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1 Memoria xustificativa

1.1. Historia do proxecto. Xustificación

Este  proxecto  de  innovación,  resultou  premiado  na  resolución  do  20  de  abril  de  2016  da
Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa  pola  que  se
resolven  os  premios  para  o  desenvolvemento  de  proxectos  de  innovación  tecnolóxica  ou
científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros
públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria onde se
impartan ensinanzas de Formación Profesional, convocados na resolución do 23 de novembro de
2015.

O proxecto presentouse a ditos premios na modalidade A, innovación tecnolóxica, e resultou
merecedor dun premio cun importe de 10.746,81 euros.

O presupostado inicialmente polo equipo redactor do mesmo foi de 15.211 euros; cantidade esta
a todas luces moi superior a contía  recibida. Isto obrigou a revisar tódalas partidas e despois
dun minucioso axuste, estimouse que non se podía levar a cabo a realización do mesmo.

Informouse disto a Dirección do centro, e que incluso estabamos dispostos a renunciar o premio.

O Director púxose en contacto coa Dirección Xeral pertinente neste asunto e a resposta foi que
se realizase o proxecto e que se había que asumir sobrecustes o fixese o Centro educativo en
base os seus presupostos e que estudaríase por parte da Dirección Xeral si se poría incrementar,
en nunha nova partida, a contía do premio.

Finalmente  a  Dirección  do  Centro  educativo  estimou  que  o  proxecto  melloraría
considerablemente a seguridade no taller de soldadura e isto xustificaba sobradamente que se
realizase o proxecto aínda que houbese sobrecustes sobre a contía ingresada a tal efecto. Púxose
como límite non sobrepasar de forma ostensible a contía inicialmente presupostada, a os efectos
eses 15211 euros.

O gasto final foi de 13.690,53 euros e reforzouse a parte de seguridade respecto o inicialmente
proxectado.

O proxecto que se presenta parte da iniciativa do profesorado e alumnado do Ciclo Superior de
Mantemento  Electrónico,  Ciclo  Superior  de  Automatización  e  robótica  industrial,  Sistemas
electrotécnicos  e  automatizados,  Ciclo  Superior  de  Deseño  en  Fabricación  Mecánica,  Ciclo
Superior de Construcións Metálicas, Ciclo Medio de Mecanizado e Mantemento de Máquinas,
Ciclo Medio de Soldadura e Caldeiraría do CIFP Ferrolterra e do IES Urbano Lugrís. 
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Esta iniciativa fundaméntase no interese por complementar os seus estudos,  achegándose ao
mundo  da  empresa,  estudando  as  súas  carencias  e  necesidades  e,  aportando  solucións
tecnolóxicas innovadoras e axeitadas ao contexto no que se desenvolven.

Hoxe en día , nun taller de fabricación de estruturas metálicas e caldeirería, conviven diversos
sistemas e técnicas de soldadura. As máis comúns empregadas actualmente son: MIG tamén
coñecida como soldadura de metal e gas inerte, TIG ou soldadura de tungsteno e gas inerte,
MAG  (Metal  Active  Gas),  oxiacetilénica,  soldadura  manual  de  arco  metálico  (MMA)  ou
soldadura de eléctrodo, e a de fío tubular.

Todas elas emiten gases nocivos. É de destacar que a MAG produce uns niveis de CO2  moi
elevados que despraza o oxíxeno.

 Ás técnicas TIG-MIG utilizan un gas, o argon, que é máis pesado que o oxíxeno e que tamén o
despraza, tratándose ademais dun gas nobre o que fai practicamente imposíbel a súa detección
directa.

Na soldadura oxiacetilénica empregase o  O2, habitualmente contido en bombonas e que é un
potente comburente que comparte as instalacións con bombonas de gases altamente explosivos
(acetileno). 

A extracción dos gases provocados pola práctica da soldadura metalúrxica realizada esta coas
diversas  técnicas  habituais  nun  taller  o  efecto,  é  algo  imperativo  que  a lexislación  vixente
regula, pero que non di nada de optimizala enerxeticamente nin de utilizar tecnoloxía avanzada
que reforce a vixilancia humana o respecto e a seguridade do taller en xeral.

 É  un  feito  incontestábel  que  ningún,  ou  case  ningún,  taller  privado  do  sector  construído
anteriormente o ano 2012, automatiza a extracción de gases para mellorar a eficiencia enerxética
e para reforzar a seguridade coa vixilancia dos niveis de oxixeno.

No  caso  dos  talleres  de  soldadura  dos  centros  públicos  de  ensino  dependentes  da
Consellería de Educación, polo menos nos numerosos contactados,  a posta en marcha e
parada da extracción dos gases é totalmente manual. Ademais non existe ningún tipo de
alerta por fugas de oxíxeno ou argon, ou por produción excesiva de CO2.

Tamén  constatamos  que  as  empresas  que  a  nivel  de  Ferrolterra  adícanse  a  realizar  estas
instalacións,  non  automatizan  o  proceso,  e  incluso  descoñecen  o  abaratamento que  os
elementos necesarios han sufrido no último lustro.

Por todo o exposto anteriormente, consideramos que hai innovación neste proxecto e que
poden xurdir oportunidades de emprego para nosos alumnos.

Respecto o consumo de enerxía eléctrica dos sistemas de extracción de gases podemos afirmar
que a media por taller de potencia necesaria instalada é de  0.7 CV por cabina ou traballador.
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Nunha nave do estaleiro con capacidade para 300 operarios soldando, instálanse uns 210CV de
potencia.  

Na norma IEC60034-30 se han definido novas clases de eficiencia (ou rendemento) para os
motores de indución (IE=International efficiency)

 

•IE1: eficiencia estándar (equiparable to eff2)  

•IE2: alta eficiencia (equiparable to eff1 or EPAct’92)  

•IE3: eficiencia Premium (equiparable to EPAct’05)

A norma IEC 60034-30 define as novas clases de eficiencia para 50 e 60 Hz, e estipula en todo 
o mundo que motores están contemplados e que excepcións aplícanse. A directiva EuP baséase 
esencialmente en puntos de esta norma.

As  clases  de  eficiencia  dispoñibles  hasta  o  momento  (EFF1,  EFF2)  eran  o  resultado  do  
compromiso voluntario entre a Comisión Europea e ol CEMEP (comité europeo de  fabricantes 
de máquinas eléctricas e electrónica de potencia).  A nova lexislación foi aprobada na Unión 
Europea có obxectivo de reducir o consumo enerxético e, como consecuencia, as emisións de 
CO2.  A Directiva  EuP (EuP=Energy using  products)  aprobada en  07/2009,  se  traspón a   
lexislación nacional de cada país da Unión Europea, sendo a norma IEC 60034-30 a base de
determinación de perdas e eficiencias. 

Os  EU  MEPS  para  motores  eléctricos  foron  aprobados  o  22  de  Xulio  de  2009  polo  
Parlamento  Europeo.  Fixan  niveis  de  eficiencia  obrigatorios  para  motores  eléctricos  
introducidos no mercado Europeo.  

Os EU MEPS cobren practicamente a totalidade de motores trifásicos de indución de 2, 4 e 6 
polos de velocidade única con potencias comprendidas no intervalo de 0,75 a  375 kW. 

Calendario Requisitos Notas
Fase 1: 
Desde o 16 de Xuño, 2011

Os motores deben cumprir
os niveles de eficiencia IE2

IE2 / Alta eficiencia
    comparable a Eff1 (Acordo

europeo CEMEP)

Fase 2: 
Desde o 1 de Xaneiro, 
2015

Motores  con  potencias
nominais  de  7,5  a  375  kW
deben cumprir OU BEN o nivel
IE3  de  eficiencia  OU  BEN  o

IE3 / Eficiencia Premium
   extrapolado desde IE2 con
aproximadamente un 15% de

perdas
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nivel IE2 de eficiencia si están
equipados  con  un  convertedor
de velocidade  variable.

Fase 3: 
Desde o 1 de Xaneiro, 
2017

Motores  con  potencias
nominais  de  0,75  a  375  kW
deben cumprir OU BEN o nivel
IE3  de  eficiencia  OU  BEN  o
nivel IE2 si están equipados con
un convertedor de velocidade 

 A norma entrou en vigor o 16 de xuño de 2011, polo que os fabricantes non porán poñer en 
circulación dentro da Unión Europea motores IE1 a partir desa fecha, pero todo motor fabricado
anteriormente a esta fecha pode ser vendido ou instalado por calquera fabricante.

É  evidente  que  a  case  totalidade  dos  motores  eléctricos  instalados  nos  sistemas  de  
extracción de gases en talleres  de construcións metálicas  e  caldeirería  non dispoñen aínda  
de motores da máxima eficiencia enerxética IE3 que aforran como mínimo un 30% da enerxía 
consumida respecto un vello IE1 na mesma potencia instalada.

Outras vantaxes dos motores eléctricos IE2, IE3 de alta eficiencia:

• Por ser un motor con menos perdas, redúcese considerablemente o aumento de temperatura do
motor, factor determinante na vida útil do motor. 

• Por ter factores de servizo superiores, permite operación en réximes intermitentes, con picos 
de carga superiores o nominal.

• Teñen maior reserva de potencia para operar en ambientes con temperaturas superiores a  
40ºC e en zonas de altitudes superiores.

• Son máis adecuados nas aplicacións con variadores de frecuencia.

• Reducido custe de mantemento.

Para  o  taller  de  soldadura  do  CIFP  Ferrolterra   contactouse  coa  empresa  SODECA  de  
Barcelona (ESPAÑA), que é a que fabricou os conxuntos turbina-motor instalados no sistema

de extracción dos gases provocados polas soldaduras realizadas nas cabinas a tal efecto instaladas 
no taller.

 En total hai 30 cabinas distribuídas en tres liñas: una liña de 6 cabinas e dúas liñas dobres  
tamén de 6 cabinas. 
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Cada liña dispón do seu conxunto turbina-motor, en total 3.  

Ás liñas dobres de 12 cabinas montan un conxunto turbina-motor que a empresa SODECA  
referencia como modelo CJBX 22/22-10 e que, segundo tarifa do 2014, custa 3367 € cada unha.
Debe resaltarse que montan motores trifásicos 4p 400v e 10 cv,  e utilízanse arrancadores  
progresivos no seu control. 

A liña simple de 6 cabinas monta un conxunto turbina-motor referenciado polo fabricante
como CJBX 12/12-2 DE 2,4 CV e 1079 € e faciase nel un arranque directo. 

É dicir,  temos instalada una potencia total de 22,4 CV;  cifra esta moi habitual en calquera
taller, tanto para os dedicados a actividade económica como para os dedicados a docencia. 

Antes da realización deste proxecto éran os profesores  os  que  arrancaban  ou  paraban  a
extracción das 3 liñas de forma manual, tal como ocorre en calquera taller de soldadura como
son os dun estaleiro, dándose acotío a circunstancia de que durante máis de 10 minutos non hai
nin alumnos nin profesores nas cabinas dunha liña e non decatarse ninguén coa conseguinte
derrama enerxética e tamén de desgaste das partes mecánicas móbiles do sistema.

 As turbinas, despois de pasado o arranque inicial, sempre xiraban o máximo da súa capacidade,
independentemente do número de cabinas que estiveran a ser utilizadas na respectiva liña.  

Unha automatización baseada na utilización de  Vareadores de frecuencia,  autómatas e de
sensores  de  fumes  ou/e  presenza  nas  cabinas  permite  corrixir  estes  malos  usos  da  enerxía
empregada.

 Este proceso de automatización xa se realiza en garaxes e laboratorios, pero non en talleres de
soldadura  e  caldeirería pola  importante  polución  con  partículas  metálicas  que  hai  nestes
ambientes  de  traballo  e  que  degradan  moi  rapidamente,  xunto  coa  luz  ultravioleta  e  os
harmónicos  producidos  tamén  en  algúns  tipos  de  soldadura,  os  sensores  e  os  equipos
electrónicos  necesarios,  producindo  un custo  moitas  veces  inasumible  para  as  empresas  do
sector. Nós resolvemos estas dificultades buscando as novidades tecnolóxicas máis axeitadas
primando o robusto e o sinxelo de manter.  

Por outra banda, e referido a incrementar a seguridade no taller, observouse que: 

É especialmente arriscado e perigoso deixar só nas mans dos traballadores do taller a vixilancia
de posibles fugas de oxíxeno (potente comburente) ou de argon (moito máis pesado que o aire
e responsable de anoxias, das que nesta comarca de Ferrolterra, por desgraza, xa coñecemos
varios casos, o máis grave hai uns 10 anos con 4 vítimas mortais nun importante estaleiro da
ria);  ou ben o exceso de CO2 como gas resultante  das soldaduras,  e que tamén despraza o
oxíxeno.
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 É  tal  a  preocupación  por  estas  posibles  fugas,  que  todo  o  profesorado  que  utiliza  estas
instalacións,  o  chegar  a  elas,o  primeiro  que  facían  era  acender  manualmente  o  sistema de
extracción de gases das cabinas de soldadura e máis abrir as portas exteriores do taller; isto
independentemente de si era verán ou inverno, de si chovía ou quentaba o sol.

Hoxe a tecnoloxía permítenos realizar unha vixilancia  dos niveis  destes  tres  gases  en  
espazos pechados e actuar en consecuencia de xeito automático, indicando con alarmas  
visuais e acústicas a orixe do problema e máis activar (en caso de fugas de Argon, ou  
exceso de CO2 ) a extracción de gases do taller, ou non (se a fuga é de O2). 

En base o contexto presentado, o presente proxecto ten os seguinte propósitos:  

Para acadar o primeiro obxectivo, a eficiencia enerxética, planeáronse dúas estratexias posibles
non eliminatorias entre si:  

a) consultar co fabricante SODECA  si era posible nos nosos  sistemas de turbina- motor, ao
menos nas dúas de 22 polgadas, substituír os motores  antigos e pouco eficientes por outros máis
modernos coa cualificación de  eficiencia enerxética IE3.   

   b) instalar  un variador de frecuencia por cada motor e máis un detector de fume ou/e presenza
en cada cabina para regular a potencia de aspiración (a velocidade de xiro do correspondente
motor)  en  función  da  ocupación   das  mesmas.  Por  suposto  a  aspiración   interromperase
automaticamente si o cabo dun tempo os correspondentes sensores de fume ou/e presenza non
detectan actividade algunha.

    

 Para acadar  o 2º  obxectivo,  a detección de falta  ou exceso de O2  e con elo a activación
automática  ou  non  do  sistema  de  extracción,  estimouse  a  necesidade  de  varios  sensores
detectores de O2 (5) xunto coas entradas analóxicas  y/ou dixitais dun autómata. 

1.2. Relación de participantes

Centro coordinador

Centro coordinador:    CIFP FERROLTERRA Código de centro  15006754

Coordinador do proxectos

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Luis Ángel Cao Piñeiro Luis.angelcao@edu.xunta.es 590-124 Sistemas Electrónicos
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Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

María Mercedes Rodríguez Brañas m.mercedesrodriguez@edu.xunta.es
Sistemas Electrotécnicos e

Automáticos

Juan Manuel López López juan.manuel.lopez.lopez@edu.xunta.es
Sistemas Electrotécnicos e

Automáticos

Enrique Pereira Rodríguez enriquepereira@edu.xunta.es Equipos Electrónicos

Carlos Casal Pita casalpita@edu.xunta.es Equipos Electrónicos

Antonio Francisco  González Fernández gonzalezfernandez@edu.xunta.es Sistemas Electrónicos

Jesús Benito Chans Martínez chans@edu.xunta.es Soldadura

Vicente Eusebio Cid  Maceiras vicentecid@edu.xunta.es Soldadura

Centros participantes

Centro participante:  IES URBANO LUGRÍS Código de centro        15005269

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Alfonso Iglesias Nuño elfonso@edu.xunta.es Sistemas Electrónicos

Empresas ou entidades participantes

Empresas ou entidades partipantes

Denominación da empresa CIF Persoa contacto Enderezo electrónico

IELEC Industria y Electricidad , SL B- 15.715.816 Ricardo Paz Fernández ricardo.paz@ielec.com

GAYCA Ferrol, SC J-15.923.576 Juan García Carral

1.3. Actividades realizadas

Centro coordinador. Actividades realizadas.

- Actividade 1 / Tarefa  profesorado-alumnado:  

Deseñouse un sistema de extracción de gases nun taller de soldadura que regula a potencia de
extracción en dous niveis: 100% da total instalada ou 80% da mesma, en función do nivel de
ocupación  das  correspondentes  cabinas.  Esta  regulación  fíxose  utilizando  3  vareadores  de
frecuencia, 1 autómata, 2 sensores de presenza (un de tipo microondas e outro PIR) e 30 sinais
dixitais  de 230v sacadas dos interruptores das luminarias de cada cabina. 
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O sistema arranca de forma automática. Si, unha vez en marcha, detectase nunha liña a non
presenza de ningún traballador durante 3 minutos, reducirase a velocidade da correspondente
turbina a 300 rpm (20% da velocidade máxima); e se ós 5 minutos  segue sen detectarse a
presenza de ninguén nesa liña, entón apagarase o correspondente motor. 

Utilizando 5  detectores  de oxíxeno e  unha central  de  detección de  gases  interconectada  có
autómata, deseñouse o sistema de extracción para que se o  nivel de concentración do oxixeno
en  aire  é  igual  ou  menor  o  18%,  entón  ponse  tódalas  turbinas  a  funcionar  a  súa  máxima
velocidade e acéndense en dúas balizas de sinalización unha luz indicadora intermitente de cor
vermella e soa un serea. 

 Se a  concentración  de  oxíxeno en  aire  é  superior   o  24%, acéndense unha luz indicadora
intermitente de cor azul e soa un zumbador; tamén se apagan as turbinas que estean a funcionar
para evitar as posibles explosións. 

Isto fíxose cós alumnos do ciclo superior de 2º de Robótica.

- Actividade 2 / Tarefa  profesorado-alumnado-empresa: 

Buscouse  e  se  seleccionou  no mercado  os  elementos  máis  axeitados  para  a  instalación,  en
especial,  os  motores  de  eficiencia  eléctrica  IE3,  os  vareadores  de  frecuencia,  o  autómata,
módulos  de  ampliación  de  entradas  e  saídas,  seccionadores  ,  conmutadores,  diferenciais,
magnetotérmicos, 32 relés con bobina de ac 230v, 2 relés de bobina de dc 24v, un relé de bobina
de dc 12v, armario, pilotos, balizas de sinalización, mangueiras apantalladas libres de halóxenos,
tuberia de pvc de diversa sección, canaleta, carril DIN, cable eléctrico libre de halóxenos de
diversa  sección,  filtros  de  rede,  bobina  de  saída  para  vareador  de  frecuencia,  sensores  de
presenza PIR e de microondas, servos, sensores de oxíxeno, central de medida de gases, cable
para bus rs-485,  e os elementos de detección e regulación; isto fíxose  cós alumnos dos ciclos
Superiores  de  2º  de  Robótica  e  de  2º  de  Mantemento  Electrónico  e  co  asesoramento  das
empresas IELEC e GAYCA.

- Actividade 3 / Tarefa  profesorado-alumnado:  

 Fíxose o mecanizado do armario de control, a montaxe dos diversos elementos e o seu cableado
por parte do alumnado de 2º do ciclo superior de Robótica.

- Actividade 4 / Tarefa  profesorado-alumnado:

Os alumnos do ciclo superior de 2º de Robótica fixeron o programa axeitado para o autómata
1200 de Siemens e o cargaron e máis o depuraron; utilizaron para elo a aplicación Tia-Portal
versión 13 do cal a escola adquiriu a pertinente licenza de uso dada polo fabricante.
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- Actividade 5 / Tarefa  profesorado-alumnado:

Os alumnos de 2º  do ciclo superior  de Mantemento Electrónico montaron e programaron a
central de detección de gases adquirida a empresa DURGAS e tamén configuraron e montaron
os 5 sensores de oxíxeno.

- Actividade 6/ Tarefa  profesorado-alumnado:

 Os alumnos de 2º do ciclo superior de Mantemento Electrónico programaron os 3 vareadores de
frecuencia a través da súa interface de tipo botoeira. 

Centro participante. Actividades realizadas.

O profesor Alfonso Iglesias Nuño fixo un seguimento de tódalas actividades, participando moi
especialmente na estratexia a seguir no programa de control do autómata.  

Finalmente elaborou un informe onde razoa a posible implantación deste automatismo no seu
centro, o IES Urbano Lugrís.

Empresa ou entidades participantes. Actividades realizadas.

A empresa  GAYCA asesorounos  sobre  os  sistemas  de  extracción  de  gases  que  montan  e
indicounos,  en base a  súa experiencia,  os  inconvenientes  que a  utilización  de determinados
sensores  poderían  ter  nun  taller  de  soldadura,  xa  fora  pola  luz  ultravioleta  emitida  polos
eléctrodos  durante  a  fusión  dos  mesmos  ou  pola  alta  polución  (moitas  partículas  metálicas
diminutas en suspensión) presente no ambiente destes talleres.

Así mesmo tivo que, de urxencia, vir a substituír as correas de transmisión da turbina central
pois  rompera.  Aproveitouse  para substituír  todas  as  correas  e  máis  para  limpar  as  turbinas.
Todos  estes  traballos  se  fixeron  en  altura  (5,5  metros  dende  o  chan)  e  aproveitouse  para
conseguir ver e copiar as placas de características dos tres motores.

 A empresa IELEC    asesorounos igualmente sobre os problemas que esta  automatización
podería ter, e non só pola polución ou a emisión de luz ultravioleta, sino tamén pola produción
de  importantes  harmónicos  producidos  coa  soldadura  con  eléctrodo  que  prexudican
enormemente a tódolos automatismos electrónicos e que son o prexuízo máis responsable de que
non sexa habitual que se automatice nada neste tipo de instalacións.

Tamén nos foi asesorando sobre as novidades da  normativa actual, española e europea, que
deberiamos de ter en conta e sobre os novos materiais que tal vez se poderían utilizar.
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1.4. Avaliación final. Indicadores

O mellor indicador para a avaliación dos resultados obtidos neste proxecto é que o automatismo
está a funcionar de forma correcta dende o mes de decembro pasado, hai xa tres meses dende a
fecha de entrega da presente memoria.

Centro coordinador. Plan de avaliación. Indicadores.

- Actividade 1 / Tarefa  profesorado-alumnado:

Fíxose de forma correcta o deseño, tanto en tempo coma en forma, de acordo os obxectivos
previstos no proxecto inicial, mellorando o grao de seguridade inicialmente previsto.

- Actividade 2 / Tarefa  profesorado-alumnado-empresa:

Buscouse e máis se seleccionou de forma correcta tódolos materiais necesarios e que cumprían
os requirimentos normativos pertinentes axustándose o máis posíbel os cartos dispoñibles.

- Actividade 3 / Tarefa  profesorado-alumnado:

 Fíxose  de  forma  correcta  o  mecanizado  do  armario  de  control,  a  montaxe  dos  diversos
elementos e o seu cableado por parte do alumnado.

- Actividade 4 / Tarefa  profesorado-alumnado:

Fíxose de forma correcta o programa axeitado para o autómata 1214 de Siemens e se cargou e
máis  se depurou.

- Actividade 5 / Tarefa  profesorado-alumnado:

Montouse e programouse  de forma correcta a central de detección de gases adquirida a empresa
DURGAS e tamén se configurou e se montaron  de forma correcta os 5 sensores de oxíxeno.

- Actividade 6/ Tarefa  profesorado-alumnado:

Programáronse de forma correcta os 3 vareadores de frecuencia a través da súa interface de tipo
botoeira. 

Centro ou centros colaboradores. Plan de avaliación. Indicadores.

Elaborouse en tempo e forma un informe sobre a idoneidade da aplicación deste proxecto no
IES Urbano Lugrís.
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Empresas e/ou entidades participantes. Plan de avaliación. Indicadores

As empresas colaboradoras asesoraron de forma xenerosa sempre que se lles pediu. 

1.5. Conclusións. Valoración global do proxecto e previsións de futuro

O proxecto permitiu acadar unha alta motivación e implicación do alumnado no mesmo. Todos
os alumnos participantes manifestaron de forma reiterada, tanto ao profesorado coma os medios
de  comunicación  que  se  interesaron  polo  desenrolo  do  mesmo,   que  sentíronse  coma
profesionais  traballando  nun  proxecto  real  e  que  viron  coma  se  plasmaban  no  mesmo  os
contidos adquiridos nas clases.

Por outra banda, a seguridade da aula-taller  de soldadura incrementouse de forma máis que
notable, feito que os usuarios habituais da mesma (alumnos,persoal de limpeza,  conserxes e
profesores) agradecen de forma tamén reiterada.

O aforro enerxético estimado é do 33% (baseado tanto na redución da corrente absorbida da rede
como  pola  optimización  dos  tempos  de  funcionamento  das  turbinas)  o  cal  evidencia  a
pertinencia, dende o punto de vista económico, do proxecto.

O deseño e programación dos elementos da instalación (autómata, vareadores e central de gases)
fixéronse para poder incorporar a vixilancia do acetileno nun futuro sen ter máis que instalar os
detectores no bus RS-485, e sen ter que cambiar nada no resto do sistema. A instalación de ditos
sensores será detectada automaticamente polo resto dos compoñentes.

1.6. Memoria de xustificación económica

Gastos xerais do proxecto

Os gastos xerais do proxecto foron xustificados.
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2 Resultados do proxecto: Instalación e posta en 
marcha.

2.1. Memoria descritiva.

Memoria descritiva. Pode atoparse no apartado de materiais.

2.2. Documentación.

Documentación do autómata S7-1214 de Siemens.

Documentación Central de gases DURGAS Mini e sensores de O2. 

Documentación do vareador de frecuencia V20 de SIEMENS.

2.3.  Lista de materiais e orzamento.

Lista de materiais e prezos.

2.4.   Planos.

Planos de montaxe e conexión. Pode atoparse no arquivo “recursos.7z”, dentro do apartado de
materiais.

2.5.  Fotografías.

Fotografías 

2.6. Informe.

Informe sobre a posíbel exportación do modelo o IES Urbano Lugrís.
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2.7. Normativa.

Normativa aplicada.
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