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1. Objecte del contracte
L’objecte del present Acord Marc té com a objecte la creació d’una borsa de contractistes homologats
especialitzats en electromecànica, electrònica, instrumentació i programació dels equips de control o
autòmats, per cobrir les principals actuacions en aquests àmbits de les instal·lacions d’Aigües de Reus.
Honoraris de serveis fins a 100.000 Euros, IVA no inclòs. (AT18192).
El tipus d’actuacions a realitzar a les instal·lacions d’Aigües de Reus es dividiran en dos grans grups,
cada un dels quals tindrà el seu procediment d’adjudicació dels contractes derivats:
•

Intervencions i reparacions urgents a les instal·lacions d’Aigües de Reus

•

Adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes

Els contractistes homologats derivats de l’Acord Marc, hauran de cobrir qualsevol intervenció o reparació
de caràcter urgent que es pugui produir a la xarxa de telecontrol d’Aigües de Reus, ja sigui un problema
informàtic, elèctric, electromecànic o electrònic, amb l’objectiu de aconseguir una continua comunicació
de les remotes actualitzades i connectades a la xarxa. Inclourà també incidències relacionades amb la
programació SCADA o la xarxa de comunicacions.
Per cobrir les adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes del procés d’implementació de la xarxa de
telecontrol de les instal·lacions d’Aigües de Reus, els contractes basats s’adjudicaran en funció de
l’import (Honoraris de serveis fins a 100.000 Euros, IVA no inclòs) entre les empreses constituents de
la borsa de contractistes homologats.
Aquest plec de clàusules té per objecte establir les condicions jurídiques, econòmiques, tècniques i
administratives

que regiran la contractació i l’execució de les actuacions dins l’Acord Marc i es

considerarà part integrant de les clàusules particulars del contracte. Si a la documentació hi hagués
contradiccions, prevaldrà el criteri més exigent, ja sigui tècnic o econòmic.

2. Necessitats a satisfer
Per tal d’obtenir a temps real tots els inputs informatius de cada arqueta, l’any 1992, Aigües de Reus
va optar per la instal·lació de un sistema de telecontrol constituït per unes estacions remotes, un sistema
de comunicacions amb una xarxa privada de cables, de radio i de fibra òptica amb un front-end de
comunicacions al centre de control, i un sistema informàtic format per ordinadors tipus work-station
amb el sistema operatiu UNIX una xarxa local tipus ethernet. Es va utilitzar un software SCADA pel
centre de control amb un interface gràfic d’usuari (MMI).
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Degut a que l’esmentat sistema de telecontrol no va tenir la fiabilitat i robustesa prevista, i l’aparició de
noves tecnologies en l’àmbit de telecomunicació, Aigües de Reus va decidir migrar cap un nou sistema
de monitorització i control (SMIC) de mercat i actual.
Per tal de realitzar la implementació de l’esmentat sistema de monitorització i control, s’han de realitzar
una sèrie d’actuacions per a poder obtenir una xarxa de comunicació completa i així, obtenir lectures a
temps reals.

3. Descripció treballs a realitzar
El contractes basats del present Acord Marc tindran com a objecte la instal·lació, actuació o reparació
de perfil electromecànic, electrònic, d’instrumentació o de programació dels equips de control o
autòmats d’Aigües de Reus i altres ens dependents d’aquest.
L’àmbit d’actuació correspon a totes les instal·lacions de captació, emmagatzematge i distribució d’aigua
potable, així com la recollida d’aigües residuals del clavegueram, EBAR’s (Estació de Bombeig d’Aigua
Residual), EDAR (Estació Depuradora d’Aigua Residual), ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable)
i qualsevol altre instal·lació subjecte al tipus d’intervencions descrites anteriorment.
El tipus d’actuacions a realitzar es dividiran en dos grans grups, cada un dels quals tindrà el seu
procediment d’adjudicació:
•

Intervencions i reparacions urgents a les instal·lacions d’Aigües de Reus

•

Adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes

3.1. Intervencions i reparacions urgents
3.1.1. Tasques a realitzar
Els operadors econòmics homologats del present Acord Marc, hauran de cobrir qualsevol actuació o
reparació de caràcter urgent que es pugui produir a la xarxa de telecontrol d’Aigües de Reus, ja sigui
un problema informàtic, elèctric, electromecànic o electrònic, amb l’objectiu de aconseguir una continua
comunicació de les remotes actualitzades i connectades a la xarxa. Inclourà també incidències
relacionades amb la programació SCADA o la xarxa de comunicacions.
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Per tal de reparar qualsevol averia amb la màxima celeritat possible, el contractista haurà de disposar
d’un equip tècnic amb total disponibilitat (24h. tots els dies de l’any). Pel compliment d’aquest servei,
l’empresa contractista disposarà d’un telèfon on el departament tècnic d’Aigües de Reus podrà trucar a
qualsevol hora per a avisar de la presència d’una averia o incidència.
3.1.2. Equip tècnic
L’equip tècnic per intervencions urgents, amb disponibilitat permanent, haurà d’estar format com a
mínim per:
•

Tècnic programador

•

Oficial elèctric/electromecànic

Segons el tipus d’averia, l’empresa contractista contactarà amb l’integrant o integrants de l’equip que
consideri necessari per a la seva reparació, els quals dins d’un termini màxim de 2 hores hauran
d’estar a la ubicació focus de la incidència per a la seva intervenció.

3.2. Noves instal·lacions
3.2.1. Tasques a realitzar
La implementació del sistema de telecontrol es basa en l’actualització de les arquetes de telecontrol
obsoletes i la instal·lació de noves remotes amb l’objectiu d’aconseguir una xarxa de comunicacions
completa de tots els punts de control, i així poder realitzar les lectures i actuacions necessàries pel
control i monitorització de la xarxa d’abastament i sanejament de Reus.
En un futur també es projecta la integració dels SCADA ja presents de l’EDAR, el dipòsit del CIM de la
Canonja i l’ETAP a l'SMIC d'Aigües de Reus junt amb el sistema de telecontrol de les xarxes de
abastament i sanejament de Reus.
Les actuacions necessàries per la implementació, d’acord a les especificacions i requeriments tècnics del
present Plec, seran:
•

Adaptacions arquetes de telecontrol

•

Substitució i/o instal·lació de les remotes

•

Programació i assignació de senyals

•

Connectivitat de les remotes a la xarxa de telecomunicacions

•

Integració de totes les arquetes al sistema SCADA
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•

Redacció i presentació de la documentació tècnica (especificada a l’apartat 4.1.2.3 del present
annex)

S’inclouran també treballs de perfil més informàtic, com totes les actuacions relacionades amb sistema
d’adquisició de dades i monitorització del SMIC, els SCADA’s de l’EDAR, ETAP i Cimalsa, els treballs dels
quals consisteixen en el manteniment del sistema operatiu dels servidors, les aplicacions SCADA,
l’enviament d’alarmes, el sistema d’informes i el manteniment de la base de dades i dades registrades.
Encara que la majoria de contractes basats al present Acord Marc tindran relació directe amb la
implementació de la xarxa de telecontrol, Aigües de Reus també podrà licitar qualsevol actuació que no
estigui directament relacionada amb aquesta, de l’àmbit de la electrònica, electromecànica,
instrumentació o programació PLC/SCADA.
3.2.2. Documentació
L’empresa adjudicatària de cada contracte basat al present Acord Marc, previ a l’inici dels treballs,
lliurarà la documentació de la instal·lació indicada per l’aprovació per part d’Aigües de Reus. El lliurament
d’aquesta serà condició indispensable per començar les actuacions per l’automatització.
Caldrà lliurar la següent documentació:
•

Manual d’operació amb la descripció detallada de funcionament per operar els equips. Pantalles
de configuració, alarmes, gràfiques, etc...

•

Manual de manteniment i protocols de comprovació de funcionament dels equips.

•

Mapa de memòria de totes les senyals i variables amb l’assignació de tots els TAGS

•

Esquemes elèctrics.

•

Diagrames de procés P&ID

Aquesta documentació pot patir canvis durant l’execució física dels treballs. Aquests es reflectiran en
anotacions a la documentació de camp que faci servir el contractista durant l’execució i posteriorment
es passaran a la documentació revisada i actualitzada amb el canvis. Una vegada finalitzada la
instal·lació, realitzada la posta en marxa i validada, el contractista lliurarà una versió definitiva de la
documentació exigida reflectint tots els canvis sorgits del muntatge, juntament amb:
•

Programes de configuració de tots els equips instal·lats (PLC, pantalla, variadors, ...).

•

Les ofertes i contractes inclouran una clàusula que indicarà que tots els programes i
documentació realitzats en nom d’Aigües de Reus, els drets d’us i distribució, son exclusius
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d’Aigües de Reus amb la qual cosa serà necessari l’autorització d’Aigües de Reus per modificarlos o permetre la modificació a tercers.
•

Llistat de les alarmes de la instal·lació amb la descripció, l’explicació de les causes i les accions
per solucionar el problema.

•

Mapa de memòria. Aquest document recopila les variables necessàries para integrar l’estació
remota en el sistema de supervisió d’Aigües de Reus. Estats, alarmes, consignes i variables de
procés. Per cada variable es té que indicar:

•

o

Nom de l’equip

o

Direcció de l’equip

o

Protocol de comunicacions emprat

o

Identificador TAG de la variable

o

Descripció de la variable

o

Tipus de variable. (boolean, byte, int, etc)

o

Rang útil

o

Unitat enginyeria (m3, mmca, etc...)

o

Tipus d’accés (lectura, escriptura, lectura/escriptura)

Manual de sistema. Aquest manual defineix la configuració de tots els equips instal·lats:
o

Inventari, configuració, paràmetres y manual del equips (marca, model, etc...)

o

Mapa de comunicacions, direccions, protocols i drivers

o

Llistat d’usuaris

o

Llicencies

3.2.3. Equip tècnic
L’equip tècnic mínim per les instal·lacions de les remotes i totes les tasques derivades, i qualsevol altre
intervenció, estarà format com a mínim per:
•

Tècnic programador

•

Oficial elèctric/electromecànic

•

Ajudant elèctric
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Els tècnic programador haurà de tenir la formació i experiència mínima sol·licitada a la solvència tècnica
descrita a la clàusula 6 del Plec de Condicions. Així mateix, l’oficial elèctric haurà de disposar dels carnet
d’instal·lador requerit a la mateixa clàusula.

3.3. Material i maquinària
L’adjudicatari aportarà sense càrrec addicional tots aquells elements, productes, utillatge i maquinari
que siguin precisos per l’adequada i suficient execució dels treballs objecte del contracte; serà del seu
exclusiu compte i càrrec la seva adquisició, conservació, manteniment i reposició.
Facilitarà les fitxes tècniques i de seguretat dels diferents productes emprats en el contracte, havent de
complir totes les normes de seguretat i salut laboral per als usuaris.

4. Especificacions tècniques, instal·lacions, equipament i treballs
a realitzar
Les intervencions derivades del present Acord Marc a realitzar pels contractistes homologats resultants,
comprendran principalment actuacions relacionades amb la implementació de la xarxa de telecontrol de
les xarxes d’abastament i sanejament d’Aigües de Reus, encara que també estaran subjectes altres
intervencions relacionades amb l’àmbit objecte d’aquest contracte de les instal·lacions d’Aigües de Reus
i d’altres ens depenent del mateix. En tot cas, els serveis objecte dels contractes basats al present Acord
Marc no podran tenir un valor estimat superior a 100.000 euros.
En els següents apartats es procedeix a fer una introducció de les instal·lacions d’Aigües de Reus, la
xarxa de telecontrol que s’està implementant i les principals característiques tècniques dels equips
instal·lats. Finalment inclou també una descripció detallada del tipus d’actuacions a realitzar i el procés
licitatori que els hi correspon.

4.1. Introducció xarxa d’abastament Aigües de Reus
La xarxa d’abastament del municipi de Reus està formada per pous, dipòsits i xarxes de canonades
dipòsits que subministren permanentment aigua a tota la ciutat. Aquesta xarxa de canonades està
estructurada amb una anella principal, que dona la volta a la ciutat, la qual abasteix d’aigua una xarxa
secundària de canonades encarregades de subministrar aigua a llars, industries i locals.
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Per l’explotació de la xarxa d’abastament d’aigua, s’ha dividit el municipi de Reus en diferents sector,
dels quals es necessari obtenir informació bàsica (cabals, pressions,...).

Amb l’objectiu de poder recollir aquesta informació de tota la xarxa, i així detectar possibles fuites, es
van crear arquetes dotades de l’equipament necessari (vàlvules de maniobra, transductors de pressió,
cabalímetres, instal·lació elèctrica,...). Les arquetes poden ser de dipòsits, pous, anelles de transport i
de sector, i l’equipament de cada una va en funció del tipus d’instal·lació i la necessitat d’obtenció
d’informació de la mateixa.
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Més concretament, la infraestructura de la xarxa d'abastament està formada per 10 pous, 6 dipòsits
d'emmagatzematge, 1 estació de tractament d'aigua potable (ETAP), 66 arquetes, de les quals 17 son
arquetes d'anelles i 49 son arquetes de sectors.

4.2. Introducció xarxa sanejament d’Aigües de Reus
La xarxa de sanejament de Reus és un sistema d'estructures i canonades usat per la recollida i transport
de les aigües residuals i pluvials de Reus, Castellvell del Camp i Almoster, des del lloc en el qual es
generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural, o bé, a l’EDAR de Reus, on es tracten per no
contaminar el medi ambient.
El sistema actual de sanejament de Reus es basa en la superposició de dos subsistemes: el dels barrancs
i el del clavegueram.
Els claveguerams en general poden formar sistemes de dos tipus:
•

Xarxes unitàries: Projectades i construïdes per recollir en un únic conducte, les aigües
residuals (urbanes i industrials) barrejant-les amb les aigües pluvials originades en una conca
o procedents del drenatge d'una població.

•

Xarxes separatives: Constituïdes per dues canalitzacions totalment independents: una per
transportar les aigües residuals domèstiques, comercials i industrials fins a l'estació depuradora,
i una altra per conduir les aigües pluvials fins a un medi receptor.
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La xarxa de barrancs consisteix en un conjunt de canals situats als aiguafons o punts topogràficament
més deprimits amb unes seccions transversals molt variables. Els barrancs col·laboren transportant
excedents d’aigües pluvials i, en ocasions, residuals barrejades amb pluvials, que les reben de les
conques rurals i de l’aigua que escorre superficialment o pel clavegueram a les conques urbanes.
Ambdós sistemes estan connectats pels sobreeixidors. Aquests són trams curts de claveguera que
condueixen les aigües pluvials cap als barrancs en cas de períodes de pluja intensos, i sempre dins d’uns
límits de qualitat de l’aigua permesos. Per evitar o minimitzar aquests abocaments actualment es
plantegen dipòsits Anti-DSU.
Els trams de xarxa separativa aboquen directament al barranc, tot i que les tendències mes actuals
passen per controlar també aquests tipus d’abocaments que poden arribar a ser fins i tot mes
contaminants que la pròpia aigua domèstica (degut a arrossegament de metalls pesats, greixos i
hidrocarburs presents els carrers,...).
Actualment la xarxa d’abastament de Reus consta de 288.787 km de canonades, dels quals 42.377 km
son canonades principals, 239.077 km son canonades no principals i 7.331 son barrancs coberts. Les
canonades es poden dividir en 188.485 km unitàries, 36.627 km residuals i 52.433 km d’aigües pluvials.
La xarxa de sanejament també disposa de 6.463 pous de registres, 100 arquetes, 8.491 embornals i
13.211 escomeses.

4.3. Implementació telecontrol
Per tal d’obtenir a temps real tots els inputs informatius de cada arqueta, l’any 1992, Aigües de Reus
va optar per la instal·lació de un sistema de telecontrol constituït per unes estacions remotes, un sistema
de comunicacions amb una xarxa privada de cables, de radio i de fibra òptica amb un front-end de
comunicacions al centre de control, i un sistema informàtic format per ordinadors tipus work-station
amb el sistema operatiu UNIX una xarxa local tipus ethernet. Es va utilitzar un software SCADA pel
centre de control amb un interface gràfic d’usuari (MMI).
Degut a que l’esmentat sistema de telecontrol no va tenir la fiabilitat i robustesa prevista, i l’aparició de
noves tecnologies en l’àmbit de telecomunicació, Aigües de Reus va decidir migrar cap un nou sistema
de monitorització i control (SMIC) de mercat i actual.
Actualment la xarxa de telecontrol la formen les estacions remotes, la xarxa de comunicacions, el
sistema de servidors i les aplicacions informàtiques.
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4.4. Estacions remotes
Les arquetes de telecontrol son espais, normalment sota terra, on estan les canonades de la xarxa
d'aigua, les vàlvules de maniobra, la instrumentació de supervisió i la estació remota de control i
comunicacions. Tanmateix, la instal·lació elèctrica no te proteccions i no hi ha identificació de circuits,
cables i equips.
El sistema de telecontrol està en estat de migració i per tant hi ha instal·lacions completament
actualitzades i adaptades a la nova tecnologia, i d’altres encara amb equipament obsolet. En el següent
plànol es poden veure les ubicacions de les remotes i l’estat d’actualització en la qual es troben (verd –
actualitzat, vermell – obsolet o incomplert):

La majoria d'estacions remotes estan construïdes amb una tecnologia antiga que amb el pas del temps
ha quedat obsoleta i no ofereix la robustesa y fiabilitat desitjables. Les avaries son continues, la
informació no es fiable i per tant les garanties de funcionament amb continuat del sistema son molt
baixes o inexistents.
Caldria fer una actualització dels equips tant a nivell elèctric i automatització. A nivell elèctric s'han de
resoldre problemes d'equips defectuosos i que no compleixen amb normativa vigent de baixa tensió. A
nivell d'automatització s'han de canviar els autòmats per equips actuals amb millor capacitat de gestió
i comunicació.
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4.4.1. Xarxa de comunicacions
Actualment, hi han 3 xarxes de comunicacions, amb dos cables (cable 1 i cable 2), amb radio i amb
mòdem 3G.
Les comunicacions amb el cable es van millorar, creant 4 busos independents, aprofitant els parells
disponibles, i repartint les estacions remotes entre els 4 busos. Els problemes de comunicacions amb el
cable es van resoldre, identificant totes les caixes de connexió i refent els empalmes que eren la causa
principal d'avaria. També es va modificar el nombre de repetidors de senyal i la ubicació.
Les comunicacions amb la radio son molt lentes possiblement per culpa del protocol de comunicacions
emprat que fa molt complicat l'intercanvi d'informació entre estació remota i el servidor radio.
És per aquest motiu que el procés d’implementació unificarà la xarxa de comunicacions amb una
connexió entre la remota i els equips via Ethernet amb protocol Modbus-TCP. En cas que no fos possible
la connexió Ethernet s’utilitzarà el protocol MODBUS RTU.
4.4.2. Sistema de servidors i aplicacions informàtiques
El sistema de servidors va ser substituït per un servei de dades a Internet, d'aquesta manera es va
eliminar el problema dels servidors. A la sala de control hi han els convertidors modbus-TCP i l'equip
que recull les dades de les estacions connectades al cable.
A les aplicacions informàtiques es va fer la migració de la supervisió a un SCADA actual però nomes es
va fer una actualització del sistema de visualització i emmagatzematge de dades. Manca implementar
el mòdul d'informes i el mòdul matemàtic de control de la xarxa i de detecció de fuites.

4.5. Especificacions tècniques instal·lacions telecontrol
El present apartat té per objecte establir les condicions tècniques mínimes que han de complir les
instal·lacions de les arquetes de la xarxa d’abastament i sanejament gestionades per Aigües de Reus,
així com la determinació dels criteris generals que s’hauran de tenir en compte pels diferents projectes,
instal·lacions i funcionament dels contractes derivats del present Acord Marc, amb la finalitat de
aconseguir la màxima uniformitat en tot el seu àmbit d’aplicació.
La implementació de telecontrol, objecte dels contractes derivats del present Acord Marc, inclourà les
instal·lació, adaptacions i/o identificació elèctriques i mecàniques, instal·lació de control (substitució
remotes), xarxa de comunicacions, programació SCADA, cablejat i redacció documentació tècnica.
4.5.1. Instal·lacions elèctriques
Les instal·lacions elèctriques poden ser de dos tipus: de potencia o de control.
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Les instal·lacions de potència estan formades pels quadres de distribució, proteccions elèctriques,
compensació de reactiva i accionaments i cablejats.
Les instal·lacions de control estan formades pels quadres de la remota, comunicacions i les caixes
d’interconnexió.
Especificacions generals:
•

Quadres a ubicats a l’interior seran de polièster. Tancament amb quadradet de 8.

•

Quadres a ubicats a l’exterior seran de polièster amb teulada, doble porta (exterior llisa i interior
amb els mecanismes), tancament exterior amb clau i interior amb quadradet de 8.

•

S'instal·larà una protecció diferencial auto-rearmable a la capçalera del quadre de distribució.

•

Tots el elements de protecció tindran indicació d'estat.

•

La alimentació dels circuits de control es farà amb transformador de maniobra i protegit amb
interruptor automàtic. La tensió de tots els circuits de comandament i senyalització serà de 24V
continua.

•

Sistema de ventilació forçada amb filtre, controlat amb termòstat, amb entrades inferiors i
sortides superiors d'aire. Es cas que la ventilació sigui insuficient s’instal·larà un equip de
climatització.

•

Sistema de eliminació de condensats amb calefactor controlat amb termòstat.

•

Sòcol

•

Barres de terra.

•

Borns de connexió.
o

Les bornes s’agruparan en funció del tipus de senyal i tensions amb separació suficient
per poder ampliar cada grup un 15% amb noves senyals.

o

S'identificarà de forma unívoca segons el esquemes elèctrics.

o

Les bornes de secció major de 2,5mm2 seran de tipus cargolat. Les de secció inferior
seran de tipus ressort.

o

Per optimitzar espai, els borns de les senyals de control seran de tres nivells. Cada
borna tindrà (positiu, negatiu, senyal) o (fase, neutre, senyal).

•

Etiquetatge. Tots el equips i circuits estaran identificats amb el tag identificador i el nom
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•

Il·luminació interior de l’armari amb llum tipus fluorescent de potència >=14W. Accionat amb
interruptor de porta.

•

Endoll monofàsic tipus Shucko per connexió de l'eina de programació i potencia màxima 2A a
220Vac.

•

El cablejat interior es farà amb canal de la mida adequada per deixar un 30% lliure un cop
finalitzada la instal·lació.

•

Els relés de maniobra seran de tipus amb base.

•

Porta plànols interior per dipositar la documentació i els esquemes propis del quadre o de la
resta de la instal·lació.

•

Es dimensionaran de manera que quedi un 30% d'espai lliure de reserva un cop finalitzada la
instal·lació.

4.5.2. Instal·lació potència

4.5.2.1. Quadre de distribució
El quadre general de distribució s'alimentarà de la línia de subministrament de companyia que ve de
comptador en baixa tensió i/o de la línia del generador d'emergència.
S'instal·laran els interruptors automàtics d’entrada (inclòs el seccionador per a la connexió del grup
electrogen), així com un analitzador de xarxa amb comunicació Ethernet per monitoritzar dades. Aquests
interruptors alimentaran l'embarrat general.
A l’embarrat o distribuïdor es connecten els interruptors que alimenten els diferents circuits de l'estació.
Totes les sortides disposaran d'interruptor automàtic magneto tèrmic de potència adequada, amb relé
de protecció diferencial ajustable.
S'instal·laran relés de protecció per falta de fase, sobretensió, subtensió i transitoris.

4.5.2.2. Quadre de potencia
El quadre de potència s'alimentarà del quadre de distribució.
Té un interruptor d’entrada automàtic magneto tèrmic de potència adequada, amb relé de protecció
diferencial ajustable. Aquest interruptor alimenta l'embarrat general.
A l’embarrat o distribuïdor es connecten les proteccions de cada equip.
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Cada equip tindrà un interruptor magneto tèrmic per a la seva protecció, amb contactes per la indicació
d'estat. Aquesta protecció alimentarà l'accionament de l'equip (contactor, arrencador, variador).
L'accionament alimenta l'equip connectat als borns situats a la part inferior del quadre.
L'arrencada dels equips es podrà fer en manual des de la botonera del quadre o en automàtic des del
PLC.
La interconnexió de les senyal de control entre el quadre de potència i la remota (PLC) es farà amb
perifèria descentralitzada connectada via Ethernet.

4.5.2.3. Quadre de reactiva
En funció de la potencia de la instal·lació serà necessari instal·lar un quadre amb els equips per
compensar la potencia reactiva generada.

4.5.2.4. Grup electrogen
En determinades instal·lacions es crític mantenir el servei elèctric amb la qual cosa s’han d’instal·lar
grups electrògens.
Les característiques que han de complir son les següents:
•

Tipus de subministrament: trifàsic

•

Tensió: 400V

•

Freqüència 50Hz

•

Potencia: la adient a cada projecte

•

Autonomia: 10 hores

•

Senyalització local de funcionament i estats. Servei de xarxa, grup en funcionament, alarmes

•

Sistemes auxiliars.
o

Carregador de bateries (tant per arrancar el motor com per al manteniment i vigilància
de la xarxa)

o
•

Sistema d’alarma i proteccions del grup

Quadre elèctric. Amb les proteccions de sortida del generador. En la commutació en baixa tensió
tindrà els enclavaments reglamentaris per evitar possibles retorns de corrent a la xarxa de la
empresa subministradora.

•

Port de comunicacions Ethernet per el control i senyalització remot (ordres, estats i alarmes)
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•

Quan existeixi falta de xarxa o una fase o la caiguda de la mateixa en un 80% es ficarà en
marxa el grup. Farà fins 3 intents. Obrirà el contactor de xarxa y tancarà el contactor de grup.
Un cop es normalitzi la falta es podrà temporitzar el pas de grup a xarxa.

•

Es podrà seleccionar el grup en manual, automàtic, test o fora de servei.

•

En manual es podrà arrancar i passar la càrrega de xarxa a grup.

•

En test el grup fa una seqüència de comprovació que compren les fases de marxa, temps de
funcionament i atur.

4.5.2.5. Proteccions elèctriques
Quan s’indiqui en cada cas es disposarà de proteccions elèctriques contra sobretensions o
descarregadors de corrents per impacte de llamps.
Aquests elements de protecció protegiran els elements elèctrics i electrònics que hi hagin al darrera,
per tant es situaran a l’entrada de la instal·lació.
Les referències indicades son de la marca PHOENIX CONTACT però podrien sistemes equivalents d’altres
fabricants.
Protecció descarrega de sobretensions tipus 2 VALVETRAB MS

Model VAL-MS 230 ST.
•

Codi 2788844.

Descarregador de corrents de llamps tipus 1 FLASHTRAB

FLT 25-400
•

Codi: 2800106

•

Uc: 400 VAC

•

Imp 25 kA

•

Class I (10/350)

•

Up<=40kV

Protecció contra sobre tensions Tipus III MAINS PLUGTRAB

PT 2-PE/S-230 AC/FM
•

Codi: 2858357

•

U: 250VAC
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•

Sòcol + Base endollable.

4.5.3. Instal·lació control

4.5.3.1. Quadre de control. Estació remota
•

El quadre de control s’alimenta del quadre de distribució.

•

La funció de l’estació remota es la de controlar i supervisar el funcionament dels equips, i tenir
accés a les dades de procés.

•

L’arquitectura serà modular per adaptar-se a les necessitats de cada remota. Per una banda, hi
ha una definició general comú a totes les instal·lacions. D'altra banda, es compliment la definició
amb una part específica segons el tipus d'instal·lació.

Part general. Comú a totes les estacions
•

Proteccions elèctriques per sobretensió i transitoris.

•

Una font d'alimentació i SAI amb entrada 220ac i sortida 24Vcc per alimentar els equips de
control i de comunicacions.

•

Un router 3G per la connexió remota. Tots els equips es connectaran via Ethernet. Tindrà
capacitat de connexió VPN IPSEC amb la sala de control d’Aigües de Reus.

•

Un switch de comunicacions amb ports lliures per ampliació i connexió de les eines de
programació.

•

Un controlador o PLC mes perifèria per la lectura dels senyals dels equips existents i l’execució
de la lògica de funcionament.

•

Un born d’interconnexió amb el quadre de potència i les senyals de camp

•

Safata de suport plegable

•

Porta plànols i esquemes

Part específica. Dipòsits
•

Un ordinador industrial compacte amb pantalla tàctil i software SCADA Vijeo Citect.

Part específica. Arquetes telecontrol
•

Pantalla HMI

Requisits de funcionament:
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•

Lògica de control dels equips existents (Veure document de descripció de funcionament
específic de cada projecte).

•

Connexió remota des de l'escada de la sala de control mitjançant túnel IPSEC.

•

Enviament d’alarmes SMS i mail. Mínim a 3 usuaris. El criteri d’enviament d’alarmes es el
següent:
o

Les alarmes crítiques s’enviaran sempre.

o

Les alarmes no crítiques s’enviaran quan no hi hagi comunicació amb la sala de control
i en funció de les franges horàries. Hi hauran 3 franges amb hora inici y hora fi.

•

Sincronització horària del PLC automàtica per tenir la mateixa hora a tots el sistemes per
l'enviament d'alarmes i el registre de dades.

•

Registre local de totes les variables de procés amb un mínim de 6 mesos de dades amb intervals
mínims d’un minut. La recuperació de les dades registrades es podrà fer de manera remota o
en local sense parar el registre.
De manera remota, quan es restableix la connexió amb la sala de control, l’escada recupera
totes les dades i les integra automàticament al seu sistema històric de dades.
De manera local, un operari guardarà les dades de l'estació remota en un dispositiu portàtil i
les portarà a l'escada de la sala de control. Des de l'escada es llegiran les dades del dispositiu
portàtil i les integrarà al sistema històric de dades.

Pantalla HMI
•

Teleservei o accés remot a tots els equips (pantalla HMI, controlador, router, ...) per operar o
configurar els modes de funcionament.

•

Accés via web per visualització i operació de les dades de procés.

•

La pantalla HMI / ordinador mostra les pantalles d'estat i control dels equips instal·lats, gràfica
dels valors de procés, alarmes actives, històric d'alarmes i configuració de la instrumentació.

•

A la pantalla d’instrumentació es defineixen els rangs de conversió de 4 .. 20mA a unitats
d'enginyeria de cada equip

•

L'accés a les pantalles està protegit amb contrasenya. Hi ha tres nivells d'usuari: visualització,
operador i administrador amb contrasenyes definides per Aigües de Reus
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4.5.3.2. Quadre perifèria descentralitzada
•

La perifèria descentralitzada s'instal·larà a les instal·lacions que tinguin a prop un quadre de
control de manera que es redueix el nombre de estacions remotes.

•

La perifèria descentralitzada es comunica amb el PLC de control a través del bus de
comunicacions modbus. Estarà formada per:
o

Seccionador

d’alimentació

i

les

proteccions

necessàries

per

a

protegir

de

sobrecàrregues, contactes indirectes i sobretensions els equips i les persones
o
•

Mòduls de comunicacions, d'entrades i sortides necessàries per controlar els equips.

La relació de senyals i tipus es defineixen al document de descripció de funcionament de cada
instal·lació

4.5.3.3. Quadre d’interconnexió
Al quadre d’interconnexió es connecten les senyals del equips que venen de camp cap al quadre de
control.

4.5.3.4. Modes de funcionament
El mode de funcionament general de les instal·lacions serà en local o en remot.
En mode local, els equips funcionen en manual mitjançant els selector del quadre potencia. La maniobra
es elèctrica amb els enclavaments mínims de seguretat per protegir les màquines i les persones. Aquest
mode serveix per fer comprovacions dels equips en les operacions de manteniment.
En mode remot, el funcionament pot ser en manual o en automàtic. Tant l’ordre manual con automàtica
les dona el PLC de control
En manual, l’ordre es fa des de la pantalla tàctil o en remot des de la sala de control. Es tindran en
compte tots els enclavaments disponibles per arrencar la màquina
En automàtic, l’ordre la dona el controlador en funció de la lògica de control específica per cada equip.

4.5.3.5. Nomenclatura d’equips i instal·lacions
La nomenclatura dels equips i instal·lacions s’aplicaran les normes estàndard per instal·lacions de
procés.
El diagrama P & ID s'utilitza per a la identificació de les mesures dins del procés. Les lletres d'identificació
de les mesures es basen en l'estàndard S5.1 i la Norma ISO 14617-6.
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Els símbols utilitzats per representar els instruments de procés es componen de 5 categories identificats
a la taula següent:
•

Identificador del sistema al qual pertany l'equip (Veure llista de sistemes)

•

Identificador de la variable mesura.

•

Identificador del tipus d'equip, indicador o un controlador.

•

Identificador del tipus de component.

•

Nombre de correlació

Exemples:
Identificadors Instruments
Identificador
sistema
Codi
alfanumèric

Tipus
Variable mesura

de

indicador
controlador

F = Cabal

R = Gravador

T = Temperatura

I = Indicador

P = Pressió

S = Switch

o

Tipus

de

Numero

component

correlació

T = Transmissor

Codi numèric de
tres dígits.
[001,999]

L = Nivell
Z = Posició

4.5.4. Xarxa de comunicacions

4.5.4.1. Comunicacions i protocols
La comunicació amb la remota i els equips es farà via Ethernet amb protocol Modbus-TCP. En el cas
que no sigui possible la connexió Ethernet s’utilitzarà el protocol MODBUS RTU.

4.5.4.2. Sistema de visualització
El sistema de visualització està format per:
•

Servidors de dades

•

Servidors de tendències
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•

Servidors d’alarmes

•

Clients de visualització
o

Client de visualització

o

Accés WEB.

•

Sistema d’enviament d’alarmes mail i SMS

•

Sistema d’informes

El sistema de visualització es configurarà de manera que hi hagi redundància entre servidors. Cada
servidor, dades, tendències i alarmes tindrà un servidor Primari i un Standby (redundant). D’aquesta
manera es redueix el risc de pèrdua de dades en el cas que el servidor primari quedi fora de servei. El
sistema identificarà de manera automàtica la pèrdua del servidor primari i entrarà en funcionament el
servidor redundant. S’indicarà l’avaria amb un missatge d’alarma.

Cada servidor ha de tenir un nom únic i representatiu, s’assignarà a un cluster i a un servidor físic
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Diagrama de funcionament

EQUIPS
REMOTS

ALARMES SMS
MAIL

DADES
ESTACIO
REMOTA

SISTEMA DE
ETHERNET

VISUALIZACIÓ
ALARMES SMS
MAIL

CLIENT VISUALIZACIO

CLIENT VISUALIZACIO

DADES
CLIENT WEB
VISUALIZACIO

4.5.4.3. Servidors de dades
Els servidors de dades fan la funció d’intercanviar informació entre les estacions remotes i els clients de
visualització.
El servidor primari i redundant, tindran un enllaç físic amb les estacions remotes. Sempre que sigui
possible l’enllaç es farà per rutes separades. D’aquesta manera es redueix el risc de pèrdua de
comunicacions.
La configuració de l’enllaç amb els dispositius variarà en funció de l’equip instal·lat a la estació remota.

4.5.4.4. Servidors de tendències
Els servidors de tendències controlen la lectura i emmagatzematge de les variables. Accedeixen als
servidors de dades per llegir les dades.
El servidor de tendències farà un registre de les dades. Aquestes dades estaran disponibles per ser
consultades pel sistema d’informes.
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4.5.4.5. Servidors d’alarmes
Els servidors d’alarmes avaluen i identifiquen les situacions que requereixen atenció per part dels
usuaris.
El llistat d’alarmes ha de imprimir el nom de la variable, la descripció, data i hora aparició, data i hora
desaparició.
El servidor d’alarmes farà un registre de les alarmes. Aquestes dades estaran disponibles per ser
consultades pel sistema d’informes.
4.5.5. Programació SCADA

4.5.5.1. Clients de visualització
El sistema de visualització llegeix la informació dels servidors de dades i la mostra en pantalla. La
informació recollida s'agrupa en:
•

Valors de procés

•

Alarmes

•

o

Digitals

o

Analògiques (HH, H, L, LL)

Tendències

Els valors de procés mostren el valor instantani de les variables mesurades per la instrumentació que hi
ha a les remotes. Les dades es llegeixen del servidor de dades.
Les tendències mostren un historial de la informació recollida per l’escada al llarg del temps. Les dades
es llegeixen del servidor de dades.
Les alarmes mostren situacions anòmales en el funcionament dels equips o el procés. Les alarmes
analògiques es configuren quatre nivells d’alarma (Molt alt, Alt, Baix, Molt baix). Les dades es llegeixen
del servidor de dades.
L'accés a les pantalles i la capacitat de modificar dades de procés només ho podran fer els usuaris
registrats. Els nivell d’accés son el mateixos que a les pantalles HMI de les remotes.
Quan un usuari es registra i fa una modificació el sistema registra quan, qui i que ha modificat. D'aquesta
manera es té una traçabilitat dels canvis en el sistema.
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Les pantalles es crearan amb els objectes propis de l’eina de desenvolupament i els símbols de la llibreria
estàndard d'Aigües de Reus. Si l’objecte o símbol necessari no existeix s'haurà de presentar una proposta
per ser validada abans d'utilitzar-la en el projecte.

4.5.5.2. Sistema d’enviament d’alarmes
El sistema d'enviament d'alarmes envia les alarmes de funcionament al personal responsable.
El sistema permet configurar usuaris i franges horàries per a l'enviament de les alarmes.
La gestió d'usuaris dona d'alta, baixa i modifica els usuaris del sistema. A cada usuari se li podrà enviar
l'alarma per telèfon o per correu electrònic dintre d’una franja horària. Es podran crear grups d'usuaris
que comparteixen la mateixa configuració. Les franges horàries es podran configurar el dia de la
setmana i les hores que es pot enviar l’alarma.
La gestió d'alarmes dona d'alta, baixa i modifica les alarmes que s'envien als usuaris. La alarmes es
podran enviar de forma individual a un usuari o un grup d'usuaris. L'enviament es farà pel mitjà que
tingui configurat cada usuari (sms, correu electrònic o tots dos).
Les alarmes SMS hauran de ser confirmats per l'usuari. Si l'usuari no confirma, en un temps, l'alarma
se li tornarà a enviar.
El sistema d'enviament farà un registre de les alarmes enviades i confirmades. Aquestes dades estaran
disponible per ser consultades pel sistema d’informes.

4.5.5.3. Sistema d’informes
El sistema d'informes està format per un sistema d'emmagatzematge de dades i un sistema de
presentació d'informes.
El sistema de registre de dades emmagatzemarà la informació de l’escada de manera indefinida per que
es pugui consultar en un futur. S'establiran els procediments de manteniment de la base dades (neteja,
còpies de seguretat, etc.) per garantir la persistència de les dades emmagatzemades.
El sistema d'informes està format per un conjunt d'informes que mostraran la informació
emmagatzemada a la base de dades.
A tots els informes es podrà fer us de filtres de selecció de les dades. Els paràmetres de selecció per
intervals de dates, tag, equip i interval de mostres.
Tots el informes tindran un resum final de totes les dades.
Per a cada instal·lació es definiran els tipus d'informe necessaris.
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4.5.5.4. Accés WEB
L’accés WEB dona la possibilitat de veure l’escada des de qualsevol equip connectat a Internet a través
d'un navegador web.
Per accedir a la web caldrà identificar-se com usuari amb nom i contrasenya.
Des de l’accés web només es podrà visualitzar dades, alarmes i tendències. No serà possible la
modificació de paràmetres, reconèixer alarmes o la des / activació d'equips.
4.5.6. Cablejats
El cablejats els podem dividir, en funció de l’aplicació, en cables de potencia, de control i de
comunicacions. S'etiquetarà en les dues puntes, segons esquemes elèctrics.
El cablejat de potencia el formen les línies de distribució, interconnexió entre armaris i alimentació de
receptors. Serà de coure flexible, de secció adequada per l’aplicació. Els fils estaran marcats a les puntes
segons esquemes elèctrics i amb terminal de pressió. La connexió als equips es farà amb premsa estopes
i tub flexible, per sota o pel lateral. Els receptors que funcionin amb variador de freqüència el cablejat
serà amb pantalla. La pantalla estarà connectada al variador.
El cablejat de control el formen els cables d’interconnexió amb el quadre de control i les senyals dels
equips de camp. Serà de coure flexible, de secció adequada i pantalla. Els fils estaran marcats a les
puntes segons esquemes i amb terminal de pressió.
El cablejat de comunicacions el formen les xarxes d’interconnexió d’equips. El cablejat serà l’adient per
garantir la qualitat del senyal en funció del protocol emprat. Es farà us de la fibra òptica en els enllaços
a llarga distancia o interconnexió entre quadres.
Les derivacions es farà en caixes estanques. Les connexions es faran en regletes de secció adient y
aniran muntades sobre carril DIN.
L'estesa de cables es farà amb safata metàl·lica galvanitzada o tub galvanitzat amb proteccions de PVC
als extrems o tub sota terra amb arquetes de registre d'obra (sempre trams rectes).
4.5.7. Documentació
Tot projecte inclourà la següent documentació en format digital i editable:
•

Diagrames de procés P&ID

•

Esquemes elèctrics

•

Programes de configuració de tots els equips instal·lats (PLC, pantalla, variadors, ...).
Les ofertes i contractes inclouran una clàusula que indicarà que tots els programes i
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documentació realitzats en nom d’Aigües de Reus, els drets d’us i distribució, son exclusius
d’Aigües de Reus amb la qual cosa serà necessari l’autorització d’Aigües de Reus per modificarlos o permetre la modificació a tercers.
•

Llistat de les alarmes de la instal·lació amb la descripció, l’explicació de les causes i les accions
per solucionar el problema

•

Mapa de memòria. Aquest document recopila les variables necessàries para integrar l’estació
remota en el sistema de supervisió d’Aigües de Reus. Estats, alarmes, consignes i variables de
procés. Per cada variable es té que indicar:

•

•

o

Nom de l’equip

o

Direcció de l’equip

o

Protocol de comunicacions emprat

o

Identificador TAG de la variable

o

Descripció de la variable

o

Tipus de variable. (boolean, byte, int, etc)

o

Rang útil

o

Unitat enginyeria (m3, mmca, etc...)

o

Tipus d’accés (lectura, escriptura, lectura/escriptura)

Manual de sistema. Aquest manual defineix la configuració de tots els equips instal·lats:
o

Inventari, configuració, paràmetres y manual del equips (marca, model, etc...)

o

Mapa de comunicacions, direccions, protocols i drivers

o

Llistat d’usuaris

o

Llicencies

Manual d’operació amb la descripció detallada de funcionament per operar els equips. Pantalles
de configuració, alarmes, gràfiques, etc...

•

Manual de manteniment i protocols de comprovació de funcionament dels equips.

4.5.8. Formació d’operaris
Tota instal·lació es lliurarà amb la formació del personal que la hagi d'operar.
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Durant la posada en marxa de la instal·lació es decidirà quin personal rep la formació en cada cas. Es
concertaran les data per a la realització de la formació.
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