
Memoria descritiva

Este  proxecto  nace  da  iniciativa  do  alumnado  e  do  profesorado  do

Departamento  de  Electricidade  e  Electrónica  vista  a  inquietude  do

profesorado que imparte docencia na aula-taller de soldadura e caldeirería

do CIFP FERROLTERRA, ante o perigo de fugas nas tomas dos diversos

gases necesarios para a soldadura de distintos materiais e sistemas que se

realizan en dita aula-taller.

Tamén  pretendese  actuar  no  vello  sistema  de  extracción  de  gases

mellorando o seu rendemento enerxético. E para conseguilo establecéronse

dúas estratexias:

- 1ª) cambiar os motores trifásicos, que moven as turbinas de extracción, de

eficiencia  enerxética IE2 por outros de eficiencia IE3.

-2ª) automatizar a capacidade de extracción en función do nivel de actividade

nas cabinas de soldadura.

A  primeira  estratexia non foi  viable economicamente pola mingua que a

contía  do  premio  recibido  supoñía  ao  respecto  dos  cartos  inicialmente

presupostados.

Os motores trifásicos de eficiencia IE3 que a empresa SODECA nos ofertou

tiñan un custe sen IVA de 2150 euros e había que sumarlle un importante

custe  de  man  de  obra  para  a  instalación  dos  mesmos,  por  ser  este  un

traballo en altura .i
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Por tal motivo centrouse o deseño para conquerir o aforro enerxético na 2ª

estratexia;  e  para  elo,  e  despois  de  varios  ensaios,  decidiuse  que  ían  a

programarse uns vareadores de frecuencia (un por cada motor, en total 3)

con tres velocidades segundo o nivel de ocupación das 30 cabinas da aula-

taller. 

Vareadores de frecuencia V20 xunto bobina de saída a motor distante,

proteccións térmicas, diferenciais e filtros de rede.
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 Mediante un autómata S7 1200 de SIEMENS e co software Tia-Portal V13

do que o centro dispón licencias, gobérnanse os vareadores de frecuencia

para acadar dos motores respectivos que estén parados ou xirando a unha

das tres velocidades programadas, segundo a ocasión o requira.
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O  autómata  lee en  30  entradas  dixitais  unas  sinais  que  proveñen  da

activación dos interruptores das luminarias de cada cabina, e faino a través

duns relés enchufables de 230v que teñen por misión adaptar o voltaxe da

rede 230v os 24v dc que admite a CPU1214 en súas entradas dixitais.

Interruptor e luminaria de cabina

relés
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Do total de 30 cabinas, 24 son aspiradas por dúas turbinas (cada unha aspira

12  cabinas)  con  motores  trifásicos  de  7,5  Kw e  4  polos  400v  In=15,30A

conexionados en triángulo. As restantes 6 cabinas son aspiradas por unha

turbina máis pequena movida por un motor trifásico de 1,5 Kw e 4 polos,

400v In= 3,5A  conexionado en estrela.

Detalle da disposición das cabinas

 Si nas liñas de 12 cabinas hai 5 ou menos ocupadas, entón activase a 1ª

velocidade no seu correspondente vareador (modelo V20 da marca Siemens)

correspondente a 40hz – 1200rpm. Si nestas liñas hai máis de 5 cabinas con

actividade  entón  os  vareadores  de  frecuencia  poñen  os  motores  a  súa

máxima velocidade 50hz 1450rpm. 
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Si na liña de 6 cabinas hai 3 ou menos cabinas ocupadas o seu vareador de

frecuencia pon a seu motor a 40hz 1200rpm. Si a ocupación é superior a

velocidade será de 50hz 1450rpm.

Outro detalle da disposición das cabinas

En calquera caso, si  unha vez funcionando unha liña auséntanse tódolos

usuarios durante máis de 5 minutos e menos de 10 minutos, os vareadores

respectivos baixaran a velocidade do correspondente motor a 10hz 300rpm

para así baixar o consumo de enerxía. Si antes de 10 minutos volve algún

operario a unha cabina desa liña o motor volverá a adquirir  a velocidade

aseitada, e se non apagarase totalmente o motor. 
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Para  detectar  a  ocupación  ou  non  da  zoa  de  cabinas  instaláronse  dous

sensores de presenza de 230v que tamén transmiten a través de dous relés

de 230v seu estado as pertinentes entradas dixitais  de 24v do autómata.

Usáronse  para  a  detección  de  presenza  un  sensor  de  movemento  por

microondas e  un PIR.  Este  último na zoa do taller  menos exposta  a  luz

ultravioleta xerada polos procesos de soldadura, xa que esta o degrada moi

rapidamente.  O  sensor  de  radiofrecuencia  é  o  adecuado  para  detectar

presenza na zoa das cabinas.

 Sensor de movemento por microondas               Sensor de presencia PIR
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Respecto  a  vixilancia  dos  niveis  de  gases   presentes  na  aula-taller  que

desprazan o oxíxeno,  é dicir, o CO2  e o argon, decidiuse instalar 5 sensores

de oxíxeno e unha central de gases. Isto foi así por mor de ser o argon un

gas nobre e por elo non existir ningún sensor que mida súa concentración no

aire de forma directa. Para o CO2 si existen multitude de sensores catalíticos

que  miden a súa concentración de forma directa.

Escolleuse  tanto  os  sensores  de  O2 como  a  central  uns  fabricados  e

comercializados  pola  empresa  española  DURAN-Electrónica  con  sede  en

Madrid.
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A central é o modelo Durgas-Mini que ten integrados os parámetros para a

vixilancia do nivel de O2 de acordo a normativa española o respecto.

Sensor de oxíxeno 0%-25%
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Esta normativa española establece que se vixía a concentración de oxíxeno

no aire en espazos cerrados e esta baixa o 18% en volume (considerase o

normal entorno o 21%). entón hai que iniciar os sistemas de extracción ata

que se consiga recuperar o 21%.

Si polo contrario hai una fuga de oxíxeno, a normativa española establece a

obrigatoriedade de activar avisos acústicos e luminosos de evacuación dese

espazo  cerrado  e  hai  tamén  que  parar  os  motores  e  todas  aquelas

actividades que podan provocar una ignición.

Pois ven, a mencionada central  ven preparada para detectar, de acordo a

norma española, a concentración de dous tipos de gases simultaneamente, a

través de 16 sensores, 8 por cada gas. Todos os sensores conéctanse en

paralelo nun bus RS 485 cunha mangueira de dous pares de cable de par

trenzado de diámetros específicos que prové tamén o fabricante.

Nos instalamos,  seguindo  a  recomendación do  fabricante,  5  sensores  de

oxíxeno e fixemos a programación para que cando se queira engadirr ata 3

sensores máis do mesmo tipo ou ata 8 de acetileno, xa os recoñeza de forma

automática a central.

No caso dos sensores de oxíxeno a central activa un contacto conmutado

con tensión de 12v de cc si se alcanza o 23,5% e emite un pitido de alarma

de 85db. Esta sinal mandase, a través dun relé de 12v a unha entrada dixital

do autómata.

Tamén a central trae dous contactos secos (libres de tensión) por cada un

dos  dous  gases  que  simultaneamente  pode  medir.  Son  configurables  os

valores de disparo dos mesmos polo programador ou ben si se escolle a

norma española,  por  exemplo,  activase  un  cando un  sensor  detecta  una

concentración do 18% ou menor. E cando se recupera o 19% desconectase

soa a alarma. Este contacto seco leva tensión de 24v cc dada pola fonte de
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alimentación do autómata e conectase a outra entrada dixital do mesmo de

forma directa.

A central foi configurada para visualizar na súa pantalla, de forma secuencial,

o número de sensor (programable mediante jampers) e a súa lectura.

Finalmente,  cando salta  una  alarma por  baixa  concentración  de  oxíxeno,

póñense en marcha a máxima velocidade tódalas turbinas e tamén actívanse

unha baliza de luz LED intermitente de cor vermella e soa un zumbador de

90db en dúas columnas de sinalización instaladas na aula- taller. 

Si salta a alarma por exceso de O2 entón si hai algunha turbina funcionando

parase totalmente e tamén activase unha luz LED intermitente de cor azul e

un zumbador en as dúas columnas de sinalización.

En calquera caso de alarma, cando cesa a causa que a orixinou, cesan as

luces e os zumbadores e todo o sistema volve a normalidade aínda que a

central garda as incidencias.
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Por  suposto os motores pódense accionar manualmente dende a porta do

armario con interruptores de chave.
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i 
Realizadas medidas cunha pinza amperímetrica sobre a corrente absorbida
da rede eléctrica antes e despois da instalación do automatismo, constatouse
que, por fase, os dous motores de 7,5KW pasaron de  11,5 A a 6,1A  e o
motor 1,5 KW pasou de 3,4A a 2,1A. E anque o factor de potencia empeorou
un chisquiño, pola necesidade de ter que usar una bobina de saída a motor
nunha turbina xa que superábanse os 25 m de mangueira apantallada para
alimentalo  dende o seu vareador  ata  dito  motor,  é  evidente  o importante
aforro enerxético.

Bobina de saída a motor

 A continuación preséntanse varias imaxes do cadro tomadas cunha cámara
termografica  marca  FLUKE  que  nos  permite  comprobar  o  correcto
dimensionado do sistema de refrixeración,  formado por  un ventilador  con
filtro de 230v e un filtro de saída. O ventilador é gobernado  polo autómata a
través de dunha saída dixital que controla un relé de 24v cc.
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Parte alta do armario con todo off

Parte alta do armario con todo on as dúas horas.
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Detalle dos vareadores as dúas horas de xirar a máxima velocidade.

Datos da cámara:

Emisividade 0,95
Temperatura de fondo 22,0 °C
Transmisión 100%
Rango da imaxe 15,8 °C a 29,6 °C
Temperatura promedio19,3 °C
Gravidade None
Modelo de cámara Ti25
Tamaño do sensor IR 160 x 120
Fabricante Fluke Thermography
Rango de calibración -22,0 °C a 125,0 °C
Número de serie da cámara 08040729
Descripción da lente 20mm
Número de serie da lente -
Versión DSP 1.0.7
Versión OCA 1.0.7
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