingut un valor de 0,2846648 kgO₂/Nm

A 25ºC, en canvi, no és necessari interpolar. Així que, segons la 
obtinguda és 0,2743109 kgO₂/Nm

 

Finalment, una vegada coneguts tan el rendiment (R) com la concentració d’oxigen en aire 
(CO₂) és possible calcular l’aire necessari al sistema.

Cal tenir en compte les hores diàries d’aeració al sistema, ja que la bomba bufant aportarà aire 
segons la consigna desitjada. En un principi, a cada cicle s’airejarà unes 5 hores, 
aproximadament. Per tant, com que es realitzarà 3 cicles diaris les hores totals d’aeració seran 
18. Fent una relació entre les hores d’aeració i les hores totals de treball (24 hores) 
en un 75% del dia s’estarà airejant.

L’aire a aportar, doncs, serà, segons l’

A. B. (15ºC) =
0,2846648

A. B. (25ºC) =
0,2743109

 

L’aportació màxima d’aire serà: 

A. B. (15ºC) =
0,2846648

A. B. (25ºC) =
0,2743109

 

Una vegada que s’ha obtingut una aproximació de la necessitat d’aire real al reactor (A.B.), 
caldrà substituir aquests dos valors per les dues 
Nm³aire/hora). Aquest procés es repetirà fins que l’eficiència (R) no variï i, com a 
conseqüència, l’aire que s’haurà d’aportar tampoc.

Taula 11. 
temperatura i la densitat. 

Densitat aire (Kg/m³) Tª (ºC) Kg O2/Nm3 

1,2676 5 0,2953508 

1,2444 10 0,2899452 
1,2352 12 0,2878016 
1,1993 20 0,2794369 
1,1773 25 0,2743109 

⁰C) s’ha interpolat i s’ha obtingut un valor de 0,2846648 kgO₂/Nm

A 25ºC, en canvi, no és necessari interpolar. Així que, segons la taula 11, la C
₂/Nm³aire. 

Finalment, una vegada coneguts tan el rendiment (R) com la concentració d’oxigen en aire 
) és possible calcular l’aire necessari al sistema. 

Cal tenir en compte les hores diàries d’aeració al sistema, ja que la bomba bufant aportarà aire 
signa desitjada. En un principi, a cada cicle s’airejarà unes 5 hores, 

aproximadament. Per tant, com que es realitzarà 3 cicles diaris les hores totals d’aeració seran 
18. Fent una relació entre les hores d’aeració i les hores totals de treball (24 hores) 
en un 75% del dia s’estarà airejant. 

L’aire a aportar, doncs, serà, segons l’equació 20: 

94,12

2846648 · 32,79% · 75%
= 1.344,43 Nm³aire/hora 

77,70

2743109 · 32,78% · 75%
= 1.152,15 Nm³aire/hora 

 

122,02

2846648 · 32,79% · 75%
= 1.572,03 Nm³aire/hora 

100,74

2743109 · 32,78% · 75%
= 1.493,74 Nm³aire/hora 

Una vegada que s’ha obtingut una aproximació de la necessitat d’aire real al reactor (A.B.), 
caldrà substituir aquests dos valors per les dues suposicions de A.B. prèvies (800 i 700 
Nm³aire/hora). Aquest procés es repetirà fins que l’eficiència (R) no variï i, com a 
conseqüència, l’aire que s’haurà d’aportar tampoc. 

11. Concentració d’oxigen a l’aire segons la 
temperatura i la densitat. Font: Enginyeria. 
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⁰C) s’ha interpolat i s’ha obtingut un valor de 0,2846648 kgO₂/Nm³aire. 

, la CO₂ (25 ⁰C) 

Finalment, una vegada coneguts tan el rendiment (R) com la concentració d’oxigen en aire 

Cal tenir en compte les hores diàries d’aeració al sistema, ja que la bomba bufant aportarà aire 
signa desitjada. En un principi, a cada cicle s’airejarà unes 5 hores, 

aproximadament. Per tant, com que es realitzarà 3 cicles diaris les hores totals d’aeració seran 
18. Fent una relació entre les hores d’aeració i les hores totals de treball (24 hores) s’obté que 

 

 

 

 

Una vegada que s’ha obtingut una aproximació de la necessitat d’aire real al reactor (A.B.), 
suposicions de A.B. prèvies (800 i 700 

Nm³aire/hora). Aquest procés es repetirà fins que l’eficiència (R) no variï i, com a 



Tot seguit s’adjunta una taula resum amb els resultats obtinguts segons l’aire qu
d’aportar. Cal tenir en compte que la 
un únic reactor.  

 

 Temperatura mínima
Nº difusors 
Superfície 

Densitat difusors 
Densitat 

Rx (referència) 
R 

CO₂ 
A.B. 

A.B. (màxim) 
 

7. ALTERNATIVES DE CÀLCUL

7.1.  ALTERNATIVA 1 
La primera font utilitzada per contrastar els resultats obtinguts en els apartats anteriors és la 
següent: 

4. Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 
reutilización. Tercera Edición. Mc Graw Hill.

 

7.1.1. SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS
Els càlculs realitzats s’han dut a terme segons els rendiments establerts en un tractament 
biològic (vegeu taula 4). 

Els paràmetres i coeficients cinètics utilitzats com a font de partida per a la caracterització del 
reactor biològic s’adjunten a continuació, a la 

 

Paràmetres i coeficients cinètics 
Concentració SSVLM 

Temps de retenció cel·lular 
Y 

Kd (15 ⁰C) 
Kd (25 ⁰C) 

 

 

 

 

Taula 12. Caracterització de les necessitats d’aire al reactor. 

Taula 13. Paràmetres i coeficients cinètics inicials. Font: elaboració pròpia.

Tot seguit s’adjunta una taula resum amb els resultats obtinguts segons l’aire qu
d’aportar. Cal tenir en compte que la taula 12 fa referència a la necessitat d’aire requerida per 

Temperatura mínima Temperatura màxima Unitats
156 134 - 
256 256 m² 
0,61 0,52 Difusors/m²
3,65 3,13 % 

19,86 19,85 % 
32,83 32,82 % 

0,2846648 0,2743109 Kg O₂/Nm³aire
933,72 800,18 Nm³/hora

1.332,20 1.492,38 Nm³/hora

ALTERNATIVES DE CÀLCUL 

La primera font utilitzada per contrastar els resultats obtinguts en els apartats anteriors és la 

Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 
ación. Tercera Edición. Mc Graw Hill. 

SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS 
Els càlculs realitzats s’han dut a terme segons els rendiments establerts en un tractament 

Els paràmetres i coeficients cinètics utilitzats com a font de partida per a la caracterització del 
reactor biològic s’adjunten a continuació, a la taula 13: 

Paràmetres i coeficients cinètics  Valor Unitats 
4.500 mg/l 

10 d 
0,76 kg SSV/kg DBO5

0,034 d-1 
0,090 d-1 

Caracterització de les necessitats d’aire al reactor. Font: elaboració pròpia. 

Paràmetres i coeficients cinètics inicials. Font: elaboració pròpia. 
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Tot seguit s’adjunta una taula resum amb els resultats obtinguts segons l’aire que s’haurà 
fa referència a la necessitat d’aire requerida per 

Unitats 

Difusors/m² 

³aire 
Nm³/hora 
Nm³/hora 

La primera font utilitzada per contrastar els resultats obtinguts en els apartats anteriors és la 

Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 

Els càlculs realitzats s’han dut a terme segons els rendiments establerts en un tractament 

Els paràmetres i coeficients cinètics utilitzats com a font de partida per a la caracterització del 

 

kg SSV/kg DBO5 



7.1.2. TAULA DE RESULTATS 
Utilitzant la nova alternativa de càlcul s’han 
proporcionada per l’enginyeria (

La taula 14 mostra els resultats obtinguts a temperatura mínima i màxima utilitzant aquesta 
metodologia, a fi de verificar que el procés seleccionat és coherent.

 

Paràmetre 

Volum total (V) (Y·Q·SRT·So)/(X·(1+Kd

Volum mínim per 
reactor  

Yobs Y/(1+Kd·SRT)

Producció de fangs (Px) Yobs·Q·DBO
Biomassa purgada 
(Qw) 

(V/SRT)

TRHn 
Taxa utilització 
específica (U) 

(So

Relació F/M (Cm) 

Càrrega volumètrica 
(Cv) 

Necessitats O₂ 
((Q·(So

(1,42·Px)+(4,57·Q·(No

 

La caracterització del reactor biològic a ambdues temperatures dóna resultats teòricament 
coherents, segons el que indica la 

 

7.2. ALTERNATIVA 2 
La segona i última font utilitzada per tal de contrastar els resultats obtinguts a la base de càlcul 
seleccionada és: 

5. Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 2003. 
Mc Graw Hill. 

 

 

 

 

Taula 14. Caracterització reactor biològic a 15 i 25 

Utilitzant la nova alternativa de càlcul s’han obtingut resultats similars a la base de càlcul 
proporcionada per l’enginyeria (taula resum 18). 

mostra els resultats obtinguts a temperatura mínima i màxima utilitzant aquesta 
metodologia, a fi de verificar que el procés seleccionat és coherent. 

Expressió 
Resultat 
(15 ⁰C) 

Resultat 
 (25 °C) 

Unitats

(Y·Q·SRT·So)/(X·(1+Kd
·SRT) 

1.444 1019 

V/4 361 255 

Y/(1+Kd·SRT) 0,57 0,4 kg SSV/kg 
DBO

Yobs·Q·DBO₅elim 650 459 kg MS/dia

(V/SRT)-((Q·MESo)/X) 75 33 

V/Q 35 25 

(So-S)/(TRH·X) 0,18 0,25 
mg DBO5/mg 

So/TRH·X 0,19 0,27 
mg DBO5/mg 

(So·Q)/V 0,86 1,2 kg 

((Q·(So-S))/f)-
(1,42·Px)+(4,57·Q·(No

-N)) 
839 1.111 Kg O

La caracterització del reactor biològic a ambdues temperatures dóna resultats teòricament 
coherents, segons el que indica la taula 4 de Metcalf & Eddy, 1995.  

La segona i última font utilitzada per tal de contrastar els resultats obtinguts a la base de càlcul 

Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 2003. Fourth Edition. 

Caracterització reactor biològic a 15 i 25 ⁰C . Font: elaboració pròpia. 
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obtingut resultats similars a la base de càlcul 

mostra els resultats obtinguts a temperatura mínima i màxima utilitzant aquesta 

Unitats 

m³ 

m³ 

kg SSV/kg 
DBO₅·d 

kg MS/dia 

m³/dia 

hores 
mg DBO5/mg 

SSVLM 
mg DBO5/mg 

SSVLM 

kg DBO5/m³ 

Kg O₂/dia 

La caracterització del reactor biològic a ambdues temperatures dóna resultats teòricament 

La segona i última font utilitzada per tal de contrastar els resultats obtinguts a la base de càlcul 

Fourth Edition. 



7.2.1. SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS
Els paràmetres i coeficients cinètics que s’han utilitzat com a font de partida en aquesta 
metodologia estan descrits a la taula 16

 

Paràmetres i coeficients cinètics 
Concentració SSVLM 

Temps de retenció cel·lular (SRT)
Y 

Kd (15 ⁰C) 
Kd (25 ⁰C) 

 

 

7.2.2. TAULA DE RESULTATS 
Els resultats obtinguts en aquesta última font (
altres bases de càlcul utilitzades.

Segons la taula 17, els resultats obtinguts són a temperatura mínima i màxima:

 

Paràmetre 

Volum total (V) 
Volum mínim per 

reactor 

Producció de fangs (Px) 
S))/(1+(Kd·SRT))] + 

[(Q·Yn·(No
N))/(1+(Kdn·SRT))]

TRHn 
STR nitrificació 

Càrrega màssica (Cm) (Q·(So

Càrrega volumètrica 
(Cv) 

Necessitats O₂ 
((Q·(So

(1,42·Px)+(4,57·Q·(No

 

Així com la base de càlcul aportada per l’enginyeria i l’alternativa 1, els resultats obtinguts no 
difereixen respecte la taula 4 de 

 

Taula 16. Paràmetres i coeficients cinètics inicials 

Taula 17. Caracterització reactor biològic a 15i 25 

PARÀMETRES INICIALS 
Els paràmetres i coeficients cinètics que s’han utilitzat com a font de partida en aquesta 

taula 16. 

ients cinètics  Valor Unitats 
4.500 mg/l 

Temps de retenció cel·lular (SRT) 10 d 
0,76 kg SSV/kg DBO5

0,034 d-1 
0,090 d-1 

Els resultats obtinguts en aquesta última font (Metcalf & Eddy, 2003) han estat similars a les 
altres bases de càlcul utilitzades. 

, els resultats obtinguts són a temperatura mínima i màxima: 

Expressió 
Resultat 
(15 ⁰C) 

Resultat 
(25 ⁰C) Unitats

Vo/0,3 1.111 1.111 

V/4 278 278 

[(Q·Y·(So-
S))/(1+(Kd·SRT))] + 

[(Q·Yn·(No-
N))/(1+(Kdn·SRT))] 

651 459 kg SSV/dia

V/Q 27 27 
1/µn 2,90 1,45 

(Q·(So-S))/(SSV·V) 0,25 0,25 
kg DBO5/kg 

(So·Q)/V 1,12 1,12 kg DBO5/m³

((Q·(So-S))/f)-
(1,42·Px)+(4,57·Q·(No

-N)) 
833 1.105 Kg O

Així com la base de càlcul aportada per l’enginyeria i l’alternativa 1, els resultats obtinguts no 
de Metcalf & Eddy, 1995, entren en el rang de valors definit. 

Paràmetres i coeficients cinètics inicials . Font: elaboració pròpia. 

Caracterització reactor biològic a 15i 25 ⁰C . Font: elaboració pròpia. 
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Els paràmetres i coeficients cinètics que s’han utilitzat com a font de partida en aquesta 

 

kg SSV/kg DBO5 

) han estat similars a les 

Unitats 

m³ 

m³ 

kg SSV/dia 

hores 
d 

kg DBO5/kg 
SSV·m³ 

kg DBO5/m³ 

Kg O₂/dia 

Així com la base de càlcul aportada per l’enginyeria i l’alternativa 1, els resultats obtinguts no 
, entren en el rang de valors definit.  



A continuació s’adjuntarà una taula resum (
obtinguts a través de les 3 metodologies utilitzades, a fi de contrastar els resultats i analitzar si 
els valors són coherents entre ells.

 

Paràmetres Unitats 

  
Volum total 

(Vt) 
m³ 

Volum per 
reactor (V) 

m³ 

Producció de 
fangs (Px) 

kg SSV/dia 

TRHn per 
reactor  d 

TRC d 
Càrrega 

màssica (Cm) 
kg DBO₅/kg 

SSV·m³ 
Càrrega 

volumètrica 
(Cv) 

kg DBO₅/m³ 

Necessitats O₂ kg O₂/dia 
 

Els resultats obtinguts en cadascuna de les 3 metodologies estan dins dels paràmetres teòrics 
definits per Metcalf & Eddy, 1995
elevada en totes 3. 

Els valors calculats a cadascuna de les 3 metodologies són força semblants. Per tant, la base de 
càlcul emprada com a font principal garanteix les característiques que un reactor biològic SBR 
ha de tenir. Es donen per bons els resultats obtinguts.

Els coeficients cinètics utilitzats a cadascuna de les 3 metodologies són coeficients que s’han 
extret de la base de dades de l’enginyeria. Per tal de contrastar els valors obtinguts entre les 
metodologies ha estat necessari calcular

 

Taula 18. Taula de resultats seguint les 3 metodologies a 15 i 25 

A continuació s’adjuntarà una taula resum (taula 18) on es detalla resumidament els resultats 
obtinguts a través de les 3 metodologies utilitzades, a fi de contrastar els resultats i analitzar si 
els valors són coherents entre ells. 

Base de càlcul 
enginyeria Alternativa 1 Alternativa 2

15 °C 25 °C 15 °C 25 °C 15 °C

1.697 1.697 1.444 1019 1.111

425 425 361 255 278

812 812 650 459 651

48 48 35 25 27

11 11 10 10 10

0,14 0,14 0,18 0,25 0,25

0,62 0,62 0,86 1,22 1,12

1.075 839 1.111 833

Els resultats obtinguts en cadascuna de les 3 metodologies estan dins dels paràmetres teòrics 
Metcalf & Eddy, 1995 (taula 4), a excepció de la càrrega volumètrica, que és més 

Els valors calculats a cadascuna de les 3 metodologies són força semblants. Per tant, la base de 
càlcul emprada com a font principal garanteix les característiques que un reactor biològic SBR 
ha de tenir. Es donen per bons els resultats obtinguts. 

Els coeficients cinètics utilitzats a cadascuna de les 3 metodologies són coeficients que s’han 
extret de la base de dades de l’enginyeria. Per tal de contrastar els valors obtinguts entre les 
metodologies ha estat necessari calcular-ho amb els mateixos paràmetres inicials. 

Taula de resultats seguint les 3 metodologies a 15 i 25 °C. Font: elaboració pròpia. 
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alla resumidament els resultats 
obtinguts a través de les 3 metodologies utilitzades, a fi de contrastar els resultats i analitzar si 

Alternativa 2 

15 °C 25 °C 

1.111 1.111 

278 278 

651 459 

27 27 

10 10 

0,25 0,25 

1,12 1,12 

833 1.105 

Els resultats obtinguts en cadascuna de les 3 metodologies estan dins dels paràmetres teòrics 
), a excepció de la càrrega volumètrica, que és més 

Els valors calculats a cadascuna de les 3 metodologies són força semblants. Per tant, la base de 
càlcul emprada com a font principal garanteix les característiques que un reactor biològic SBR 

Els coeficients cinètics utilitzats a cadascuna de les 3 metodologies són coeficients que s’han 
extret de la base de dades de l’enginyeria. Per tal de contrastar els valors obtinguts entre les 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III:  

CARACTERITZACIÓ DELS ELEMENTS HIDRÀULICS I ELS 
AUTOMATISMES 
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1. OBJECTE 
El present annex té com a objecte
complements necessaris per tal de garantir 

Les  canonades es calculen i caracteritzen atenent als requeriments de pressió i cabal de cada 
canonada. 

2. DEFINICIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS EQUIPS EMPRATS
Per tal de garantir que el reactor biològic funcioni c
equips que s’encarreguin de relacionar els diferents processos de tractament així com de 
mesurar i analitzar els paràmetres de procés.

Els diferents equips que intervindran a la fase biològica són:

- Bomba submergible (4)  
- Bomba bufant (4)  
- Agitador (4)   
- Cabalímetre (2)   
- Graella de difusors (4)  
- Transmissor d’oxigen (2)

A continuació es realitzarà una breu caracterització de cadascun dels equips 
detallarà, breument, cadascuna de les dades generals i els corresponents paràmetres de 
treball dels equips. 

 

2.1. BOMBA SUBMERGIBLE 
La fase del tractament biològic estarà formada per 4 SBR de 500 m
submergibles per tal de bombejar els llots decantats de cadascun dels reactors fins al dipòsit 
espessidor de fangs. 

Aquestes bombes es caracteritzen en funció de les hores de treball, del volum de llots que és 
capaç de bombejar durant el seu temps de funcionament i, també, d
capaç de bombejar-ho (en metres de columna d’aigua), paràmetres que es determinen a 
continuació. 

 

2.1.1. SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS
Pel que fa a les hores de treball, s’ha establert que es voldrà purgar a cadascun dels cicles amb 
30 minuts, per tal d’agilitzar el procés i de deixar que la gran part del cicle s’airegi per degradar 
al màxim les càrregues.  

Per tant, sabent que, aproximadament, els fangs en excés totals produïts al sistema són 750 kg 
SSV/dia (Annex II) es pretén deter

present annex té com a objecte descriure i caracteritzar cadascun dels equips, canonades i 
complements necessaris per tal de garantir el funcionament a la fase del tractament biològic.

Les  canonades es calculen i caracteritzen atenent als requeriments de pressió i cabal de cada 

DEFINICIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS EQUIPS EMPRATS 
Per tal de garantir que el reactor biològic funcioni correctament és necessari disposar de certs 
equips que s’encarreguin de relacionar els diferents processos de tractament així com de 
mesurar i analitzar els paràmetres de procés. 

Els diferents equips que intervindran a la fase biològica són: 

 Fitxa Nº 1 
 Fitxa Nº 2 
 Fitxa Nº 3 
 Fitxa Nº 4 
 Fitxa Nº 5 
) Fitxa Nº 6 

A continuació es realitzarà una breu caracterització de cadascun dels equips esmentats, on es 
detallarà, breument, cadascuna de les dades generals i els corresponents paràmetres de 

La fase del tractament biològic estarà formada per 4 SBR de 500 m³ cadascun. Caldrà 4 bombes 
l de bombejar els llots decantats de cadascun dels reactors fins al dipòsit 

Aquestes bombes es caracteritzen en funció de les hores de treball, del volum de llots que és 
capaç de bombejar durant el seu temps de funcionament i, també, de la pressió a la qual és 

ho (en metres de columna d’aigua), paràmetres que es determinen a 

SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS 
Pel que fa a les hores de treball, s’ha establert que es voldrà purgar a cadascun dels cicles amb 
30 minuts, per tal d’agilitzar el procés i de deixar que la gran part del cicle s’airegi per degradar 

Per tant, sabent que, aproximadament, els fangs en excés totals produïts al sistema són 750 kg 
) es pretén determinar quin és el cabal horari de purga (Qw) a partir de la 
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descriure i caracteritzar cadascun dels equips, canonades i 
funcionament a la fase del tractament biològic. 

Les  canonades es calculen i caracteritzen atenent als requeriments de pressió i cabal de cada 

orrectament és necessari disposar de certs 
equips que s’encarreguin de relacionar els diferents processos de tractament així com de 

esmentats, on es 
detallarà, breument, cadascuna de les dades generals i els corresponents paràmetres de 

cadascun. Caldrà 4 bombes 
l de bombejar els llots decantats de cadascun dels reactors fins al dipòsit 

Aquestes bombes es caracteritzen en funció de les hores de treball, del volum de llots que és 
e la pressió a la qual és 

ho (en metres de columna d’aigua), paràmetres que es determinen a 

Pel que fa a les hores de treball, s’ha establert que es voldrà purgar a cadascun dels cicles amb 
30 minuts, per tal d’agilitzar el procés i de deixar que la gran part del cicle s’airegi per degradar 

Per tant, sabent que, aproximadament, els fangs en excés totals produïts al sistema són 750 kg 
minar quin és el cabal horari de purga (Qw) a partir de la 



següent expressió (Equació 1) que relaciona els fangs en excés amb la concentració final de 
matèria seca al reactor (1% del cabal diari):

 

Equació 1:  Qw (m³

 

El resultat obtingut és el cabal total que s’hauria de purgar per 2.000 m

Això representa 20,3 m³/dia de fangs per cadascun dels 4 reactors.

A més, com que són necessaris 3 cicles diaris, a cada cicle s’haurà d’extreure un total de llots 
de 6,8 m³.  

D’aquesta manera, si es considera que el temps de purga ha de ser amb mitja hora, la bomba 
submergible haurà de ser capaç de purgar el doble que el volum requerit al cicle, ja que el 
temps es redueix a la meitat. Per tant, cada bomba haurà de ser
13,6 m³/hora, com a mínim. A criteri de l’enginyeria es prendrà 15 m
de la bomba.  

La bomba haurà de tenir, com a mínim, una altura (HB) de 12 m.c.a.

HB= ΔZ+Δh= 12 mca 

On, 

Δz =  altura total del reactor  8 metres (

Δh = pèrdues de càrrega lineals 
l’enginyeria) 

 

La selecció de la bomba es realitza per mitjà de la informació del catàleg de SULZER. Segons la 
figura 1 el model escollit és el AS 0631 S 17/2 D

- HB = 12 m.c.a 
- Qb = 15 m3/h 

) que relaciona els fangs en excés amb la concentració final de 
matèria seca al reactor (1% del cabal diari): 

( ³/dia) =
 

·
³

 
= 81,2 m³/dia 

El resultat obtingut és el cabal total que s’hauria de purgar per 2.000 m³ de reactor. 

/dia de fangs per cadascun dels 4 reactors. 

A més, com que són necessaris 3 cicles diaris, a cada cicle s’haurà d’extreure un total de llots 

D’aquesta manera, si es considera que el temps de purga ha de ser amb mitja hora, la bomba 
submergible haurà de ser capaç de purgar el doble que el volum requerit al cicle, ja que el 
temps es redueix a la meitat. Per tant, cada bomba haurà de ser capaç de treballar a raó 

, com a mínim. A criteri de l’enginyeria es prendrà 15 m³/h com el cabal de treball 

La bomba haurà de tenir, com a mínim, una altura (HB) de 12 m.c.a. 

8 metres (Annex II) 

h = pèrdues de càrrega lineals  4 metres (Valor altament sobredimensionat, a criteri de 

La selecció de la bomba es realitza per mitjà de la informació del catàleg de SULZER. Segons la 
AS 0631 S 17/2 D: 

 

4 

) que relaciona els fangs en excés amb la concentració final de 

de reactor.  

A més, com que són necessaris 3 cicles diaris, a cada cicle s’haurà d’extreure un total de llots 

D’aquesta manera, si es considera que el temps de purga ha de ser amb mitja hora, la bomba 
submergible haurà de ser capaç de purgar el doble que el volum requerit al cicle, ja que el 

capaç de treballar a raó de 
/h com el cabal de treball 

4 metres (Valor altament sobredimensionat, a criteri de 

La selecció de la bomba es realitza per mitjà de la informació del catàleg de SULZER. Segons la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Corba característica de la bomba seleccionada.

 

La  taula 1 detalla les especificacions tècniques de la bomba escollida:

 

Fitxa  Nº1: 
Localització: 
Funció: 
Unitats: 
Tipus: 
Marca: 
Model: 
Descàrrega:  
Tipus d’impulsor: 
Motor: 
Corrent nominal: 
Potència motor:  
Tensió nominal: 
Freqüència: 
Revolucions: 

 

Taula 1. Documentació tècnica bomba submergible

Corba característica de la bomba seleccionada. 

detalla les especificacions tècniques de la bomba escollida: 

Bomba submergible 
Reactor biològic 
Bombeig dels fangs a dipòsit espessidor 
4 
Centrífuga submergible 
SULZER o equivalent 
AS 0631 
DN 65 
Vòrtex 
S 17/2 D 
4,00 A 
1,70 kW 
400 V trifàsic 
50 Hz 
2900 rpm 

Documentació tècnica bomba submergible. Font: SULZER. 
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A la figura 2 s’observa com és el model AS de la casa SULZER.

 

2.2. BOMBA BUFANT 
La bomba bufant és l’encarregada
tal d’airejar el sistema. Així com en el cas de les bombes submergibles, també són necessàries 
4 bombes bufant que siguin capaces d’alimentar els 4 reactors.

 

2.2.1. SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS
L’aire necessari que ha d’aportar cada bomba ha estat calculat seguint la metodologia de les 
necessitats totals d’oxigen, segons l’

A la taula 2 es detalla les necessitats d’O
bufant al corresponent reactor biològic.

 

 Temperatura mínima
Nº difusors 
Superfície 

Densitat difusors 
Densitat 

Rx (referència) 
R 

CO₂ 
Aire bufant 

Aire bufant (màxim) 
 

Tenint en compte aquestes necessitats caldrà una bomba bufant que sigui capaç d’alimentar el 
corresponent reactor a necessitat màxima d’aire. Per tant, la bomba bufant seleccionada és 
sobredimensionada per tal de garantir les condicions d’oxigen al sistema. La bomba escollida 
és una SEM 25 de la casa MAPNER, encara que en pot ser una d’equivalent.

Seguidament s’adjunta a la taula 3
compressor: 

Figura 2. Bomba submergible model AS

Taula 2. Necessitats d’aire per reactor. 

s’observa com és el model AS de la casa SULZER. 

La bomba bufant és l’encarregada de subministrar l’aire necessari a la graella de difusors per 
tal d’airejar el sistema. Així com en el cas de les bombes submergibles, també són necessàries 

ombes bufant que siguin capaces d’alimentar els 4 reactors. 

SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS 
L’aire necessari que ha d’aportar cada bomba ha estat calculat seguint la metodologia de les 
necessitats totals d’oxigen, segons l’Annex II, per a un únic reactor de 500 m³. 

es detalla les necessitats d’O₂ per reactor i l’aire total que haurà d’aportar cada 
bufant al corresponent reactor biològic. 

Temperatura mínima Temperatura màxima Unitats
156 134 - 
256 256 m² 
0,61 0,52 Difusors/m²
3,65 3,13 % 

19,83 19,82 % 
32,81 32,80 % 

0,2846648 0,2743109 Kg O₂/Nm³aire
933,72 800,18 Nm³/hora

1.332,20 1.141,67 Nm³/hora

Tenint en compte aquestes necessitats caldrà una bomba bufant que sigui capaç d’alimentar el 
corresponent reactor a necessitat màxima d’aire. Per tant, la bomba bufant seleccionada és 

garantir les condicions d’oxigen al sistema. La bomba escollida 
és una SEM 25 de la casa MAPNER, encara que en pot ser una d’equivalent. 

taula 3 les especificacions tècniques de la bufant i del corresponent 

Bomba submergible model AS. Font: SULZER. 

Necessitats d’aire per reactor. Font: elaboració pròpia. 
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de subministrar l’aire necessari a la graella de difusors per 
tal d’airejar el sistema. Així com en el cas de les bombes submergibles, també són necessàries 

L’aire necessari que ha d’aportar cada bomba ha estat calculat seguint la metodologia de les 

per reactor i l’aire total que haurà d’aportar cada 

Unitats 

Difusors/m² 

³aire 
Nm³/hora 
Nm³/hora 

Tenint en compte aquestes necessitats caldrà una bomba bufant que sigui capaç d’alimentar el 
corresponent reactor a necessitat màxima d’aire. Per tant, la bomba bufant seleccionada és 

garantir les condicions d’oxigen al sistema. La bomba escollida 

les especificacions tècniques de la bufant i del corresponent 



 

Fitxa  Nº2: 
Localització: 
Funció: 
Unitats: 
Tipus: 
Marca: 
Model: 
Cabal aspirat: 
Cabal normal: 
Pressió d’aspiració: 
Temperatura d’aspiració:
Temperatura impulsió:
Pressió diferencial: 

Tipus de motor: 
Tipus: 
Protecció: 
Velocitat: 
Material de construcció:
Potència accionament
Freqüència: 

 

La figura 3 il·lustra una bomba bufant sense cabina d’insonorització, segons MAPNER.

 

2.3. AGITADOR 
L’agitador és aquell element que, a partir d’unes hèlices connectades a un motor, és capaç 
d’agitar o barrejar el sistema en condicions anòxiques. Aquest és útil per casos de 
desnitrificació i laminació de cabals i càrregues amb la finalitat d’homogeneïtza

L’agitador ha estat seleccionat segons les dimensions reals del reactor biològic:

 

Taula 3. Especificacions tècniques bomba bufant. Font: MAPNER.

Figura 3

Bomba bufant 
Caseta 
Aportació d’aire a la graella de difusors 
4 
Canal lateral 
MAPNER 
SEM 25 
1.430 m³/h 
1.332 Nm³/h 

 1.013 mbar 
Temperatura d’aspiració: 20 °C 
Temperatura impulsió: 102 °C 

 800 mbar 
             MOTOR ELÈCTRIC 

IE2 
Asíncron trifàsic 
IP55 
1.765 rpm 

Material de construcció: Alumini 
accionament: 55 kW 

50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

il·lustra una bomba bufant sense cabina d’insonorització, segons MAPNER.

L’agitador és aquell element que, a partir d’unes hèlices connectades a un motor, és capaç 
d’agitar o barrejar el sistema en condicions anòxiques. Aquest és útil per casos de 
desnitrificació i laminació de cabals i càrregues amb la finalitat d’homogeneïtzar el medi. 

L’agitador ha estat seleccionat segons les dimensions reals del reactor biològic: 

Especificacions tècniques bomba bufant. Font: MAPNER. 

Figura 3. Bomba bufant. Font: MAPNER. 
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il·lustra una bomba bufant sense cabina d’insonorització, segons MAPNER. 

L’agitador és aquell element que, a partir d’unes hèlices connectades a un motor, és capaç 
d’agitar o barrejar el sistema en condicions anòxiques. Aquest és útil per casos de 

r el medi.  



- H làmina d’aigua: 7,5 m 
- H total: 8 m 
- Amplitud: 8 m 
- Longitud: 8 m 
- Volum útil: 480 m³ 

A partir d’aquestes dades s’ha escollit, segons el proveïdor, que el model id
A30/8-EC-D01*10BC de la casa SULZER

La documentació tècnica referent al model seleccionat s’adjunta a la 

 

Fitxa  Nº3: Agitador 
Localització: Interior reactor biològic
Funció: Homogeneïtzació i laminació de cabals i càrregues i per desnitrificació
Unitats: 4 
Tipus: Agitador submergible
Marca: SULZER
Model: RW4024
Cabal d’agitació: 0,237 m³/s
Diàmetre hèlice 400 mm
Velocitat hèlice: 703 rpm
Potència nominal eix: 3 kW 
Freqüència nominal: 50 Hz
Tensió nominal: 400 V
Intensitat nominal: 9,3 A 
Carcassa motor: EN-GJL
Eix del rotor: AISI 420
Hèlice: EN-GJL
Pes: 96 kg 
Longitud del cable: 10 m 
Potència d’agitació: 2 kW 
 

de la casa SULZER. 

Taula 4. Especificacions tècniques agitador submergible.

 

A partir d’aquestes dades s’ha escollit, segons el proveïdor, que el model idoni és el RW4024
SULZER, encara que pot ser de qualsevol casa equivalent.

La documentació tècnica referent al model seleccionat s’adjunta a la taula 4. 

Agitador  
Interior reactor biològic  
Homogeneïtzació i laminació de cabals i càrregues i per desnitrificació

Agitador submergible 
SULZER 
RW4024-A30/8-EC-D01*10BC 
0,237 m³/s 
400 mm 
703 rpm 

 
50 Hz 
400 V 

 
GJL-250 

AISI 420 
GJL-250/EN-GJS-400-18 pintat, poliamida 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4 mostra un agitador submergible 

Especificacions tècniques agitador submergible. Font: SULZER. 

Figura 4. Agitador submergible. Font: SULZER. 
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oni és el RW4024-
, encara que pot ser de qualsevol casa equivalent. 

Homogeneïtzació i laminació de cabals i càrregues i per desnitrificació 

mostra un agitador submergible 



2.4. CABALÍMETRE 
El cabalímetre anirà instal·lat a la 
l’espessidor rebi una concentració de fangs òptima pel seu funcionament.

L’equip seleccionat és un cabalímetre magnètic inductiu de la casa ENDRESS+HAUSER (o 
equivalent).  

La documentació tècnica corresponent s’adjunta a la 

 

Fitxa  Nº4: Cabalímetre
Localització: Canonada sortida purga de fangs 
Funció: Lectura del cabal de sortida de la b
Unitats: 1 
Tipus: Cabalímetre magnètic inductiu
Marca: Endress+Hauser
Model: Proline Promag 10 W 
Rang de cabal: 35-1.100 dm³/min
Diàmetre nominal DN 50
Alimentació: 85-250 Vca
 45-65 Hz
 Consum: 
Sortida analògica: 4...20 mA
 Actiu/Passiu
Nivell de protecció: IP67 
Rang temperatura: 0 – 80 ºC
 

A la figura 5 s’observa un cabalímetre magnètic inductiu d’aquesta tipologia.

 
 
 
 
 
 

Taula 5. Especificacions tècniques cabalímetre. Font: Endress + Hauser.

El cabalímetre anirà instal·lat a la sortida dels fangs decantats del reactor biològic, per tal que 
l’espessidor rebi una concentració de fangs òptima pel seu funcionament. 

L’equip seleccionat és un cabalímetre magnètic inductiu de la casa ENDRESS+HAUSER (o 

La documentació tècnica corresponent s’adjunta a la taula 5. 

 

Cabalímetre 
Canonada sortida purga de fangs  
Lectura del cabal de sortida de la bomba de purga 

Cabalímetre magnètic inductiu 
Endress+Hauser 
Proline Promag 10 W  

1.100 dm³/min 
DN 50 

250 Vca 
65 Hz 

Consum: ≤ 12 VA 
4...20 mA 
Actiu/Passiu 

 
80 ºC 

s’observa un cabalímetre magnètic inductiu d’aquesta tipologia. 

 

 

 

 

 

 

Especificacions tècniques cabalímetre. Font: Endress + Hauser. 

Figura 5. Cabalímetre electromagnètic Font: Endress + Hauser
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sortida dels fangs decantats del reactor biològic, per tal que 

L’equip seleccionat és un cabalímetre magnètic inductiu de la casa ENDRESS+HAUSER (o 

  

Font: Endress + Hauser. 



2.5. GRAELLA DE DIFUSORS 
Els difusors són un tipus d’element essencial que garanteix la transferència d’oxigen al sistema, 
ja que és repartit uniformement. Tanmateix, produeixen unes bombolles molt petites i fines 
que permeten optimitzar aquesta transferència.

S’instal·larà 4 graelles de difusors, una per a cada reactor. El tipus de difusor instal·lat és un PIK 
300, seleccionat a criteri de l’enginyeria.

Les especificacions tècniques següents (
tipus de difusor seleccionat:  

 

Fitxa  Nº5: 
Localització: 
Funció: 
Unitats: 
Tipus de difusors: 
Flux disseny: 
Rang del flux: 
Superfície utilitzada: 
Quantitat de porus: 
  

 La figura 6 il·lustra una graella de difusors d’aquest tipus.

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Especificacions tècniques dels difusors.

Figura 6. Graella de difusors. Font: BARMATEC

difusors són un tipus d’element essencial que garanteix la transferència d’oxigen al sistema, 
ja que és repartit uniformement. Tanmateix, produeixen unes bombolles molt petites i fines 
que permeten optimitzar aquesta transferència. 

s de difusors, una per a cada reactor. El tipus de difusor instal·lat és un PIK 
300, seleccionat a criteri de l’enginyeria. 

Les especificacions tècniques següents (taula 6) indiquen les característiques que presenta el 

Graella de difusors 
Interior dipòsit homogeneïtzador 
Distribució d’aire al dipòsit d’homogeneïtzació
4 
PIK 300. Bombolla fina 12” 
4,2 – 8,3 Sm³/h 
0 – 20 Sm³/h 
0,065 m³ 
10,155 

il·lustra una graella de difusors d’aquest tipus. 

 

 

 

 

 

 

 

Especificacions tècniques dels difusors. Font: BARMATEC. 

Font: BARMATEC. 
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difusors són un tipus d’element essencial que garanteix la transferència d’oxigen al sistema, 
ja que és repartit uniformement. Tanmateix, produeixen unes bombolles molt petites i fines 

s de difusors, una per a cada reactor. El tipus de difusor instal·lat és un PIK 

) indiquen les característiques que presenta el 

Distribució d’aire al dipòsit d’homogeneïtzació 



2.6. TRANSMISSOR D’OXIGEN
El transmissor d’oxigen és un aparell que indica la concentració d’oxigen que presenta el 
sistema. Per tant, segons el nivell d’oxigen en el reactor aquest emetrà una senyal que 
permetrà a la bomba bufant subministrar més o menys aire a la graella de difusors, en funció 
de la consigna que s’hagi determinat al quadre elèctric.

Serà necessari instal·lar 2 transmissors amb 2 canals per tal de poder
d’oxigen. Cada sonda romandrà submergida en tot moment dins la làmina d’aigua del reactor 
corresponent segons la figura 
sondes i 4 sets de muntatge (2 sondes i sets per transmissor).

Els  2 transmissors que s’han escol

 

La taula 7 descriu, breument, les especificacions tècniques que presenta el transmissor 
d’oxigen amb el controlador universal de 2 canals:

 

 

Fitxa  Nº6: 
Localització: 
Funció: 

Unitats: 

Tipus de transmissor: 
Marca: 
Longitud cable: 
Rang mesura: 
Rang temperatura: 
Sortida sonda: 
Alimentació: 
 

 

Taula 7. Especificacions tècniques del transmissor d’oxigen

Figura 7

TRANSMISSOR D’OXIGEN 
El transmissor d’oxigen és un aparell que indica la concentració d’oxigen que presenta el 
sistema. Per tant, segons el nivell d’oxigen en el reactor aquest emetrà una senyal que 

la bomba bufant subministrar més o menys aire a la graella de difusors, en funció 
de la consigna que s’hagi determinat al quadre elèctric. 

Serà necessari instal·lar 2 transmissors amb 2 canals per tal de poder-hi connectar les sondes 
romandrà submergida en tot moment dins la làmina d’aigua del reactor 

figura 2. En total seran necessaris 2 transmissors d’oxigen amb 4 
sondes i 4 sets de muntatge (2 sondes i sets per transmissor). 

Els  2 transmissors que s’han escollit seran de la casa HACH, (o equivalent). 

descriu, breument, les especificacions tècniques que presenta el transmissor 
lador universal de 2 canals: 

Transmissor d’oxigen  
Passarel·la reactor biològic 
Mesura i lectura de la concentració d’oxigen als 
reactors 
2 transmissors, 4 sondes (2 per reactor), 4 sets 
muntatge 
Transmissor d’oxigen de 2 canals 
Hach 
10 m 
0-20 mg O₂/l 
0-50 ⁰C 
0-20 mA 
100-240 Vca 

niques del transmissor d’oxigen. Font: Hach. 

7. Transmissor d’oxigen de 2 canals. Font: elaboració pròpia.
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El transmissor d’oxigen és un aparell que indica la concentració d’oxigen que presenta el 
sistema. Per tant, segons el nivell d’oxigen en el reactor aquest emetrà una senyal que 

la bomba bufant subministrar més o menys aire a la graella de difusors, en funció 

hi connectar les sondes 
romandrà submergida en tot moment dins la làmina d’aigua del reactor 

. En total seran necessaris 2 transmissors d’oxigen amb 4 

descriu, breument, les especificacions tècniques que presenta el transmissor 

d’oxigen als 

2 transmissors, 4 sondes (2 per reactor), 4 sets 

laboració pròpia. 



3. DEFINICIÓ I CARACTERITZACIÓ DE 

3.1. DEFINICIÓ DE LES CANONADES I CRITERIS DE DISSENY
Les canonades caracteritzades són les següents:

- Canonada entrada d’aigua residual
- Canonada d’alimentació de la bomba bufant
- Canonada sortida purga de fangs
- Canonada sortida del clarificat

Totes les canonades, excepte la canonada d’alimentació de la bufant, seran de polietilè (PE). La 
canonada d’aire, en canvi, degut a la seva alta pressió es caracteritzarà per acer inoxidable.

Com a criteri de disseny s’adopta,

Velocitat econòmica a les canonades de PE 

L’expressió que calcula la velocitat segons el diàmetre establert és la següent (

Equació 2:  

On:     

 

Una altra condició és que PN ≥ Ptreball.

 

3.2. CANONADA ENTRADA D’AIGUA RESIDUAL
Aquesta canonada és la resultant de la sortida de la flotació que, per gravetat, condueix 
l’efluent cap al procés de tractament biològic. La taula de resultats que s’obté a partir de 
l’equació 2  és la que s’adjunta a continuació:

 

Diàmetre canonada entrada aigua residual:
DN110-PN10 

Cabal aigua residual (Q) 
DN 
DI 
Velocitat resultant (m/s): 
L 

 

En aquest cas, s’ha de tenir en compte el temps en el que funciona el procés desitjat. 
L’ompliment del reactor, en aquest cas, ha de ser 
taula anterior, amb un DN100 és suficient.

Taula 8. Caracterització canonada d’entrada d’aigua a reactor. 

DEFINICIÓ I CARACTERITZACIÓ DE LES CANONADES 

DEFINICIÓ DE LES CANONADES I CRITERIS DE DISSENY 
Les canonades caracteritzades són les següents: 

Canonada entrada d’aigua residual 
Canonada d’alimentació de la bomba bufant 
Canonada sortida purga de fangs 
Canonada sortida del clarificat 

Totes les canonades, excepte la canonada d’alimentació de la bufant, seran de polietilè (PE). La 
canonada d’aire, en canvi, degut a la seva alta pressió es caracteritzarà per acer inoxidable.

criteri de disseny s’adopta, 

Velocitat econòmica a les canonades de PE ≤ 1,5 m/s 

L’expressió que calcula la velocitat segons el diàmetre establert és la següent (Equació 2

 V (m/s) =   

    

S = ∏ · (DN/2)² 

Ptreball. 

CANONADA ENTRADA D’AIGUA RESIDUAL 
Aquesta canonada és la resultant de la sortida de la flotació que, per gravetat, condueix 
l’efluent cap al procés de tractament biològic. La taula de resultats que s’obté a partir de 

e s’adjunta a continuació: 

Diàmetre canonada entrada aigua residual:  
PEAD  

42 m3/h Per omplir un reactor amb 2 hores
110 mm  
100 mm  

1,22 m/s    
45,80 m  

En aquest cas, s’ha de tenir en compte el temps en el que funciona el procés desitjat. 
L’ompliment del reactor, en aquest cas, ha de ser aproximadament 2 hores. Per tant, segons la 
taula anterior, amb un DN100 és suficient. 

Caracterització canonada d’entrada d’aigua a reactor. Font: elaboració pròpia. 
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Totes les canonades, excepte la canonada d’alimentació de la bufant, seran de polietilè (PE). La 
canonada d’aire, en canvi, degut a la seva alta pressió es caracteritzarà per acer inoxidable. 

Equació 2): 

Aquesta canonada és la resultant de la sortida de la flotació que, per gravetat, condueix 
l’efluent cap al procés de tractament biològic. La taula de resultats que s’obté a partir de 

omplir un reactor amb 2 hores 

  

En aquest cas, s’ha de tenir en compte el temps en el que funciona el procés desitjat. 
aproximadament 2 hores. Per tant, segons la 



 

3.3. CANONADA ALIMENTACIÓ BOMBA BUFANT
Aquest tipus de canonada és l’únic que no ha estat caracteritzat de la mateixa manera que les 
altres canonades. Com que és una 
escollint com a diàmetre el de la sortida de la pròpia bomba bufant és suficient per evitar 
sobrepressions a la canonada. 

Per tant, com que la bufant seleccionada és una SEM 25 i el seu diàmetre
s’escull com a diàmetre de la canonada un DN100. 

Serà necessari 4 canonades amb una llargada total de 49,80 metres, a una pressió de PN10 i 
d’acer inoxidable. 

 

3.4. CANONADA SORTIDA PURGA DE FANGS
La sortida dels llots decantats ve donada 
caracteritzada prèviament al punt 2.1.
concordi amb el diàmetre escollit per a la bomba (model AS 0631). El procediment que s’ha 
dut a terme segueix l’equació 2 
acceptable, segons el DN seleccionat.

Tot seguit, a la taula 9, s’adjunta la caracterització de la canonada corresponent.

 

Diàmetre canonada purga de fangs
DN63-PN10 

Cabal purga de fangs (Q) 
DN 
DI 
Velocitat resultant (m/s): 
L 

 

Per tant, tenint en compte que la bomba que s’ha escollit és el model AS 0631 de la casa 
SULZER, amb un DN63 per a la canonada és suficient per garantir l’òptima sortida dels fangs al 
dipòsit espessidor. 

 

3.5. CANONADA SORTIDA CLARIFICAT
La sortida de l’aigua clarificada es donarà gràcies a uns embuts hidràulics que estaran 
connectats a una canonada de sortida que transportarà l’afluent, per gravetat, direcció a un 
dipòsit d’aigua tractada. Aquesta canonada ha estat caracteritzada segons 
vegada realitzades les iteracions, el resultat obtingut ha estat el següent:

 

Taula 9. Caracterització canonada purga de fangs. 

CANONADA ALIMENTACIÓ BOMBA BUFANT 
Aquest tipus de canonada és l’únic que no ha estat caracteritzat de la mateixa manera que les 
altres canonades. Com que és una canonada plena d’aire, el rang de velocitats varia. Per tant, 
escollint com a diàmetre el de la sortida de la pròpia bomba bufant és suficient per evitar 

Per tant, com que la bufant seleccionada és una SEM 25 i el seu diàmetre exterior és 100 mm, 
s’escull com a diàmetre de la canonada un DN100.  

Serà necessari 4 canonades amb una llargada total de 49,80 metres, a una pressió de PN10 i 

CANONADA SORTIDA PURGA DE FANGS 
La sortida dels llots decantats ve donada per 1 bomba submergible a cada reactor que ha estat 

punt 2.1.. Per tant, es comprovarà que la canonada resultant 
concordi amb el diàmetre escollit per a la bomba (model AS 0631). El procediment que s’ha 

equació 2 i, d’aquesta manera, s’ajustarà a una velocitat resultant 
acceptable, segons el DN seleccionat. 

, s’adjunta la caracterització de la canonada corresponent. 

purga de fangs:  

PEAD Per reactor Per cicle 
81,2 m3/h 20,3 m3/h 6,8 m3/cicle 

63 mm  
50 mm  

1,1 m/s     
47,3 m  

Per tant, tenint en compte que la bomba que s’ha escollit és el model AS 0631 de la casa 
SULZER, amb un DN63 per a la canonada és suficient per garantir l’òptima sortida dels fangs al 

CANONADA SORTIDA CLARIFICAT 
La sortida de l’aigua clarificada es donarà gràcies a uns embuts hidràulics que estaran 
connectats a una canonada de sortida que transportarà l’afluent, per gravetat, direcció a un 
dipòsit d’aigua tractada. Aquesta canonada ha estat caracteritzada segons l’equació 2
vegada realitzades les iteracions, el resultat obtingut ha estat el següent: 

Caracterització canonada purga de fangs. Font: elaboració pròpia. 
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Aquest tipus de canonada és l’únic que no ha estat caracteritzat de la mateixa manera que les 
canonada plena d’aire, el rang de velocitats varia. Per tant, 

escollint com a diàmetre el de la sortida de la pròpia bomba bufant és suficient per evitar 

exterior és 100 mm, 

Serà necessari 4 canonades amb una llargada total de 49,80 metres, a una pressió de PN10 i 

per 1 bomba submergible a cada reactor que ha estat 
. Per tant, es comprovarà que la canonada resultant 

concordi amb el diàmetre escollit per a la bomba (model AS 0631). El procediment que s’ha 
i, d’aquesta manera, s’ajustarà a una velocitat resultant 

30 minuts: 
13,6 m3/h 

  

Per tant, tenint en compte que la bomba que s’ha escollit és el model AS 0631 de la casa 
SULZER, amb un DN63 per a la canonada és suficient per garantir l’òptima sortida dels fangs al 

La sortida de l’aigua clarificada es donarà gràcies a uns embuts hidràulics que estaran 
connectats a una canonada de sortida que transportarà l’afluent, per gravetat, direcció a un 

equació 2. Una 



 

Diàmetre canonada sortida d’aigua 
DN200-PN10 

Cabal sortida clarificat (Qc) 
DN 
DI 
Velocitat resultant 
L 

 

El volum de sortida d’aigua ha de ser el mateix que el d’ompliment. Per tant, amb 30 minuts 
s’haurà de treure 83,3 m³ d’aigua. Amb un DN200 serà possible.

4. DEFINICIÓ I CARACTERITZACIÓ DE LES 
La tipologia de vàlvules utilitzades 

- Vàlvula antiretorn de bola
- Vàlvula de comporta 
- Vàlvula de papallona 
- Vàlvula motoritzada 

El diàmetre exterior (DN) es selecciona segons el DN de la canonada on s’ubicarà la vàlvula. 
S’agafarà el mateix DN de la canonada.

A continuació es detalla el procés de caracterització, així com la seva documentació tècnica.

 

4.1. VÀLVULA ANTIRETORN DE BOLA
La vàlvula de retenció és aquell element amb una funció d’antiretorn. Una vegada qualsevol 
tipus de bomba que impulsa un flu

Aquest tipus de vàlvula es col·locarà a la canonada de sortida dels fangs, evitant el seu retorn a 
la bomba submergible. La documentació tècnica corresponent s’adjunta a la 

 

 
Vàlvula antiretorn de bola

 

La figura 8 il·lustra una vàlvula antiretorn d’aquest tipus.

 

 

 

Taula 10. Caracterització canonada de sortida d’aigua clarificada. 

Taula 11. Documentació tècnica vàlvula retenció de bola

sortida d’aigua clarificada:  

PEAD La sortida d’aigua es realitzarà amb 30 minuts. 
Si s’extreuen 83,3 m³/h, aleshores s’haurà de 
bombejar el doble (167 m³/h).

167 m3/h 
200 mm 
150 mm  

1,47 m/s     
49,3 m  

El volum de sortida d’aigua ha de ser el mateix que el d’ompliment. Per tant, amb 30 minuts 
d’aigua. Amb un DN200 serà possible. 

DEFINICIÓ I CARACTERITZACIÓ DE LES VÀLVULES 
La tipologia de vàlvules utilitzades en el tractament secundari són les següents: 

Vàlvula antiretorn de bola 

El diàmetre exterior (DN) es selecciona segons el DN de la canonada on s’ubicarà la vàlvula. 
canonada. 

A continuació es detalla el procés de caracterització, així com la seva documentació tècnica.

VÀLVULA ANTIRETORN DE BOLA 
La vàlvula de retenció és aquell element amb una funció d’antiretorn. Una vegada qualsevol 
tipus de bomba que impulsa un fluid determinat es para, la vàlvula evita que el fluid retorni. 

Aquest tipus de vàlvula es col·locarà a la canonada de sortida dels fangs, evitant el seu retorn a 
la bomba submergible. La documentació tècnica corresponent s’adjunta a la taula 11

MATERIAL DN (mm) PN (atm)
Vàlvula antiretorn de bola Fosa 63 16

il·lustra una vàlvula antiretorn d’aquest tipus. 

Caracterització canonada de sortida d’aigua clarificada. Font: elaboració pròpia. 

vàlvula retenció de bola. Font: elaboració pròpia. 

 

14 

La sortida d’aigua es realitzarà amb 30 minuts. 
Si s’extreuen 83,3 m³/h, aleshores s’haurà de 
bombejar el doble (167 m³/h). 

  

El volum de sortida d’aigua ha de ser el mateix que el d’ompliment. Per tant, amb 30 minuts 

El diàmetre exterior (DN) es selecciona segons el DN de la canonada on s’ubicarà la vàlvula. 

A continuació es detalla el procés de caracterització, així com la seva documentació tècnica. 

La vàlvula de retenció és aquell element amb una funció d’antiretorn. Una vegada qualsevol 
id determinat es para, la vàlvula evita que el fluid retorni.  

Aquest tipus de vàlvula es col·locarà a la canonada de sortida dels fangs, evitant el seu retorn a 
taula 11. 

PN (atm) Ut 
16 4 

 



 

 

 

 

 

 

4.2. VÀLVULA DE COMPORTA
La vàlvula de comporta és un tipus de vàlvula molt comú i utilitzada a nivell d’aigües residuals. 
Aquesta disposa d’una comporta que cedirà o prohibirà el pas del fluid 

Aquest tipus de vàlvula es localitzarà a les següents canonades:

- Canonada sortida purga de fangs
- Abans del cabalímetre electromagnètic ubicat a la canonada de la purga dels fangs.
- Canonada sortida del clarificat

Les especificacions tècniques requerides per aquest tipus de vàlvules són les que es mostren a 
la taula 12. 

 

 

Vàlvula de comporta

 

 

 

 

 

Figura 8

Taula 12. Documentació tècnica vàlvula de comporta

Figura 9

VÀLVULA DE COMPORTA 
La vàlvula de comporta és un tipus de vàlvula molt comú i utilitzada a nivell d’aigües residuals. 
Aquesta disposa d’una comporta que cedirà o prohibirà el pas del fluid segons les necessitats.

Aquest tipus de vàlvula es localitzarà a les següents canonades: 

Canonada sortida purga de fangs 
Abans del cabalímetre electromagnètic ubicat a la canonada de la purga dels fangs.
Canonada sortida del clarificat 

tècniques requerides per aquest tipus de vàlvules són les que es mostren a 

MATERIAL DN (mm) PN (atm)

Vàlvula de comporta 
Fosa 63 16
Fosa 110 16
Fosa 200 16

Figura 8. Vàlvula antiretorn de bola. Font: Técnica de fluidos (TdF)

vàlvula de comporta. Font: elaboració pròpia. 

Figura 9. Vàlvula de comporta. Font: Técnica de fluidos (TdF)
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La vàlvula de comporta és un tipus de vàlvula molt comú i utilitzada a nivell d’aigües residuals. 
segons les necessitats. 

Abans del cabalímetre electromagnètic ubicat a la canonada de la purga dels fangs. 

tècniques requerides per aquest tipus de vàlvules són les que es mostren a 

PN (atm) Ut 
16 1 
16 4 
16 8 

Font: Técnica de fluidos (TdF). 

Font: Técnica de fluidos (TdF). 



4.3. VÀLVULA DE PAPALLONA
Encara que la funció és la mateixa, les vàlvules de papallona solen ser ubicades en canonades 
d’aire. Per tant, a la canonada d’alimentació de la bufant s’elegirà una vàlvula que tingui el 
mateix DN que el de la sortida de la bufant (DN100).

No caldrà instal·lar-hi una vàlvula antiretorn ja que aquesta està incorporada a la pròpia 
bufant. 

 La documentació tècnica corresp

 

 
Vàlvula de papallona

 

 

 

 

 

 

 

4.4. VÀLVULA MOTORITZADA
La vàlvula motoritzada té una funció totalment automàtica, de manera que no serà necessària 
la intervenció manual. Mitjançant el PLC del quadre elèctric es donarà l’ordre d’encesa o 
parada de la vàlvula segons un temps establert.

Aquesta vàlvula s’instal·larà a l’entrada d’aigua residual a cadascun dels 4 reactors biològics i, 
també, a la sortida d’aigua clarificada de cadascun dels 4.

S’agafarà un DN igual al de les pròpies canonades:

- Entrada d’aigua residual: DN110
- Sortida clarificat: DN200

La documentació tècnica de la vàlvula motoritzada s’adjunta a la 

 

 

Vàlvula motoritzada

 

 

Taula 13. Documentació tècnica vàlvula de papallona

Figura 10. 

Taula 14. Documentació tècnica vàlvula motoritzada

VÀLVULA DE PAPALLONA 
Encara que la funció és la mateixa, les vàlvules de papallona solen ser ubicades en canonades 

canonada d’alimentació de la bufant s’elegirà una vàlvula que tingui el 
mateix DN que el de la sortida de la bufant (DN100). 

hi una vàlvula antiretorn ja que aquesta està incorporada a la pròpia 

La documentació tècnica corresponent s’adjunta a la taula 13. 

MATERIAL DN (mm) PN (atm)
Vàlvula de papallona Fosa 100 16

VÀLVULA MOTORITZADA 
La vàlvula motoritzada té una funció totalment automàtica, de manera que no serà necessària 
la intervenció manual. Mitjançant el PLC del quadre elèctric es donarà l’ordre d’encesa o 

segons un temps establert. 

Aquesta vàlvula s’instal·larà a l’entrada d’aigua residual a cadascun dels 4 reactors biològics i, 
també, a la sortida d’aigua clarificada de cadascun dels 4. 

S’agafarà un DN igual al de les pròpies canonades: 

idual: DN110 
Sortida clarificat: DN200 

La documentació tècnica de la vàlvula motoritzada s’adjunta a la taula 14. 

MATERIAL DN (mm) PN (atm)

motoritzada 
Fosa 63 16
Fosa 110 16
Fosa 200 16

vàlvula de papallona. Font: elaboració pròpia. 

 Vàlvula de papallona. Font: Técnica de fluidos (TdF). 

vàlvula motoritzada. Font: elaboració pròpia. 
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Encara que la funció és la mateixa, les vàlvules de papallona solen ser ubicades en canonades 
canonada d’alimentació de la bufant s’elegirà una vàlvula que tingui el 

hi una vàlvula antiretorn ja que aquesta està incorporada a la pròpia 

PN (atm) Ut 
16 4 

La vàlvula motoritzada té una funció totalment automàtica, de manera que no serà necessària 
la intervenció manual. Mitjançant el PLC del quadre elèctric es donarà l’ordre d’encesa o 

Aquesta vàlvula s’instal·larà a l’entrada d’aigua residual a cadascun dels 4 reactors biològics i, 

PN (atm) Ut 
16 4 
16 4 
16 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 11 il·lustra una vàlvula de comporta motoritzada, segons TdF.

 

il·lustra una vàlvula de comporta motoritzada, segons TdF. 

Figura 11. Vàlvula motoritzada. Font: Técnica de fluidos (TdF)
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Font: Técnica de fluidos (TdF). 
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1. DEFINICIÓ DEL MANUAL 

1.1. INTRODUCCIÓ 
El present manual defineix el funcionament i control automàtic del conjunt de dispositius 
elèctrics i electrònics que formen part del procés 
tractament biològic i tractament de fangs pel funcionament de la EDAR industrial.

El procés de depuració és realitzat en una planta ja existent destinada al tractament de les 
aigües de procés, i tots els dispositius han
pròpia pantalla. 

No obstant això, encara que la EDAR industrial sigui una ampliació de 4 SBR actuant amb 
simultaneïtat s’ha realitzat de nou tot el sistema elèctric per tal de garantir el funcionament de 
la planta. Per tant, en aquest manual es descriu, en termes generals, el funcionament de tots 
els dispositius que intervenen en les següents fases de la depuradora.

 Fases de pretractament, tractament primari, secundari i tractament de fangs:
- Bombeig a capçalera
- Desbast 
- Homogeneïtzació
- Flotació 
- Fase de tractament biològica
- Tractament de fangs (espessiment, recepció, adequació i deshidratació)

 

En primer lloc, es realitza una breu descripció de tots els dispositius que intervenen 
directament en el funcionament i, en segon lloc, es descriu el funcionament de cadascun dels 
dispositius, establint les relacions entre ells i les seqüències de funcionament.

 

1.2. OBJECTIU 
L’objectiu del present annex és definir el procés de depuració de manera que:

 S’obtingui un control centralitzat de la planta depuradora.
 Es generin seqüències automàtiques.
 Existeixi la possibilitat de control manual.
 L’operació per part de l’usuari sigui fàcil i senzilla.

 

 

 

 

 

DEFINICIÓ DEL MANUAL  

El present manual defineix el funcionament i control automàtic del conjunt de dispositius 
elèctrics i electrònics que formen part del procés de pretractament, tractament primari

biològic i tractament de fangs pel funcionament de la EDAR industrial. 

El procés de depuració és realitzat en una planta ja existent destinada al tractament de les 
aigües de procés, i tots els dispositius han de formar part del sistema de control situat a la 

No obstant això, encara que la EDAR industrial sigui una ampliació de 4 SBR actuant amb 
simultaneïtat s’ha realitzat de nou tot el sistema elèctric per tal de garantir el funcionament de 
a planta. Per tant, en aquest manual es descriu, en termes generals, el funcionament de tots 
els dispositius que intervenen en les següents fases de la depuradora. 

Fases de pretractament, tractament primari, secundari i tractament de fangs:
capçalera 

Homogeneïtzació 

Fase de tractament biològica 
Tractament de fangs (espessiment, recepció, adequació i deshidratació)

En primer lloc, es realitza una breu descripció de tots els dispositius que intervenen 
ament i, en segon lloc, es descriu el funcionament de cadascun dels 

dispositius, establint les relacions entre ells i les seqüències de funcionament. 

L’objectiu del present annex és definir el procés de depuració de manera que: 

rol centralitzat de la planta depuradora. 
Es generin seqüències automàtiques. 
Existeixi la possibilitat de control manual. 
L’operació per part de l’usuari sigui fàcil i senzilla. 
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El present manual defineix el funcionament i control automàtic del conjunt de dispositius 
e pretractament, tractament primari, 

El procés de depuració és realitzat en una planta ja existent destinada al tractament de les 
de formar part del sistema de control situat a la 

No obstant això, encara que la EDAR industrial sigui una ampliació de 4 SBR actuant amb 
simultaneïtat s’ha realitzat de nou tot el sistema elèctric per tal de garantir el funcionament de 
a planta. Per tant, en aquest manual es descriu, en termes generals, el funcionament de tots 

Fases de pretractament, tractament primari, secundari i tractament de fangs: 

Tractament de fangs (espessiment, recepció, adequació i deshidratació) 

En primer lloc, es realitza una breu descripció de tots els dispositius que intervenen 
ament i, en segon lloc, es descriu el funcionament de cadascun dels 



1.3. DEFINICIÓ DELS DISPOSITIUS
La configuració d’alimentació de la instal·la
quadre elèctric on s’instal·laran les diferents proteccions (magnetotèrmics) de cadascuna de les 
línees d’alimentació dels receptors de la depuradora.

El dimensionament de la secció de les línees i les
base a la potència sol·licitada i a la caiguda de tensió produïda. L’aïllament nominal de les 
diferents línees serà inferior de 1000V.

Tota la instal·lació es realitza segons el Reglament vigent.

Cadascun dels interruptors tèrmics generaran senyal i alarma a la pantalla.

2. LLISTAT DE MOTORS 
Les taules que s’adjunten a continuació representen la potència de treball requerida per a 
cadascun dels equips i elements automàtics de la planta.

 

CODI POU DE BOMBEIG
PT.BS.01 Bomba submergible
PT.BS.02 Bomba submergible
PT.NR.01 Nivell radar
PT.NB.01 Nivell boia seguretat màxim
PT.NB.02 Nivell boia seguretat mínim

 

CODI DESBAST
PT.FE.01 Motor filtre escala

PT.EV.N.01 Electrovàlvula neteja filtre
 

CODI HOMOGENEÏTZADOR
PT.BS.03 Bomba submergible
PT.BS.04 Bomba submergible
PT.NR.02 Nivell radar
PT.NB.03 Nivell boia seguretat màxim
PT.NB.04 Nivell boia seguretat mínim
PT.AF.01 Airejador frings

 

CODI TRACTAMENT FÍSIC/QUÍMIC
TP.A.01 Agitador coagulació neutralització
PT.BS.02 pH metre neutralització
TP.PM.01 Motor pales flotació
TP.VSF.01 Motor vis sens fi

TP.EV.PF.01 Electrovàlvula purga fangs 
TP.BP.01 Bomba pressurització

TP.EV.A.01 Electrovàlvula aire DAF

Taula genèrica 1. Potència de treball dels equips i elements de control al sistema. Font: enginyeria.

DEFINICIÓ DELS DISPOSITIUS 
La configuració d’alimentació de la instal·lació serà una tensió de 400V trifàsic que alimentarà el 
quadre elèctric on s’instal·laran les diferents proteccions (magnetotèrmics) de cadascuna de les 
línees d’alimentació dels receptors de la depuradora. 

El dimensionament de la secció de les línees i les seves respectives proteccions es realitza en 
base a la potència sol·licitada i a la caiguda de tensió produïda. L’aïllament nominal de les 
diferents línees serà inferior de 1000V. 

Tota la instal·lació es realitza segons el Reglament vigent. 

rs tèrmics generaran senyal i alarma a la pantalla. 

Les taules que s’adjunten a continuació representen la potència de treball requerida per a 
cadascun dels equips i elements automàtics de la planta. 

POU DE BOMBEIG kW SIMULTANEÏTAT kW EN SIMULTANEÏTAT 
Bomba submergible 1,70 100% 
Bomba submergible 1,70 100% 

Nivell radar 0,02 100% 
Nivell boia seguretat màxim 0,02 100% 
Nivell boia seguretat mínim 0,02 100% 

DESBAST kW SIMULTANEÏTAT kW EN SIMULTANEÏTAT 
Motor filtre escala 0,25 100% 

Electrovàlvula neteja filtre 0,2 100% 

HOMOGENEÏTZADOR kW SIMULTANEÏTAT kW EN SIMULTANEÏTAT 
Bomba submergible 1,70 100% 
Bomba submergible 1,70 100% 

Nivell radar 0,02 100% 
Nivell boia seguretat màxim 0,02 100% 
Nivell boia seguretat mínim 0,02 100% 

Airejador frings 6,70 100% 

TRACTAMENT FÍSIC/QUÍMIC kW SIMULTANEÏTAT kW EN SIMULTANEÏTAT 
Agitador coagulació neutralització 0,75 100% 

pH metre neutralització 0,02 100% 
Motor pales flotació 0,55 100% 

Motor vis sens fi 0,55 100% 
Electrovàlvula purga fangs  0,02 100% 

Bomba pressurització 5,50 100% 
Electrovàlvula aire DAF 0,02 100% 

Potència de treball dels equips i elements de control al sistema. Font: enginyeria.
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ció serà una tensió de 400V trifàsic que alimentarà el 
quadre elèctric on s’instal·laran les diferents proteccions (magnetotèrmics) de cadascuna de les 

seves respectives proteccions es realitza en 
base a la potència sol·licitada i a la caiguda de tensió produïda. L’aïllament nominal de les 

Les taules que s’adjunten a continuació representen la potència de treball requerida per a 

kW EN SIMULTANEÏTAT  
1,70 
1,70 
0,02 
0,02 
0,02 

kW EN SIMULTANEÏTAT  
0,25 
0,20 

kW EN SIMULTANEÏTAT  
1,70 
1,70 
0,02 
0,02 
0,02 
6,70 

kW EN SIMULTANEÏTAT  
0,75 
0,02 
0,55 
0,55 
0,02 
5,50 
0,02 

Potència de treball dels equips i elements de control al sistema. Font: enginyeria. 



TP.BD.01 Bomba coagulació
TP.BD.02 Bomba neutralització
TP.BD.03 Bomba polielectròlit flotació
TP.A.02 Agitació floculació

TP.NB.05 Nivell boia màxim floculació
TP.NB.06 Nivell boia mínim floculació

 

 

CODI TRACTAMENT BIOLÒGIC
TS.BB.01 Bufant reactor biològic 1
TS.BB.02 Bufant reactor biològic 2
TS.BB.03 Bufant reactor biològic 3
TS.BB.04 Bufant reactor biològic 4
TS.AS.01 Agitador submergible 1 
TS.AS.02 Agitador submergible 2 
TS.AS.03 Agitador submergible 3 
TS.AS.04 Agitador submergible 4 
TS.BF.01 Bomba submergible purga fangs 1
TS.BF.02 Bomba submergible purga fangs 2
TS.BF.03 Bomba submergible purga fangs 3
TS.BF.04 Bomba submergible purga fangs 4
TS.CB.01 Cabalímetre purga de fangs
TS.EH.01 Embut hidràulic 1
TS.EH.02 Embut hidràulic 2
TS.EH.03 Embut hidràulic 3
TS.EH.04 Embut hidràulic 4
TS.VM.01 Vàlvula motoritzada entrada 1
TS.VM.02 Vàlvula motoritzada entrada 2
TS.VM.03 Vàlvula motoritzada entrada 3
TS.VM.04 Vàlvula motoritzada entrada 4
TS.NB.01 Nivell boia màxim 1
TS.NB.02 Nivell boia màxim 2
TS.NB.03 Nivell boia màxim 3
TS.NB.04 Nivell boia màxim 4
TS.TO.01 Transmissor oxigen i 2 sondes (1)
TS.TO.02 Transmissor oxigen i 2 sondes (2)
TS.VM.05 Vàlvula motoritzada clarificat 1
TS.VM.06 Vàlvula motoritzada clarificat 2
TS.VM.07 Vàlvula motoritzada clarificat 3
TS.VM.08 Vàlvula motoritzada clarificat 4

 

CODI LÍNIA DE FANGS
LF.BF.01 Bomba de fangs 1 espessidor
LF.BF.02 Bomba de fangs 2 espessidor
LF.CB.01 Cabalímetre sortida espessidor
LF.A.01 Agitador recepció de fangs

LF.BPN.01 Bomba pneumàtica fangs 1 
LF.BPN.02 Bomba pneumàtica fangs 2 

Bomba coagulació 0,37 100% 
Bomba neutralització 0,37 100% 

Bomba polielectròlit flotació 0,37 100% 
Agitació floculació 0,75 100% 

Nivell boia màxim floculació 0,02 100% 
Nivell boia mínim floculació 0,02 100% 

TRACTAMENT BIOLÒGIC kW SIMULTANEÏTAT kW EN SIMULTANEÏTAT 
Bufant reactor biològic 1 30 100% 
Bufant reactor biològic 2 30 100% 
Bufant reactor biològic 3 30 100% 
Bufant reactor biològic 4 30 100% 
Agitador submergible 1  4,20 100% 
Agitador submergible 2  4,20 100% 
Agitador submergible 3  4,20 100% 
Agitador submergible 4  4,20 100% 

Bomba submergible purga fangs 1 3,74 100% 
Bomba submergible purga fangs 2 3,74 100% 
Bomba submergible purga fangs 3 3,74 100% 
Bomba submergible purga fangs 4 3,74 100% 

Cabalímetre purga de fangs 0,02 100% 
Embut hidràulic 1 0,02 100% 
Embut hidràulic 2 0,02 100% 
Embut hidràulic 3 0,02 100% 
Embut hidràulic 4 0,02 100% 

Vàlvula motoritzada entrada 1 0,02 100% 
Vàlvula motoritzada entrada 2 0,02 100% 
Vàlvula motoritzada entrada 3 0,02 100% 
Vàlvula motoritzada entrada 4 0,02 100% 

Nivell boia màxim 1 0,02 100% 
Nivell boia màxim 2 0,02 100% 
Nivell boia màxim 3 0,02 100% 
Nivell boia màxim 4 0,02 100% 

Transmissor oxigen i 2 sondes (1) 0,05 100% 
Transmissor oxigen i 2 sondes (2) 0,05 100% 
Vàlvula motoritzada clarificat 1 0,02 100% 
Vàlvula motoritzada clarificat 2 0,02 100% 
Vàlvula motoritzada clarificat 3 0,02 100% 
Vàlvula motoritzada clarificat 4 0,02 100% 

LÍNIA DE FANGS kW SIMULTANEÏTAT kW EN SIMULTANEÏTAT 
fangs 1 espessidor 3,74 100% 

Bomba de fangs 2 espessidor 3,74 100% 
Cabalímetre sortida espessidor 0,02 100% 

Agitador recepció de fangs 1,50 100% 
Bomba pneumàtica fangs 1  15 100% 
Bomba pneumàtica fangs 2  15 100% 
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0,37 
0,37 
0,37 
0,75 
0,02 
0,02 

kW EN SIMULTANEÏTAT  
30 
30 
30 
30 

4,20 
4,20 
4,20 
4,20 
3,74 
3,74 
3,74 
3,74 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,05 
0,05 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

kW EN SIMULTANEÏTAT  
3,74 
3,74 
0,02 
1,50 
15 
15 



LF.EV.N.01 Electrovàlvula neteja bombes BPN
LF.VM.01 Vàlvula motoritzada purga fangs 1
LF.VM.02 Vàlvula motoritzada purga fangs 2
LF.AF.01 Airejador frings fangs 
LF.NB.01 Nivell boia màxim fangs espessits
LF.NB.01 Nivell boia mínim fangs espessits
LF.TN.01 Transmissor de nivell fangs
LF.BH.01 Bomba helicoïdal fangs 1
LF.BH.02 Bomba helicoïdal fangs 2
LF.CB.02 Cabalímetre fangs espessits
LF.M.01 Manòmetre control de contacte 1

 

3. PROTECCIONS ELÈTRIQUES
 

 El quadre elèctric disposa d’interruptors diferencials.
 Cadascun dels elements 

de la instal·lació es rearmarà automàticament en cas de tall de corrent, tenint en 
compte tots els canvis que s’hagin introduït a l’autòmat.

 Tota la instrumentació estarà protegida per un únic magnet
 El quadre elèctric disposa d’una pantalla tàctil de 12” pel control i visualització de 

l’estat de tots els elements, nivells i alarmes. Totes les senyals analògiques i els 
valors de consigna es podran visualitzar per pantalla i podran ser modifica
 

4. CARACTERITACIÓ D’ELEMENTS I PARÀMETRES AUTOMÀTICS
 

 Els actuadors pneumàtics disposen de finals de carrera d’indicació de la posició en 
cada moment. 

 Les electrovàlvules no disposen de finals de carrera.
 Cada fase disposa de la seva pròpia pantalla, on 

activar en mode AUTOMÀTIC / MANUAL / PARADA.
 A la pantalla de nivells figuren tan els nivells analògics com els nivells digitals de 

cadascun dels elements.
 A la pantalla inicial es podrà veure cada zona de la EDAR industria

s’accedeix al diagrama corresponent.
 En tots els casos en que es disposi de dos equips iguals per realitzar la mateixa 

funció, el cicle de funcionament s’alternarà per hores de funcionament real, de 
manera que els dos equips treballin 

 

 

 

 

 

Electrovàlvula neteja bombes BPN 0,02 100% 
Vàlvula motoritzada purga fangs 1 0,02 100% 
Vàlvula motoritzada purga fangs 2 0,02 100% 

Airejador frings fangs espessits 6,70 100% 
Nivell boia màxim fangs espessits 0,02 100% 
Nivell boia mínim fangs espessits 0,02 100% 

Transmissor de nivell fangs 0,02 100% 
Bomba helicoïdal fangs 1 15 100% 
Bomba helicoïdal fangs 2 15 100% 

Cabalímetre fangs espessits 0,02 100% 
Manòmetre control de contacte 1 0,02 100% 

PROTECCIONS ELÈTRIQUES 

quadre elèctric disposa d’interruptors diferencials. 
Cadascun dels elements disposa de magnetotèrmics de protecció. L’automatització 
de la instal·lació es rearmarà automàticament en cas de tall de corrent, tenint en 
compte tots els canvis que s’hagin introduït a l’autòmat. 
Tota la instrumentació estarà protegida per un únic magnetotèrmic. 
El quadre elèctric disposa d’una pantalla tàctil de 12” pel control i visualització de 
l’estat de tots els elements, nivells i alarmes. Totes les senyals analògiques i els 
valors de consigna es podran visualitzar per pantalla i podran ser modifica

CARACTERITACIÓ D’ELEMENTS I PARÀMETRES AUTOMÀTICS 

Els actuadors pneumàtics disposen de finals de carrera d’indicació de la posició en 

Les electrovàlvules no disposen de finals de carrera. 
Cada fase disposa de la seva pròpia pantalla, on els diferents elements es podran 
activar en mode AUTOMÀTIC / MANUAL / PARADA. 
A la pantalla de nivells figuren tan els nivells analògics com els nivells digitals de 
cadascun dels elements. 
A la pantalla inicial es podrà veure cada zona de la EDAR industrial, al pitjar a sobre 
s’accedeix al diagrama corresponent. 
En tots els casos en que es disposi de dos equips iguals per realitzar la mateixa 
funció, el cicle de funcionament s’alternarà per hores de funcionament real, de 
manera que els dos equips treballin sempre les mateixes hores. 
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0,02 
0,02 
0,02 
6,70 
0,02 
0,02 
0,02 
15 
15 

0,02 
0,02 

disposa de magnetotèrmics de protecció. L’automatització 
de la instal·lació es rearmarà automàticament en cas de tall de corrent, tenint en 

El quadre elèctric disposa d’una pantalla tàctil de 12” pel control i visualització de 
l’estat de tots els elements, nivells i alarmes. Totes les senyals analògiques i els 
valors de consigna es podran visualitzar per pantalla i podran ser modificats. 

 

Els actuadors pneumàtics disposen de finals de carrera d’indicació de la posició en 

els diferents elements es podran 

A la pantalla de nivells figuren tan els nivells analògics com els nivells digitals de 

l, al pitjar a sobre 

En tots els casos en que es disposi de dos equips iguals per realitzar la mateixa 
funció, el cicle de funcionament s’alternarà per hores de funcionament real, de 



5. DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT
La descripció que es realitza a continuació únicament es té en compte el mode AUTOMÀTIC de 
la depuradora. El mode MANUAL serà totalment manual sense tenir en compte cap mena de 
seguretat. 

 

5.1. POU DE BOMBEIG 
El pou de bombeig consta de dues bombes submergibles (PT.BS.01/02). Aquestes bombegen 
l’afluent a la zona de desbast per una filtració primària, a fi d’evitar taps i problemes mecànics 
als processos posteriors. 

Un nivell radar amb una sortida 4
funcionament de les bombes del pou (PT.BS.01/02). A més, existeixen també dues boies de 
seguretat, una a nivell mínim (PT.NB.01) i una a nivell màxim (PT.NB.02).

El funcionament del pou de bombeig és el que es 

En pou de bombeig existeixen diferents nivells per tal de realitzar la maniobra:

- PT.NR.01-1  Nivell mínim parada bombes

- PT.NR.01-2  Nivell marxa 1a bomba

- PT.NR.01-3  Nivell marxa segona bomba

- PT.NR.01-4  Nivell màxim pou de bombe

simultàniament) 

En el moment que l’afluent arriba al nivell mínim (PT.NR.01
(PT.BS.01 i PT.BS.02). A mesura que l’altura de la làmina d’aigua augmenta fins arribar al segon 
nivell (PT.NR.01-2), aleshores entra en funcionament la primera bomba (PT.BS.01/02) segons 
correspongui per hores de funcionament. En el cas que el nivell segueixi augmentant fins 
arribar a PT.NR.01-3 es posa en marxa la segona bomba (PT.BS.01/02).

Si el nivell en el pou de bombeig 
continuen en funcionament i es genera una “

A més, es disposa de dues boies de seguretat (PT.NB.01/02). Si s’arriba a nivell mínim 
(PT.NB.01) i alguna de les bombes està f
es generarà una “alarma de nivell mínim PB

Per altra banda, pel nivell màxim, s’ajustarà la boia (PT.NB.02) a l’altura màxima del dipòsit de 
manera que si s’activa el nivell màxim (PT.NB.02) les dues b
es generarà una “alarma de nivell màxim seguretat PB

 

5.2. DESBAST 
Les aigües residuals que arriben passaran per una eliminació dels sòlids grollers presents per 
mitjà d’un filtre d’escala (PT.FE.01). El funcionament del filtr
bombes submergibles anteriors (PT.BS.01/02) que, una vegada aquestes bombegen l’afluent, el 
filtre (PT.FE.01) es posa en funcionament. Aquest està programat per un determinat temps de 
parada (en segons i tres dígits) per reali

DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT 
La descripció que es realitza a continuació únicament es té en compte el mode AUTOMÀTIC de 
la depuradora. El mode MANUAL serà totalment manual sense tenir en compte cap mena de 

El pou de bombeig consta de dues bombes submergibles (PT.BS.01/02). Aquestes bombegen 
l’afluent a la zona de desbast per una filtració primària, a fi d’evitar taps i problemes mecànics 

Un nivell radar amb una sortida 4-20 mA (PT.NR.01) és l’encarregat de gestionar el 
funcionament de les bombes del pou (PT.BS.01/02). A més, existeixen també dues boies de 
seguretat, una a nivell mínim (PT.NB.01) i una a nivell màxim (PT.NB.02). 

El funcionament del pou de bombeig és el que es descriu a continuació: 

En pou de bombeig existeixen diferents nivells per tal de realitzar la maniobra: 

Nivell mínim parada bombes 

Nivell marxa 1a bomba 

Nivell marxa segona bomba 

Nivell màxim pou de bombeig (les dues bombes actuen 

En el moment que l’afluent arriba al nivell mínim (PT.NR.01-1), les dues bombes es paren 
(PT.BS.01 i PT.BS.02). A mesura que l’altura de la làmina d’aigua augmenta fins arribar al segon 

res entra en funcionament la primera bomba (PT.BS.01/02) segons 
correspongui per hores de funcionament. En el cas que el nivell segueixi augmentant fins 

es posa en marxa la segona bomba (PT.BS.01/02). 

Si el nivell en el pou de bombeig supera (PT.NR.01-4), ambdues bombes (PT.BS.01 i PT.BS.02) 
continuen en funcionament i es genera una “alarma de nivell màxim PB”. 

A més, es disposa de dues boies de seguretat (PT.NB.01/02). Si s’arriba a nivell mínim 
(PT.NB.01) i alguna de les bombes està funcionant, immediatament es dóna l’ordre de parada i 

alarma de nivell mínim PB”. 

Per altra banda, pel nivell màxim, s’ajustarà la boia (PT.NB.02) a l’altura màxima del dipòsit de 
manera que si s’activa el nivell màxim (PT.NB.02) les dues bombes seguiran en funcionament i 

alarma de nivell màxim seguretat PB”. 

Les aigües residuals que arriben passaran per una eliminació dels sòlids grollers presents per 
mitjà d’un filtre d’escala (PT.FE.01). El funcionament del filtre ve donat gràcies a les dues 
bombes submergibles anteriors (PT.BS.01/02) que, una vegada aquestes bombegen l’afluent, el 
filtre (PT.FE.01) es posa en funcionament. Aquest està programat per un determinat temps de 
parada (en segons i tres dígits) per realitzar una auto-neteja de l’equip. Aleshores, 
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La descripció que es realitza a continuació únicament es té en compte el mode AUTOMÀTIC de 
la depuradora. El mode MANUAL serà totalment manual sense tenir en compte cap mena de 

El pou de bombeig consta de dues bombes submergibles (PT.BS.01/02). Aquestes bombegen 
l’afluent a la zona de desbast per una filtració primària, a fi d’evitar taps i problemes mecànics 

mA (PT.NR.01) és l’encarregat de gestionar el 
funcionament de les bombes del pou (PT.BS.01/02). A més, existeixen també dues boies de 

ig (les dues bombes actuen 

), les dues bombes es paren 
(PT.BS.01 i PT.BS.02). A mesura que l’altura de la làmina d’aigua augmenta fins arribar al segon 

res entra en funcionament la primera bomba (PT.BS.01/02) segons 
correspongui per hores de funcionament. En el cas que el nivell segueixi augmentant fins 

), ambdues bombes (PT.BS.01 i PT.BS.02) 

A més, es disposa de dues boies de seguretat (PT.NB.01/02). Si s’arriba a nivell mínim 
uncionant, immediatament es dóna l’ordre de parada i 

Per altra banda, pel nivell màxim, s’ajustarà la boia (PT.NB.02) a l’altura màxima del dipòsit de 
ombes seguiran en funcionament i 

Les aigües residuals que arriben passaran per una eliminació dels sòlids grollers presents per 
e ve donat gràcies a les dues 

bombes submergibles anteriors (PT.BS.01/02) que, una vegada aquestes bombegen l’afluent, el 
filtre (PT.FE.01) es posa en funcionament. Aquest està programat per un determinat temps de 

neteja de l’equip. Aleshores, 



l’electrovàlvula del filtre (PT.EV.N.01) es posa en marxa i aporta aigua neta a l’equip per tal de 
garantir un bon rentat del filtre. 

 Si PT.BS.01/02 = OFF  
 Si PT.BS.01/02 = ON  

 

“Funcionament electrovàlvula”

 Si PT.FE.01 = OFF  

 

Una vegada el filtre (FED1) es torna a posar en funcionament, l’afluent és capaç de circular, per 
gravetat, fins el dipòsit d’homogeneïtzació.

 

5.3. HOMOGENEÏTZADOR 
El dipòsit té com a funció homogeneïtzar les càrregues contaminants i laminar el cabal. Aquest 
disposa d’un airejador frings (PT.AF.01)
aigües).  

L’homogeneïtzador està controlat per un
seguretat (PT.NB.03/04). 

Dues bombes submergibles (PT.BS.03/04
flotació DAF. El bombeig està controlat gràcies a un cabalímetre electromagnètic 
amb sortida analògica (4-20 mA) que regul

El funcionament a nivell general de l’homogeneïtzador és el següent:

 PT.NR.02-1  Nivell mínim parada bombes (
 PT.NR.02-2  Nivell marxa 
 PT.NR.02-3  Nivell posta en marxa segona bomba (PT.BS.03/04)
 PT.NR.02-4  Nivell màxim alarma homogeneïtzador (ambdues bombes 

funcionen amb simultaneïtat)

Les dues boies tenen una funció de seguretat al 
d’aigua estigui per sota del nivell mínim (PT.NR.02
s’activarà i donarà una senyal “d’alarma de nivell mínim de seguretat homogeneïtzador

La boia de seguretat de nivell mà
suficient per garantir el correcte funcionament del tanc. És per això que quan s’activi aquest 
nivell màxim (PT.NB.04) donarà una ordre de funcionament a ambdues bombes submergibles 
(PT.BS.03 i PT.BS.04) i es generarà una “

Les bombes submergibles (PT.BS.03/04) conduiran l’aigua a la unitat de flotació per rebre el 
tractament F/Q i, per gravetat, l’afluent entrarà a cadascun dels 4 reactors SBR. El
treball es podrà posar a la pantalla tàctil, en dígits i m

l’electrovàlvula del filtre (PT.EV.N.01) es posa en marxa i aporta aigua neta a l’equip per tal de 
 

“Funcionament filtre escala” 

     PT.FE.01 = OFF
     PT.FE.01 = ON

“Funcionament electrovàlvula” 

     PT.EV.N.01 = ON

Una vegada el filtre (FED1) es torna a posar en funcionament, l’afluent és capaç de circular, per 
gravetat, fins el dipòsit d’homogeneïtzació. 

El dipòsit té com a funció homogeneïtzar les càrregues contaminants i laminar el cabal. Aquest 
d’un airejador frings (PT.AF.01) capaç de subministrar aire (per mesclar i oxigenar les 

està controlat per un nivell radar (PT.NR.02) i dos nivells tipus boia de 

PT.BS.03/04) seran capaces de conduir l’aigua a la unitat de 
controlat gràcies a un cabalímetre electromagnètic 

20 mA) que regula en tot moment el cabal de sortida de les bombes.

El funcionament a nivell general de l’homogeneïtzador és el següent: 

“Funcionament nivell radar” 

Nivell mínim parada bombes (PT.BS.03 i PT.BS.04),  
Nivell marxa primera bomba (PT.BS.03/04) 
Nivell posta en marxa segona bomba (PT.BS.03/04) 
Nivell màxim alarma homogeneïtzador (ambdues bombes 

funcionen amb simultaneïtat) 

Les dues boies tenen una funció de seguretat al sistema. En el cas que l’altura de la làmina 
d’aigua estigui per sota del nivell mínim (PT.NR.02-1) la boia de nivell mínim (PT.NB.03) 

d’alarma de nivell mínim de seguretat homogeneïtzador

La boia de seguretat de nivell màxim (PT.NB.04) s’ha ajustat a una altura del tanc la qual és 
suficient per garantir el correcte funcionament del tanc. És per això que quan s’activi aquest 
nivell màxim (PT.NB.04) donarà una ordre de funcionament a ambdues bombes submergibles 

T.BS.04) i es generarà una “alarma de nivell màxim seguretat homogeneïtzador

Les bombes submergibles (PT.BS.03/04) conduiran l’aigua a la unitat de flotació per rebre el 
tractament F/Q i, per gravetat, l’afluent entrarà a cadascun dels 4 reactors SBR. El
treball es podrà posar a la pantalla tàctil, en dígits i m³/h per establir el punt de consigna.
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l’electrovàlvula del filtre (PT.EV.N.01) es posa en marxa i aporta aigua neta a l’equip per tal de 

PT.FE.01 = OFF 
PT.FE.01 = ON 

= ON 

Una vegada el filtre (FED1) es torna a posar en funcionament, l’afluent és capaç de circular, per 

El dipòsit té com a funció homogeneïtzar les càrregues contaminants i laminar el cabal. Aquest 
per mesclar i oxigenar les 

) i dos nivells tipus boia de 

) seran capaces de conduir l’aigua a la unitat de 
controlat gràcies a un cabalímetre electromagnètic (PT.CB.01) 

en tot moment el cabal de sortida de les bombes. 

 

 
Nivell màxim alarma homogeneïtzador (ambdues bombes 

sistema. En el cas que l’altura de la làmina 
) la boia de nivell mínim (PT.NB.03) 

d’alarma de nivell mínim de seguretat homogeneïtzador”. 

xim (PT.NB.04) s’ha ajustat a una altura del tanc la qual és 
suficient per garantir el correcte funcionament del tanc. És per això que quan s’activi aquest 
nivell màxim (PT.NB.04) donarà una ordre de funcionament a ambdues bombes submergibles 

alarma de nivell màxim seguretat homogeneïtzador”. 

Les bombes submergibles (PT.BS.03/04) conduiran l’aigua a la unitat de flotació per rebre el 
tractament F/Q i, per gravetat, l’afluent entrarà a cadascun dels 4 reactors SBR. El cabal de 

/h per establir el punt de consigna. 



Per la pròpia lògica de funcionament, s’ha de considerar que l’ordre de marxa es genera al 
començament de càrrega del reactor SBR, tenint en compte, p
es trobi amb el nivell mínim (PT.NR.02
marxa bombes PT.BS.03/04) habilitat.

Per tant, el nivell PT.NR.02-2 és l’encarregat de donar l’ordre de funcionament a una de 
dues bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) segons correspongui per hores de 
funcionament i segons indiqui l’inici del cicle dels reactors SBR. El punt de funcionament 
d’ambdues bombes submergibles (PT.BS.03/04) ve donat pel cabalímetre electromagnè
(PT.CB.01). En funció del cabal de consigna desitjat s’ajusta el punt de treball gràcies al variador 
de freqüència associat. El punt de treball (cabal d’alimentació a la unitat de flotació) és 
modificable per pantalla tàctil. Per mitjà de la sortida d’
s’hagi realitzat la mesura del cabal del punt de treball (Volum d’aigua residual a tractar en un 
cicle) es pararan les bombes (PT.BS.03/04).

Com que s’alimenten 4 reactors SBR sempre s’enllacen les càrregues entre els 
gràcies a aquesta commutabilitat, sempre que el F/Q entri en funcionament s’alimentarà un 
reactor o un altre en funció de cada cas.

Per altra banda, l’ordre de parada de les dues bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) serà 
en el cas que es perdi el nivell PT.NR.02
L’altre condició és que, per retornar la posta en marxa de les bombes, és necessari que hi hagi 
l’ordre de començament de cicle al reactor biològic  i que el nivell de la 
l’homogeneïtzador estigui a PT.NR.02

No obstant això, si durant el funcionament  d’alguna de les bombes de l’homogeneïtzador 
(PT.BS.03/04) s’activa alguna de les alarmes que s’indiquen a continuació, automàticament es 
donarà una ordre de parada de les bombes (PT.BS.03/04) i no es podran arrencar de nou fins 
que l’alarma es desactivi. 

 Si està activada l’alarma de màxim del dipòsit pulmó de fangs.

 

5.4. DIPÒSIT DE DOSIFCACIÓ/NEUTRALITZACIÓ 
Establertes les condicions perquè les bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) es posin en 
marxa, primer es posarà en funcionament durant 2 minuts previs l’agitador (TP.A.01) i la bomba 
de pressurització (TP.BP.01). 

Les aigües que són conduïdes des del dipòsit d’homogeneïtzació seran 
al dipòsit de coagulació/neutralització. Aquest ve equipat amb l’agitador TP.A.01 i un pH
de control (TP.PH.01). En aquest dipòsit s’hi dosificaran els reactius químics necessaris pel 
posterior tractament F/Q. 

El funcionament de l’agitador (TP.A.01) és el següent: quan s’inicia la posta en marxa de les 
bombes submergibles (PT.BS.03/04) automàticament el funcionament de l’agitador (TP.A.01) 
comença. Per altra banda, en cas de parada de les bombes (PT.BS.03/04), l’agitador estar
funcionament 1 minut més abans de la seva parada.

En cas d’un error tèrmic es donarà una alarma a la pantalla tàctil.

El bombeig de coagulant es produeix gràcies a una bomba de dosificació (TP.BD.01). Aquesta 
estarà en funcionament sempre que hi hagi 
i modificable per pantalla tàctil. 

Per la pròpia lògica de funcionament, s’ha de considerar que l’ordre de marxa es genera al 
començament de càrrega del reactor SBR, tenint en compte, però, que l’homogeneïtzador no 
es trobi amb el nivell mínim (PT.NR.02-1) activat i que hi hagi el nivell PT.NR.02-2 (Nivell permís 
marxa bombes PT.BS.03/04) habilitat. 

2 és l’encarregat de donar l’ordre de funcionament a una de 
dues bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) segons correspongui per hores de 
funcionament i segons indiqui l’inici del cicle dels reactors SBR. El punt de funcionament 
d’ambdues bombes submergibles (PT.BS.03/04) ve donat pel cabalímetre electromagnè
(PT.CB.01). En funció del cabal de consigna desitjat s’ajusta el punt de treball gràcies al variador 
de freqüència associat. El punt de treball (cabal d’alimentació a la unitat de flotació) és 
modificable per pantalla tàctil. Per mitjà de la sortida d’impulsos del cabalímetre, una vegada 
s’hagi realitzat la mesura del cabal del punt de treball (Volum d’aigua residual a tractar en un 
cicle) es pararan les bombes (PT.BS.03/04). 

Com que s’alimenten 4 reactors SBR sempre s’enllacen les càrregues entre els quatre. Per tant, 
gràcies a aquesta commutabilitat, sempre que el F/Q entri en funcionament s’alimentarà un 
reactor o un altre en funció de cada cas. 

Per altra banda, l’ordre de parada de les dues bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) serà 
e es perdi el nivell PT.NR.02-1, independentment que el reactor s’hagi omplert o no. 

L’altre condició és que, per retornar la posta en marxa de les bombes, és necessari que hi hagi 
l’ordre de començament de cicle al reactor biològic  i que el nivell de la làmina d’aigua a 
l’homogeneïtzador estigui a PT.NR.02-2. 

No obstant això, si durant el funcionament  d’alguna de les bombes de l’homogeneïtzador 
(PT.BS.03/04) s’activa alguna de les alarmes que s’indiquen a continuació, automàticament es 

e parada de les bombes (PT.BS.03/04) i no es podran arrencar de nou fins 

Si està activada l’alarma de màxim del dipòsit pulmó de fangs. 

DIPÒSIT DE DOSIFCACIÓ/NEUTRALITZACIÓ – UNITAT DE FLOTACIÓ DAF
què les bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) es posin en 

marxa, primer es posarà en funcionament durant 2 minuts previs l’agitador (TP.A.01) i la bomba 

Les aigües que són conduïdes des del dipòsit d’homogeneïtzació seran rebudes, en primer lloc, 
al dipòsit de coagulació/neutralització. Aquest ve equipat amb l’agitador TP.A.01 i un pH
de control (TP.PH.01). En aquest dipòsit s’hi dosificaran els reactius químics necessaris pel 

de l’agitador (TP.A.01) és el següent: quan s’inicia la posta en marxa de les 
bombes submergibles (PT.BS.03/04) automàticament el funcionament de l’agitador (TP.A.01) 
comença. Per altra banda, en cas de parada de les bombes (PT.BS.03/04), l’agitador estar
funcionament 1 minut més abans de la seva parada. 

En cas d’un error tèrmic es donarà una alarma a la pantalla tàctil. 

El bombeig de coagulant es produeix gràcies a una bomba de dosificació (TP.BD.01). Aquesta 
estarà en funcionament sempre que hi hagi el cabal mínim d’alimentació a la flotació, establert 
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Per la pròpia lògica de funcionament, s’ha de considerar que l’ordre de marxa es genera al 
erò, que l’homogeneïtzador no 

2 (Nivell permís 

2 és l’encarregat de donar l’ordre de funcionament a una de les 
dues bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) segons correspongui per hores de 
funcionament i segons indiqui l’inici del cicle dels reactors SBR. El punt de funcionament 
d’ambdues bombes submergibles (PT.BS.03/04) ve donat pel cabalímetre electromagnètic 
(PT.CB.01). En funció del cabal de consigna desitjat s’ajusta el punt de treball gràcies al variador 
de freqüència associat. El punt de treball (cabal d’alimentació a la unitat de flotació) és 

impulsos del cabalímetre, una vegada 
s’hagi realitzat la mesura del cabal del punt de treball (Volum d’aigua residual a tractar en un 

quatre. Per tant, 
gràcies a aquesta commutabilitat, sempre que el F/Q entri en funcionament s’alimentarà un 

Per altra banda, l’ordre de parada de les dues bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) serà 
, independentment que el reactor s’hagi omplert o no. 

L’altre condició és que, per retornar la posta en marxa de les bombes, és necessari que hi hagi 
làmina d’aigua a 

No obstant això, si durant el funcionament  d’alguna de les bombes de l’homogeneïtzador 
(PT.BS.03/04) s’activa alguna de les alarmes que s’indiquen a continuació, automàticament es 

e parada de les bombes (PT.BS.03/04) i no es podran arrencar de nou fins 

UNITAT DE FLOTACIÓ DAF 
què les bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) es posin en 

marxa, primer es posarà en funcionament durant 2 minuts previs l’agitador (TP.A.01) i la bomba 

rebudes, en primer lloc, 
al dipòsit de coagulació/neutralització. Aquest ve equipat amb l’agitador TP.A.01 i un pH-metre 
de control (TP.PH.01). En aquest dipòsit s’hi dosificaran els reactius químics necessaris pel 

de l’agitador (TP.A.01) és el següent: quan s’inicia la posta en marxa de les 
bombes submergibles (PT.BS.03/04) automàticament el funcionament de l’agitador (TP.A.01) 
comença. Per altra banda, en cas de parada de les bombes (PT.BS.03/04), l’agitador estarà en 

El bombeig de coagulant es produeix gràcies a una bomba de dosificació (TP.BD.01). Aquesta 
el cabal mínim d’alimentació a la flotació, establert 



Pel que fa al pH-metre de control (TP.PH.01), aquest és capaç de garantir la dosificació de NaOH 
(bomba TP.BD.02) que s’activarà en funció del pH i que les bombes subm
estiguin funcionant. 

L’aigua d’entrada a la flotació és prèviament dosificada amb polielectròlit mitjançant una 
bomba de dosificació (TP.BD.03). El funcionament de la unitat DAF és el següent:

El procés de la flotació s’inicia en el 
l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) previ al temps establert. La parada de la bomba de 
pressurització (TP.BP.01) es dóna en un temps determinat per pantalla després de la parada de 
les bombes de l’homogeneïtzador (PT.B
manera: la bomba de pressurització (TP.BP.01) inicia el seu funcionament i comença a pujar la 
pressió. Una vegada el pressòstat mecànic tanca el contacte es posa en marxa la vàlvula d’aire 
(TP.VA.01) i es pararà quan s’obri de nou el contacte.

S’instal·larà també un mesurador de pressió (TP.M.01) 4
unitat de flotació està funcionant correctament. Aquest mesurador de pressió s’haurà de 
visualitzar per pantalla i s’haurà 
pressió màxima/mínima flotació

No obstant això, el funcionament de les pales mecàniques (TP.PM.01) comença en el moment 
de la posta en marxa de la unitat DAF, i tindran un funcionament cíclic ON/OFF
pantalla. Aquest procés es repeteix en intervals regulars mentre la flotació està funcionant. En 
el cas que el dipòsit pulmó de fangs estigui a nivell màxim es donarà una ordre de parada a les 
pales (TP.PM.01). 

El funcionament del vis sens f
(TP.PM.01). En el moment que aquestes arranquin, el vis sens fi (TP.VSF.01) també arrancarà i 
es pararà en un temps X de retràs a determinar per pantalla posterior a la parada de les 
bombes (PT.BS.03/04). A més, s’ha instal·lat un selector digital (0/1) al costat del cargol 
(TP.VSF.01) per operar manualment en casos de necessitat.

La sortida dels fangs acumulats a l’interior del dipòsit es realitza cada cert temps de 
funcionament de la unitat de flota
un temps ON/OFF configurable). Aquesta sortida de fangs serà possible gràcies a l’obertura de 
l’electrovàlvula de la vàlvula pneumàtica de purga dels llots (TP.EV.PF.01).

L’actuador pneumàtic de la vàlvula de purga de fangs (TP.EV.PF.01) disposa de finals de carrera 
per conèixer en tot moment el seu estat, ja sigui oberta TP.EV.PF.01
2). 

El temps d’espera que es defineix per l’obertura o tancament de la vàlvula pneumàtic
segons modificable per pantalla. 

La sortida d’aigua clarificada de la flotació es dirigeix, per gravetat, a l’entrada dels 4 reactors 
SBR i està controlada per una vàlvula motoritzada (TP.VM.01/02/03/04). Els actuadors 
corresponents disposen de finals de carrera que ens serviran per saber, en tot moment, l’estat 
de les vàlvules. Poden estar oberts (TP.VM.01
tancats (TP.VM.01-2/ TP.VM.02-2/
com el temps d’espera per a l’obertura o tancament de les vàlvules.

Per tant, en el moment que es doni el permís de càrrega al primer reactor, les bombes 
(PT.BS.03/04) iniciaran el seu funcionament. D’aquesta manera, s’ha d’obrir la primera vàlvula 

metre de control (TP.PH.01), aquest és capaç de garantir la dosificació de NaOH 
(bomba TP.BD.02) que s’activarà en funció del pH i que les bombes submergibles (PT.BS.03/04) 

L’aigua d’entrada a la flotació és prèviament dosificada amb polielectròlit mitjançant una 
bomba de dosificació (TP.BD.03). El funcionament de la unitat DAF és el següent: 

El procés de la flotació s’inicia en el moment de posta en marxa de les bombes de 
l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) previ al temps establert. La parada de la bomba de 
pressurització (TP.BP.01) es dóna en un temps determinat per pantalla després de la parada de 
les bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04). La unitat de flotació funciona de la següent 
manera: la bomba de pressurització (TP.BP.01) inicia el seu funcionament i comença a pujar la 
pressió. Una vegada el pressòstat mecànic tanca el contacte es posa en marxa la vàlvula d’aire 

es pararà quan s’obri de nou el contacte. 

S’instal·larà també un mesurador de pressió (TP.M.01) 4-20mA de seguretat per saber si la 
unitat de flotació està funcionant correctament. Aquest mesurador de pressió s’haurà de 
visualitzar per pantalla i s’haurà de poder posar un màxim i un mínim per generar “
pressió màxima/mínima flotació”. 

No obstant això, el funcionament de les pales mecàniques (TP.PM.01) comença en el moment 
de la posta en marxa de la unitat DAF, i tindran un funcionament cíclic ON/OFF regulable per 
pantalla. Aquest procés es repeteix en intervals regulars mentre la flotació està funcionant. En 
el cas que el dipòsit pulmó de fangs estigui a nivell màxim es donarà una ordre de parada a les 

El funcionament del vis sens fi (TP.VSF.01) està associat al funcionament de les pales 
(TP.PM.01). En el moment que aquestes arranquin, el vis sens fi (TP.VSF.01) també arrancarà i 
es pararà en un temps X de retràs a determinar per pantalla posterior a la parada de les 

/04). A més, s’ha instal·lat un selector digital (0/1) al costat del cargol 
(TP.VSF.01) per operar manualment en casos de necessitat. 

La sortida dels fangs acumulats a l’interior del dipòsit es realitza cada cert temps de 
funcionament de la unitat de flotació i tindrà una durada determinada (per pantalla s’adjuntarà 
un temps ON/OFF configurable). Aquesta sortida de fangs serà possible gràcies a l’obertura de 
l’electrovàlvula de la vàlvula pneumàtica de purga dels llots (TP.EV.PF.01). 

la vàlvula de purga de fangs (TP.EV.PF.01) disposa de finals de carrera 
per conèixer en tot moment el seu estat, ja sigui oberta TP.EV.PF.01-1) o tancada (TP.EV.PF.01

El temps d’espera que es defineix per l’obertura o tancament de la vàlvula pneumàtic
 

La sortida d’aigua clarificada de la flotació es dirigeix, per gravetat, a l’entrada dels 4 reactors 
SBR i està controlada per una vàlvula motoritzada (TP.VM.01/02/03/04). Els actuadors 

inals de carrera que ens serviran per saber, en tot moment, l’estat 
de les vàlvules. Poden estar oberts (TP.VM.01-1/ TP.VM.02-1/ TP.VM.03-1/ TP.VM.04

2/ TP.VM.03-2/ TP.VM.04-2). Es defineix un temps de 6 segons 
ps d’espera per a l’obertura o tancament de les vàlvules. 

Per tant, en el moment que es doni el permís de càrrega al primer reactor, les bombes 
(PT.BS.03/04) iniciaran el seu funcionament. D’aquesta manera, s’ha d’obrir la primera vàlvula 
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metre de control (TP.PH.01), aquest és capaç de garantir la dosificació de NaOH 
ergibles (PT.BS.03/04) 

L’aigua d’entrada a la flotació és prèviament dosificada amb polielectròlit mitjançant una 

moment de posta en marxa de les bombes de 
l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) previ al temps establert. La parada de la bomba de 
pressurització (TP.BP.01) es dóna en un temps determinat per pantalla després de la parada de 

S.03/04). La unitat de flotació funciona de la següent 
manera: la bomba de pressurització (TP.BP.01) inicia el seu funcionament i comença a pujar la 
pressió. Una vegada el pressòstat mecànic tanca el contacte es posa en marxa la vàlvula d’aire 

20mA de seguretat per saber si la 
unitat de flotació està funcionant correctament. Aquest mesurador de pressió s’haurà de 

de poder posar un màxim i un mínim per generar “alarmes 

No obstant això, el funcionament de les pales mecàniques (TP.PM.01) comença en el moment 
regulable per 

pantalla. Aquest procés es repeteix en intervals regulars mentre la flotació està funcionant. En 
el cas que el dipòsit pulmó de fangs estigui a nivell màxim es donarà una ordre de parada a les 

i (TP.VSF.01) està associat al funcionament de les pales 
(TP.PM.01). En el moment que aquestes arranquin, el vis sens fi (TP.VSF.01) també arrancarà i 
es pararà en un temps X de retràs a determinar per pantalla posterior a la parada de les 

/04). A més, s’ha instal·lat un selector digital (0/1) al costat del cargol 

La sortida dels fangs acumulats a l’interior del dipòsit es realitza cada cert temps de 
ció i tindrà una durada determinada (per pantalla s’adjuntarà 

un temps ON/OFF configurable). Aquesta sortida de fangs serà possible gràcies a l’obertura de 

la vàlvula de purga de fangs (TP.EV.PF.01) disposa de finals de carrera 
1) o tancada (TP.EV.PF.01-

El temps d’espera que es defineix per l’obertura o tancament de la vàlvula pneumàtica és de 6 

La sortida d’aigua clarificada de la flotació es dirigeix, per gravetat, a l’entrada dels 4 reactors 
SBR i està controlada per una vàlvula motoritzada (TP.VM.01/02/03/04). Els actuadors 

inals de carrera que ens serviran per saber, en tot moment, l’estat 
TP.VM.04-1) o 

2). Es defineix un temps de 6 segons 

Per tant, en el moment que es doni el permís de càrrega al primer reactor, les bombes 
(PT.BS.03/04) iniciaran el seu funcionament. D’aquesta manera, s’ha d’obrir la primera vàlvula 



(TP.VM.01-1), sempre que no hi hagi cap problema. Mentre una vàlvula es manté oberta, les 
altres 3 estaran tancades (TP.VM.01

En el moment que les bombes submergibles de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) es parin,  
cadascuna de les vàlvules (TP.VM.01/02/03/04) es mantindrà un temps X de retràs de parada 
(el mateix que la unitat de flotació DAF).

 

5.5. DOSIFICACIÓ DE POLIELECTRÒLIT
 

5.5.1. DOSIFICACIÓ DE POLIELECTRÒLIT A LA UNITAT DE FLOTACIÓ DAF
La dosificació de polielectròlit al DAF es realitza 

La posta en marxa de la present bomba (TP.BD.03) la donarà el cabalímetre (PT.CB.01) a través 
del valor modificable per pantalla “Cabal mínim d’alimentació F/Q” i l’ordre de posta en marxa 
de les bombes de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04).

Sempre que el cabal sigui inferior al mínim d’alimentació a la flotació la bomba TP.BD.03 s’ha 
d’aturar. 

Si la preparació de polielectròlit arriba al nivell mínim la bomba  TP.BD.03 i les bombes de 
l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) es pararan. Per tant, es generarà:

“ALARMA nivell mínim preparació de polielectròlit

No es donarà, de nou, el permís d’arrencada fins que no es superi el nivell mínim a la 
preparació de polielectròlit. 

 

5.5.2. PREPARACIÓ DEL POLIELECTRÒLIT
Per la preparació del polielectròlit es disposa dels següents equips:

- Agitador (TP.A.02) 
- Electrovàlvula d’aigua de xarxa
- Bomba de polielectròlit concentrat
- Nivell màxim, nivell mínim

Una vegada es perdi el nivell mínim es dóna l’ordre de posta en marxa de l’electrovàlvula 
d’aigua de xarxa i s’arrenca un temps determinat (regulació en segons. Temps de 
funcionament de la bomba de polielectròlit concentrat). Una vegada finalitzat aquest temps es 
continua omplint amb aigua de xarxa fins arribar a nivell màxim.

 

5.6. TRACTAMENT BIOLÒGIC SBR
Les càrregues realitzades en els reactors són en batch. Són cicles continus d’agitació, aeració, 
post-agitació, post-aeració, sedimentació, descàrrega i purga.

No obstant això, caldrà programar el funcionament, iniciar cicles i finalitzar cicl
de cada reactor, els temps que s’hauran de poder programar en pantalla i que serviran per 
posar en marxa tot el sistema són en un cicle actual i un pròxim cicle. En el cas que la suma 

pre que no hi hagi cap problema. Mentre una vàlvula es manté oberta, les 
altres 3 estaran tancades (TP.VM.01-2/ TP.VM.02-2/ TP.VM.03-2/ TP.VM.04-2).  

En el moment que les bombes submergibles de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) es parin,  
lvules (TP.VM.01/02/03/04) es mantindrà un temps X de retràs de parada 

(el mateix que la unitat de flotació DAF). 

DOSIFICACIÓ DE POLIELECTRÒLIT 

DOSIFICACIÓ DE POLIELECTRÒLIT A LA UNITAT DE FLOTACIÓ DAF 
La dosificació de polielectròlit al DAF es realitza a través de la bomba de dosificació (TP.BD.03).

La posta en marxa de la present bomba (TP.BD.03) la donarà el cabalímetre (PT.CB.01) a través 
del valor modificable per pantalla “Cabal mínim d’alimentació F/Q” i l’ordre de posta en marxa 

homogeneïtzador (PT.BS.03/04). 

Sempre que el cabal sigui inferior al mínim d’alimentació a la flotació la bomba TP.BD.03 s’ha 

Si la preparació de polielectròlit arriba al nivell mínim la bomba  TP.BD.03 i les bombes de 
/04) es pararan. Per tant, es generarà: 

ALARMA nivell mínim preparació de polielectròlit” 

No es donarà, de nou, el permís d’arrencada fins que no es superi el nivell mínim a la 

PREPARACIÓ DEL POLIELECTRÒLIT 
del polielectròlit es disposa dels següents equips: 

Electrovàlvula d’aigua de xarxa 
Bomba de polielectròlit concentrat 
Nivell màxim, nivell mínim 

Una vegada es perdi el nivell mínim es dóna l’ordre de posta en marxa de l’electrovàlvula 
d’aigua de xarxa i s’arrenca un temps determinat (regulació en segons. Temps de 
funcionament de la bomba de polielectròlit concentrat). Una vegada finalitzat aquest temps es 
continua omplint amb aigua de xarxa fins arribar a nivell màxim. 

BIOLÒGIC SBR 
Les càrregues realitzades en els reactors són en batch. Són cicles continus d’agitació, aeració, 

aeració, sedimentació, descàrrega i purga. 

No obstant això, caldrà programar el funcionament, iniciar cicles i finalitzar cicles. A cada cicle 
de cada reactor, els temps que s’hauran de poder programar en pantalla i que serviran per 
posar en marxa tot el sistema són en un cicle actual i un pròxim cicle. En el cas que la suma 
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pre que no hi hagi cap problema. Mentre una vàlvula es manté oberta, les 

En el moment que les bombes submergibles de l’homogeneïtzador (PT.BS.03/04) es parin,  
lvules (TP.VM.01/02/03/04) es mantindrà un temps X de retràs de parada 

a través de la bomba de dosificació (TP.BD.03). 

La posta en marxa de la present bomba (TP.BD.03) la donarà el cabalímetre (PT.CB.01) a través 
del valor modificable per pantalla “Cabal mínim d’alimentació F/Q” i l’ordre de posta en marxa 

Sempre que el cabal sigui inferior al mínim d’alimentació a la flotació la bomba TP.BD.03 s’ha 

Si la preparació de polielectròlit arriba al nivell mínim la bomba  TP.BD.03 i les bombes de 

No es donarà, de nou, el permís d’arrencada fins que no es superi el nivell mínim a la 

Una vegada es perdi el nivell mínim es dóna l’ordre de posta en marxa de l’electrovàlvula 
d’aigua de xarxa i s’arrenca un temps determinat (regulació en segons. Temps de 
funcionament de la bomba de polielectròlit concentrat). Una vegada finalitzat aquest temps es 

Les càrregues realitzades en els reactors són en batch. Són cicles continus d’agitació, aeració, 

es. A cada cicle 
de cada reactor, els temps que s’hauran de poder programar en pantalla i que serviran per 
posar en marxa tot el sistema són en un cicle actual i un pròxim cicle. En el cas que la suma 



dels temps no sigui correcta, quedaran els nombres en v
manera indefinida com a cicle actual.

El procés de funcionament que es descriu a continuació té en compte cadascun dels 4 reactors 
presents a la planta. Per tant, cadascun d’ells serà capaç de realitzar, de forma consecut
mateix procés. 

 

5.6.1. TEMPS AGITACIÓ 
És l’inici del cicle i el temps que confirmarà la posta en marxa d’ompliment dels reactors i de 
tot el sistema F/Q previ. Durant aquest temps els agitadors submergibles estaran en 
funcionament.  

 

5.6.2. TEMPS D’AERACIÓ 
Hi haurà un temps cíclic que durant el temps d’aeració es realitzarà un temps ON/OFF 
regulable de la marxa de la bufant (TS.BB.01/02/03/04) i de l’agitador (TS.AS.01/02/03/04). Per 
tant, s’airejarà mentre s’agiti al sistema.

Durant el temps ON de la bufant, a
el dipòsit, té una sonda d’oxigen. Es realitzarà, doncs, un llaç de control amb una consigna 
d’oxigen per regular la velocitat del motor. Aquest petit procés serà modificable per pantalla.

El tractament biològic disposa de 4 bufants (TS.BB.01/02/03/04). El seu funcionament es 
distribueix per hores de funcionament.

 

5.6.3. TEMPS POST-AGITACIÓ 
A la fase de post-agitació només funcionen els agitadors submergibles de cada reactor 
(TS.AS.01/02/03/04), segons correspongui.

 

5.6.4. TEMPS POST-AERACIÓ 
El temps de la fase de post-aeració només operen les bombes bufants TS.BB.01/02/03/04 
segons cada cas.  

 

5.6.5. TEMPS SEDIMENTACIÓ 
És el temps de la fase de decantació. Durant el seu transcurs tots els equips estaran en repòs. 
Tan agitadors com bufants. 

 

5.6.6. TEMPS DESCÀRREGA 
Aquest temps és utilitzat per buidar l’aigua clarificada del reactor fins a un dipòsit receptor 
d’aigua clarificada. Els dispositius d’entrada a la present fase són:

- Embuts de sortida d’aigua reactor (TS.EH.01/02/
- Vàlvula motoritzada de tancament del reactor a canonada de sortida 

carrera- (TS.VM.01/02/03/04).

dels temps no sigui correcta, quedaran els nombres en vermell i els cicles continuaran de 
manera indefinida com a cicle actual. 

El procés de funcionament que es descriu a continuació té en compte cadascun dels 4 reactors 
presents a la planta. Per tant, cadascun d’ells serà capaç de realitzar, de forma consecut

És l’inici del cicle i el temps que confirmarà la posta en marxa d’ompliment dels reactors i de 
tot el sistema F/Q previ. Durant aquest temps els agitadors submergibles estaran en 

haurà un temps cíclic que durant el temps d’aeració es realitzarà un temps ON/OFF 
regulable de la marxa de la bufant (TS.BB.01/02/03/04) i de l’agitador (TS.AS.01/02/03/04). Per 
tant, s’airejarà mentre s’agiti al sistema. 

Durant el temps ON de la bufant, aquest equip porta incorporat un variador de freqüència i, en 
el dipòsit, té una sonda d’oxigen. Es realitzarà, doncs, un llaç de control amb una consigna 
d’oxigen per regular la velocitat del motor. Aquest petit procés serà modificable per pantalla.

ctament biològic disposa de 4 bufants (TS.BB.01/02/03/04). El seu funcionament es 
distribueix per hores de funcionament. 

agitació només funcionen els agitadors submergibles de cada reactor 
correspongui. 

aeració només operen les bombes bufants TS.BB.01/02/03/04 

És el temps de la fase de decantació. Durant el seu transcurs tots els equips estaran en repòs. 

Aquest temps és utilitzat per buidar l’aigua clarificada del reactor fins a un dipòsit receptor 
d’aigua clarificada. Els dispositius d’entrada a la present fase són: 

Embuts de sortida d’aigua reactor (TS.EH.01/02/03/04). 
Vàlvula motoritzada de tancament del reactor a canonada de sortida -amb finals de 

(TS.VM.01/02/03/04). 
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ermell i els cicles continuaran de 

El procés de funcionament que es descriu a continuació té en compte cadascun dels 4 reactors 
presents a la planta. Per tant, cadascun d’ells serà capaç de realitzar, de forma consecutiva, el 

És l’inici del cicle i el temps que confirmarà la posta en marxa d’ompliment dels reactors i de 
tot el sistema F/Q previ. Durant aquest temps els agitadors submergibles estaran en 

haurà un temps cíclic que durant el temps d’aeració es realitzarà un temps ON/OFF 
regulable de la marxa de la bufant (TS.BB.01/02/03/04) i de l’agitador (TS.AS.01/02/03/04). Per 

quest equip porta incorporat un variador de freqüència i, en 
el dipòsit, té una sonda d’oxigen. Es realitzarà, doncs, un llaç de control amb una consigna 
d’oxigen per regular la velocitat del motor. Aquest petit procés serà modificable per pantalla. 

ctament biològic disposa de 4 bufants (TS.BB.01/02/03/04). El seu funcionament es 

agitació només funcionen els agitadors submergibles de cada reactor 

aeració només operen les bombes bufants TS.BB.01/02/03/04 

És el temps de la fase de decantació. Durant el seu transcurs tots els equips estaran en repòs. 

Aquest temps és utilitzat per buidar l’aigua clarificada del reactor fins a un dipòsit receptor 

amb finals de 



Quan s’activi el temps de descàrrega, automàticament baixaran els embuts hidràulics 
(TS.EH.01/02/03/04) depenent del reactor, i s’obrirà
correspongui (es comprovarà el funcionament a partir dels finals de carrera). Una vegada 
transcorregut el temps es realitzarà l’alçament de l’embut i es procedirà al tancament de la 
vàlvula (final de carrera OFF). 

Durant el temps de descàrrega es procedirà a la purga de fangs mitjançant els següents equips:

- TS.BF.01: bomba de purga de fangs del primer reactor biològic
- TS.BF.02: bomba de purga de fangs del segon reactor biològic
- TS.BF.03: bomba de purga de fangs del 
- TS.BF.04: bomba de purga de fangs del quart reactor biològic
- TS.CB.01: Cabalímetre electromagnètic purga de fangs biològic

El temps de purga de fangs s’activarà en el moment que es posi en marxa el temps de 
descàrrega en el reactor biològic.

NOTA: Una vegada finalitzat el temps de descàrrega, automàticament es posarà en marxa un 
nou cicle amb el primer temps d’agitació i càrrega.

Per altra banda, es disposa de sondes de control de mesura, així com:

- 2 Transmissors amb 2 sondes d’oxige
reactors -  control d’oxigen al reactor segons la consigna d’aeració. 

 

Aquests valors són indicatius del correcte funcionament de cada reactor. A cadascun d’ells 
existeix un nivell màxim: 

- TS.NB.01: control nivell màxim reactor 1
- TS.NB.02: control nivell màxim reactor 2
- TS.NB.03: control nivell màxim reactor 3
- TS.NB.04: control nivell màxim reactor 4

En el cas d’activació del nivell de qualsevol reactor es procedirà a l’activació d’una alarma 
“nivell màxim reactor biològic”. En cas d’activació d’aquesta alarma es pararà el sistema de 
càrrega del reactor biològic (PT.BS.03/04) i no es retornarà al temps de càrrega fins que el 
nivell es desactivi. 

 

5.7. DIPÒSIT PULMÓ AIGUA TRACTADA
La sortida d’aigua neta en els 4 reac
dues  bombes submergibles (TS.BS.01/02) seran capaces de bombejar, mitjançant variadors de 
freqüència, el cabal desitjat.  

Els nivells d’aigua a l’interior del tanc es regularan gràcies a un nivel
següents senyals: 

 TS.NR.01-1  Nivell mínim parada bombes (
 TS.NR.01-2  Nivell marxa 
 TS.NR.01-3  Nivell posta en marxa segona bomba (TS.BS.01/02)

Quan s’activi el temps de descàrrega, automàticament baixaran els embuts hidràulics 
(TS.EH.01/02/03/04) depenent del reactor, i s’obrirà la vàlvula TS.VM.01/02/03/04, segons 
correspongui (es comprovarà el funcionament a partir dels finals de carrera). Una vegada 
transcorregut el temps es realitzarà l’alçament de l’embut i es procedirà al tancament de la 

nt el temps de descàrrega es procedirà a la purga de fangs mitjançant els següents equips:

TS.BF.01: bomba de purga de fangs del primer reactor biològic 
TS.BF.02: bomba de purga de fangs del segon reactor biològic 
TS.BF.03: bomba de purga de fangs del tercer reactor biològic 
TS.BF.04: bomba de purga de fangs del quart reactor biològic 
TS.CB.01: Cabalímetre electromagnètic purga de fangs biològic 

El temps de purga de fangs s’activarà en el moment que es posi en marxa el temps de 
biològic. 

: Una vegada finalitzat el temps de descàrrega, automàticament es posarà en marxa un 
nou cicle amb el primer temps d’agitació i càrrega. 

Per altra banda, es disposa de sondes de control de mesura, així com: 

amb 2 sondes d’oxigen (TS.TO.01/02) - un transmissor per cada dos 
control d’oxigen al reactor segons la consigna d’aeració.  

Aquests valors són indicatius del correcte funcionament de cada reactor. A cadascun d’ells 

vell màxim reactor 1 
TS.NB.02: control nivell màxim reactor 2 
TS.NB.03: control nivell màxim reactor 3 
TS.NB.04: control nivell màxim reactor 4 

En el cas d’activació del nivell de qualsevol reactor es procedirà a l’activació d’una alarma 
”. En cas d’activació d’aquesta alarma es pararà el sistema de 

càrrega del reactor biològic (PT.BS.03/04) i no es retornarà al temps de càrrega fins que el 

DIPÒSIT PULMÓ AIGUA TRACTADA 
La sortida d’aigua neta en els 4 reactors biològics serà per gravetat. A l’interior del dipòsit, 
dues  bombes submergibles (TS.BS.01/02) seran capaces de bombejar, mitjançant variadors de 

Els nivells d’aigua a l’interior del tanc es regularan gràcies a un nivell radar que emetrà els 

“Funcionament nivell radar” 

Nivell mínim parada bombes (TS.BS.01 i TS.BS.02),  
Nivell marxa primera bomba (TS.BS.01/02) 
Nivell posta en marxa segona bomba (TS.BS.01/02) 
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Quan s’activi el temps de descàrrega, automàticament baixaran els embuts hidràulics 
la vàlvula TS.VM.01/02/03/04, segons 

correspongui (es comprovarà el funcionament a partir dels finals de carrera). Una vegada 
transcorregut el temps es realitzarà l’alçament de l’embut i es procedirà al tancament de la 

nt el temps de descàrrega es procedirà a la purga de fangs mitjançant els següents equips: 

El temps de purga de fangs s’activarà en el moment que es posi en marxa el temps de 

: Una vegada finalitzat el temps de descàrrega, automàticament es posarà en marxa un 

un transmissor per cada dos 

Aquests valors són indicatius del correcte funcionament de cada reactor. A cadascun d’ells 

En el cas d’activació del nivell de qualsevol reactor es procedirà a l’activació d’una alarma 
”. En cas d’activació d’aquesta alarma es pararà el sistema de 

càrrega del reactor biològic (PT.BS.03/04) i no es retornarà al temps de càrrega fins que el 

tors biològics serà per gravetat. A l’interior del dipòsit, 
dues  bombes submergibles (TS.BS.01/02) seran capaces de bombejar, mitjançant variadors de 

l radar que emetrà els 

 

 



 TS.NR.01-4  Nivell màxim alarma dipòsit pulmó (ambdues bombes 
funcionen amb simultaneïtat)

 

La sortida d’aigua està regulada per un cabalímetre electromagnètic que permetrà tenir una 
lectura instantània del cabal bombejat a clavegueram.

 

5.8. TRACTAMENT DE FANGS
El tractament de fangs es realitzarà en un quadre apart. Per tant, en aquesta nova pantalla hi 
haurà un control de l’obertura i del tancament de la centrífuga, així com també el control de 
les corresponents eines de seguretat. Els equips de control 
pneumàtiques de la centrífuga) es controlaran des del quadre principal.

Tot i així, l’autòmat de la centrífuga s’ha comunicat amb el de la depuradora, per tal de poder 
observar a la pantalla principal totes les alarmes i funcionamen

 

5.8.1. DIPÒSIT ESPESSIDOR DE FANGS
Els fangs resultants de la flotació i del tractament biològic es dirigeixen cap a un primer procés 
de tractament d’aquesta línia, l’espessiment. Els fangs acumulats a l’interior del dipòsit són 
bombejats per mitjà de dues bombes centrífugues submergibles (LF.BF.01/02) direcció a un 
següent dipòsit de bombeig de fangs. 

Ambdues bombes (LF.BF.01/02) treballen alternadament per hores de funcionament reals 
segons un temps cíclic ON/OFF regulable per pantalla. A 
freqüència per tal de poder regular el cabal que es bombeja al següent dipòsit.

Tanmateix, la sortida fangs està regulada per un cabalímetre electromagnètic (LF.CB.01) que 
permetrà tenir una lectura dels fangs abocats al prope

 

5.8.2. DIPÒSIT DE BOMBEIG DE FANGS
En aquest bombeig intervé: un agitador (LF.A.01), dues bombes pneumàtiques (LF.BPN.01/02), 
dues vàlvules motoritzades (LF.VM.01/02) i una electrovàlvula de neteja de la canonada 
(LF.EV.N.01). 

Per definir el funcionament i els diferents nivells d’actuació en el dipòsit de fangs es disposa 
d’un nivell radar 4-20mA (LF.NR.01).

A continuació es defineixen els diferents nivells que gestionen els equips:

- LF.NR.01-1  Nivell mínim parada bombes pneumàtiques i ag
- LF.NR.01-2  Nivell marxa agitador
- LF.NR.01-3  Nivell marxa bomba pneumàtica LF.BPN.01/02
- LF.NR.01-4  Nivell marxa bomba pneumàtica LF.BPN.01/02
- LF.NR.01-5  Nivell Alarma màxim dipòsit de fangs

Quan el nivell de fangs del dipòsit sigui igual o inferior al nivell mínim (LF.NR.01
a la parada de l’agitador, de les bombes pneumàtiques i les vàlvules motoritzades 
(LF.VM.01/02). En el moment que tenim la confirmació del sensor de posici

Nivell màxim alarma dipòsit pulmó (ambdues bombes 
funcionen amb simultaneïtat) 

La sortida d’aigua està regulada per un cabalímetre electromagnètic que permetrà tenir una 
lectura instantània del cabal bombejat a clavegueram. 

GS 
El tractament de fangs es realitzarà en un quadre apart. Per tant, en aquesta nova pantalla hi 
haurà un control de l’obertura i del tancament de la centrífuga, així com també el control de 
les corresponents eines de seguretat. Els equips de control (incloent-hi les bombes 
pneumàtiques de la centrífuga) es controlaran des del quadre principal. 

Tot i així, l’autòmat de la centrífuga s’ha comunicat amb el de la depuradora, per tal de poder 
observar a la pantalla principal totes les alarmes i funcionaments de la centrífuga. 

DIPÒSIT ESPESSIDOR DE FANGS 
Els fangs resultants de la flotació i del tractament biològic es dirigeixen cap a un primer procés 
de tractament d’aquesta línia, l’espessiment. Els fangs acumulats a l’interior del dipòsit són 

r mitjà de dues bombes centrífugues submergibles (LF.BF.01/02) direcció a un 
següent dipòsit de bombeig de fangs.  

Ambdues bombes (LF.BF.01/02) treballen alternadament per hores de funcionament reals 
segons un temps cíclic ON/OFF regulable per pantalla. A més, disposen de variadors de 
freqüència per tal de poder regular el cabal que es bombeja al següent dipòsit. 

Tanmateix, la sortida fangs està regulada per un cabalímetre electromagnètic (LF.CB.01) que 
permetrà tenir una lectura dels fangs abocats al proper procés de tractament. 

DIPÒSIT DE BOMBEIG DE FANGS 
En aquest bombeig intervé: un agitador (LF.A.01), dues bombes pneumàtiques (LF.BPN.01/02), 
dues vàlvules motoritzades (LF.VM.01/02) i una electrovàlvula de neteja de la canonada 

el funcionament i els diferents nivells d’actuació en el dipòsit de fangs es disposa 
20mA (LF.NR.01). 

A continuació es defineixen els diferents nivells que gestionen els equips: 

Nivell mínim parada bombes pneumàtiques i agitador
Nivell marxa agitador 
Nivell marxa bomba pneumàtica LF.BPN.01/02 
Nivell marxa bomba pneumàtica LF.BPN.01/02 
Nivell Alarma màxim dipòsit de fangs 

Quan el nivell de fangs del dipòsit sigui igual o inferior al nivell mínim (LF.NR.01-1) es procedirà 
a la parada de l’agitador, de les bombes pneumàtiques i les vàlvules motoritzades 
(LF.VM.01/02). En el moment que tenim la confirmació del sensor de posició tancat en 6 
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Nivell màxim alarma dipòsit pulmó (ambdues bombes 

La sortida d’aigua està regulada per un cabalímetre electromagnètic que permetrà tenir una 

El tractament de fangs es realitzarà en un quadre apart. Per tant, en aquesta nova pantalla hi 
haurà un control de l’obertura i del tancament de la centrífuga, així com també el control de 

hi les bombes 

Tot i així, l’autòmat de la centrífuga s’ha comunicat amb el de la depuradora, per tal de poder 

Els fangs resultants de la flotació i del tractament biològic es dirigeixen cap a un primer procés 
de tractament d’aquesta línia, l’espessiment. Els fangs acumulats a l’interior del dipòsit són 

r mitjà de dues bombes centrífugues submergibles (LF.BF.01/02) direcció a un 

Ambdues bombes (LF.BF.01/02) treballen alternadament per hores de funcionament reals 
més, disposen de variadors de 

Tanmateix, la sortida fangs està regulada per un cabalímetre electromagnètic (LF.CB.01) que 

En aquest bombeig intervé: un agitador (LF.A.01), dues bombes pneumàtiques (LF.BPN.01/02), 
dues vàlvules motoritzades (LF.VM.01/02) i una electrovàlvula de neteja de la canonada 

el funcionament i els diferents nivells d’actuació en el dipòsit de fangs es disposa 

itador 

1) es procedirà 
a la parada de l’agitador, de les bombes pneumàtiques i les vàlvules motoritzades 

ó tancat en 6 



segons (temps de confirmació vàlvules) es posarà en funcionament l’electrovàlvula de neteja 
(LF.EV.N.01) durant un temps determinat modificable per pantalla tàctil en minuts i dos dígits i, 
també, les bombes pneumàtiques (LF.BPN.01/02). Passa
pneumàtiques i l’electrovàlvula de l’aigua.

Quan el nivell superi LF.NR.01-2 es posarà en marxa l’agitador (LF.A.01).

Quan el nivell superi LF.NR.01-3 arrencarà una de les vàlvula motoritzades (LF.VM.01/02) i una 
de les dues bombes pneumàtiques (LF.BPN.01/02), en funció de l’estat i de les hores de 
funcionament de cadascuna. 

Quan el nivell superi LF.NR.01
LF.VM.01/02 (segons funcions i hores funcionals).

Finalment, si el nivell de la làmina dels fangs supera el nivell LF.NR.01
alarma de “nivell màxim dipòsit de fangs
aporten fangs al dipòsit: 

- Pales i vis sens fi de la flotació 
- Bomba purga de fangs reactor biològic (TS.BF.01/02/03/04)

 

5.8.3. DIPÒSIT PULMÓ DE FANGS O ADEQUADOR
En el present dipòsit s’hi conduiran cadascun dels llots del sistema cap a una posterior 
deshidratació mitjançant la centrífuga.

Aquesta etapa disposa dels següents eq

- Airejador submergible frings (LF.AF.01)
- Transmissor de nivell (LF.TN.01)
- Nivell màxim al dipòsit (LF.NB.01)
- Nivell mínim al dipòsit (LF.NB.02)
- 2 bombes helicoïdals de sortida fangs a deshidratació (LF.BH.01/2)
- Cabalímetre electromagnètic fan
- Manòmetres canonada d’impulsió per control de LF.BH.01/2 (LF.M.01/02).

El control del dipòsit de fangs el realitza el 
manera: 

- LF.TN.01-1: Nivell mínim parada 
- LF.TN.01-2: Nivell permís marxa 
- LF.TN.01-3: Nivell permís funcionament deshidratació.
- LF.TN.01-4: Nivell alarma “

 

5.8.4. DESHIDRATACIÓ 
El procés de deshidratació de fangs es produeix gràcies a una centrífuga (LF.C.01). El seu 
funcionament s’activa segons el nivell que es disposa a l’adequador de fangs (vegeu 
5.8.3). En el cas que en el dipòsit pulmó s’activi el nivell LF.TN.01
deshidratació) aleshores la centrífuga entrarà en funcionament.  Si es perd nivell a l’adequador 
fins arribar a LF.TN.01-1, automàticament es pararan les bombes helicoïdals d’impulsió de 
fangs a centrífuga (LF.BH.01/02) i, com a conseqüènc
centrífuga. 

segons (temps de confirmació vàlvules) es posarà en funcionament l’electrovàlvula de neteja 
(LF.EV.N.01) durant un temps determinat modificable per pantalla tàctil en minuts i dos dígits i, 
també, les bombes pneumàtiques (LF.BPN.01/02). Passat aquest temps es pararan les bombes 
pneumàtiques i l’electrovàlvula de l’aigua. 

2 es posarà en marxa l’agitador (LF.A.01). 

3 arrencarà una de les vàlvula motoritzades (LF.VM.01/02) i una 
dues bombes pneumàtiques (LF.BPN.01/02), en funció de l’estat i de les hores de 

Quan el nivell superi LF.NR.01-4 començarà a funcionar la segona bomba pneumàtica 
LF.VM.01/02 (segons funcions i hores funcionals). 

nivell de la làmina dels fangs supera el nivell LF.NR.01-5 es generarà una 
nivell màxim dipòsit de fangs” i, de forma immediata, es pararan els equips que 

i vis sens fi de la flotació (TP.PM.01 i TP.VSF.01) 
purga de fangs reactor biològic (TS.BF.01/02/03/04) 

DIPÒSIT PULMÓ DE FANGS O ADEQUADOR 
En el present dipòsit s’hi conduiran cadascun dels llots del sistema cap a una posterior 
deshidratació mitjançant la centrífuga. 

Aquesta etapa disposa dels següents equips mecànics: 

Airejador submergible frings (LF.AF.01) 
Transmissor de nivell (LF.TN.01) 
Nivell màxim al dipòsit (LF.NB.01) 
Nivell mínim al dipòsit (LF.NB.02) 
2 bombes helicoïdals de sortida fangs a deshidratació (LF.BH.01/2) 
Cabalímetre electromagnètic fangs (LF.CB.02) 
Manòmetres canonada d’impulsió per control de LF.BH.01/2 (LF.M.01/02). 

El control del dipòsit de fangs el realitza el transmissor de nivell LF.TN.01 de la següent 

1: Nivell mínim parada frings (LF.AF.01) i les bombes LF.BH.01/02. 
2: Nivell permís marxa frings (LF.AF.01). 
3: Nivell permís funcionament deshidratació. 
4: Nivell alarma “alarma nivell màxim dipòsit fangs” 

El procés de deshidratació de fangs es produeix gràcies a una centrífuga (LF.C.01). El seu 
funcionament s’activa segons el nivell que es disposa a l’adequador de fangs (vegeu 

). En el cas que en el dipòsit pulmó s’activi el nivell LF.TN.01-3 (permís funcionament 
deshidratació) aleshores la centrífuga entrarà en funcionament.  Si es perd nivell a l’adequador 

, automàticament es pararan les bombes helicoïdals d’impulsió de 
fangs a centrífuga (LF.BH.01/02) i, com a conseqüència, es pararà el funcionament de la 
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segons (temps de confirmació vàlvules) es posarà en funcionament l’electrovàlvula de neteja 
(LF.EV.N.01) durant un temps determinat modificable per pantalla tàctil en minuts i dos dígits i, 

t aquest temps es pararan les bombes 

3 arrencarà una de les vàlvula motoritzades (LF.VM.01/02) i una 
dues bombes pneumàtiques (LF.BPN.01/02), en funció de l’estat i de les hores de 

4 començarà a funcionar la segona bomba pneumàtica 

5 es generarà una 
” i, de forma immediata, es pararan els equips que 

En el present dipòsit s’hi conduiran cadascun dels llots del sistema cap a una posterior 

 

de la següent 

 

El procés de deshidratació de fangs es produeix gràcies a una centrífuga (LF.C.01). El seu 
funcionament s’activa segons el nivell que es disposa a l’adequador de fangs (vegeu punt 

mís funcionament 
deshidratació) aleshores la centrífuga entrarà en funcionament.  Si es perd nivell a l’adequador 

, automàticament es pararan les bombes helicoïdals d’impulsió de 
ia, es pararà el funcionament de la 



La producció del fang sec es realitza gràcies a la mescla del fang líquid amb una preparació 
amb polielectròlit, la qual es caracteritza per una barreja d’aquest producte amb aigua de 
xarxa, amb la finalitat de diluir i no abocar una concentració tant alta d’aquest producte 
químic. 

El polielectròlit és bombejat a la preparació per mitjà d’una bomba de dosificació (LF.BD.01) 
que el bombeja des d’un dipòsit extern cap a preparació. L’aigua, doncs, es barreja amb
polielectròlit en un dipòsit mitjançant un agitador (LF.A.01). Una bomba centrífuga (LF.BC.01) 
serà capaç de bombejar la mescla cap al procés de deshidratació. Per tal de controlar el nivell 
de producte el qual s’està bombejant en tot moment es disposa
(LF.ME.01) que et permet tenir una lectura dels ml de mescla que es bombegen per cada litre 
de fang. 

Una vegada es perdi el nivell LF.TN.01
aquest equip romandrà en funcioname
pantalla per tal de realitzar una auto
(LF.EV.N.02) es posarà en marxa i obrirà contacte per cedir el pas a aigua de xarxa per tal de 
garantir una òptima neteja de la centrífuga (LF.C.01).

 

La producció del fang sec es realitza gràcies a la mescla del fang líquid amb una preparació 
amb polielectròlit, la qual es caracteritza per una barreja d’aquest producte amb aigua de 

de diluir i no abocar una concentració tant alta d’aquest producte 

El polielectròlit és bombejat a la preparació per mitjà d’una bomba de dosificació (LF.BD.01) 
que el bombeja des d’un dipòsit extern cap a preparació. L’aigua, doncs, es barreja amb
polielectròlit en un dipòsit mitjançant un agitador (LF.A.01). Una bomba centrífuga (LF.BC.01) 
serà capaç de bombejar la mescla cap al procés de deshidratació. Per tal de controlar el nivell 
de producte el qual s’està bombejant en tot moment es disposa d’un mesclador estàtic 
(LF.ME.01) que et permet tenir una lectura dels ml de mescla que es bombegen per cada litre 

Una vegada es perdi el nivell LF.TN.01-1 i, per tant, el bombeig de fangs a centrífuga s’aturi, 
aquest equip romandrà en funcionament un temps X (en segons i tres dígits) regulable per 
pantalla per tal de realitzar una auto-neteja del sistema. L’electrovàlvula de la centrífuga 
(LF.EV.N.02) es posarà en marxa i obrirà contacte per cedir el pas a aigua de xarxa per tal de 

ptima neteja de la centrífuga (LF.C.01). 

 

16 

La producció del fang sec es realitza gràcies a la mescla del fang líquid amb una preparació 
amb polielectròlit, la qual es caracteritza per una barreja d’aquest producte amb aigua de 

de diluir i no abocar una concentració tant alta d’aquest producte 

El polielectròlit és bombejat a la preparació per mitjà d’una bomba de dosificació (LF.BD.01) 
que el bombeja des d’un dipòsit extern cap a preparació. L’aigua, doncs, es barreja amb el 
polielectròlit en un dipòsit mitjançant un agitador (LF.A.01). Una bomba centrífuga (LF.BC.01) 
serà capaç de bombejar la mescla cap al procés de deshidratació. Per tal de controlar el nivell 

d’un mesclador estàtic 
(LF.ME.01) que et permet tenir una lectura dels ml de mescla que es bombegen per cada litre 

i, per tant, el bombeig de fangs a centrífuga s’aturi, 
nt un temps X (en segons i tres dígits) regulable per 
neteja del sistema. L’electrovàlvula de la centrífuga 

(LF.EV.N.02) es posarà en marxa i obrirà contacte per cedir el pas a aigua de xarxa per tal de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V:  

PRESSUPOST 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOSTOS PARCIALS 

 
 
 



Capítol I. Conduccions 
Nº Partida Unitats Concepte Quantitat Preu (€/m) Import (€) 

1.1 m 

Canonada de polietilè 
d’alta densitat a PN10 i 

DN63. P.P. de accessoris 
inclòs. 

47,30 5,80 274,34 

1.2 m 

Canonada de polietilè 
d’alta densitat a PN10  i 

DN110. P.P. de accessoris 
inclòs. 

45,80 16,36 749,30 

1.3 m 

Canonada de polietilè 
d’alta densitat a PN10 i 

DN200. P.P. de accessoris 
inclòs. 

49,30 54,30 2.676,99 

1.4 m 

Canonada d’acer 
inoxidable a PN10 i 

DN100. P.P. de accessoris 
inclòs. 

4 x 47,81 26,96 5.155,83 

  TOTAL CONDUCCIONS 8.856,46 
 

 

Capítol II. Elements de control hidràulic 

Nº Partida Unitats Concepte Quantitat 
Preu 

(€/unitat) 
Import (€) 

2.1 ut 
Vàlvula papallona a PN10 i 

DN100. Material: fosa 
Segons especificacions tècniques 

4 96,59 386,36 

2.2 ut 
Vàlvula antiretorn de bola a PN10 

i DN63. Material: fosa 
Segons especificacions tècniques 

4 137,36 549,44 

2.3 ut 
Vàlvula de comporta a PN10 i 

DN63. Material: fosa 
Segons especificacions tècniques 

1 121,76 121,76 

2.4 ut 
Vàlvula de comporta a PN10 i 

DN200. Material: fosa 
Segons especificacions tècniques 

8 609,30 4.874,40 

2.5 Ut 
Vàlvula motoritzada a PN10 i 

DN63. Material: fosa 
Segons especificacions tècniques 

4 1.536,21 6.144,84 

2.5 ut 
Vàlvula motoritzada a PN10 i 

DN110. Material: fosa 
Segons especificacions tècniques 

4 2797.74 11.190,96 

  TOTAL ELEMENTS DE CONTROL HIDRÀULIC 23.267,76 
 

 

 



Capítol III. Bombes 

Nº Partida Unitats Concepte Quantitat 
Preu 

(€/unitat) Import (€) 

3.1 ut 

Bomba submergible SULZER 
model AS 0631 DN65. Potència 

motor 1,70 kW i 50 Hz 
Segons especificacions 

tècniques 

4 930,00 3.720,00 

3.2 ut 

Bomba bufant èmbols rotatius 
SEM.25 Grup Compacte (sense 

motor) 
Motor IE3  55 kW  1.500 rpm 

400-690 V   50 Hz   IP55 
Amb panells, ventilació forçada, 

manòmetre i detector de 
rebliment inclosos  

Segons especificacions 
tècniques 

4 10.915,00 43.660,00 

  TOTAL BOMBES 47.380,00 
 

 

Capítol IV. Altres equips hidràulics 

Nº Partida Unitats Concepte Quantitat Preu 
(€/unitat) 

Import (€) 

4.1 ut Embuts hidràulics  4 6.375,00 25.500,00 

4.2 ut 
Graella de difusors SISTEMA 

NOPON PIK 300. 156 
difusors/graella 

4 23.400,00 93.600,00 

4.3 ut 

Agitador submergible ABS 
model RW4024-A30/8-EC-

D01*10BC amb motor de 3 kW, 
tensió 400 V i 50 Hz. Motor 

d’estanqueïtat i encapsulat amb 
protecció IP68. 

Sistema d’elevació i gir 
(Comprèn tub guia d’acer 

galvanitzat i entorn amb cable 
inoxidable)  

Mòdul CA462 per supervisió 
d’elèctrodes de temperatura i 

humitat 
Segons especificacions 

tècniques 

4 6.323,00 25.292,00 

  TOTAL ALTRES EQUIPS HIDRÀULICS 144.392,00 
 

 

 



Capítol V. Automatismes 

Nº Partida Unitats Concepte Quantitat 
Preu 

(€/unitat) Import (€) 

5.1 ut 

Sensor d’oxigen dissolt per 
luminescència, amb 10 m de 
cable. Rang de mesura 0-20 

mg/l O₂ i 0-50 °C 
Set de muntatge per perxa 2 m 
PVC per sensor d’oxigen amb 
connexió 1”, amb encolatge 

pivotant al terra/barana en acer 
inoxidable. 

SC200: Controlador universal de 
2 canals per connexió de sondes 
digitals sc. 2 sortides 4-20 mA, 4 

relés d’alarma. Alimentació 
100-240 Vca.  

Segons especificacions 
tècniques 

2 4.029,00 8.058,00 

5.2 ut 

Cabalímetre magnètic inductiu 
E+H  model Proline Promag 10 

W amb DN50. Rang de cabal 35-
1.100 dm³/min i temperatura 0-
80 °C. Alimentació 85-250 Vca 

45-65 Hz. Sortida analògica 4-20 
mA i nivell de protecció IP67. 

Segons especificacions 
tècniques 

1 1.240,75 1.240,75 

  TOTAL AUTOMATISMES 9.298,75 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESUM DE PRESSUPOSTOS 
 
 
 



 

 

 
CONCEPTE 
 

 
IMPORT (€) 

Capítol I. Conduccions  8.856,46 
Capítol II. Elements de control hidràulic  23.267,76 
Capítol III. Bombes 47.380,00 
Capítol IV. Altres equips hidràulics 144.392,00 
Capítol V. Automatismes 9.298,75 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 233.194,97 
  
 

 

Castelldefels, Setembre, 2018 

L'alumne 

 

 

Roger Rosell i Freixas 
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BIBLIOGRAFIA 

 

 



La bibliografia consultada en aquest 
 

 Base de dades aportada per l’enginyeria.
 Metcalf & Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 

reutilización. Tercera Edición. Mc Graw Hill.
 Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 2003. 
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 Ronzano Llodra, E. and Dapena Baqueiro, J. (

residuales. Madrid: Ediciones Díaz de Santos
 Degremont. (1984). Water treatment handbook

La bibliografia consultada en aquest estudi és la que s’adjunta a continuació: 
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& Eddy. 1995. Ingeniería de Aguas Residuals: tratamiento, vertido y 

reutilización. Tercera Edición. Mc Graw Hill. 
Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 2003. Fourth Edition. 
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Water treatment handbook. France: Degremont. 
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500m³

8x8x7,5m

SBR 3

500m³

8x8x7,5m

SBR 4

500m³

8x8x7,5m

BOMBEIG A CENTRÍFUGA

1,0 - 6,0 m³/h

Aigua de Neteja
V: 5m³/h

M

M M M M

Oxi Oxi

INTERVENCIÓ

INTERVENCIÓ DIRECTA

NOVA PROPOSTA

MMM

D

H

FT

PRETRACTAMENT

TRACTAMENT PRIMARI

TRACTAMENT SECUNDARI

LÍNIA DE FANGS
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FT

FT

Aigües Brutes de
Fàbrica

POU DE BOMBAMENT

FILTRE D'ESCALA

DIPÒSIT

COAGULANT

15m³

DIPÒSIT SOSA

15m³

Coagulant

Sosa

Floculant

pH

FT COAGULACIÓ

NEUTRALITZACIÓ

FLOCULACIÓ

TRACTAMENT PRIMARI

A Dipòsit espessidor

FT

A Clavegueram

FILTRACIÓ DE FINS

DIPÒSIT PULMÓ
AIGUA TRACTADA

HOMOGENEÏTZADOR

Fangs de Flotació

Fangs Biològics

DIPÒSIT
ESPESSIDOR

RECEPCIÓ DE FANGS

TRACTAMENT DE FANGS

PRETRACTAMENT

TRACTAMENT SECUNDARI

LT

Aire

DIPÒSIT FANGS ESPESSITS

Aigua de Neteja
V: 5m³/h

DESODORITZACIÓ

AIGUA FILTRACIÓ

A POU DE BOMBAMENT

CONTENIDOR
DE FANGS

VF

VF

aigua residual
aigua tractada

fangs
aigua de xarxa
aire
gasos

producte químic
elements existents

rebuig centrífuga

LSL

BOMBAMENT A
CLAVEGUERAM

Oxi

UNITAT DE FLOTACIÓ

A DIPÒSIT DE

RECEPCIÓ DE FANGS

Aigua de Xarxa

m³/h

CANONADES

INTERVENCIÓ

ELEMENTS DE CONTROL

Aigua de Neteja
V: 5m³/h

VB - vàlvula ANTIRETORN de bola

VM - vàlvula motoritzada

VP - vàlvula de papallona

VC - vàlvula de comporta

CB - cabalímetre

TO - TRANSMISSOR D'OXIGEN

PT.BS.03

PT.BS.04

PT.AF.01

PT.BS.01

PT.BS.02

PT.FE.01

PT.CB.01

TP.BD.02

TP.BD.01 TP.BD.03

TP.A.01

TP.A.02

TP.CB.01

TS.BF.01 TS.BF.02 TS.BF.03 TS.BF.04

TS.BS.01

TS.BS.02

TS.BS.03

TS.BS.04

LF.BF.01

LF.BF.02

LF.CB.01

TS.BB.02TS.BB.01 TS.BB.03 TS.BB.04

LF.A.01

LF.BPN.01

LF.BPN.02

LF.AF.01

LF.BH.01

LF.BH.02

LF.BD.01

LF.C.01

PT.NR.01

LF.CB.02

PT.NB.01

PT.NB.02

PT.NR.02

PT.NB.03

PT.NB.04

TP.PH.01

TP.PM.01

TP.EV.PF.01

M M M M

TP.NB.05

TP.NB.06

LF.EV.N.01

M

M

LF.NR.01

TS.NR.01

FT

TS.CB.01

Oxi
TS.TO.01

TS.TO.02

TS.NB.01 TS.NB.02 TS.NB.03 TS.NB.04

TS.EH.01 TS.EH.02 TS.EH.03 TS.EH.04

LF.TN.01

LF.M.02

LF.M.01

LF.NB.01

LF.NB.02

LF.ME.01

LF.A.02

LF.EV.N.02

equips electromecànics

BF - bomba de fangs

AS - agitador submergible
AF - airejador frings
DBF - DIFUSORS DE BOMBOLLA FINA

BB - BOMBA BUFANT

A - agitador

BPN - BOMBA pneumàtica
BH - BOMBA HELICOÏDAL
bf - bomba de fangs

EH - EMBUT HIDRÀULIC
NB - NIVELL BOIA
NR - NIVELL RADAR

TO - TRANSIMISSOR D'OXIGEN

BS - bomba SUBMERGIBLE
C - CENTRÍFUGA
PM - PALES MECÀNIQUES

BD - bomba DOSIFICADORA FE - FILTRE ESCALA
FR - FILTRE ROTATIU

EV - ELECTROVÀLVULA
FT

M

Oxi

M - MANÒMETRE DE CONTROL

MMMM

SISTEMES DE TRACTAMENT

PT - PRETRACTAMENT

TP - TRACTAMENT PRIMARI

TS - TRACTAMENT SECUNDARI

LF - LÍNIA DE FANGS

TS.DBF.01 TS.DBF.02 TS.DBF.03 TS.DBF.04

TP.BP.01

BP - bomba PRESSURITZACIÓ

TP.M.01

TP.VM.04TP.VM.03TP.VM.02TP.VM.01

LF.VM.01

LF.VM.02

LF.VC.01

LF.VC.02

TP.VSF.01

VSF - VIS SENS FI

D

H

LÍNIA DE FANGS
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A'A

400
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 AIGUA CLARIFICADA: PEAD DN200 PN10

 AIGUA RESIDUAL: PEAD DN110 PN6

PURGA DE FANGS: PEAD DN63

 AIRE: INOX DN100 PN10

INOX DN100

PEAD DN63

PEAD DN110

PEAD DN200

TS.TO.01

SECCIÓ A-A'

TS.CB.01

Tipus: Difusor de bombolla fina

Model: PIK 300

Material: PVC

S = 0.06 m

2

Cabal normal = 6 Nm

3

/h

TS.BF.01

TS.BF.02

RB.AS.01

RB.AS.02

M M

M

VÀLVULA ANTIRETORN DE BOLA

VÀLVULA MOTORITZADAM

VÀLVULA DE PAPALLONA

VÀLVULA DE COMPORTA

MM

SBR

500 m3

SBR

500 m3 útils

A A'

Tipus: Bomba bufant

Model: SEM 25

Potència motor accionament = 55 kW

Pressió diferencial = 800 mbar

Cabal normal = 1.332 Nm

3

/h

S/N

SECCIÓ A - A' 
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