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RESUM  

L’aigua potable és una necessitat bàsica per a la vida i un dret universal. És un 

recurs natural que s’ha d’adaptar per al consum humà. Aquest procediment 

d’adaptació el porten a terme les centrals potabilitzadores d’aigua, conegudes 

com ETAP.  

Una ETAP és el conjunt de procediments químics i físics per garantir la qualitat 

de l’aigua cap a la xarxa de distribució. La normativa de la UE és cada vegada 

més exigent en la qualitat de l’aigua de consum i això provoca l’ús de noves 

tecnologies de filtració més potents per poder garantir el seu compliment. 

En el present projecte es porta a terme un disseny d’una planta potabilitzadora 

d’aigua que garanteixi el compliment de la normativa establerta. 

 

 

 

RESUMEN  

El agua potable es una necesidad básica para la vida y un derecho universal. Es 

un recurso natural que se tiene que adaptar para el consumo humano. Este 

procedimiento de adaptación lo llevan a cabo las centrales potabilizadoras de 

agua, conocidas como ETAP.  

Una ETAP es el conjunto de procedimientos químicos y físicos que garantizan la 

calidad del agua tratada para la red de distribución. La normativa de la UE es 

cada vez más exigente en la calidad del agua de consumo y provoca el uso de 

nuevas tecnologías de filtración más potentes para poder garantizar su 

cumplimiento. 

En el presente proyecto se lleva a cabo un diseño de una planta potabilizadora 

que garantice el cumplimiento de la normativa establecida. 
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ABSTRACT 

Drinking water is a basic necessity for life and a universal right. It is a natural 

resource that must be adapted for human consumption. This adaptation process 

is carried out by the water purification plants, known as ETAP. 

ETAP is a set of chemical and physical processes that guarantee the quality of 

treated water to the distribution network. The EU legislation is increasingly 

demanding in the quality of drinking water and causes the use of new 

technologies more powerful to ensure compliance filtration. 

In this project it’s carried out a design of a water treatment plant to ensure 

compliance with established standards. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

El present projecte tracta sobre el dimensionament d’una planta potabilitzadora 

d’aigua, coneguda com ETAP per garantir l’abastament d’aigua potable d’una 

població fictícia. 

Per tal de poder dimensionar la planta, és necessari conèixer els dos paràmetres 

principals, com són el cabal que ha d’abastir la planta, i la dosi de contaminació 

que aquesta arrossega. 

Per tant, és necessària la realització d’uns estudis previs al que és pròpiament 

l’objectiu del treball, que no es un altre que dimensionar l’ETAP per poder complir 

amb els paràmetres de qualitat. 

Aquests estudis previs seran els següents: 

 ESTUDI DEMOGRÀFIC: Un dimensionament d’una planta d’aquestes 

característiques no es realitza per tal d’abastir immediatament una 

població, sinó que es dissenya intentant cobrir una demanda en un 

període temporal futur, depenent del temps de vida que es vulgui 

aportar al projecte. Aquests anàlisis tenen l’inconvenient de que la 

demografia no és exacte, i pot ser que abans que el temps de vida del 

projecte acabi, la planta ja tingui dèficit per cobrir la demanda. 

 CABAL DE DISSENY DE L’ETAP: Coneguda la població futura i la dotació 

per persona, ja es pot conèixer el cabal. 

 ESTUDI HIDROLÒGIC: Es realitza per comprovar els recursos hídrics de 

la zona on es projecta l’ETAP, i saber si l’aigua superficial és suficient o 

s’ha de recórrer a aigües de pous, i la disponibilitat dels mateixos. 

 ANÀLISI DE LA QUALITAT DE L’AIGUA: L’últim estudi previ, encara que 

mentre la planta estigui en funcionament s’ha de seguir fent 

periòdicament, és l’anàlisi de l’aigua per conèixer la quantitat de 

contaminació d’entrada a la planta, i les lleis que regulen la concentració 

dels mateixos a la sortida.   
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1.1. Estudi demogràfic 

A fi de poder calcular un caudal de disseny, és necessari conèixer el número de 
persones totals a les quals s’ha de poder donar un servei. S’han obtingut les 

dades del cens de la població de Tordera, ubicada a la comarca del Maresme, 
província de Barcelona dels anys 2000 a 2014 per tal de poder observar 

l’evolució de la població. Les dades són les següents: 

 

Taula 1: Dades de població entre els anys 2000 i 2014 

ANY POBLACIÓ  HOMES  DONES NAIXEMENTS DEFUNCIONS 

2000 9798 4961 4837 85 87 

2001 10105 5132 4973 98 81 

2002 10325 5236 5089 98 67 

2003 10850 5518 5332 135 95 

2004 11719 5970 5749 168 82 

2005 12597 6415 6182 155 93 

2006 13420 6849 6571 173 111 

2007 14017 7145 6872 185 91 

2008 14800 7585 7215 205 123 

2009 15345 7865 7480 191 127 

2010 15641 8022 7619 182 116 

2011 15974 8167 7807 186 128 

2012 16318 8344 7974 181 135 

2013 16363 8336 8027 177 126 

2014 16345 8267 8078 174 134 

 

Seguidament es pot veure el comportament graficat, per donar una idea més 
clara del creixement que s’ha pogut observar, any rere any, ja que en l’interval 
entre l’any 2000 y el 2014 la població gairebé s’ha duplicat.  
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Figura 1: Gràfica de l’evolució de la població 

 

Es pot observar que el creixement no es constant. En els anys de la bonança 

econòmica aconseguida per l’increment de la construcció que es va viure a l’Estat 
Espanyol, el creixement és molt pronunciat, mentre que els últims anys, amb el 
país submergit en una crisi econòmica greu, aquest creixement s’ha anat 

estancant any rere any, fins que l’últim any fins i tot es poden veure pèrdues de 
població.  

 

Taula 2: Creixement de la població 

CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 

ANY 

CREIXEMENT 

NºPERSONES 

CREIXEMENT 

% 

CREIXEMENT 

VEGETATIU 

2001 307 3,04 -2 

2002 220 2,13 17 

2003 525 4,84 31 

2004 869 7,42 40 

2005 878 6,97 86 

2006 823 6,13 62 

2007 597 4,26 62 

2008 783 5,29 94 

2009 545 3,55 82 

2010 296 1,89 64 

2011 333 2,08 66 

2012 344 2,11 58 

2013 45 0,28 46 

2014 -18 -0,11 51 

 

A la taula prèvia podem observar el que s’ha expressat anteriorment, ja que 

trobem els increments de població establerts per anys. Dels anys 2003 al 2007 o 
2008 s’observa un creixement poblacional alt coincidint amb una època de 

creixement econòmic del país, mentre que en l’època de crisi el creixement es 
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gairebé nul o fins i tot, negatiu. Una altra dada a tenir en compte és el 
creixement vegetatiu, que és la diferència entre naixements i defuncions. En 

aquest cas, encara que en gairebé tots els anys el saldo és positiu (menys en el 
primer) els valors no tenen una tendència tan marcada, prenent un ordre més 

aleatori. 

 

Com es pot comprovar dons, la distribució demogràfica no depèn només del 
creixement vegetatiu d’una localitat, intervenen factors més externs, com per 
exemple l’economia i la migració. Històricament, després de la revolució 

industrial, la tendència va esdevenir en una migració positiva envers les grans 
ciutats amb les seves zones industrials, mentre que la migració era negativa en 

punts o localitats més dedicats a agricultura o ramaderia. En temps moderns, 
però, el saldo migratori canvia, i més gent emigra a aquestes localitats. Si ens 
basem en les tendències, podem esperar que superada la crisi econòmica, torni a 

augmentar la població, a així definir in tant per cent d’increment a fi de conèixer 
la població límit a la qual s’haurà de subministrar el servei.  

 

Com el temps de vida del projecte serà de 20 anys, s’haurà de veure la població 
en quest límit de temps. Suposem que els primers dos anys no hi ha creixement 

de població, es a dir, increment del 0%. Fins arribar als deu anys del temps de 
vida del projecte suposem un increment del 2%, després dels quals i fins a 

complir els vint anys, un increment del 3%. En la Taula 2 del present apartat de 
l’informe (pàgina anterior), s’observen anys on el creixement ha estat fins hi tot 
del 6 o el 7%. Com decidir dons uns increments acurats per a cada any és una 

tasca força arbitraria. Referent a la selecció dels increments simulats, s’ha decidit 
observar la situació actual del país, sortint de la crisi a un ritme lent, i s’ha 

decidit no incloure uns increments molt grans condicionats a un estat de bonança 
econòmica difícilment recuperables. La població quedaria distribuïda de la 
següent forma: 

 

Taula 3: Simulació del creixement de la població per t=20 anys 

SIMULACIÓ DEL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 

ANY 

CREIXEMENT EN 

% POBLACIÓ 

CREIXEMENT Nº 

PERSONES 

2014 -0,11 16345 -18 

2015 1 16510,1 165,1 

2016 1 16676,9 166,8 

2017 2 17017,2 340,3 

2018 2 17364,5 347,3 

2019 2 17718,9 354,4 

2020 2 18080,5 361,6 

2021 2 18449,5 369,0 

2022 2 18826,0 376,5 

2023 2 19210,2 384,2 

2024 2 19602,3 392,0 
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2025 3 20208,5 606,3 

2026 3 20833,5 625,0 

2027 3 21477,8 644,3 

2028 3 22142,1 664,3 

2029 3 22826,9 684,8 

2030 3 23532,9 706,0 

2031 3 24260,7 727,8 

2032 3 25011,1 750,3 

2033 3 25784,6 773,5 

2034 3 26582,1 797,5 

2035 3 27404,2 822,1 

 

Es pot observar que l’any 2035 s’haurà de donar servei a 27405 persones. Com 

s’ha comentat abans, els increments de població no s’han aproximat als de la 
Taula 2 del període de creixement econòmic del país, sinó que s’ha optat per 

precaució i un creixement controlat.   

 

Amb l’estudi demogràfic realitzat, i tenint en compte l’increment de població, es 

pot determinar el caudal de disseny de la planta potabilitzadora. 

 

 

 

1.2. Cabal de disseny de l’ETAP 
 

Una vegada conegut el nombre d’habitants estimat al qual s’haurà de donar 

servei al finalitzar el temps de vida de la planta potabilitzadora, es pot calcular el 
cabal de disseny. Aquest es calcula amb el nombre d’habitants final, ja que així, 

moltes de les obres no s’hauran d’anar ampliant en funció que la quantitat 
d’habitants esdevingui diferent en el temps, simplement després de la captació 
(que és una obra més aviat invasiva del medi) es pot efectuar un retorn al riu de 

l’aigua que no es necessiti. 

 

Per tant, encara que el sistema de captació es dissenyi considerant l’últim cabal, 
es pot dissenyar una purga, per eliminar el cabal sobrant en cada període 
temporal analitzat. 

 

La quantitat de dotació d’aigua potable per persona al dia ve marcada per el 

tipus de municipi al qual s’ha de donar el servei de la següent manera: 
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Taula 4: Diferents quantitats de dotació depenent del municipi 

DIFERENTS DOTACIONS SEGONS POBLACIÓ 

Nº HABITANTS 

DOTACIÓ 

(Litres/(Habitant*dia)) 

Població Rural 125 

Població de 3000 

habitants 115 

De 3000-15000 habitants 200 

De 15000-60000 

habitants 220 

Més de 60000 habitants 250 

 

En el cas d’estudi es troba en tot el període temporal en el cas d’una població 
d’entre 15.000 a 60.000 persones, així que la dotació de litres d’aigua potable al 

dia per habitant serà de 220. 

 

També s’ha de tenir en compte les hores de funcionament de la planta per dia, 
suposant els set dies de la setmana. 

 

Taula 5: Hores de funcionament de la planta i dotació escollida 

PARÀMETRES PER EL CÀLCUL DEL CABAL DE DISSENY 

Hores de funcionament de ETAP/dia 16 

DOTACIÓ (Litres/Habitant*dia) 220 

 

Una vegada tenim aquests paràmetres establerts, el càlcul del cabal horari que 

ha d’entrar en planta serà el següent: 

 

  
                   

                        
 

 

La dotació ve establerta per un cabal diari, però la planta, en aquest cas, no 

opera 24 hores, així que en la equació del càlcul, dividir per el temps de 
funcionament diari, es ajustar al cabal horari per poder assumir tota la dotació 

necessària amb el nombre d’hores de funcionament de la planta. 

 

Operant la fórmula anterior, obtenim els següents resultats: 
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Taula 6: Cabal necessari en cada any  

CABAL NECESSARI EN CADA ANY 

ANY CABAL (L/h) CABAL (m3/h) 

CABAL A PURGAR 

(m3/h) 

2015 227026,25 227,03 149,79 

2016 229308,75 229,31 147,51 

2017 233997,50 234,00 142,82 

2018 238768,75 238,77 138,05 

2019 243636,25 243,64 133,18 

2020 248613,75 248,61 128,21 

2021 253687,50 253,69 123,13 

2022 258871,25 258,87 117,95 

2023 264151,25 264,15 112,67 

2024 269541,25 269,54 107,28 

2025 277873,75 277,87 98,95 

2026 286467,50 286,47 90,35 

2027 295322,50 295,32 81,50 

2028 304466,25 304,47 72,35 

2029 313871,25 313,87 62,95 

2030 323578,75 323,58 53,24 

2031 333588,75 333,59 43,23 

2032 343915,00 343,92 32,90 

2033 354543,75 354,54 22,28 

2034 365516,25 365,52 11,30 

2035 376818,75 376,82 0,00 

 

El cabal a purgar ve definit per la sobrecàrrega que es fa els primers anys, ja que 
es realitzarà un sol disseny del sistema de captació, i així s’evita tenir que fer 
obres recurrents al marge del riu i alterar el medi contínuament.  

 

Una vegada conegudes les necessitats hídriques del projecte, es pot realitzar un 

estudi hidrològic per veure com s’ha d’obtenir el cabal necessari, si amb les 
aigües superficials és suficient, o es necessari captar aigües subterrànies. 
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1.3. Estudi hidrològic 

 

Aquest estudi es realitza per veure la disponibilitat d’aigua bruta o aigua sense 
tractar que arriba i des d’on arriba a la planta. Normalment les Estacions de 
Potabilització funcionen agafant l’aigua de les conques dels rius, però si la 

demanda és molt gran i els rius no aporten la quantitat necessària. En aquest cas 
s’ha de recórrer a l’aigua subterrània, ja sigui de pous, manantials naturals o 

aqüífers. 

 

També s’ha de tenir en compte el tram de riu on es projecta l’ETAP, ja que no té 

les mateixes característiques el tram alt del riu que el tram baix. 
 El tram alt del riu es caracteritza per una “força” hidràulica forta, amb 

capacitat d’arrossegar sediments d’una dimensió gran, ja siguin pedres, 
branques o altres objectes. L’aigua té una velocitat moderada o gran. Té 
una trajectòria força rectilínia i una gran capacitat d’erosió. 

 El tram mitjà del riu va perdent força i sedimentant les partícules més 
grans. La trajectòria rectilínia és menys constant i perd força d’erosió. 

 El tram baix la velocitat disminueix notablement. La seva capacitat de 
transport de les partícules es veu molt reduïda, no té gairebé poder 
d’erosió, i sovint la trajectòria no és rectilínia, sinó un seguit de corbes, 

que encara disminueixen més la seva velocitat. 

 

En el present projecte, encara que s’ha volgut fer fictici, com s’ha comentat a 
l’apartat d’introducció, esta basat en una població i rius com el Tordera, que té el 
perfil següent: 

 

 

Figura 2: Mapa del Riu Tordera 
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Es pot observar que en aquest cas, l’ETAP es dimensiona per un tram baix del 
riu, així que s’han de tenir en compte les característiques mencionades 

prèviament. 

Apart de la localització i les característiques del riu, aquest estudi serveix per 

observar si el cabal del riu és suficient per alimentar l’ETAP i poder garantir el 
compliment de la demanda. S’efectuen mesures de cabal durant diferents 

períodes d’un temps que pugui ser representatiu, un any, i així s’observa el canvi 
de cabal que experimenta el riu en qüestió. Idealment prendre mesures en més 
d’un període temporal aporta més consistència a l’anàlisi, així es pot estudiar els 

canvis temporalment, veure el nivell de cabal del riu, i veure si augmenta o en 
disminueix.  

 

Taula 7: Evolució mensual del cabal (m3/s) del riu en diferents anys 

ANY 

GENER(

1) 

FEBRER(

2) MARÇ(3) ABRIL(4) MAIG(5) JUNY(6) 

2010 5,01 5,12 5,64 5,23 4,87 4,64 

2011 4,98 5,05 5,72 5,26 4,79 4,55 

2012 5,06 5,21 5,89 5,21 4,98 4,52 

2013 4,97 5,09 5,79 5,32 5,05 4,71 

2014 5,03 5,19 5,85 5,28 5,1 4,69 

ANY 

JULIOL(

7) 

AGOST(

8) 

SEPTEMBRE

(9) 

OCTUBRE(

10) 

NOVEMBRE(

11) 

DESEMBRE(

12) 

2010 4,56 3,78 3,95 4,16 4,54 4,99 

2011 4,39 3,86 4,06 4,15 4,59 4,96 

2012 4,42 3,71 3,91 4,17 4,63 4,97 

2013 4,47 3,65 3,89 4,21 4,59 4,89 

2014 4,51 3,71 3,93 4,19 4,57 5,02 

 

Per tal de clarificar, es pot analitzar millor si dipositant les dades en una gràfica, 
agrupant les dades de cada any, i veure l’evolució temporal al llarg del mateix. 
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Figura 3: Gràfica de l’evolució mensual del cabal en cada any 

 

De la gràfica i la taula anterior es pot extreure força informació. Primer de tot, es 
veu que el caudal del riu pren una forma i característica molt semblant durant els 

anys, així que en principi, i a no ser que es produeixi alguna catàstrofe natural, o 
un abocament molt tòxic que no es pugui agafar aigua del riu en un temps 

indeterminat, el riu aporta suficient aigua, ja que el mínim cabal registrat, que es 
va produïr l’any 2013 el mes d’agost, va ser de 3,65 metres cúbics per segon, i 
el cabal màxim de la planta (el de disseny i que serà necessari l’any 2035) és 

només de 0,11 metres cúbics per segon. Es a dir, el riu pot aportar sense 
problemes tota l’aigua necessària de la planta. 

 

Podem observar que la crescuda de cabal més important cada any es produeix al 
mes de Març, coincidint amb un increment de les precipitacions, i al 

descongelament de la neu acumulada al massís del Montseny, mentre que el 
període de menys cabal al riu coincideix al mes d’agost, amb un descens de les 

precipitacions i un augment de la temperatura, que pot produïr una lleu 
evaporació. 

 

També s’ha d’estudiar l’àrea del riu per on passa l’aigua, a fi de conèixer la 
velocitat de la mateixa. Certament la velocitat es pot conèixer mitjançant 

diferents proves físiques, però conèixer el creixement i disminució de l’aigua 
també ajuda per el fer un correcte dimensionament del sistema de captació. 
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Figura 4: Pas del riu en l’emplaçament de l’ETAP 

 

Si es calculen totes les àrees del pas de l’aigua bruta per el riu, es podria 
realitzar l’àrea mitja del pas de l’aigua mer un indret determinat del riu. Aquest 

procés es veu representat en la següent figura: 

 

 

Figura 5: Tall del riu amb les mesures de longitud i alçada de l’aigua bruta 

 

A la figura 5 podem observar les mesures de longitud i alçada, màximes, 
mínimes i la mitjana al llarg del període temporal d’estudi, alguna de les quals 

serà necessària per al càlcul del sistema de captació. En tot cas es poden calcular 
l’àrea màxima (els valors corresponen al Març de l’any 2012), l’àrea mínima (els 

valors corresponen a l’any 2013 el mes d’Agost) i una àrea mitja, amb el valor de 
cabal mig de tot el període temporal estudiat. Per dur a terme els càlculs es fa 
una aproximació geomètrica com la que es veu a la figura i es calcula.  
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Una vegada coneguda l’àrea, es pot calcular la velocitat de l’aigua. 

 

Taula 8: Relació de les àrees i la velocitat 

 

Àrea 

(m2) 

Velocitat 

(m/s) 

Màxima 6,32 0,93 

Mitjana 5,16 0,91 

Mínima 4,29 0,85 

 

La conclusió que es pot extreure de la realització d’aquest breu estudi és que 

amb l’aigua superficial que transporta el riu, tenim aigua bruta suficient per 
satisfer la demanda de l’aigua potable per la població, tot el llarg del temps de 

vida útil de l’ETAP en dimensionament. 

 

Una vegada garantit el proveïment de l’aigua bruta per l’ETAP, és necessari un 

anàlisi de l’aigua, per poder decidir els tractaments a efectuar a la planta. 

 

 

 

 

1.4. Anàlisi de l’aigua bruta 

 

En aquest apartat del treball, una vegada calculat el cabal de disseny, i tenir la 
certesa que es pot satisfer la demanda amb l’aigua superficial del riu es 

procedeix a fer el seu anàlisi químic, per decidir els tractaments a efectuar dins 
de la planta de disseny. 

 

Per la realització del projecte, la ETAP dimensionada es troba dintre de 
Catalunya, Espanya, es a dir, que es basa en la normativa existent tant en 

l’àmbit espanyol com en l’europeu per garantir que complint la normativa, l’aigua 
obtinguda al final del procés sigui apta i dintre dels paràmetres de qualitat 

establerts per el consum humà. 

 

La norma per aplicar es la que apareix al Real Decret 140/2003 del 7 de febrer, 

on s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 
Dins d’aquesta norma apareixen valors límit de contaminants (valors 

paramètrics) presents en la composició de l’aigua.  

 

Per tant, per avaluar el procés que es necessari implementar a l’ETAP de disseny 

s’agafa com a referència el Real Decret 1541/1994 del 8 de juliol, que reprodueix 
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els límits obligatoris presents en la Directiva Marco Europea 75/440/CEE del 16 
de juny de 1975 referents a la qualitat de l’aigua superficial per poder decidir els 

tractaments a efectuar-hi per assolir la qualitat d’aigua potable de consum humà. 

 

Aquesta normativa divideix, depenent de la qualitat de l’aigua superficial, tres 
tipus de tractaments possibles a considerar per el dimensionament correcte de 

l’ETAP: 

 
 Tipus A1. Tractament físic simple i desinfecció. 

 Tipus A2. Tractament físic normal, tractament químic i desinfecció. 
 Tipus A3. Tractaments físics i químics intensius, afinament i desinfecció. 

 

Taula 9: Exemples de tractaments dependents de la qualificació 

Categoria A1 Tractament físic simple i desinfecció, per exemple, filtració ràpida i 

desinfecció. 

Categoria A2 Tractament físic normal, tractament químic i desinfecció, per 

exemple, precloració, coagulació, floculació, decantació, filtració, i 

desinfecció (cloració final)  

Categoria A3 Tractaments físics i químics intensius, afinament i desinfecció, per 

exemple, cloració fins el “break point”, coagulació, floculació, 

decantació, filtració, afinament (carbó actiu) i desinfecció (ozó, 

cloració final)  

 

La taula següent mostra els valors límits presents en la directiva de referència, la 
Directriu 75/440/CEE del Consell per a la classificació dels tractaments a realitzar 

per l’ETAP: 

 

Taula 10: Valors límits de contaminants 

Directriu 75/440/CEE 

PARÀMETRE UNITAT TIPUS A1 TIPUS A2 TIPUS A3 

pH - 6,5 8,5 5,5 9 5,5 9 

Color (O) Escala Pt 20 100 200 

Sòlids en suspensió mg/l 25 - - 

Temperatura (O) ºc 25 25 25 

Conductivitat a 20º mS/cm 1000 1000 1000 

Nitrats (O) mg/l NO3 50 50 50 

Fluorurs(1) mg/l F 1,5 0,7 1,7 

Ferro disolt mg/l Fe 0,3 2 1 

Manganès mg/l Mn 0,05 0,1 1 

Coure mg/l Cu 0,05 0,05 1 

Zinc mg/l Zn 3 5 5 
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Bor mg/l B 1 1 1 

Arsènic mg/l As 0,05 0,05 0,1 

Cadmi mg/l Cd 0,005 0,005 0,005 

Crom total mg/l Cr 0,05 0,05 0,05 

Plom mg/l Pb 0,05 0,05 0,05 

Seleni mg/l Se 0,01 0,01 0,01 

Mercuri mg/l Hg 0,001 0,001 0,001 

Bari mg/l Ba 0,1 1 1 

Cianurs mg/l CN 0,05 0,05 0,05 

Sulfats mg/l SO4 250 250 250 

Clorurs mg/l Cl 200 200 200 

Detergents 

mg/l (lauril-

sulfat) 0,2 0,2 0,5 

Fosfats mg/l P2O5 0,4 0,7 0,7 

Fenols mg/l C6H5OH 0,001 0,005 0,1 

Hidrocarburs disolts o 

emulsionats mg/l 0,05 0,2 1 

Carburs Aromàtics 

policíclics mg/l 0,0002 0,0002 0,001 

Plaguicides totals mg/l 0,001 0,0025 0,005 

DQO mg/l O2 - - 30 

Oxigen dissolt % saturació 70 50 30 

DBO5 mg/l O2 3 5 7 

Nitrògen Kjedahl mg/l N 1 2 3 

Amoniac mg/l NH4 0,05 1,5 4 

Substàncies extraïbles 

amb cloroform mg/l SEC 0,1 0,2 0,5 

Coliformes totals a 

37º 100 ml 50 5000 50000 

Coliformes fecals 100 ml 20 2000 20000 

Extreptococos fecals 100 ml 20 1000 10000 

Salmonelas 

(Ausent en x 

ml) 5000 1000   

Coneguts els paràmetres o valors límit es realitza un anàlisi a l’aigua superficial 
per poder escollir les etapes que seran necessàries a l’ETAP. 
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Taula 11: Analítica de l’aigua superficial 

AIGUA A TRACTAR 

PARÀMETRE UNITATS 

RESULTATS AIGUA 

BRUTA 

VALOR SORTIDA 

ETAP 

Bactèries coliformes 

totals ufc/100ml 300 0 

Clostridium parfringens ufc/10ml 0 0 

Recompte colònies 22º ufc/ml 3,30E+04 100 

Enterococos ufc/10ml 0 0 

Escherichia Coli ufc/10ml 0 0 

Arsènic μg/l 10 10 

Bicarbonats mg/l 173   

Bor mg/l 3 1 

Cadmi μg/l 10 5 

Calci mg/l 18   

Carbonats mg/l 10   

Clorurs mg/l 76 250 

Coure mg/l 0,5 2 

Conductivitat elèctrica 

20ºC μS/cm 531 2500 

Ferro μg/l 72,3 200 

Magnesi mg/l 18,7   

Manganès μg/l 10 50 

Nitrats mg/l 25 50 

pH un. pH 8,4 6,5-9,5 

Plom μg/l 10 25 

Potasi mg/l 5   

Sals solubles totals g/l 0,29   

Sodi mg/l 26,6 200 

Sulfats mg/l 10 250 

Matèries en suspensió mg/l 230 <1 

Terbolesa   2,4 <0,01 

 

En l’Annex 1 del present informe, s’inclouen tots els càlculs per la realització i 

caracterització dels diferents índex de qualitat que es realitzen sobre les 
analítiques químiques de l’aigua a tractar. En aquest apartat, però, s’ha realitzat 
una taula resum sobre les característiques i conclusions que podem extreure de 

cada índex, per no ocupar una part molt gran en l’explicació de l’anàlisi de l’aigua 
i sobrecarregar aquesta part de l’informe. 
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Taula 12: Diferents paràmetres de qualitat de l’aigua 

TAULA RESUM DELS DIFERENTS INDICADORS DE QUALITAT 

INDICADOR DEFINICIÓ CONCLUSIÓ 

Terbolesa 

Falta de transparència de l'aigua 

deguda a la presència de 

partícules en suspensió 

No és un aigua excessivament 

contaminada 

Alcalinitat 

Capacitat de l'aigua de 

neutralitzar àcids o acceptar 

protons 

Valor de 183 mg/l 

PH 

Mostra el caràcter àcid o bàsic de 

l'aigua depenent de la 

concentració d'ions hidròni en el 

medi 

8,4 té un comportament bàsic 

Índex de 

Langelier 

Grau de saturació del carbonat de 

calci en l'aigua 

Aigua amb tendència 

incrustativa. S'ha de reduir pH 

i l'alcalinitat 

Contingut en 

sals o 

conductivitat 

elèctrica 

Facilitat per la qual una corrent 

elèctrica travessa el medi 

Valor 531 microsiemens/cm. 

Risc mitjà. Concentració de 

sals dissoltes de 160-480 ppm 

Risc 

d'acumulació 

del sodi 

(S.A.R.) 

L'ió sodi en contacte amb un sòl 

de zona àrida, desplaça l'ió calci i 

fa perdre la permeabilitat 

Risc d'acumulació del sodi en 

l'aigua d'estudi es baix 

Carbonat 

sòlid 

residual 

(RSC) 

S'utilitza per predir la tendència 

del calci i el magnesi a precipitar 

a terra 

Valor recomanat segons 

l'índex 

Duresa de 

l'aigua 

Concentració de tots els cations 

metàl·lics no alcalins presents  
Aigua moderadament dura 

Coeficient 

Alcalimètric 

(Índex de 

Scott) 

Toxicitat de l'ió clorur i sulfat 

presents en aigua de regadiu 
No comporta risc 

Norma 

Riverside 

Classificació segons el risc de 

salinització de l'aigua 

Aigua de bona qualitat i apta 

per el regadiu 

 

De la caracterització de l’aigua per els diferents índex i de l’anàlisi de l’aigua 

bruta, s’extreuen els paràmetres per el correcte dimensionament de l’estació 
potabilitzadora.  

S’ha de tenir en compte durant tot el procés d’un control de pH, ja que en 
algunes etapes on s’afegiran diferents espècies químiques pot comportar un risc 
per les mateixes. 

 

Amb els diferents estudis realitzats dons, ja es coneixen els paràmetres de 

disseny necessaris per el correcte dimensionament de l’ETAP, que són el cabal 
necessari i les característiques fisico-químiques de l’aigua a tractar. 
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CAPÍTOL 2: 

DISSENY DELS 

TRACTAMENTS DE L’ETAP 

Tal i com s’ha pogut comprovar a partir de l’anàlisi de l’aigua bruta, s’ha de 
procedir al disseny de l’E.T.A.P. mitjançant les etapes que aquesta ha de 

contenir. L’aigua bruta ha obtingut una classificació A2 de la normativa present al 
Real Decret 1541/1994 del 8 de juliol, que reprodueix els límits obligatoris 
presents en la Directiva Marco Europea 75/440/CEE del 16 de juny de 1975 

referents a la qualitat de l’aigua superficial. Per tant, ha de contenir tractament 
físic normal, tractament químic i desinfecció. 

Es seguirà un plantejament similar a la Planta de Tractament del riu Llobregat 
ubicada a Sant Joan Despí. 

Per al correcte funcionament de l’E.T.A.P. i l’adequació de l’aigua bruta per fer-la 

apta per al consum humà, seran necessàries les operacions següents: 

1er Pas: Captació i elevació 

- Captació de l’aigua bruta i bombament cap al desarenador 
- Desarenament 

- Primera elevació: cobrirà tota l’etapa del pretractament   
2on Pas: Pretractament 

- Dosificació de reactius i desinfecció inicial 

- Sedimentació i/o decantació 
- Filtres de Sorra 

3er Pas: Tractament  
- Segona elevació o bombament intermedi 
- Cloració 

- Filtració per carbó actiu granular 

 

4rt Pas: Cambra de mescla i cloració final 
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2.1. Transport de l’aigua per les etapes 

Es deixarà explicat prèviament al dimensionament de les etapes pròpies, ja que 

algunes, com el floculador, necessiten les formules que apareixen en aquest 

apartat. 

 

Entre les etapes, l’aigua ha de ser transportada. Hi ha tres mètodes de transport 
per fer-ho:  

 Canals  
 Canonades 
 Bombes 

A continuació s’exposa la forma de dimensionar-los. 

 

2.1.1. Disseny de canals 

Els canals són obres hidràuliques que a diferència de les canonades es troben 

oberts a l’atmosfera. El disseny dels canals es basa en l’equació de Manning, que 
és una evolució de la formula de Chezy.  

                             

- V = velocitat en m/s 

-    
    

 
 Factor de resistència al fluid 

- S = Pendent de la línia d’aigua 

-   
 

 
 = Radi hidràulic en m 

- A = Àrea mullada de l’aigua en m2 

- P = Perímetre mullat de l’aigua en m 
- n = Depèn de la rugositat de la paret 

 

   
 

 
                                    

 

 

Figura 6: Esquema d’un canal 
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Els canals poden tenir diferents dissenys: 
 Trapezoïdal 
 Rectangular 

 Triangular 
 Parabòlic  

Els valors de n depenen del tipus de material i construcció del que es fa el canal: 

 

Taula 13: Valors n de l’equació de Manning 

VALORS "n" COEFICIENT DE RUGOSITAT DE MANNING 

REVESTIMENT 

QUALITAT 

BONA 

QUALITAT 

REGULAR 

Concret buidat en formalets sense acabat 0,013 0,017 

Formigó allisat amb raspall 0,013 0,015 

Formigó emparellat amb plana 0,012 0,014 

Morter llençat, bona secció 0,016 0,019 

Pedres irregulars, unides amb morter ciment 0,017 0,02 

Mamposteria de pedra bruta i morter de ciment 

frisat 0,016 0,02 

 

En un canal, les pèrdues de càrrega coincideixen amb el pendent del mateix, 
depenent de la seva longitud: 

           

 

2.1.2. Disseny de canonades   
   

Per poder dissenyar les canonades, és necessari conèixer el diàmetre i les 
pèrdues de càrrega de les mateixes. Els diàmetres comercials són els següents: 

 

Taula 14: Diàmetres comercials 

Diàmetres comercials 

Diàmetre 
nominal 

Diàmetre 
interior 

Diàmetre 
exterior 

Secció 
interna 

(polzades) (mm) (mm) (cm2) 

 1/8 6,8 10,3 0,36 

 1/4 9,2 13,7 0,66 

 3/8 12,5 17,1 1,23 

 1/2 15,7 21,3 1,93 

 3/4 20,8 26,6 3,4 
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1 26,7 33,4 5,6 

1 ¼ 35 42,1 9,62 

1 ½ 40,9 48,3 13,16 

2 52,5 60,3 21,6 

2 ½ 62,8 73 30,8 

3 77,9 88,9 47,7 

3 ½ 90,2 101,6 63,8 

4 102,3 114,3 82,1 

5 128,3 141,3 129,1 

6 154,2 168,4 186,4 

 

EQUACIÓ DE BERNOUILLI 

És necessari definir un interval de treball, es a dir, els punts on es vulgui calcular 

les pèrdues de càrrega.  

En el nostre cas, el fluid és un líquid, aigua, i comporta les següents 

característiques: 
 Es considera el fluid com isotèrmic, ja que el calor que apareix per 

fregament amb la canonada, es dissipa ràpidament a l’exterior de la 

canonada. 
 Com els líquids són pràcticament incomprensibles, el seu pes específic no 

es veu afectat encara que canviï la pressió. 

 

L’equació del sistema és l’equació general de Bernouilli i s’expressa de la manera 
següent:  

      
  

    
 

   
 
     

 
           

 h = Alçada de l’aigua. 

 u = velocitat de l’aigua. 
 p = Pressió. 
 W = Energia aportada per aparells exteriors (bombes, motors). 

 g = Acceleració de la gravetat. 

   = Pes específic de l’aigua. 

 h1-2 = Pèrdues de càrrega. 

La pressió depèn de l’alçada de submergència del sistema, multiplicant aquesta 

per el pes específic s’obté el valor de pressió. 

 
- CAS PARTICULAR: BUIDAT D’UN DIPÒSIT  

 Es correspon amb el disseny de l’etapa de transport de la captació fins al 
 desarenador. 
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- Prenent com a referència el nivell del pla de descàrrega, h2=0. 

- El líquid aboca contra la pressió atmosfèrica, per tant p1 = p2 = patm. 
- No hi ha bomba ni turbina, W = 0. 

- Com la secció del dipòsit és gran comparat amb la secció de la canonada, 
podem admetre sense error apreciable que u1 = 0.  

- Es pot descartar el fregament del dipòsit, per tant h1-2 = 0. 

 

Figura 7: Buidat d’un dipòsit 

 

 S’arriba dons a l’expressió de Torricelli: 

   
  

 

   
            

 

NOMBRE DE REYNOLDS 

El nombre de Reynolds estableix una relació entre les forces d’inèrcia i les forces 
de viscositat del fluid. És un paràmetre adimensional. Ens podem trobar davant 

de tres situacions diferents: 

 

Figura 8: Tipus de pas del fluid 

 

La figura anterior representa la distribució de velocitats segons el règim que 
ocupa dins la canonada. Es pot saber quin règim actua a la canonada mitjançant 

el nombre de Reynolds, que es calcula de la forma següent: 
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El resultat del nombre de Reynolds és representatiu per cadascun del tipus de 

règim present a la canonada:  
 LAMINAR: Re <= 2000 
 TRANSICIÓ: 2000 < Re <= 4000 

 TURBULENT: Re > 4000 

 

CÀLCUL DE LES PÈRDUES DEGUDES AL FREGAMENT 

Depèn del règim del fluid: 
 RÈGIM LAMINAR – HAGEN-POISEUILLE 

   
        

    
                 

  

  
 

 
 RÈGIM TURBULENT – FANNING 

     
    

     
 

 

COEFICIENT DE FRICCIÓ F 
Com es veu a l’equació de Hagen-Poiseuille el càlcul de f és directe en règim 

laminar, i només depèn del valor de Reynolds. 
El coeficient de fricció f en règim turbulent no depèn únicament de Re sinó també 
de ε que és la rugositat de la paret de la canonada. És una dada i depèn del 

material de la canonada i la forma en que ha estat fabricada, es a dir, pot variar 
en funció del fabricant.  Per trobar f, dons, s’utilitza el diagrama de Moody, que 

relaciona f, la rugositat relativa i el nombre de Reynolds, o aplicant la fórmula 
directe de Colebrook-White. 

 
Taula 15: Rugositat absoluta de diferents materials 

Material 

Rugositat 

absoluta 

Asbest ciment 0,0015 

Llautó 0,0015 

Ferro fos (nou) 0,26 

Cintra metàl·lica 0,18 

Cintra fusta 0,6 

Coure 0,0015 

Acer corrugat 45 

Acer galvanitzat 0,15 

Acer esmaltat 0,0048 

Acer nou (sense 

recobrir) 

0,045 

Acer rematxat 0,9 

Plom 0,0015 

Plàstic (PVC) 0,0015 

 

 
La rugositat relativa s’extreu de la següent equació: 
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Figura 9: Diagrama de Moody 

 

 
 
 

Per el càlcul de f s’utilitza la fórmula de Colebrook-White: 
 

  
        

ε

     
 

    

     
         

    

     
ε

     
 

    

     
   

  

 

Es pot veure que s’ha d’aplicar un mètode iteratiu de càlcul, que no presenta 

problemes ja que és una equació completament convergent. 

 

Les diferències entre el càlcul directe amb l’equació de Colebrook-White i el 

mètode gràfic amb el diagrama de Moody no són gaire significatives. 

 

 

ALTRES CAUSES DE PÈRDUA DE CÀRREGA A LES CANONADES 

Els accessoris (claus, vàlvules, tes, colzes, estrenyiments  o eixamplaments etc.) 

introdueixen pèrdues de càrrega en tota la instal·lació per alterar la direcció del 
fluid i provocar turbulències que frenen el fluid, reduint la seva velocitat mitja. 

 

 L’avaluació d’aquestes pèrdues és difícil i es té que recórrer a taules o 
monogrames com el que es presenta a continuació que funcionen de la següent 

forma: s’uneix el punt representatiu de l’accessori en qüestió situat a la columna 
de l’esquerra amb el diàmetre de la canonada en polzades de la columna dreta. 

El punt d’intersecció amb la columna central és el que determina la pèrdua de 
càrrega de l’accessori en qüestió determinades en la longitud equivalent que 
aporten al sistema.  
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Per tal de que aquestes pèrdues quedin contemplades en hf, s’uneixen a la 
longitud de la canonada a dimensionar de la forma següent: 

                                             

 

 

Figura 10: Accessoris i longitud equivalent 

Amb els diàmetres comercials i la figura anterior, o podem passar a format taula, 

com es veu a continuació amb els colzes de 90 i 45 graus respectivament: 

 

Taula 16: Longitud equivalent dels colzes segons diàmetres comercials 

Diàmetre 

nominal 

Diàmetre 

interior 

Diàmetre 

interior 

Longitud equivalent en 

m 

(polzades) (mm) (polzades) Colze 45º Colze 90º 

 1/8 6,8 2,68 0,95 1,2 

 1/4 9,2 3,62 1,3 1,6 

 3/8 12,5 4,92 1,7 2,2 

 1/2 15,7 6,18 2,25 3 

 3/4 20,8 8,19 2,85 4 

1 26,7 10,51 3,7 4,8 

1 ¼ 35 13,78 4,6 6 

1 ½ 40,9 16,10 5,5 7,5 

2 52,5 20,67 7,5 9,5 

2 ½ 62,8 24,72 9 11,5 

3 77,9 30,67 11,5 15 

3 ½ 90,2 35,51 13 17 
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4 102,3 40,28 15 18,5 

5 128,3 50,51 19 23 

 

 

CÀLCUL DEL DIÀMETRE MÍNIM 

Com es treballa amb diàmetres comercials, la forma de procedir és la següent: 

1. En primer lloc, es determina mitjançant Bernouilli la hf màxima disponible. 
2. Després es suposa un diàmetre D1. 

3. Amb aquest diàmetre i depenent del material, es troba Re1 i f1. 
4. Es calcula h1 mitjançant Fanning. Poden passar tres coses: 

- hf1 > hf màxima. D1 no serveix. Es prova amb D2 > D1 

- hf1 ~ hf màxima. D1 serveix i és el diàmetre mínim. 
- hf1< hf màxima. No es rebutja D1 i es prova D2 < D1 per veure si 

serveix. 

 

  

 
 

2.1.3. Adducció i impulsió per bombament  
       

 

Es denomina adducció per bombament el conjunt d’elements estructurals, 

equips, dispositius, canonades i accessoris que permeten el transport d’un volum 
determinat d’aigua mitjançant el bombament des de l’obra de captació fins la 

planta de tractament. 

 

L’energia que aporta el conjunt elevador, en aquest cas una (o més) bombes, ha 

de vèncer la diferència de nivell entre el pou o galeria filtrant, més les pèrdues 
de càrrega de tot el trajecte, que contempla les pèrdues per fricció amb la 

canonada, pèrdues locals degudes a les peces o els accessoris, i addicionar-li la 
pressió mínima d’arribada. 

Es recomana un rang de velocitats preestablert per cada tipus d’operació. 

- De l’ordre de 1,8 m/s a la part d’adducció 
- De l’ordre de 2,5 m/s a la part d’impulsió 
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Figura 11: Esquema d’un sistema de bombament 

 
 

CÀRREGA DINÀMICA O ALÇADA MANOMÈTRICA TOTAL 
És l’increment total de la càrrega del flux a través de la bomba. És la suma de la 

càrrega de succió i la càrrega d’impulsió: 

         
- Hb = Alçada dinàmica o alçada de bombeig, m. 

- Hs = Càrrega de succió, m. 
- Hi = Càrrega d’impulsió, m. 

 

CÀRREGA DE SUCCIÓ (Hs) 

Ve donada per la diferència d’elevació entre l’eix de la bomba i el nivell mínim de 
l’aigua en el sistema de captació, afectat per la pèrdua de càrrega en el cantó de 
la succió. 

          
- hs = Alçada de la succió, des de l’eix de la bomba fins al nivell mínim 

ubicat al sistema de captació, m. 
- ∆hs = Pèrdua de càrrega de la succió, m. 

S’ha de considerar que la càrrega de succió està limitada per la càrrega neta de 

succió positiva (NPSH), a més, ha d’existir una submersió mínima de la canonada 
de succió de l’aigua. 

 

CÀRREGA NETA DE SUCCIÓ POSITIVA (NPSH) 

Quan l’aigua flueix travessant una bomba, la pressió d’entrada i a la canonada de 

succió té tendència a disminuir degut a les altes velocitats del fluid. Si la reducció 
va més allà de la pressió de vapor d’aigua, es produirà una vaporització i es 

formaran bombolles de vapor en el si del fluid. Aquestes bombolles són 
transportades per el líquid fins arribar a una regió de pressió més gran, on el 
vapor retorna a estat líquid de forma súbdita, “aixafant” bruscament les 

bombolles. Aquest fenomen s’anomena cavitació. 
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La cavitació es produeix principalment en els àleps de l’impulsor de la bomba, on 

les forces exercides per el fluid quan aixafa la cavitat deixada per el vapor donen 
lloc a pressions localitzades molt grans, erosionant la superfície i causant 
esforços que poden originar la seva destrucció. El fenomen usualment va 

acompanyat de soroll i vibracions, donant la impressió de que es tracta de grava 
donant cops en les diferents parts de la màquina. Apart del soroll i danys físics, 

pot reduir de forma considerable el cabal i el rendiment de la bomba. 

La càrrega neta de succió positiva és la diferència entre la pressió existent a 
l’entrada de la bomba i la pressió del líquid que bombeja. Aquesta diferència és 

la necessària per evitar la cavitació. En el disseny de les bombes destaquen dos 
valors de NPSH, el disponible, i el requerit.  

 El NPSH requerit és una dada subministrada per el fabricant. El seu valor 
es determina experimentalment. Correspon a la càrrega mínima que 

necessita la bomba per mantenir un funcionament estable. Es basa en 
l’elevació de referència, generalment considerada com l’eix del rodet. 

 El NPSH disponible és funció del sistema de succió de la bomba, es calcula 

en metres d’aigua, mitjançant la següent fórmula: 
                                  

  NPSH disponible = Càrrega neta de succió disponible, m. 

  Hatm = Pressió atmosfèrica, m. (Taula 1) 

  Hvap = Pressió de vapor, m. (Taula 2) 

  hs = Alçada estàtica de succió, m. 

  ∆Hs = Pèrdua de càrrega per fricció en accessoris i canonada, m. 

 

Per evitar el risc de la cavitació per succió, s’ha de complir que: 

                             

 

Per el càlcul de NPHS es necessari fixar un nivell de referència amb respecte a la 

bomba. A les bombes que treballen horitzontalment, el pla de referència es 
localitza a través del centre de l’eix. 

Una altre causa de cavitació en bombes són les excessives revolucions del rotor. 
En aquest cas, s’ha de verificar que la velocitat específica d’operació no 
sobrepassi la màxima donada per el fabricant. 

 

Taula 17: Disminució de la pressió atmosfèrica 

Alçada sobre el nivell del 

mar 

Presió atmosfèrica 

(Pa) 

m ft m Pa 

0 0 10,33 14,69 

250 820 10,03 14,26 

500 1640 9,73 13,83 

750 2460 9,43 13,41 

1000 3280 9,13 12,98 

1250 4100 8,83 12,55 
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1500 4920 8,53 12,13 

1750 5740 8,25 11,73 

2000 6560 8,00 11,38 

2250 7380 7,75 11,02 

2500 8200 7,57 10,68 

2750 9020 7,28 10,35 

3000 9840 7,05 10,02 

3250 10660 6,83 9,71 

3500 11480 6,62 9,42 

3750 12300 6,41 9,12 

4000 13120 6,20 8,82 

4250 13940 5,98 8,52 

4500 14760 5,78 8,22 

 

 

Taula 18: Pressió de vapor d’aigua 

Temperatura 

Pes 

específic 

Pressió de vapor 

(P.V.P) 

Cº Fº kg/dm3 M. Abs. P.SI. Abs 

0 32 1,000 0,062 0,088 

5 41 1,000 0,089 0,126 

10 50 1,000 0,125 0,177 

15 59 0,999 0,174 0,247 

20 68 0,998 0,238 0,338 

25 77 0,997 0,323 0,458 

30 86 0,996 0,432 0,613 

35 95 0,994 0,573 0,813 

40 104 0,992 0,752 1,067 

45 113 0,990 0,977 1,387 

50 122 0,988 1,258 1,786 

55 131 0,986 1,605 2,278 

60 140 0,983 2,031 2,883 

70 158 0,977 3,177 4,509 

75 167 0,975 3,931 5,579 

80 176 0,972 4,829 6,854 

85 185 0,969 5,894 8,366 

90 194 0,965 7,149 10,147 
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95 203 0,962 8,619 12,233 

100 212 0,958 10,332 14,665 

 

SUBMERGÈNCIA MÍNIMA (∆H) 

La alçada del aigua entre el nivell mínim i la unió amb la canonada, ha de ser 

igual o superior als següents límits: 

 
a) Per donar compliment als requeriments hidràulics. Considerant la velocitat 

per el cabal de bombeig requerit: 

   
  

  
     

b) Per impedir l’ingrés d’aire, d’acord amb el diàmetre de la canonada de 
succió (d): 

            
Entre a i b, es seleccionarà el valor major. 

 
CÀRREGA D’IMPULSIÓ 

Esta definida per la diferència d’elevació entre el nivell màxim de les aigües en el 
lloc d’arribada i l’eix de les bombes més la pèrdua de càrrega del costat de la 
canonada d’impulsió. 

          
- hi = Alçada d’impulsió, m. 

- ∆hi = Pèrdua de càrrega de la canonada d’impulsió, m. 

 

 

Canviant les equacions de càrrega de succió i d’impulsió a l’expressió de la 
càrrega manomètrica total, s’obtenen les relacions següents: 

 

                       

 

 

POTÈNCIA DE L’EQUIP DE BOMBAMENT 

El càlcul de la potència de la bomba i del motor s’ha de realitzar amb la fórmula 
següent: 

   
     

    
 

- Pb = Potència de la bomba (HP). 

- Qb = Cabal de bombeig (l/s). 
- Hb = Alçada manomètrica total (m). 

- R = Eficiència del sistema de bombament. 

 

S’ha de consultar al fabricant sobre les corbes de cada bomba a fi de conèixer les 

seves capacitats i rendiments reals. La bomba seleccionada ha d’impulsar el 
volum d’aigua a l’alçada dinàmica desitjada amb una eficiència (R) més gran que 

el 70%. 
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L’estació ETAP que es dissenya, esta ubicada en el tram baix del riu, per tant, la 
velocitat de l’aigua ja no és tan gran com riu amunt, i la mida de les partícules 

presents en l’aigua i que s’han d’eliminar és inferior. Però igualment és correcte 
un disseny de captació que inclogui una reixa en contacte directe amb el riu, i un 
desarenador posterior, a fi d’eliminar partícules per diàmetre, en el cas de la 

reixa, i per sedimentació en el cas del desarenador, però protegir les bombes 
d’impulsió que portaran l’aigua captada del riu cap a l’ETAP.   

 

En aquest apartat del tractament, dons, només tenim present un tractament físic 
per eliminar partícules en suspensió.   

 
 De l’anàlisi de l’aigua, observem el valor de sòlids en suspensió: 23 mg/l. 

 El cabal de disseny: 376,82 metres cúbics / hora. 

 

Per al disseny de l’ETAP s’han de tenir en compte les situacions més 

desfavorables. En l’estudi hidrològic ha quedat clar que el riu es capaç d’abastir 
tota la demanda de la població, però el sistema de reixes i bombament es 

dissenya en condicions més desfavorables possibles, és a dir, l’estació ha de ser 
capaç d’operar tot l’any, així que es dimensionarà amb la dada d’alçada del riu 
més baix, per tal que quedi submergit el conducte de la bomba i es pugui produïr 

el bombament sempre. 

 

2.2. Sistema de captació  

El sistema de captació té la funció de controlar el pas de l’aigua que entra a 

l’ETAP. S’ha de dimensionar, dons, perquè sigui capaç de permetre l’entrada al 

cabal de disseny. 

Els sistemes de captació ja són pròpiament un tractament, ja que es dissenyen 

amb reixes, que actuen de filtres. 

2.2.1. Presa lateral amb reixa 

La presa lateral és una obra de captació superficial i la més emprada quan es 
tracta de captar aigua d’un riu. La forma més simple d’imaginar una captació 
lateral és com una bifurcació. 

 

En primer lloc convé presentar una breu descripció dels elements constituents 

més freqüents d’una presa d’aigua de captació lateral, que es poden classificar 
de la següent forma: 

 Elements de canalització i cloenda. El seu objectiu és elevar el nivell 

d’aigua per permetre el seu ingrés a la presa i al canal de derivació i 
impedir el desbordament del riu. 
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 Elements de descàrrega d’avingudes. Permeten el pas de les crescudes del 

riu. Són òrgans de seguretat. 
 Elements de control de sediments. Tenen per funció el control dels sòlids. 
 Elements de control de l’ingr s de l’aigua. Permeten regular la quantitat 

d’aigua que ingressa a la derivació. 
 Elements de control de l’erosió. Permeten reduir l’erosió i l’abrasió. 

 Elements estructurals. Son els que aporten estabilitat a l’obra. 

 

La presa lateral, és l’estructura de captació d’un sistema d’estructures que 

acompanyen a la presa, el disseny de l’abocador lateral consisteix en calcular la 
longitud de l’abocador per un cabal de disseny que es pretén prendre d’un canal 

o riu. 

 

Els components principals per al disseny d’una presa lateral són els següents: 
 Entrada de presa: la seva secció efectiva es determina en funció del cabal 

mig diari, el disseny de la reixa de protecció i els nivells de fluctuació del 

curs de l’aigua. 
 Canals/canonades de conducció: ha de ser calculat en funció del caudal 

màxim diari. 
 Obres de protecció i encaix: depenen de les característiques morfològiques 

del lloc de presa, s’hauran de construir murs de protecció i encaixada de la 

presa. 

 

 

Figura 12: Presa lateral a dimensionar 

 

La secció de l’entrada de la presa lateral es determina en funció del cabal màxim 
diari (el cabal de disseny calculat prèviament), el disseny de la reixa de protecció 

i els nivells de fluctuació del curs de l’aigua. 

 

L’àrea total de la reixa s’ha de calcular considerant l’àrea de flux efectiva mínima 
de pas y l’àrea total de les barres, com es mostra a continuació: 
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Cada terme de l’expressió anterior és el següent: 

 

         ó                                
 

               ó                           
-                    
-                                
-     ç                     

 

          
   

     
      ó                

-                            ó                            ó       
-                            
-                          ó                

-       
 

 
           è         à             ó              

-                                          
-                            
-                               

-   À                ó                 

 

Figura 13: Reixa en detall 

 

La longitud de la reixa es pot definir de la forma següent: 
                                       

 

Es pot estimar el cost de la reixa en funció del cost del material que la composa, 

d’aquesta forma trobem la següent fórmula: 
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DISSENY DEL TANC DE CAPTACIÓ        

Per tal d’impedir una sedimentació s’ha de dissenyar amb un cert pendent, i 
ocupar un volum baix, amb un temps de residència mínim. La longitud i la alçada 

han de ser mínim iguals als calculats amb la reixa. El tanc aporta càrrega de 
pressió per tal de cobrir les pèrdues de càrrega del desarenador.  

 

 

Figura 14: Aproximació del tanc de captació 

 

Geomètricament no comporta gaire dificultat efectuar el càlcul, que es basa en 

les següents decisions, que son necessàries a efectuar: 
 El temps de residència ha de ser mínim, per tal d’evitar la sedimentació. 

 S’han de complir les mesures calculades per la reixa, la longitud de la 
reixa ha de ser la longitud mínima del tanc etc. 

 L’angle alpha és el que esta directament a sota de la reixa. 

 

Per aproximació lineal, podem dividir el sistema en dos cossos de volum, un 

prisma a la base i una piràmide rectangular a la part de la reixa. 

 

Procediment: coneguts el cabal, donar un temps de residencia per trobar el 

volum del sistema. Després trobar la profunditat del mateix. 

 

                           

 

                        
    

 
                 

  

 
 

 

Substituïm i aïllem p, s’obté:                        

 

 

Està compost d’una reixa per impedir el pas de sòlids de gran dimensió i un petit 
dipòsit que aboca directament a les canonades de transport cap al desarenador.  
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2.2.2. Dimensionament de la reixa i el tanc de 
captació 

Simplificacions del model adoptat: 
 Es dissenya a alçada única, es a dir, tot el temps d’operació es troba 

submergida completament, i no té dependència dels increments de nivell 
de l’aigua superficial. 

 No es consideren marges de la reixa. Els barrots van directament units a 
la paret de captació. 

 

Figura 15: Esquema de la reixa 

 

Les dimensions de la reixa de captació adoptades són les següents: 

 

Taula 19: Dimensions de la reixa 

DIMENSIONS DE LA REIXA 

PARÀMETRE DEFINICIÓ VALOR 

h1 Alçada de la reixa (m) 0,300 

a Espai entre les barres (m) 0,005 

s Espessor de la barra (m) 0,010 

n Nombre de barres 28 

α Angle d'inclinació de la reixa (º) 90 

 

Explicacions del dimensionament del tanc de captació: 
 La longitud del tanc, i l’alçada al cantó de la reixa es fan coincidir amb els 

valors de la mateixa.  
 L’objectiu del tanc és aconseguir un règim turbulent a la canonada que 

uneix el sistema de captació amb el desarenador, mitjançant una càrrega 

hidràulica sobre la mateixa, i així no tenir que compensar amb equips 
d’impulsió les pèrdues de càrrega. 
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Figura 16 : Esquema del tanc de captació 

 

Obtenim les dimensions del tanc de captació: 

 

Taula 20: Dimensions del tanc de captació 

DIMENSIONS DEL TANC 

PARÀMETRE DEFINICIÓ VALOR 

L Longitud del tanc (m) 0,43 

p Profunditat (m) 2,54 

hmin Alçada cantó reixa (m) 0,30 

∆h 

Diferència alçada canonada/reixa 

(m) 0,36 

H Alçada total (m) 0,66 

α Inclinació del tanc (º) 8 

V Volum del tanc (m3) 0,52 

t Temps de retenció (s) 5 

 

 

 

2.3. Sedimentació 

 

Dos components estructurals de la planta potabilitzadora, el desarenador i el 
sedimentador, es basen en la sedimentació de les partícules, que és un fenomen 

físic i comparteixen diferents propietats, com les equacions per al càlcul de les 
velocitats de les partícules entre altres, que s’explicaran a continuació. 

 

Quan la línia d’aigua arriba a la zona de sedimentació o de desarenament, la 
seva velocitat ha de caure cap a valors pròxims a zero, i així la seva capacitat de 

transport de sòlids desapareix. Els sòlids suspesos començaran a surar o a 
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sedimentar, depenent de si la densitat dels mateixos és inferior o superior a la de 

l’aigua. 

 

El model més senzill de sedimentació d’una partícula sòlida en el si d’un líquid 

considera que les forces involucrades en el procés de sedimentació són les 
següents: 

 Força de gravetat 
 Força d’empenta del líquid 
 Força de fregament de la partícula amb el líquid 

 

Depenent de la dimensió de les partícules, hi ha diferents lleis a aplicar: 

 

Taula 21: Relació entre el diàmetre de les partícules i la velocitat de sedimentació 

MATERIAL 

DIÀMETRE 

DE LES 

PARTÍCULES 

(cm) 

Nº DE 

REYNOLDS 

Vs 

(cm/s) RÈGIM LLEI APLICABLE 

GRAVA >1.0 >10000 100 Turbulent 

Newton 

            
    

 
   

SORRA 

GROSSA 

0,100 1000 10 

Transició 

Allen 

        
    

 
        

 

     
 
 

   

0,080 600 8,3 

0,060 180 6,4 

0,050 27 5,3 

0,040 17 4,2 

0,030 10 3,2 

0,020 4 2,1 

0,015 2 1,5 

SORRA 

FINA 

0,010 0,8 0,8 

Laminar 

Stokes 

   
 

  
   

    

 
      

0,008 0,5 0,6 

0,006 0,24 0,4 

0,005 1 0,3 

0,004 1 0,2 

0,003 1 0,13 

0,002 1 0,06 

0,001 1 0,015 

 

 

 

De les equacions anteriors es té el següent: 

 Vs = velocitat de sedimentació  
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 g = acceleració de la gravetat (981 cm/s2) 

 d = diàmetre de la partícula (cm) 
 ρs = massa específica de la partícula (2650 kg/m3) 
 ρ = massa específica de l’aigua a temperatura T  C (A 20 º C 1000 kg/m3) 

 μ = viscositat cinemàtica a temperatura T  C (kg/s·m) 
 Re = Vs·d/ν = Nombre de Reynolds 

 ν = viscositat cinemàtica a temperatura T  C (cm2/s) 

 

Per comprovar el règim de sedimentació s’aplica el nombre de Reynolds de la 

sedimentació, a fi de conèixer si la sedimentació es troba en règim turbulent, de 
transició o laminar. 

   
      

 
 

 vs = Velocitat de sedimentació (m/s) 
 D = Diàmetre de la partícula (m) 

 ρ = massa específica de l’aigua a temperatura T  C (A 20   C 1000 kg/m3) 
 μ = viscositat cinemàtica a temperatura T ºC (kg/s·m) 

 

2.3.1. Desarenador 

 

La seva instal·lació té com a objectiu la separació de partícules minerals 
relativament grosses, especialment sorra, que són transportades en l’escorriment 

de l’aigua crua que ingressa a la planta de potabilització des de la font superficial 
adoptada.  

 

S’han de considerar els següents aspectes per portar a terme el seu disseny: 
 Evitar que es produeixin sediments a la conducció des de la font de 

provisió de l’aigua bruta. 
 Protegir contra l’abrasió els equips d’impulsió i altres instal·lacions de la 

planta potabilitzadora. 
 Evitar sobrecàrregues en les fases següents de tractament. 
 Normalment es dissenyen per remoure partícules discretes amb un 

diàmetre superior a 0,2 mm.  

 

Paràmetres de disseny del desarenador: 
 Dimensió de la partícula inorgànica. 
 Velocitat de sedimentació de les partícules minerals vs (m/s) adoptant 

fórmules segons el dimensió de les partícules o fent un assaig de columna 
de sedimentació. 

 Velocitat d’escorriment horitzontal Vh a la zona de desarenament, que 
serà funció de la velocitat límit d’arrossegament V (m/s). 

 Velocitat de pas per la sortida o càrrega hidràulica unitària qv (m3/s·m) 

que haurà de ser baixa per causar la menor turbulència i arrossegament 
del material en l’aproximació del fluït. 
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Figura 17: Esquema d’un desarenador de flux horitzontal 

Elements d’un desarenador: 

 Transició d’entrada: uneix el canal amb l’entrada del desarenador. 
 Cambra de sedimentació: on les partícules sòlides cauen al fons, degut a 

la disminució de la velocitat produïda per l’augment de la secció 
transversal. 

 Abocador: al final del desarenador es construeix un abocador per sobre del 

qual passa l’aigua neta cap al canal. Fins on sigui possible, l’abocador ha 
de treballar a descàrrega lliure.   

 

 

CÀLCUL DE LES DIMENSIONS DEL TANC 

 

Figura 18: Dimensions a calcular 

 

Conegut el cabal que ha de circular, es poden establir les relacions següents: 

- Ample del desarenador: 

  
 

   
 

- Temps de caiguda de la partícula: 

  
 

  
 

- Temps de sedimentació: 

  
 

 
 

Si igualem el temps de sedimentació i el temps de caiguda, obtenim el 

següent: 
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Per al càlcul de L s’ha de tenir en compte compensar els efectes retardatoris de 
la turbulència així que l’equació anterior es multiplica el valor obtingut per 1.25 a 
1.5. 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

PROCEDIMENT PER AL CÀLCUL DE LES DIMENSIONS DEL TANC 

 

De les tres magnituds, L, h i b, s’ha d’establir b (ample) i h (alçada) per tal de 
trobar la velocitat de l’aigua en el pas del sedimentador, ja que: 

  
 

           
 

 

   
 

Seguidament es calcula la longitud del sedimentador: 

      
 

  
 

El temps de sedimentació és el següent: 

  
 

  
 

El volum d’aigua tractat en aquest temps: 

                

El volum del tanc: 

                 

 

 

CÀLCUL DE LA LONGITUD DE TRANSICIÓ 

La transició s’ha de dimensionar el millor possible, perquè l’eficiència de la 
sedimentació depèn de l’uniformitat de la velocitat a la secció transversal, per el 
disseny es pot utilitzar la fórmula de Hind: 

   
     

          
 

- T1 = mirall d’aigua a del canal (es correspon amb l’ample del canal)  
- T2 = mirall d’aigua al desarenador (es correspon amb l’ample del 

desarenador) 

 

CÀLCUL DEL TIRANT SOBRE L’ABOCADOR I LA VELOCITAT DE SORTIDA 
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CÀLCUL DE LA CAIGUDA DE FONS  

       
- ∆Z = diferència de cotes del fons del desarenador. 

- L = Longitud del tanc. 
- S = Pendent del fons del desarenador (2%) 

 

 

2.3.2. Dimensionament del desarenador 

Consideracions per al disseny del desarenador: 
 L’objectiu serà remoure les partícules d’un diàmetre superior a 0,02 cm. 

 Es compon d’una transició entre el canal i el tanc del desarenador, per tal 
d’aconseguir una repartició més uniforme de les velocitats, el tanc 
pròpiament dit, i un abocador. 

 El desarenador es dissenya de base plana, ja que la càrrega de sediments 
de l’aigua és d’una dimensió petita. 

 El nombre de desarenadors és dos, però es dissenya cadascun a màxim 
cabal, ja que mentre un opera, l’altre es neteja o es realitzen tasques de 
manteniment. 

 

Per a les partícules de 0,02 cm s’utilitza la formula d’Allen per trobar la velocitat 

de sedimentació, que és un paràmetre essencial en el disseny.  

  

Per calcular el tanc del desarenador, es suposa l’amplada i la profunditat. Els 

paràmetres de partida, dons, són els següents: 

 

Taula 22: Paràmetres de disseny del desarenador 

PARÀMETRES DE DISSENY 

Diàmetre de les partícules a remoure (m) 2,000E-04 

Ample (m) 1,5 

Alçada (m) 1 

Cabal disseny (m3/s) 0,105 

Velocitat de les partícules (m/s) 0,021 

Nombre d'unitats operatives 1 

Nombre d'unitats reals 1 + 1 

 

Les dimensions del tanc del desarenador són les següents: 

 

Taula 24: Dimensions Tanc Desarenador 

DIMENSIONS TANC DESARENADOR 

Ample (m) 1,5 

Alçada (m) 1 
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Longitud (m) 4,984 

Velocitat de l'aigua (m/s) 0,070 

Temps de sedimentació (s) 47,619 

Volum d'aigua (m3) 4,984 

Volum tanc (m3) 7,477 

 

 

Figura 19: Longitud de transició 

 

Es coneix l’ample del canal de transport de l’aigua i l’ample del tanc del 
desarenador, que són necessaris per trobar la longitud de transició. També és 
necessari l’angle de desviació, que s’adapta a 12,5 , ja que aquest valor s’ha 

trobat fent una recerca bibliogràfica i en diferents escrits enginyerils el donen 
com a ideal per transicions, ja que així no es forçada i no es creen turbulències. 

La longitud de transició és la següent: 

 

Taula 25: Longitud de transició 

LONGITUD DE TRANSICIÓ (m) 2,030 

 

La sortida es realitza mitjançant un abocador. L’alçada de l’aigua per sobre 
l’abocador i la velocitat de sortida són les següents: 

 

Taula 26: Alçada i velocitat de l’aigua a l’abocador 

ABOCADOR 

Tirant o alçada de l'aigua (m) 0,113 

Velocitat de sortida de l'aigua (m/s) 0,618 

 

 

 

2.4. Mescla química 

Després del primer bombament, s’arriba a l’etapa de mescla de components, per 

tal de controlar el pH, reduir alguns compostos, oxidar i coagular. 
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2.4.1. Coagulació 

Mitjançant l’addició de reactius (sals metàl·liques com el sulfat d’alúmina) i 
processos d’agitació o mescla, s’aconsegueix agrupar partícules molt petites 

carregades elèctricament (col·loides) que, per la seva  dimensió reduïda i 
càrrega, no sedimentarien mai, sent responsables de la terbolesa i del color i 

sabor de l’aigua. 

 

El procés es realitza neutralitzant les càrregues elèctriques que mantenen 

separades a les partícules col·loïdals, amb la qual cosa aquestes s’agrupen 
augmentant de tamany, es trenca l’equilibri i sedimenten o decanten per 

gravetat.    

 

La coagulació i la floculació són dues etapes consecutives, l’objectiu de les quals 

és l’eliminació de les propietats hidròfobes de les partícules col·loïdals anul·lant 
els seu potencial elèctric o potencial zeta, que és el que les fa estar separades. 

Una vegada eliminat el potencial, aquestes partícules s’uneixen a noves 
partícules més grans que no tornen a formar col·loides. 

 

El procés de la desestabilització de les partícules col·loides és el que s’anomena 
Coagulació, mentre que la mescla posterior, on apareixen partícules més 

grosses, s’anomena Floculació. 

   

AGENT COAGULANT 

Els principals coagulants utilitzats són les sals d’alumini i ferro. En el cas d’estudi, 
s’escull el sulfat d’alúmina i les reaccions que es porten a terme són les 

següents: 

 

                                          

 

                                   

 

                                             

 

                                 

 

 

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA COAGULACIÓ 

 
 pH: És un factor crític en el procés de coagulació. Sempre hi ha un interval 

de pH en el que el coagulant específic treballa millor, que coincideix amb 
el mínim de solubilitat dels ions metàl·lics del coagulant utilitzat. Per tal 
d’adaptar el pH al marge òptim es regula amb els següents compostos: 
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- pH inferior a l’òptim: La solució té un caràcter massa àcid, així que 

s’han d’utilitzar bases per tal de fer augmentar el seu valor. 
Normalment en potabilització d’aigües s’utilitza la cal apagada. 

- pH superior a l’òptim: Cas contrari a l’anterior. Ara la solució té un 

caràcter basic, així que és necessari regular-la amb algun àcid. 
Normalment s’utilitza àcid sulfúric.    

 
 Agitació ràpida de la mescla: Distribueix més uniformement el producte 

químic i augmenta les oportunitats de contacte entre les partícules. 

 
 Tipus i quantitat de coagulant 

 

Les dosis de coagulant oscil·len entre 10-150 g/m3 ( expressat en producte 

comercial) segons la qualitat de l’aigua bruta. 

 

 

Taula 27: Necessitat de coagulant depenent de l’aigua bruta 

TIPUS D'AIGUA 

FORMA DE COAGULACIÓ 

REQUERIDA 

Baixa concentració de col·loides, 

baixa alcalinitat 

Alta dosi de coagulants. Afegir 

alcalinitat o partícules 

Baixa concentració de col·loides, 

alta alcalinitat 

Alta dosi de coagulants. Afegir 

partícules 

Alta concentració de col·loides, 

baixa alcalinitat 

Increment dependent amb 

concentració de partícules. Afegir 

alcalinitat 

Alta concentració de col·loides, 

alta alcalinitat 

Increment dependent amb 

concentració de partícules.  

 

Coagulant escollit: Sulfat d’alumini. 

Com s’ha dit anteriorment, i tenint en compte els resultats de l’estudi de la 
qualitat de l’aigua, amb un valor baix de terbolesa, es calcula la concentració 

necessària de coagulant mitjançant l’estequiometria de les reaccions, contant 
amb les concentracions dels carbonats com a partida. Així la quantitat de sulfat 

d’alumini necessària és la següent: 

 

Taula 28: Necessitat de coagulant 

Necessitat de Al(SO4)3 (g/s) 4,26 

Necessitat de Al(SO4)3 (kg/h) 15,35 

 

El càlcul de la dosi s’ha portat a terme mitjançant els coeficients estequiomètrics 
presents a les reaccions químiques que s’han de portar a terme. 
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2.4.2. Controlador de pH 

El pH és una mesura quantitativa de l’acidesa o basicitat d’una solució, que és 
donada per l’activitat dels ions hidroni presents en la dissolució. Es defineix com 

a menys el logaritme decimal de dita activitat. El pOH és l’escala inversa i es 
basa en la presència d’ions hidròxid del sistema. 

 

           
     

               

 

El pH es basa en una escala de 1 a 14 i reparteix el comportament de la 

dissolució de la forma següent: 

 

 Amb un pH comprès en valors de 1 a 7 la solució té propietats àcides. 
 Amb un pH de valor 7, la solució és neutre. 
 Amb un pH comprès entre 7 i 14 la solució té propietats bàsiques. 

 

L’aigua es troba parcialment ionitzada a la natura seguint un equilibri com el 

següent: 

        
      

 

             
         

 

La Kw és la constant d’equilibri de la reacció. Si s’apliquen els logaritmes a 
l’expressió de Kw i es tenen en compte les dues equacions de pH i pOH s’arriba a 

la següent fórmula: 

          

 

Per tant, reduir o augmentar el pH és afegir ions hidroni o ions hidròxid. Per 
reduir el pH s’utilitzen àcids, que són substàncies que aporten hidroni al sistema. 

Per a augmentar-lo, s’utilitza una base, que són substàncies que aporten ions 
hidròxid al sistema. 

Per reduir el pH s’utilitza una solució de concentració 33% d’àcid clorhídric que 

es comporta seguint la reacció química següent: 

 

               
  

 

És un àcid fort que es dissocia completament. Apart, com es veurà a l’apartat de 
cloració és un reductor i bactericida, així que compleix diverses funcions. Apart, 
el recompte de clorurs presents en l’aigua a tractar és baix. 

 

Si en canvi es necessita augmentar el pH s’utilitza cal apaga NaOH en forma de 

sòlid amb una riquesa del 100%. La reacció química de l’operació és la següent: 
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L’aigua a tractar entra amb un pH bàsic de valor 8,4. És necessari baixar-lo ja 
que el rang òptim de pH per a la coagulació és de l’ordre de 6 a 7,5. Per tant, 
s’ha de dimensionar una dosificació periòdica d’àcid per tal de reduir-lo. Es 

calcularà la dosi en funció d’obtenir un pH de valor 7.  

 

La dosi necessària es calcula tenint en compte l’increment desitjat de pH. Es 
calcula la necessitat d’ions hidroni a afegir per reduir el pH. 

 

Taula 29: Concentracions hidroni 

 

Concentració Molar Hidroni 

Concentració Hidròni pH 7 9,12E-04 

Concentració Hidròni pH 8,4 2,25E-04 

Increment concentració 6,87E-04 

 

Conegut l’increment d’hidroni necessari, el cabal de cada tanc de mescla i tenint 

en compte les propietats de la solució de l’àcid clorhídric comercial i de la seva 
reacció de dissociació, es pot calcular el cabal necessari de la solució comercial a 

dosificar:  

 

Taula 30: Cabal de la dissolució d’àcid clorhídric 

 

QUANTITAT NECESSÀRIA 

SOLUCIÓ ÀCID CLORHÍDRIC 

(ml/s) 2,65 

  

 

MESCLADOR MITJANÇANT UN ABOCADOR RECTANGULAR 

Aquesta unitat consisteix en un canal rectangular amb un abocador rectangular 
sense contraccions a tot l’ample del canal. 

 

Figura 19: Esquema abocador mesclador 
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La làmina d’aigua que s’aboca, després de passar per l’abocador, toca el fons del 
canal a la secció 1, a una distància Lm de l’abocador. Quan la làmina d’aigua toca 
el fons, es divideix en una corrent principal que es mou cap endavant, i una 

corrent secundaria que retorna. Per evitar l’efecte perjudicial de la zona morta 
que forma l’abocador de parets verticals, es recomana el disseny de al figura 14. 

La distància Lm pot ser calculada mitjançant l’equació de Scimeni: 

 

                   

 

La longitud de la mescla (L) es calcula mitjançant la següent equació: 

 

            

 

Per el càlcul del gradient de velocitat és necessari conèixer l’energia consumida 

en el ressalt. L’alçada d’aigua en aquesta secció (h1) està relacionada amb 
l’alçada crítica mitjançant la següent equació: 

 

   
     

      
 
  

 

        
 

 

      

              

On 
- Q = Cabal de disseny (m3/h) 
- q = Cabal unitari (m3/s/m) 

 

La H es calcula en funció del cabal unitari de la següent forma: 

            

La velocitat de les seccions depenen del cabal unitari i de l’alçada de l’aigua en 
cada secció. La formula global és la següent: 

      

 

L’alçada de l’aigua en la secció 2 depèn del nombre de Froude de la secció 1. El 
nombre de Froude és la relació entre les forces d’inèrcia i de la gravetat, i es 
calcula de la forma següent: 

         

Així dons, la forma de calcular l’alçada de l’aigua en la secció 2 és la següent: 
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Per últim és necessari conèixer les pèrdues de càrrega del ressalt i es fa de la 

forma següent: 

   
        

       
 

Gradient de velocitat es calcula de la forma següent: 

   
 

 
      

  

 
     

I el temps de mescla: 

              

 

 

 

 

2.4.3. Disseny de canal i abocador per 
coagulació 

Amb les equacions que hem vist anteriorment es procedeix al dimensionament 

del sistema compost del canal d’arribada i l’abocador. 

Els paràmetres per al dimensionament son els següents: 

Taula 31: Paràmetres disseny canal i abocador 

PARÀMETRES 

Nombre de canals 3 

Cabal per canal (m3/h) 125,61 

Ample del canal (m) 1,5 

H (tirant d'aigua) (m) 0,05 

Alçada de l'abocador (m) 0,7 

 

Amb els paràmetres anteriors, i les equacions, ja podem fer el disseny del canal 

d’arribada i també de l’abocador: 

Taula 32: Dimensions canal arribada 

DIMENSIONAMENT CANAL ARRIBADA 

Alçada canal (m) 0,75 

Cabal (m3/h) 125,61 

Amplitud canal (m) 1,5 

Radi hidràulic canal (m) 0,38 

Velocitat d'aproximació (m/s) 2,83 

Pendent canal (m) 0,005 

 

Taula 33: Dimensions de l’abocador 

DIMENSIONAMENT 

Alçada crítica (m) 0,038 
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Alçada secció 1 aigua (m) 0,012 

Velocitat aigua secció 1 (m/s) 2,967 

Nombre de Froude  8,734 

Alçada aigua secció 2 (m) 0,140 

Velocitat aigua a la secció 2 

(m/s) 0,167 

Longitud ressalt (m) 0,766 

Distància abocador a secció 1 

(m) 0,219 

Pèrdua de càrrega del ressalt 

(mca) 0,318 

Gradient de velocitat (s-1) 1261,64 

Temps de mescla (s) 0,49 

 

Es pot comprovar un correcte dimensionament, ja que el gradient de velocitat i el 
temps de mescla donen els valors esperats. 

 

2.4.4. Floculació 

La floculació es correspon amb la coagulació. Després d’afegir el coagulant 

comencen a aparèixer els flòculs, que són les partícules coagulades que es van 

agrupant. Però moltes de les substàncies que són aptes per acabar floculant, 

necessiten d’un temps més gran, de l’ordre de 15 a 60 min. 

Així que mentre a l’etapa de coagulació interessava tenir un gradient de velocitat 

molt gran, ara interessa el contrari. De la mateixa forma per el temps de 

contacte. 

Igualment el sistema ha d’estar en moviment, per tal que les partícules puguin 

estar en contacte i interactuar entre elles per formar més flòculs. 

Es dissenyarà un floculador de tipus canal sinusoïdal. 

 

Figura 20: Floculador de tipus sinusoïdal  
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Es dissenya com una canalització a velocitat constant i poc pendent. 

S’ha de contar en que a les corbes el pendent ha de ser més gran, per mantenir la 

velocitat ja que no interessa reduir l’àrea i augmentar la velocitat. 

Així dons podem diferenciar dues zones. La zona corba on es produeix el canvi de sentit i 

la zona longitudinal. 

 

 

2.4.5. Dimensionament floculador 

 

 Es dimensiona per 4 floculadors treballant en paral·lel i un fora de servei. Els 

paràmetres de l’operació són els següents: 

 

Taula 34: Paràmetres per dissenyar el canal sinusoïdal 

PARÀMETRES 

Velocitat de l'aigua (m/s) 1 

Temps de residència (min) 15 

Nombre d'unitats 3 

Cabal per unitat (m3/h) 125,61 

Pendent zona longitudinal 0,003 

Pendent corba 0,005 

n (Manning) 0,013 

Amplada canal zona longitudinal (m) 0,4 

Amplada canal zona corba (m) 0,3 

Longitud L (m) 10 

 

La longitud L es correspon amb la suma d’una longitud recta i dos amplades 
corbes. 

Busquem els radis hidràulics tant de la zona longitudinal com de les corbes, i 
obtenim l’alçada d’aigua de cada tram: 

 

Taula 35: Radi hidràulic i alçada per cada tram 

Radi hidràulic zona longitudinal (m) 0,12 

Radi hidràulic zona corba (m) 0,08 

Alçada aigua zona longitudinal (m) 0,27 

Alçada aigua zona corba (m) 0,17 

 

El nombre necessari de canals paral·lels per assegurar un correcte dimensionament és el 

següent: 
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Taula 36: Nombre de canals i pèrdua de càrrega del floculador 

Volum aigua a tractar / unitat (m3) 31,40 

Llargària (m) 11,59 

Nº CANALS 29,00 

Pèrdua de càrrega (m) 0,14 

 

Cada floculador tindrà un longitud de 10 m i una llargària de 8,69 metres i seran 
necessaris 22 canals. 

 

 

 

2.5. Sedimentador  

2.5.1. Model teòric sedimentador 

 

Figura 21: Esquema d’un sedimentador 

 

Com es pot observar a la imatge, estructuralment és molt semblant al 
desarenador, així que molts càlculs es comparteixen, sobretot en el disseny del 

tanc de sedimentació. 

 

Els sedimentadors es dissenyen per tal d’eliminar partícules de diàmetre comprès 

entre 0,2 mm i 0,005 mm. A l’esquema d’una planta potabilitzadora van ubicats 
darrere de la coagulació i la floculació, per tal de sedimentar els flòculs formats. 
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S’han de tenir presents, però, uns paràmetres de disseny addicionals: 

 El temps de retenció ha d’estar comprès entre 2 i 6 hores. 
 Relacions geomètriques: 

-   
 

 
    relació entre la longitud del tanc i l’amplària del mateix 

-   
 

 
     relació entre la longitud del tanc i l’alçada 

- 
 

 
 

 

  
 

 

Com a punt més diferenciat amb el desarenador, es que com es pot veure en la 
imatge anterior, el sedimentador incorpora una pantalla difusora, que actua com 

a filtre addicional. 

 

S’ha de determinar el temps de sedimentació: 

   
    

 
 

 

Figura 22: Pantalla difusora del sedimentador 

 

Per al disseny de la mateixa, també s’han de tenir en compte uns paràmetres de 
disseny: 

 La ubicació de la pantalla difusora ha de trobar-se entre 0,7 i 1 metre de 
distància de la paret d’entrada.  

 Els orificis més alts de la paret difusora han d’estar a 1/5 o 1/6 de l’alçada 

(h) a partir de la superfície de l’aigua i els més baixos entre 1 / 4 o 1/5 de 
l’alçada (h) a partir de la superfície de fons. 

 La velocitat de pas per els orificis no ha de superar els 0,15 m/s. 

 

Per efectuar el disseny de la pantalla difusora s’ha de tenir en compte l’àrea de 

pas del fluid: 
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- A0 = Àrea dels orificis (m2) 
- Q = Cabal de disseny (m3/s) 

- V = Velocitat de pas per els orificis (m/s) 

 

També és necessari conèixer el nombre d’orificis, per la qual cosa necessitem 
l’àrea de cada orifici:  

   
     

 
              

  

  
 

- a0 = Àrea de cada orifici (m2) 
- do = Diàmetre dels orificis (m) 

 

Per últim es necessari conèixer com distribuir els orificis a la pantalla 
uniformement. En primer lloc s’ha de conèixer l’alçada de la pantalla tenin en 

compte els criteris mencionats anteriorment: 

               

- hp = Alçada de la pantalla (m) 
- h = Alçada sedimentador (m) 
- d1 = Distància de la pantalla a la superfície (m) 

- d2 = Distància de la pantalla al fons del sedimentador (m) 

 

S’assumeix per al disseny un nombre de files i un nombre de columnes i s’obté: 

    
  

  
            

          

 
 

- nf = Nombre de files 
- nc = Nombre de columnes 

- a1 = Espaiament entre files (m) 
- a2 = Espaiament entre columnes (m) 

 

2.5.2. Dimensionat del sedimentador 

Per tal de disminuir la longitud, i fer complir tots els paràmetres de disseny, es 

dimensiona un sistema de sedimentació de 3 + 1, es a dir, 3 sedimentadors 
funcionant a la vegada i un de repòs, per operar quan un dels altres estigui en 

neteja o en manteniment. 

 

Els sedimentadors es dimensionen per tal de que es produeixi una sedimentació 

de partícules de 0,05 cm de diàmetre, i amb els següents paràmetres de 
disseny: 

 

Taula 37: Paràmetres de disseny del sedimentador 

PARÀMETRES DE DISSENY 

Diàmetre de les partícules a sedimentar (m) 5,00E-05 

Velocitat de sedimentació (m/s) 1,50E-03 
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Alçada tanc (m) 2 

Amplitud (m) 2,5 

Cabal de disseny (m3/s) 0,03 

Nombre d'unitats  3+1 

Longitud separació pantalla difusora (m) 1 

Nombre d'orificis 100 

Densitat partícula sòlida (kg/m3) 2100 

 

Com s’ha comentat anteriorment, per al correcte dimensionament s’han de 
complir un seguit de consideracions geomètriques addicionals: 

 

Taula 38: Consideracions per al dimensionament 

TANC DEL SEDIMENTADOR 

Area superficial (m2) 23,288 

Longitud sedimentació (m) 9,315 

Longitud total (m) 10,315 

3 < L/b < 6 4,126 

5 < L/h < 20 5,158 

Temps de sedimentació (min) 22,248 

Velocitat aigua (m/s) 0,007 

 

Es comprova que aquestes consideracions addicionals es compleixen 
satisfactòriament. 

 

Amb els paràmetres citats anteriorment ja podem començar el càlcul de les 
dimensions del sedimentador, de la placa deflectora i de l’abocador: 

 

Taula 39: Dimensions del tanc del sedimentador 

MESURES TANC SEDIMENTADOR 
(DESPRÉS DE LA PANTALLA DIFUSORA) 

LONGITUD (m) 9,32 

ALÇADA (m) 2,00 

AMPLE (m) 2,50 

 

 

Les dimensions per al correcte disseny de l’abocador són les següents: 
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Taula 40: Dimensions de l’abocador 

ABOCADOR 

Alçada de l'aigua a l'abocador (m) 0,04 

Velocitat de sortida de l'aigua (m/s) 0,36 

 

 

I per últim les dimensions de la pantalla difusora han de ser les següents: 

 

Taula 41: Dimensions pantalla difusora 

PANTALLA DIFUSORA  

Velocitat de pas (m/s) 0,1 

Àrea dels orificis (m2) 0,35 

Diàmetre orificis (m) 0,09 

Àrea 1 orifici (m2) 0,01 

Nombre orificis  50 

Distància dels orificis a la superfície (m) 0,4 

Distància dels orificis al fons del tanc (m) 0,4 

Alçada porosa de la pantalla (m) 0,4 

Nombre de files  5 

Nombre de columnes 10 

Espaiament entre les files (m) 0,08 

Espaiament entre les columnes (m) 0,25 

 

 

2.6. Filtració       
     

La filtració és l’operació unitària on el component sòlid insoluble d’una suspensió 

sòlid-líquid és separat del component líquid quan aquest passa a través d’una 
membrana porosa que retè a les partícules sòlides corrent amunt, o dintre de la 
seva estructura, o ambdós casos. 

 

Hi ha diferents tipus de filtració, depenent de la mida de les partícules que poden 

retenir. 
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Figura 23: Tipus de filtracions i rang de materials a retenir 

 

 A la  filtració convencional podem agrupar els filtres de sorra i els de carbó 

actiu. 
 La microfiltració, ultrafiltració i nanofiltració són els coneguts com a filtre 

de membranes. 
 Per últim tenim els filtres d’osmosi inversa. 

 

Es necessari aplicar una força externa al fluid perquè aquest superi la resistència 
que oposa el seu trànsit per el medi filtrant. En conseqüència es crea un 

diferencial de pressió a través del filtre. La resistència és deguda al medi filtrant, 
unida a la resistència de la torta que es va acumulant. 

 

En les etapes inicials de la filtració, les primeres partícules sòlides que entren en 
contacte amb el medi filtrant s’incrusten en el mateix, i redueixen l’àrea 

superficial per on flueix el líquid, augmentant la resistència. Conforme avança la 
filtració, una capa de sòlids s’acumula augmentant de dimensió amb el pas del 

temps, a la cara orientada al líquid que entra al medi filtrant. La torta que es va 
formant, s’integra completament en el medi filtrant, adoptant la mateixa funció 
que el mateix. 

 

El principi teòric de la filtració es fonamenta a la quantificació de la relació bàsica 

de velocitat d’un fluid: 
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On la força impulsora F pot ser la força de la gravetat, l’empenta d’una bomba a 

pressió o la força centrífuga, mentre que la resistència R és la suma de la que 
ofereix el medi filtrant i la torta de sòlid que es va formant. 

 

La resistència de la torta s’obté de multiplicar la resistència específica de la torta, 
que és la seva resistència per unitat de grossor, per el grossor. Les resistències 

del medi filtrant i de la torta es combinen en una sola resistència, que es 
denomina la resistència del filtre, la qual convé expressar en termes d’un grossor 
fictici de la torta. El flux volumètric que travessa el filtre (dV/dO) està donat per: 

 

  

  
 

    

 
 

 

On la resistència del fluid a través d’un medi filtrant R és proporcional a la 
viscositat del fluid: 

 

           

 

On α és la resistència específica de la torta expressada en m-2, Lt és el grossor 
de la torta i L és el grossor del medi filtrant, A és l’àrea superficial del filtre i ∆P 
és la caiguda de pressió a través del filtre. Si es coneix la tasa de flux del líquid, 

el contingut en sòlids i suposant que tots els sòlids queden retinguts al medi 
filtrant, es pot calcular el grosor de la torta Lt de la forma següent: 

 

   
   

 
 

 

C és una fracció del contingut de sòlids per unitat de volum líquid, V és el volum 
de fluid que ha passat a través del filtre i A és l’àrea superficial sobre la que es 

forma la torta. Si a més es pren el producte de la resistència específica de la 
torta i el medi per el grossor equivalent del medi filtrant com un paràmetre únic 
que representi la resistència d’aquest element medi Rm, trobem la coneguda 

com “equació mestre de la filtració”. 

 

  

  
 

 

   
  
     

 
     

 

 
 

 
- Q = Flux volumètric, cabal 

- t = Temps de filtrat 
- V = Volum de filtrat 
- A = Àrea del medi filtrant 

- ∆P = Caiguda de pressió 
- C = Concentració del sòlid en el filtrat 

- Rm = Resistència del medi filtrant 
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Figura 24: Esquema filtre de sorra o carbó actiu 

 

 

2.6.1. Filtre de sorra 

La filtració s’identifica per la velocitat de pas de l’aigua a través del medi filtrant, 

mesurada com a càrrega superficial CS, es a dir, el quocient entre el cabal Q i 
l’àrea filtrant Af: 

               
 

  
 

 

També és necessari conèixer el nombre de filtres necessaris, per saber el cabal a 
tractar per cadascun. Morril i Wallace van proposar la següent equació:  

           

- N = Nombre de filtres 
- Q = Cabal total a filtrar (m3/dia) 

 

Els filtres usualment es dissenyen de planta quadrada o rectangular. Les 
dimensions usualment s’adapten tenint en compte la geometria d’altres etapes 

de la planta, a fi de poder aprofitar murs d’altres unitats, per aconseguir la 
màxima economia de l’estructura. 

 

 
 

   

  
           

 

 
   

- b = Ample de l’àrea superficial (m) 
- L = Longitud del filtre (m) 
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Taula 42: Criteris generals del disseny dels filtres de sorra 

CRITERIS GENERALS DE DISSENY 

PARÀMETRE VALOR 

CÀRREGA SUPERFICIAL (CS m3/m2·d) 120 

Velocitat òptima de rentat 
0.8 - 1.2 m/min 

13 - 20 mm/s 

Temps de rentat  5 - 15 min 

Profunditat del medi  

0.6 - 0.75 m 

0.4 - 0.6 antracita 

0.15 - 0.30 sorra 

Profunditat de la grava 0.3 - 0.45 m 

Pèrdua de càrrega  2.4 - 3 m 

Percentatge d'aigua de rentat  2 - 6 % 

Separació entre canaletes  1.5 - 2.1 m 

 

 

Entre els valors dels paràmetres anteriors s’escull el següent: 

 

Taula 43 : Paràmetres per el disseny del filtre de sorra 

VALORS ADOPTATS 

MAGNITUD VALOR 

Cabal horari (m3/h) 376,82 

CÀRREGA SUPERFICIAL (m3/m2·dia) 120 

CÀRREGA SUPERFICIAL (m3/m2·s) 0,002 

Disseny  4+1 

Profunditat del medi (m) 0,7 

Profunditat antracita (m) 0,4 

Profunditat sorra (m) 0,3 

Profunditat grava (m) 0,35 

Pèrdua de càrrega (m) 2,6 

 

 

El model que s’ha de seguir s’ha de calcular l’`rea total de filtració necessària, i 
repartir-la en funció del nombre de filtres que operen a la vegada. També s’han 

de complir les consideracions respecte la longitud i la amplitud del filtre: 
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Taula 44: Consideracions per el dimensionat dels filtres 

CÀLCULS I CONSIDERACIONS 

MAGNITUD VALOR  

Numero de filtres 4 

Cabal per filtre (m3/h) 94,20 

Àrea total de filtració (m2) 50,24 

Ample  2,80 

Àrea per filtre (m2) 12,56 

Longitud (m) 4,48 

 

 

Així dons, les dimensions per cada unitat de filtració són les següents: 

 

Taula 45: Dimensions a considerar en el filtre de sorra 

DIMENSIONS FILTRE 

Nº DE FILTRES  4 

DISSENY FILTRACIÓ 4+1 

CABAL PER FILTRE (m3/h) 94,20 

ÀREA PER FILTRE (m2) 12,56 

LONGITUD (m) 4,48 

AMPLITUD (m) 2,80 

ALÇADA ENTRADA (respecte filtre, m) 0,5 

ALÇADA FILTRE (m) 1,05 

PÈRDUA DE CÀRREGA (m) 2,6 

 

 

 

2.7. PRECLORACIÓ 

El clor reuneix la majoria de les qualitats de desinfectant ideal. Té diferents 
objectius  en el tractament de potabilització d’aigües:  

 La destrucció dels microorganismes per la seva acció germicida.  
 La oxidació de substàncies inorgàniques reduïdes com el ferro, el 

manganès o l’anió sulfur.  
 Destrucció de compostos que provoquen olor i sabor.  
 Té un efecte coadjuvant en la coagulació. 

 

Com es pot veure, el clor té moltes funcions dintre de la potabilització encara 

que avui dia encara es desconeix el mecanisme d’acció desinfectant del clor.  

 

L’àcid hipoclorós, que és l’agent desinfectant, apareix per la hidròlisi del clor 

molecular: 
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L’acció germicida es deu a l’aparició de clor naixent quan es forma l’àcid 
hipoclorós: 

                    

 

L’acció oxidant es deu a que quan es descompon l’àcid hipoclorós apareix oxigen 

naixent, i aquesta espècie s’encarrega de l’oxidació derivada de l’adició de clor al 
sistema: 

            

 

En el cas d’hipoclorits de sodi o calci, en dissolució aquosa es dissocien seguint 

els equilibris següents: 

                    

                           

 

Aquest àcid hipoclorós es dissocia en l’ió hipoclorit seguint el següent equilibri i 
té la següent constant d’equilibri de dissociació: 

                     
    

         

      
          

 

 

Figura 25: Presencia de l’esp cie de clor respecte el pH 

 

Com es pot veure a la imatge, no coincideix el moment a la igualtat entre l’ió 
hipoclorit i l’acid hipoclorós a un pH neutre, sinó a 7.5, que encara ser gairebé 

neutre comença a ser bàsic. 

Per tal de potabilitzar aigua interessa l’àcid hipoclorós, així que potser convé 
estudiar realitzar un reajustament del pH. 
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Taula 46: Dosificació de clor 

Aplicació  Dosi pH Òptim 

Temps de 

reacció Efectivitat 

Ferro 0,62 mg/mg Fe 7 < 1 h Bona 

Manganès 1,29 

mg/mg 

Mn 7-9 1-3h Cinètica lenta 

Creixement 

biològic 1,2 mg/L 6-8   Bona 

Olor/sabor Variable 6-8 Variable Variable 

Eliminació color Variable 4-6,8 Minuts Bona 

 

Si la situació fos inversa i s’hagués de declorar l’aigua de tractament, s’utilitzaran 
els següents compostos:  

 

Taula 47: Agents per eliminar clor 

Producte 

Dosis 

màxima 

(mg/L) 

Neutralització 

(ppm/ppm 

CL2) 

Alcalinitat 

consumida 

(ppm) 

Anhídrid Sulfurós 20 0,9 2,8 

Bisulfit sòdic 4 1,46 1,38 

Metabisulfit sòdic 3,5 1,34 1,5 

Sulfit sòdic 7 1,77 1,38 

Sulfit càlcic 5 1,069 - 

Carbó actiu - 0,085 2,1 

 

 

 

L’objectiu d’aquesta etapa és l’eliminació de ferro i manganès dissolts en l’aigua. 

El ferro i el manganès són elements comuns a la superfície de la terra. A mesura 
que l’aigua filtra per el terra i les pedres pot dissoldre aquests minerals. Apart el 

ferro pot procedir de canonades del mateix material per erosió. 

 

Els nivells màxims d’aquests contaminants en l’aigua de sortida són de 0,2 i 0,05 

mg/L respectivament. El procés que garanteix la seva eliminació és la oxidació 
mitjançant clor i el posterior filtrat per carbó actiu. 

 

Per una bona oxidació amb clor el pH ha d’estar comprès entre valors de 6 i 7,5 i 
l’aigua ha de tenir un temps de contacte mínim de 20 minuts. 
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S’ha de tenir en compte l’alliberament de protons, que poden acidificar el medi. 

 

 

 

 

2.7.1. Disseny dosificació clor 

Degut al temps de contacte, es pot obtenir el volum necessari de la forma 
següent: 

 

  
 

 
 

 

La necessitat de clor ve marcada per la concentració de magnesi i ferro de 
l’entrada de l’ETAP: 

Taula 48: Concentració ferro i manganès  

  

ENTRADA SORTIDA ETAP 

Ferro μg/l 250 200 

Manganès μg/l 100 50 

 

el clor s’obtindrà de forma comercial, que serà en una solució aquosa d’hipoclorit 
sòdic que té un 12,38 de clor pur. La fitxa de seguretat del compost s’adjunta als 

annexos del present informe 

 

La necessitat d’hipoclorit sòdic comercial és la següent: 

 

Taula 49: Necessitat d’hipoclorit sòdic a màxim cabal 

Necessitat de clor (μg/l) 225 

Dosificació necessària d'hipoclorit (l/h) 5,48 

 

L’hipoclorit sòdic serà addicionat en un reactor CSTR o de tanc agitat. Les 
dimensions del tanc són les següents: 

 

Taula 50: Dimensions tanc agitat 

DISSENY TANC AGITAT 

Cabal tanc (m3/h) 125,61 

Temps retenció (s) 30 

Volum Tanc (m3) 1,05 
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Alçada (m) 3 

Diàmetre (m) 2,09 

 

Els nostres paràmetres per al disseny seran el temps de residencia i el cabal, que 
obligaran a un nombre de tancs determinat. 

 

En el cas del present disseny, ja s’ha dimensionat el tanc per garantir el mateix 

cabal que els filtres de carbó actiu. Així cada tanc abocarà directament a un filtre 
concret. 

 

 

2.8. Filtre de carbó actiu 

El principi de funcionament és molt semblant al del filtre de sorra. El carbó actiu 
s’utilitzarà per fixar a la seva superfície molècules orgàniques mitjançant 

l’adsorció. La adsorció és un procés per el qual les molècules que superficialment 
es troben sotmeses a forces desequilibrades s’uneixen a altres molècules per 

compensar-se. Aquestes forces es coneixen com les forces de Van der Walls, són 
de proximitat gran, i menyspreables a distàncies majors de dos capes 
moleculars, per el que no s’absorbeix més que una capa de molècules. 

 

Com el principal factor que influeix en el rendiment de l’adsorció és la força 

superficial, el carbó actiu es troba en forma de gra, així s’aprofita de forma més 
eficient la superfície del carbó en contacte amb l’aigua amb respecte de tot el 
volum de carbó actiu. 

 

D’aquesta forma parlem de dos tipus de densitat: la densitat real, que serà la 

densitat pròpia de cada gra per separat i la densitat aparent, que serà la densitat 
proporcionada per el conjunt de gran tenint en compte que aquests no s’apilaran 
de forma homogènia, proporcionant una densitat més petita a la densitat real. 

 

Com en el cas dels filtres de sorra, els filtres de carbó també arriben a la 

saturació després del seu ús reiterat. Per el que serà necessari el seu rentat a 
contracorrent. 

 

2.8.1. Disseny sistema de filtrat de carbó actiu 

Igual que amb el filtre de sorra, el paràmetre de la velocitat de filtració és 

essencial per al dimensionament.  

Les equacions de disseny són les mateixes que per al filtre de sorra. La diferència 

està en que suposem un temps de residència comprès entre 5 a 60 min segons 
normativa, a partir del qual obtenim l’alçada del filtre. 
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La filtració s’identifica per la velocitat de pas de l’aigua a través del medi filtrant, 

mesurada com a càrrega superficial CS, es a dir, el quocient entre el cabal Q i 
l’àrea filtrant Af: 

             
 

  
 

 

També és necessari conèixer el nombre de filtres necessaris, per saber el cabal a 
tractar per cadascun. Morril i Wallace van proposar la següent equació:  

           

- N = Nombre de filtres 
- Q = Cabal total a filtrar (m3/dia) 

 

Els filtres usualment es dissenyen de planta quadrada o rectangular. Les 
dimensions usualment s’adapten tenint en compte la geometria d’altres etapes 

de la planta, a fi de poder aprofitar murs d’altres unitats, per aconseguir la 
màxima economia de l’estructura. 

 

 
 

   

  
           

 

 
   

 
- b = Ample de l’àrea superficial (m) 
- L = Longitud del filtre (m) 

 

2.8.2. Disseny filtre carbó actiu 

Es dissenyen 4+1 unitats. 

Per al correcte dimensionament es dissenya el filtre amb un temps de retenció de 

l’aigua comprés entre 15 i 60 min i una velocitat de filtració compresa entre 15 i 
25. Els paràmetres de disseny són els següents: 

 

Taula 51: Paràmetres per el disseny d’un filtre de carbó actiu 

PARÀMETRES DISSENY 

Velocitat de filtració (m3/m2·dia) 15-25 

Temps de permanència al filtre (min) 15-60 

Cabal de disseny (m3/h) 376,82 

Nombre d'unitats 3 

Àrea total de filtració (m2) 274,05 

 

S’adopta una velocitat de filtració de 22 m3/m2·dia i un temps de residència al 
filtre de 20 minuts. Les dimensions de la zona de filtració són les següents: 
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Taula 52: Dimensions zona de filtració 

DIMENSIONS DE LA FILTRACIÓ 

Cabal de disseny (m3/h) 376,82 

Àrea total de filtració (m2) 274,05 

Numero de filtres 3+1 

 

I per cada filtre, són les següents: 

 

Taula 53: Dimensions filtre de carbó actiu 

DIMENSIONS CARBÓ ACTIU 

MAGNITUD VALOR  

Numero de filtres 3 

Cabal per filtre (m3/h) 125,61 

Ample  7,80 

Àrea per filtre (m2) 91,35 

Longitud (m) 11,71 

Volum del filtre (m3) 41,87 

Alçada filtre (m) 0,46 

Pèrdua de càrrega (m) 1,6 

Espessor de carbó actiu (m) 0,1 

 

 

 

2.9. Cloració i dipòsits finals 

2.9.1. Cloració 

La cloració ara servirà per desinfectar l’aigua. Les espècies orgàniques presents 

en l’aigua normalment provenen d’abocaments fecals, i són perjudicials per la 

salut. Així que s’han d’eliminar. També les colònies i les algues. Si es mira 

l’anàlisi d’aigües, es pot veure la seva concentració. 

 

Taula 55: Matèria orgànica 

  

ENTRADA ETAP SORTIDA ETAP 

Bactèries coliformes totals ufc/100ml 300 0 

Clostridium parfringens ufc/10ml 0 0 

Recompte colònies 22º ufc/ml 3,30E+04 100 

Enterococos ufc/10ml 0 0 

Escherichia Coli ufc/10ml 0 0 
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Com s’ha explicat prèviament, el clor té unes característiques molt altes com a 

desinfectant, així que se l’escull per portar a terme la desinfecció.  

Ufc és una unitat de mesura que expressa les unitats formadores de colònies. 

Indica el grau de contaminació microbiològica en un ambient. 

Per aconseguir una bona homogeneïtzació de la mescla, s’escull un sistema de 

tanc d’agitació. En aquest cas s’escull un reactor comercial del tipus tanc agitat. 

Es marca una necessitat de clor de 2 ppm. 

La necessitat d’hipoclorit és la següent: 

Taula 56: Necessitat d’hipoclorit 

Necessitat de clor (μg/l) 200 

Dosificació necessària d'hipoclorit (l/h) 4,87003231 

 

El disseny dels tancs es realitza amb el mateix temps de retenció que els previs 

als filtres de sorra. 

 

Per últim només queda dimensionar el dipòsit final, des d’on s’enviarà l’aigua 

potabilitzada cap a la xarxa de distribució. El cabal de la planta és unitari, però 

s’ha de dissenyar un tanc suficientment gran per que no es notin els pics de 

consum, ja que no tota l’aigua es consumeix a la vegada. 

  

2.9.2. Dipòsit final 

Es considera que el bombament cap als dipòsits reguladors de la població és 

constant les 24 h, mentre que la planta treballa 16 h, és a dir, hi ha 8 hores on 

el dipòsit es va buidant a velocitat constant. Així que el volum mínim del dipòsit 

ha de poder donar abastament com a mínim les 8 hores de parada i que després 

de les 16 hores de treball de la planta el volum serà màxim. 

 

El bombament ha de ser el cabal de la planta que és el que satisfà la demanda 

però en 24 h en comptes de 16. El cabal en 24 hores és de 251,5112 m3/h.  

 

Com són 8 les hores de parada, si multipliquem el cabal diari de bombament, per 

les hores de parada, obtenim el volum del tanc per garantir aigua dins del tanc. 

 

Per tant, el volum mínim del tanc ha de ser de 2009,7 m3. S’addiciona 1 hora del 

cabal de bombament per aconseguir un bon funcionament de les bombes 

d’impulsió, amb la qual cosa, el volum total del tanc és de 2260,9125 m3. 

 

Es dissenya de forma rectangular i estarà soterrat sota formigó per evitar 

contaminació.  
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Les dimensions del tanc són les següents: 

 

Taula 57: Dimensions del tanc 

TANC FINAL 

Volum Tanc (m3) 2260,91 

Alçada (m) 15,00 

Ample (m) 10,00 

Longitud (m) 15,07 

 

 

2.10. Esquema general de la planta 

 

Calculats els reactors necessaris per cada etapa, obtenim el diagrama següent: 

 

Figura 26: Esquema planta 

 

Per tenir una idea més acurada es desglossa la imatge anterior depenent dels 

tractaments:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SISTEMA DE CAPTACIÓ: Captació, desarenador i primer bombament. 
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Figura 27: Esquema captació 

 

- PRETRACTAMENT: Coagulació, floculació, sedimentació, els filtres de sorra 

i el bombament secundari. 

 

Figura 28: Esquema del pretractament 

 

- TRACTAMENT: Precloració, filtres de carbó actiu, cloració final i tanc 

mescla final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Esquema tractament 

.
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CAPÍTOL 3: 

OPERACIÓ DE LES 

ETAPES 

El present capítol té l’objectiu de donar les condicions de funcionament i els 

temps d’operació de cadascun dels elements estructurals necessaris calculats 

prèviament, a més de fer les oportunes modificacions geomètriques si fos 

necessari, ja que els càlculs previs comporten només els aspectes relacionats 

amb l’aigua, no l’evacuació dels compostos contaminants o les operacions de 

neteja pròpiament dites. 

 

A les etapes de transport, es considerarà que l’acumulació de contaminants és 

pròxima a zero, ja que s’han dissenyat per aconseguir un règim turbulent del 

aigua, fet que augmenta la seva capacitat d’arrossegament. Encara amb aquesta 

consideració, a les canalitzacions, sobretot prèvies als sedimentadors, es 

recomana un rentat manual una vegada al mes. 

 

3.1. Sistema de captació 

Es realitza l’estructura del tanc de captació en forma tronco piramidal per evitar 

zones mortes a les cantonades del disseny previ, on es podien produïr 

sediments. 

 

La nova estructura pren la forma següent: 
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Figura 30: Distribució tronco piramidal del tanc de captació 

 

Amb la nova distribució es diferencien tres zones amb pendents diferents. La 

immediata a la reixa, la de les cantonades oposades a la reixa, i la platea o nivell 

inferior. La paret del fons es deixa dons completament vertical, i l’alçada, la 

profunditat i la longitud es mantenen. 

 

Les dimensions del nivell inferior es realitzen per orientar l’aigua cap a l’entrada 

de la canonada. Es deixen 5 cm entre l’entrada de l’aigua per la reixa i el 

començament de la caiguda de nivell.  

 

Al realitzar el reajustament, el volum és inferior i per tant, també o és el temps 

de retenció de l’aigua. 

 

Avantatges del model: 

- Reducció de zones mortes on es podien acumular sediments, reduint o 

anul·lant la necessitat de rentats. 

 

Les dimensions per tanc seran les següents: 

 

Taula 58: Dimensions de tanc de captació 

DIMENSIONS DEL TANC 

Longitud del tanc (m) 0,43 

Amplada o profunditat (m) 2,54 

Alçada màxima (m) 0,66 

Alçada reixa (m) 0,30 

 

La longitud inclinada que uneix la zona 1 i la zona 2 és de 2,42 metres. Les 

dimensions de cada zona, amb el pendent necessari, són les següents: 
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Taula 59: Dimensions de les zones diferenciades 

DIMENSIONS ZONA 1 

Longitud inicial (m) 0,43 

Longitud final (m) 0,256 

Pendent  0,14 

Desnivell (m) 0,36 

DIMENSIONS ZONA 2 

Profunditat superior (m) 2,49 

Profunditat inferior (m) 0,1 

Pendent  1,40 

Desnivell (m) 0,36 

 

Com s’ha comentat prèviament, aquest disseny possibilita la reducció de zones 

mortes on és més fàcil l’acumulació de sediments. 

 

Encara que la velocitat de l’aigua de sortida a la canonada és prou gran i el 

temps de residència és petit, convé fer revisions periòdiques del tanc, i en cas de 

ser necessari, dur a terme un rentat manual de l’instal·lació. 

 

3.2. Desarenador 

El desarenador es dissenya com una operació discontínua. En el desarenador va 

augmentant la càrrega de sòlids mentre es porta a terme el procés. Aquests 

sòlids s’han de remoure establint un temps de funcionament predeterminat. 

 

La concentració dels sòlids en aquesta etapa és de 230 mg per cada litre d’aigua 

a tractar, d’una densitat promig de 2650 kg per metre cúbic de sorra, el que 

comporta un cabal de 0,0327 m3/h en volum de sòlids. 

 

Es vol dissenyar el desarenador per cobrir 3 dies de procés, així que la càrrega 

volumètrica de sòlids serà de 1,57 metres cúbics.  

 

S’ha de dissenyar dons un increment d’aquest volum per el desarenador, que es 

realitza de la forma següent: 

 

 

 

 

 

 



 DISSENY I DIMENSIONAMENT D’UNA PLANTA POTABILITZADORA D’AIGUA PER UNA POBLACIÓ 

 

-  78  - 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Esquema desarenador 

 

Es dissenya el sistema incloent una comporta rectangular, per tal d’evacuar gran 

part del sediment sòlid i la totalitat de l’aigua present en el desarenador en el 

moment de la parada. 

 

S’ha de prefixar algunes mesures, s’escull les dimensions de la comporta. Per 

poder calcular el volum de la zona, és necessari conèixer també dues mesures 

addicionals més. S’escull h’ i d1. Les dimensions finals són les següents: 

 

Taula 60: Mesures part sedimentació del desarenador: 

MESURES DE LA 
SEDIMENTACIÓ DEL 

DESARENADOR 

h' 0,5 

d1 0,6 

d2 3,12 

Pendent d1 0,83 

Pendent d2 0,16 

MESURES COMPORTA 

c1 0,2 

c2 0,2 

 

Una vegada buidat el tanc, s’ha de procedir amb una remoció manual del que 

resta dels sòlids sedimentats. 

 

3.3. Coagulació 

D’aquesta etapa el que ha de quedar més clar és la forma d’addició dels reactius. 

S’ha d’afegir un àcid per rebaixar el pH i sulfat d’alumini com agent coagulant. 
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L’àcid escollit és el clorhídric, amb doble objectiu, l’acidificació de la mescla, es a 

dir, la disminució del pH, i el clor de l’àcid, que actua en multitud d’operacions. 

Prové d’una solució 0,1 molar i s’han d’introduir 2,65 ml/s o 9,53 l/h. 

 

Es fa una recerca virtual per trobar algun instrument de dosificació adient en el 

mercat. S’escullen dues bombes dosificadores de la marca BOMDESA amb un 

cabal màxim per unitat de 6 litres hora, però amb l’avantatge de que es pot 

regular. Així es marquen 4,725 litres/hora per cada unitat.  

 

El preu de les unitats és de 169,90 € per unitat. Com són 2 unitats per procés, i 

es tenen 4 processos, i es compraran dues més per tenir recanvi en cas d’averia 

el preu total és de 1699 €. 

 

El sistema es dissenya per una autonomia de 4 dies. L’emmagatzematge de la 

solució d’àcid clorhídric es fa en tancs cilíndrics, 1 tanc per cada línia de 

coagulació. 

Taula 61: Mesura tanc d’àcid clorhídric 

MESURA TANC ÀCID 

CLORHÍDRIC 

Diàmetre (m) 0,8 

Alçada (m) 1,21 

 

Les bombes difusores escollides tenen un sistema d’adducció i impulsió. Amb les 

mesures anteriors dels tancs es garanteix una autonomia de cada línia de 

coagulació de 4 dies. 

 

L’agent coagulant és sulfat d’alúmina, que és un compost sòlid. La dosi de 

dosificació necessària és de 15,35 kg/h. S’escull un dosificant de sòlids de la 

marca FILTEC amb una capacitat de tremuja de 300 litres, que amb la densitat 

del compost (2,67g/m3) assegura un mínim de 3,2 dies de servei, per tant serà 

necessari una recàrrega cada 3 dies. 

 

El preu de les unitats és de 3049,2 €. Són necessàries 4 operatives i s’addiciona 

1 per tenir recanvi en cas de mal funcionament, amb un cost total de 15.246 €. 

 

3.4. Sedimentació 

Igual que en càlcul del desarenador, s’ha de contar augmentar la base del 

sedimentador en funció de la càrrega de sòlids. Suposem que en el desarenador 

ja s’han perdut 13 mg/l de sòlids en suspensió, per tant queden a sedimentar 10 

mg/l, o el que és el mateix, 0.01422 metres cúbics de sòlid per hora. 
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Igual que amb el desarenador, es simula la operació per tenir un temps de 

funcionament ininterromput. En aquest punt, però, també s’ha de contar amb els 

flòculs formats, que normalment suren.  

 

Tal i com s’ha dissenyat el sistema de sedimentació, la pantalla difusora separa 

el tanc en dues parts ben diferenciades. Si l’alçada per sobre del nivell de l’aigua 

és prou gran, els flòculs formats quedaran retinguts a la entrada, fent necessari 

una purga, ja que podrien obstruir o obstaculitzar el nivell d’entrada de l’aigua. 

 

Per evitar-ho, s’instal·la una comporta a la part superior, que s’ajusti el màxim 

possible al nivell de l’aigua, i només puguin caure fora del sedimentador les 

partícules floculades. A aquest fenomen se’l coneix com a decantació. Per 

assegurar que el cabal de sortida del sedimentador cap a la filtració és el de 

disseny, la pantalla de la paret per decantar a de coincidir amb el nivell de l’aigua 

en el temps d’operació. 

 

Per tant s’han de dissenyar dos sistemes, l’abocador superficial per les partícules 

floculades, i una comporta inferior per al buidat del sedimentador per poder 

realitzar la neteja manual. 

 

La part de sedimentació serà molt semblant a la calculada per els desarenadors: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Esquema sedimentador ampliat 

 

Es fa coincidir la comporta d’evacuació amb la pantalla foradada de la forma que 

es pot veure a l’esquema.  

 

Es dissenya per complir 4 dies de servei, amb les dimensions següents: 

 

Taula 62: Mesures de la zona de sedimentació 

MESURES DE SEDIMENTACIÓ 

Temps de retenció (dies) 4 

Volum necessari (m3) 0,94 

Alçada (m) 0,07 
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Pendent sota pantalla difusora 0,10 

Pendent tanc sedimentació 0,01 

MESURES DE LA COMPORTA 

Alçada c2 (m) 0,4 

Longitud (c1) 0,4 

  

Com es pot comprovar, l’alçada requerida no és gaire gran, igual amb els 

pendents, degut a la baixa càrrega de matèria sòlida a sedimentar, i la gran 

longitud necessària per el tanc de sedimentació. 

 

 

3.5. Filtres de sorra 

Els filtres de sorra requereixen evacuar l’aigua mitjançant un drenatge. El 

drenatge dimensionat es compon de dues parts: un falç fons foradat de formigó, 

i un sistema de canonades corrugades que enllacen amb una central que evacua 

l’aigua cap a l’exterior del filtre. 

Per tal de poder fixar la velocitat de sortida de l’aigua, es dissenya que la 

canonada porti l’aigua al nivell inferior d’un abocador, així la velocitat de sortida 

ve marcada per la diferència d’alçada entre el filtre i aquest abocador com es pot 

veure en la figura següent: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Esquema filtre més abocador 

 

Es selecciona la canonada de PVC de diàmetre interior 315 mm, amb una secció 

de 0.099 m2. El cabal a evacuar és de 94.2 m/h, així que la velocitat és de 0.263 

m/h.  
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Si apliquem la fórmula de Torricelli obtenim la diferència d’alçada corresponent 

entre l’alçada màxima de l’aigua en el filtre, i l’alçada màxima en l’abocador. 

Aquest increment d’alçada és el següent: 0.003318 metres, es a dir, 3.32 mm. 

Com es pot comprovar, l’increment d’alçada és molt baix, així que el filtre i 

l’abocador queden gairebé al mateix nivell. 

 

Per tant, el nivell de l’aigua de l’abocador a d’estar 0.003318 metres per sota del 

nivell de l’aigua al filtre, a fi d’autoregular la sortida d’aigua del mateix.  

 

El sistema de dragatge del filtre cobreix tota la part inferior del mateix seguint 

l’esquema següent, per tal de repartir de forma igualitària la recollida d’aigua per 

tota l’àrea, i evitar gradients de velocitat en el filtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Esquema de drenatge 

 

En aquest cas s’obtenen dues incògnites, el nombre de canonades corrugades 

que aporten aigua a la canonada principal, i la distància que les separa. A més 

canonades instal·lades, més uniforme és la captació de l’aigua per tot el nivell 

inferior del filtre.  

 

En alguna pàgina de consulta s’ha trobat que és recomanable que la velocitat de 

les canonades corrugades no superés els 0,3 m/s. El diàmetre de les canonades 
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corrugades és el mateix que el de la canonada principal, unides mitjançant unes 

derivacions dobles planes, amb diàmetre de 200 mm. 

Es dissenya el sistema de drenatge per 4 canonades corrugades a cada cantó de 

la canonada principal amb un total de 8 canonades, així que el sistema queda 

distribuït de la forma següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Disposició final sistema de drenatge 

 

L’operació de neteja i manteniment correspon a una contracorrent, a fi de treure 

la matèria dipositada a la sorra, i evacuar l’aigua de neteja per una comporta. 

 

El temps i la velocitat de neteja es marquen seguint criteris de la forma següent: 

Taula 63: Criteris per el rentat del filtre 

CRITERI DE NETEJA 

Velocitat òptima de rentat (m/s) 0,016 

Temps de rentat (min) 10 

 

La velocitat òptima de rentat és la velocitat ascensional de l’aigua a través del 

filtre, per la qual cosa, sabent l’àrea del filtre, es calcula el cabal necessari, que 

resulta de 0.2 m3/s o 720 m3/h. 

 

Per tal d’introduir l’aigua, es fa mitjançant una bomba centrífuga amb les 

limitacions que s’han estudiat prèviament, com són la velocitat de succió no 
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superior a 1,8 m/s i la d’impulsió no superior a 2,5 m/s. Es dissenya el sistema 

perquè l’aigua entri per el sistema de drenatge del filtre, amb dues vàlvules de 

pas, per controlar l’operació de filtrat i l’operació de neteja, seguint l’esquema 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Connexió neteja amb filtre de sorra 

 

Per l’operació de filtrat la vàlvula del sistema de bombament estarà tancada, i 

per la de neteja, la del abocador. 

 

Es suposa un temps de funcionament continu de cada filtre de 4 dies. 

 

El sistema per la neteja, ja que el cabal necessari és prou elevat, es realitzarà 

mitjançant un tanc elevat que s’anirà omplint amb bombes hidrostàtiques, 

seguint la distribució següent: 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Disposició del tanc de neteja 
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la problemàtica d’utilitzar les bombes directament cap al filtre de sorra és la 

baixa alçada del sistema, unida a un cabal prou gran.  

La velocitat de l’aigua que ha d’entrar al sistema, tenint en compte el cabal i el 

tipus de canonada calculat prèviament és de 2,10 m/s, i la diferència d’alçada 

entre els dos nivells d’aigua és de 0,23 metres, es a dir, una alçada igual que 

abans petita. 

 

El volum del tanc s’ha de mantenir constant, ja que una baixada de nivell d’aigua 

produiria una baixada de cabal cap al filtre, i l’operació de neteja seria 

insuficient. 

 

El bombament necessari per mantenir el tanc a nivell d’aigua es calcularà al 

capítol dels bombaments. 

 

El volum del tanc es dimensiona per complir 5 minuts de la neteja amb una 

geometria de cilindre. Així dons les seves dimensions són les següents: 

 

Taula 64: Dimensions tanc rentat 

DIMENSIONS TANC RENTAT FILTRE SORRA 

Alçada (m) 5 

Diàmetre (m) 3,92 

Volum (m3) 60,2 

 

 

 

 

3.6. Filtres de carbó actiu 

La disposició i els càlculs són exactament iguals que en els filtres de sorra. Així 

que també es dissenya tenint en compte les diferències de nivell de l’aigua 

respecte l’abocador, i respecte del tanc de l’aigua de neteja. 

 

Degut al gran cabal necessari per realitzar l’operació de neteja, el disseny del 

drenatge canvia, a fi de tenir més d’una sortida. El sistema s’ajusta a aquest 

model: 
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Figura 37: Esquema drenatge carbó actiu 

 

Com es pot observar a l’imatge, el sistema de drenatge varia respecte els filtres 

de sorra considerablement. Ara consta de quatre canonades corrugades 

repartides longitudinalment i que aboquen totes a fora del filtre. Entre elles es 

troben a una distància equidistant de 1,56m. El cabal del filtre és de 125 m3/h 

així que el cabal necessari per cada canonada és de 31.4 m3/h. 

 

En el moment de sortir a fora del filtre ja es canvia la canonada corrugada per 

una canonada normal. 

 

S’escull un diàmetre intern de 250 mm amb una secció de 0.049 m2. L velocitat 

necessària de sortida és de 0.177 m/s. 

 

Igual que en els filtres de sorra es decideix perquè l’aigua de sortida vagi a parar 

directament a un abocador o cambra de sortida, i s’opera com en els filtres de 

sorra. 

 

 Així que la diferència entre el nivell de l’aigua i l’abocador ha de ser de 16 

mm. 

 

La velocitat i el temps de rentat són iguals al filtre de sorra, l’únic que varia és el 

cabal necessari, ja que amb aquesta configuració, el cabal necessari és molt més 

gran. 

  

El cabal necessari per la neteja es calcula igual que s’ha calculat en els filtres de 

sorra  així com la forma de procedir. Es captarà l’aigua directament d’un dipòsit 
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situat a una alçada determinada del nivell de l’aigua del filtre. El cabal necessari 

ha de ser de 5256 m3/h per tot el filtre, es a dir, 1314 m3/h per canonada. Amb 

el diàmetre escollit prèviament de 250 mm per cada canonada, la velocitat 

necessària de pas de l’aigua a l’entrada dels filtres ha de ser de 7,24 m/s. 

 

 La diferencia d’alçada entre el filtre i el tanc de neteja ha de ser de 2,41 

metres, quedant el tanc de neteja per sobre del filtre. 
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CAPÍTOL 4: 

TRANSPORT ENTRE LES 

ETAPES 

Una vegada dimensionades les etapes es calculen els mètodes de transport entre 

elles. El transport ve marcat moltes vegades per les dimensions de les etapes. 

 

El primer a estudiar és el transport que porta l’aigua des de la captació fins als 

desarenadors. Es composa de dos parts, una canonada per extreure l’aigua del 

tanc de captació i un sistema de canalització per tal de portar l’aigua fins als 

mateixos desarenadors. 

 

4.1. Captació cap a desarenadors 

Es divideix en dos, una canonada que connecta el dipòsit de captació amb un 

sistema de canalització, i el mateix sistema de canalització. 

 

Consideracions de la canonada:  

- No té inclinació. 

 

Les dimensions necessàries de la canonada són les següents: 
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Taula 66: Dimensions canonada 

 

TIPUS DE 

TRANSPORT 

DIÀMETRE 

(") 

LONGITUD 

(m) 

PÈRDUA DE 

CÀRREGA (mca) MATERIAL 

CABAL UNITARI 

(m3/h) 

TRAM 1 CANONADA 10 2 0,2 PVC 376,82 

 

La canonada aboca directament a un canal obert, que es bifurcarà per donar 

aigua als dos desarenadors.  

 

Com s’ha vist anteriorment, el disseny del sistema de desarenació esta modulat 

per 1+1 desarenadors, és a dir, només rep aigua un mentre dura l’operació, i 

l’altre roman fora de servei. Així que cada canal de la bifurcació ha d’estar 

dimensionat a cabal màxim. 

 

L’esquema de l’instal·lació és el següent: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Esquema canal captació desarenador 

 

Com es pot comprovar a la imatge, s’ha dividit el canal per tal de portar aigua 

fins als dos desarenadors. Serà necessari dons impedir mitjançant comportes de 

pas la bifurcació. La bifurcació es situa equidistant als desarenadors, i així els dos 

canals a dimensionar són iguals, per tant el tram B-C, C-D i D-E prenen les 

mateixes longituds en els dos canals. 

 

Les dimensions són les següents: 
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Taula 67: Dimensions trams de canalització 

 

UNITATS 

TIPUS DE 

TRANSPORT 

LONGITUD 

(m) 

AMPLE 

(m) 

ALÇADA 

Mínima 

(m) 

PÈRDUA 

DE 

CÀRREGA 

(mca) 

MATERIAL 

CONSTRUCCIÓ 

CABAL 

DIMENSIONAMENT 

(m3/h) 

TRAM 

A-B 1 

CANAL 

OBERT 1 0,6 0,5 0,038 

Formigó acabat 

amb raspall 376,82 

TRAM 

B-C 2 

CANAL 

OBERT 5,0625 0,6 0,5 0,025 

Formigó acabat 

amb raspall 376,82 

TRAM 

C-D 2 

CANAL 

OBERT 1,5 0,6 0,5 0,008 

Formigó acabat 

amb raspall 376,82 

TRAM 

D-E 2 

CANAL 

OBERT 2,0298 

0,6 a 

1,5 0,5 0,01 

Formigó acabat 

amb raspall 376,82 

 

Cal remarcar que les alçades dels canals són les de l’aigua, així que les parets hauran de 

ser una mica més altes. 

 

 

4.2. Desarenador cap a bombament 1  

En la canalització anterior es simulava una bifurcació. Ara és necessari el 

contrari. 

Consideracions del model.  

- El pendent previ a la unió és molt més gran que el pendent de la 

conducció al bombament. 

- L’alçada d’aigua prèvia a la unió és variable, i s’imposa per l’alçada post 

unió i el pendent del tram previ a la unió. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Transport del desarenador fins al bombament 

 

En aquest cas apareixen també elements per regular el flux depenent del 

desarenador que estigui en funcionament. Encara que no són estrictament 
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necessaris, la seva instal·lació redueix la presència de zones mortes que poden 

provocar sedimentació. 

 

Igual que en el cas previ s’ha dimensionat la unió per que els dos canals preunió 

tinguin les mateixes dimensions, en aquest cas concret el tram F-G. 

 

Les dimensions d’aquesta etapa de transport són les següents: 

 

 

Taula 68: Dimensions trams canalització cap a bombament 

 

UNITATS 

TIPUS DE 

TRANSPORT 

LONGITUD 

(m) 

AMPLE 

(m) 

ALÇADA 

Mínima 

(m) 

PÈRDUA 

DE 

CÀRREGA 

(mca) 

MATERIAL 

CONSTRUCCIÓ 

CABAL 

UNITARI 

(m3/h) 

TRAM F-G 2 

CANAL 

OBERT 5,7424 

1,5 a 

0,6 

0,11 a 

0,4 0,287 

Formigó 

acabat amb 

respall 376,82 

TRAM G-H 1 

CANAL 

OBERT 1 0,6 0,4 4E-05 

Formigó 

acabat amb 

respall 376,82 

 

Per poder dimensionar correctament els bombaments, s’han de conèixer 

prèviament les pèrdues de càrrega de les etapes posteriors, ja que el principal 

objectiu dels bombaments és aportar suficient càrrega hidràulica per que les 

etapes posteriors funcionin sense necessitat d’implementar cap força externa. 

 

4.3. COAGULACIÓ I FLOCULACIÓ 

La planta es dissenya perquè cada coagulador li correspongui un floculador, en 

l’ordre 3+1.  

La coagulació capta l’aigua des del dipòsit regulador del final del bombament. Es 

dimensionarà un tanc rectangular amb 4 sortides, una per cada equip de 

floculació i coagulació.  

A la sortida de la canonada del mateix tanc s’instal·larà una vàlvula a cadascuna, 

per poder tancar quan es requereixi realitzar tasques de rentat. 
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Figura 40: Esquema transport a coagulació 

 

El tanc es dissenya per un temps de retenció de 30 segons màxim i es situa al 

mateix nivell en planta que els coaguladors. 

 

Taula 69: Dimensions tanc  

TANC 

Temps residència (s) 30 

Volum (m3) 3,14 

Longitud (m) 2 

Alçada (m) 1 

Profunditat (m) 1,57 

 

 

Les longituds totals de les canonades són les següents: 

 

Taula 70: Dimensions físiques de les canonades  

Distància entre les canonades tanc (m) 0,1 

Distància entre els floculadors (m) 0,2 

Longitud canonada 1 (m) 13 

Longitud canonada 2 (m) 2,7 

Longitud canonada 3 (m) 9,5 

Longitud canonada 4 (m) 19,5 

 

Es calculen els diàmetres mínims i les pèrdues de càrrega a cada canonada: 
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Taula 71: Diàmetres normalitzats i pèrdues de càrrega 

 

DIÀMETRE DE LES CANONADES (") PÈRDUES DE CÀRREGA (mca) 

CANONADA 1 8 0,11065 

CANONADA 2 8 0,0539 

CANONADA 3 8 0,1532 

CANONADA 4 8 0,07376 

 

 

 

4.4. De floculació a sedimentació 

El que surt dels diferents floculadors es va agrupant fins a l’entrada d’un tanc 

rectangular, que servirà per fer uniforme la sortida cal als sedimentadors. 

La distribució és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Esquema transport fins a sedimentador 

Per al transport des dels floculadors fins al tanc s’han tingut en compte les 

consideracions següents: 

- Mantenir la velocitat igual incrementant l’ample del canal. 

Les dimensions són les següents: 
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Taula 72: Mesures dels canals que agrupen la floculació 

 

UNITATS 

TIPUS DE 

TRANSPORT 

LONGITUD 

(m) 

AMPLE 

(m) 

ALÇADA 

Mínima (m) 

PÈRDUA 

DE 

CÀRREGA 

(mca) 

CABAL 

DISSENY 

(m3/h) 

TRAM F1-

F2 2 

CANAL 

OBERT 11,2 0,3 0,17 0,056 125,61 

TRAM F2-

CENTRE 2 

CANAL 

OBERT 2,5 0,4 0,3 0,025 251,213 

TRAM 

CENTRE-

C1 1 

CANAL 

OBERT 3 

2,5 a 

1 0,4 8E-08 376,82 

 

Es dimensiona un tanc de temps de retenció petit, perquè actuï de dosificador 

natural. Així, els canals no s’han de sobre dimensionar com abans. 

Les mesures del tanc seran les següents: 

 

Taula 73: Dimensions del tanc de presedimentació 

TANC PRESEDIMENTADOR 

Temps retenció (s) 30 

Cabal (m3/h) 376,82 

Volum (m3) 3,14 

Longitud (m) 1,5 

Ample (m) 6 

Profunditat (m) 0,35 

 

S’ha dimensionat el sistema de canalització cap al sedimentador perquè l’alçada 

de l’aigua al conducte sigui la mateixa que està en el tanc. 

 

També es fa coincidir l’increment d’alçada per tal que els quatre sedimentadors 

quedin a la mateixa alçada.  

 

Taula 74: Dimensionat canonades cap al sedimentador 

 

UNITATS 

TIPUS DE 

TRANSPORT 

LONGITUD 

(m) 

AMPLE 

(m) 

ALÇADA 

Mínima (m) 

PÈRDUA 

DE 

CÀRREGA 

(mca) 

CABAL 

DISSENY 

(m3/h) 

TRAM AS-

BS 2 

CANAL 

OBERT 4,5 0,2 0,35 0,005 125,606 

TRAM CS-

DS 2 

CANAL 

OBERT 6 0,2 0,35 0,005 125,606 
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4.5. Sedimentació a filtració 

Es dissenya ajuntant tota l’aigua dels abocadors dels sedimentadors en un canal 

de pendent zero, es a dir, amb velocitat nul·la de l’aigua. Això permet un bon 

marge de maniobra, ja que l’aigua del canal s’anirà autoregulant en funció de la 

necessitat d’abastiment dels filtres de sorra. D’aquest abocador general sortirà 

una canonada per cada filtre, és a dir, cinc canonades repartides equitativament 

per l’abocador, que porten l’aigua fins al filtre de sorra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Esquema distribució aigua als filtres de sorra 

 

Es dissenya una canonada que va de l’abocador fins al filtre, amb un total de cin 

canonades, una per cada filtre. Aquestes canonades estan a 3 metres de 

distància entre elles, es a dir, un total de 12 metres de distància entre la primera 

canonada i l’última, que és la mateixa distància existent de l’abocador. S’allarga 

l’abocador 1 metre per dalt i 1 metre per baix, per poder afegir les canonades 

sense problemes. L’esquema d’unió entre l’abocador del sedimentador i el filtre 

és el següent. 
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Figura 43: Esquema canonada d’unió abocador i filtre de sorra 

 

La diferència de nivell es calcula igual que es calculava l’operació dels filtres en el 

capítol anterior. Es pren una canonada de DIN 100 mm amb una secció efectiva 

de 0.0078 m2. El cabal que ha de fluir per cada canonada és de 75,36 m3/h això 

comporta una velocitat de pas de 2.665 m/s. 

 

La diferència d’alçada entre el nivell d’aigua de l’abocador i el filtre de sorra ha 

de ser de 0.3618 metres. 

 

Taula 75: Canonada necessària 

TIPUS DE 

TRANSPORT 

DIÀMETRE 

(mm) 

LONGITUD 

(m) 

PÈRDUA DE 

CÀRREGA (mca) MATERIAL 

CABAL UNITARI 

(m3/h) 

CANONADA 100 0.7 0,22 PVC 75,36 

 

 

 

4.6. Filtració a bombament 2 

Com en els últims casos es dissenya el sistema per que tota l’aigua procedent 

dels filtres caigui en un mateix sistema de canalització ja que és un mètode que 

facilita el càlcul del dimensionament. Després de la recollida, s’ingressa a un tanc 

per ser bombejat i guanyar suficient càrrega hidràulica per les etapes següents. 
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Figura 43: Esquema de la canalització cap a bombament 2 

 

La unió amb el dipòsit del segon bombament es realitza mitjançant un canal, la 

sortida del qual està ubicada al centre dels abocadors dels filtres de sorra. 

 

Les dimensions del canal són les següents: 

Taula 76: Dimensions del canal 

DIMENSIONS CANAL 

Cabal disseny (m3/h) 376,82 

Longitud (m) 2 

Pendent (m) 0,005 

Alçada aigua (m) 0,2 

Velocitat aigua(m/s) 1,02 

Pèrdua de càrrega (m) 0,01 

Ample canal (m) 0,5 

 

Com es veu en l’exemple, també és necessari disposar un tanc per el segon 

bombament. 

Taula 77: Dimensionament del tanc 

TANC 

Temps de retenció (s) 20 

Volum (m3) 2,09 
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Alçada (m) 2 

Longitud (m) 1 

Ample (m) 1,05 

 

4.7. Bombament 2 a filtre carbó actiu 

Es suposa la pèrdua de càrrega en el tanc agitat molt petita. L’esquema és el 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Esquema de les canonades cap a filtre de carboni 

Per facilitar el càlcul, es consideren equidistants els tancs, i col·locats a una 

distància simètrica.  

Per tant tindrem dos dissenys de canonades, les que van als tancs externs i les 

que van als tancs interns.  

Les mesures obtingudes són les següents: 

 

Taula 78: Dimensió de les canonades 

 

UNITATS 

TIPUS DE 

TRANSPORT 

DIÀMETRE 

(") 

LONGITUD 

(m) 

PÈRDUA 

DE 

CÀRREGA 

(mca) MATERIAL 

CABAL UNITARI 

(m3/h) 

CANONADA 

1 2 CANONADA 6 5.55 0,069 PVC 125,61 

CANONADA 

2 2 CANONADA 6 9.75 0,037 PVC 125,61 

 

Degut a l’alta pèrdua de càrrega dels filtres, s’ha dimensionat a un diàmetre de 

canonada que aporta poques pèrdues al sistema. 
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4.8. Carbó actiu a dipòsit final  

Com en el cas previ, s’ajunten dues etapes i es calcula la pèrdua de càrrega de 

les canonades necessàries.  

Per simplificar els càlculs, la longitud de les canonades es considera la mateixa, 

però ara dipositen l’aigua en un canal que la porta fins al dipòsit final. 

 

El disseny d’aquest tram de canalització és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Esquema transport final 

Com s’ha dit anteriorment, les mesures de les canonades seran les mateixes, o 

sigui que només queda calcular el canal que porta l’aigua des de les canonades 

fins al dipòsit final. 

Taula 79: Dimensions canalització final 

 

UNITATS 

TIPUS DE 

TRANSPORT 

LONGITUD 

(m) 

AMPLE 

(m) 

ALÇADA 

Mínima (m) 

PÈRDUA DE 

CÀRREGA 

(mca) 

CABAL 

DISSENY 

(m3/h) 

CANAL 

FINAL 1 

CANAL 

OBERT 2,5 0,5 0,06978125 0,0125 376,82 

 

Una vegada calculats els transports i les pèrdues de càrrega que comporten, ja 

es pot dimensionat el sistema d’impulsió. 
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CAPÍTOL 5: 

BOMBAMENTS 

Els bombaments serveixen per dotar de càrrega hidràulica al sistema. Aquesta 

càrrega hidràulica serveix per compensar les pèrdues del sistema apart també de 

guanyar l’alçada necessària per cobrir desnivells del medi. 

En el present projecte es consideren dos bombaments. 

 BOMBAMENT 1 O INTERMEDI: Està situat entre el desarenament i la 

coagulació, i imprimeix prou càrrega hidràulica per superar les etapes de 

coagulació, floculació, sedimentació i filtrat per sorra. 

 BOMBAMENT 2 O FINAL: Ubicat darrere els filtres de sorra, cobreix les 

etapes de precloració, filtres de carbó actiu i post cloració i el recorregut 

cap al dipòsit final. 

 

 

 

5.1. Bombament intermedi  

 

L’esquema de l’operació és el següent: 
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Figura 46: Esquema del bombament intermedi 

 

Per a l’adducció és necessari conèixer la submergència mínima a la que ha 

d’estar ubicada la canonada, així com la càrrega neta de succió positiva, que és 

un valor que és necessari conèixer perquè permet seleccionar un equip de 

bombament per la planta, ja que el valor evita la cavitació a la bomba que pot 

crear un mal funcionament o la ruptura. 

 

El primer pas és calcular la submergència mínima, ja que aquesta modificarà 

l’alçada de bombeig, per que com es veu a l’esquema la cota està referida al 

nivell més alt del tanc de desarenat. Una vegada s’obtingui el valor ja es pot 

calcular  el diàmetre mínim. 

 

El càlcul del diàmetre mínim ve condicionat per les velocitats que s’han introduït 

prèviament en el present informe, que són: 

 Velocitat d’adducció en m/s: 1,8 

 Velocitat d’impulsió en m/s: 2,5 

 

També s’ha introduït prèviament el procediment per el càlcul de la potència d’una 

bomba i la definició dels  paràmetres de la mateixa.  

 

La suma total de les pèrdues de càrrega que s’han de cobrir en les etapes 

posteriors és la següent: 
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Taula 80: Pèrdues de càrrega localitzades 

TRANSPORT A COAGULADOR 

0,111 

0,054 

0,153 

0,074 

COAGULADOR 0,318 

FLOCULADOR 0,144 

TRANSPORT FLOCULADOR A 

SEDIMENTADOR 

0,056 

0,025 

0,000 

0,005 

0,005 

TRANSPORT A FILTRE DE SORRA 0,880 

TRANSPORT FILTRES A BOMBAMENT 
0,005 

0,010 

CANONADA DRENATGE SORRA 0,002 

FILTRE SORRA 2,600 

TOTAL (mca) 4,441 

 

Per tant, al metre que faria falta fer la impulsió cap al tan de distribució, s’han 

d’afegir 4,441 metres. 

 

El valor que altera la càrrega d’adducció és la submergència mínima, que 

calculat, dóna un valor de 0.365 metres.  

 

El sistema queda definit de la següent forma: 

Taula 81: Alçada i longitud per les etapes 

CÀRREGA D'ADDUCCIÓ (mca) 0,97 

LONGITUD D'ADDUCCIÓ (m) 1,67 

CÀRREGA D'ÍMPULSIÓ (mca) 5,44 

LONGITUD D'IMPULSIÓ (m) 10,38 

 

Amb aquests paràmetres ja es pot solucionar el sistema de bombament: 

Taula 82: Dimensions del sistema de bombament 

CARACTERÍSTIQUES DE LA 

BOMBA 

Potència mínima (kW) 10,21 

Diàmetre adducció (") 12 

Diàmetre impulsió (") 10 

NPHS 9,30 

Cabal (m3/h) 376,82 
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La potència s’ha calculat contant un rendiment mínim del 70%. 

 

 

5.2. Bombament final 

En aquesta etapa, s’han de tenir en compte les pèrdues de càrrega de les etapes 

de precloració, filtres de carboni activat i cloració final. 

L’esquema és molt semblant a l’anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Esquema disseny del bombament final 

 

El procediment de càlcul és el mateix que el que s’ha empleat amb el cas previ. 

Primer s’han de conèixer les pèrdues de càrrega localitzada: 

 

Taula 83: Pèrdua de càrrega localitzada 

TRANSPORT A FILTRES DE 

SORRA 

0,26 

0,19 

FILTRE CARBÒNI 4,80 

TRANSPORT CAP A DIPÒSIT 

FINAL 

0,01 

0,26 

0,19 

TOTAL 5,72 
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El valor de la submergència mínima és de 0.297 metres. 

 

Les mesures del sistema són les següents: 

 

Taula 84: Dimensions de les canonades 

CÀRREGA D'ADDUCCIÓ (m) 3,79 

LONGITUD D'ADDUCCIÓ (m) 4,9 

CÀRREGA D'IMPULSIÓ (m) 7,12 

LONGITUD D'IMPULSIÓ (m) 7,52 

 

Per satisfer aquestes dimensions, la potència i el diàmetre mínim seran: 

 

Taula 85: Potència i diàmetre mínims 

CARACTERÍSTIQUES DE LA 

BOMBA 

Potència mínima (kW) 16,31 

Diàmetre adducció (") 12 

Diàmetre impulsió (") 10 

NPHS 14,01 

Cabal (m3/h) 376,81 

 

Igual que en el cas previ, s’ha calculat per un rendiment mínim del 70%. 

 

 

 

5.3. Adaptació a un model real 

  

El càlcul, encara que és vàlid i s’ha realitzat d’acord amb la formulació, no aporta 

un resultat real (o no s’ha trobat) degut a que el cabal és força elevat, però les 

alçades manomètriques són força reduïdes.  

 

La conclusió que s’ha pogut extreure de mirar catàlegs de bombes reals, es que 

amb les dades del problema, les bombes que poden cobrir la demanda, operen a 

un rendiment molt baix. Així que es dimensionaran els bombaments perquè 

siguin realitzats per dues o més bombes. 

 

El problema radica en el gran nombre de fabricants, i les diferències de les 

prestacions de les màquines. 
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En el cas d’aquest projecte es basa en el dimensionament mitjançant bombes 

centrífugues de l’empresa Hidrostal que ofereix una amplia gamma de productes. 

Es considerarà un nombre màxim de 5 bombaments. 

 

Les dimensions per al bombament 1 són les següents: 

 

Taula 86: Dimensions per el diferent nombre de bombes 

 

El primer grup de gràfiques que apareix en el catàleg comercial, s’utilitza per 

decidir els models de bombes que s’adapten al teu sistema, en funció del cabal i 

l’alçada manomètrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Selecció de models 

 

Es traça la recta del cabal necessari i l’alçada manomètrica i s’obté el model de 

bomba del comerciant. Tot seguit es busca el model i es mira el NPHD i el valor 

Nº 

Bombes 

Diàmetre 

adducció (") 

Diàmetre 

impulsió 

(") 

Pèrdua 

càrrega 

adducció NPHS 

Pèrdua 

càrrega 

impulsió 

Potència mínima 

bomba (HP) 

1 12 10 0,00 9,30 0,28 13,68 

2 8 8 0,04 9,27 0,23 6,84 

3 8 6 0,02 9,29 0,48 4,56 

4 6 5 0,04 9,26 0,71 3,42 

5 5 5 0,07 9,23 0,46 2,74 
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del rendiment de l’aparell per les condicions donades. El rendiment ha de ser 

superior al 70%. 

 

El primer model correspon a una instal·lació de 1 bomba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: 1 unitat de bombament al intermedi 

 

Com es pot observar a la imatge, el sistema no compleix els requeriments de 

dimensionament. El rendiment és molt baix. 

 

El procediment és el mateix per trobar les propietats quan es treballi amb més 

unitats de bombament. 

 

El model que millor prestacions ofereix és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DISSENY I DIMENSIONAMENT D’UNA PLANTA POTABILITZADORA D’AIGUA PER UNA POBLACIÓ 

 

-  108  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: 4 unitats de bombament al intermedi 

 

El sistema que millor s’adapta als càlculs és un sistema de 4 bombaments, amb 

un cabal unitari de 26,17m. El model escollit és la bomba centrífuga 100-200 de 

l’empresa Hidrostal amb un cost per unitat de 4900 €. 

 

Per el bombament final es realitza el mateix procediment. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: 3 unitats de bombament al final 
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El model que millor s’ajusta a la demanda és un compost per tres bombes 

centrífugues. Com s’ha comentat prèviament, hi ha molts catàlegs disponibles 

amb molts models diferents. Trobar un model que s’adapta a la demanda no 

garanteix que sigui l’òptim. 

 

Ara ja es coneixen totes les unitats que conformen la planta o estan indicats 

perquè són productes comercials que s’han d’incloure al pressupost. 
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CAPÍTOL 6: 

PRESSUPOST 

Els pressupostos s’han diferenciat entre inversió inicial i inversió continuada. A la 

inversió inicial apareix les obres per dur a terme la instal·lació de la planta, 

condicionada només a la necessitat de material que es requereix, en molts casos 

formigó, i no a les hores de treball necessàries per portar a terme la construcció. 

També pertany a a aquest apartat els equips necessaris com bombament, 

canonades, tancs i altres aparells. 

 

 

Els costos més elevats, dons, es refereixen a la inversió contínua, que diferència 

entre recursos humans, consum elèctric i consum químic de la planta. 

 

 

 

El pressupost agrupat és el següent: 
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Taula 87: Pressupost general 

PRESSUPOST GENERAL 

COST INVERSIÓ 

INICIAL 

OBRES 327543,24 € 

EQUIPS 281459,01 € 

COST INVERSIÓ 

CONTÍNUA 

REACTIUS 49,8718 €/h 

CONSUM 

ELÈCTRIC 5,96 €/h 

RECURSOS 

HUMANS 10752 €/mes 

 

 

A l’Annex del present informe es pot veure els costos desglossats.  

 

També s’ha tingut en compte un cost d’excavació per les etapes amb un 

soterrament, com els tancs, els filtres. 

 

Els costos de material es refereixen a primera compra. Si es té en compte tot el 

període temporal per al qual s’ha dissenyat l’ETAP, i la vida útil dels objectes, els 

costos s’han de multiplicar per 4 o 5 en alguns casos. 

 

El preu mínim de l’aigua, aquell que garanteix el retorn de la inversió serà el 

següent. Es busca el valor total dels costos als 20 anys, i la producció d’aigua en 

el mateix període de temps, i es divideixen els costos entre els litres de l’aigua. 

 

El cost de producció d’un litre d’aigua és de 0,00022 euros o 0,222 euros per 

metre cúbic d’aigua.   

 

És un valor que s’aproxima molt a la realitat, ja que el preu de l’aigua mínim a 

Espanya és de 0,45 euros el metre cúbic. La diferència ve de la part d’obres del 

pressupost, que no s’han contat les hores de treball del muntatge, només els 

materials. 

 

Igualment, els costos de materials o adequació del terreny per poder realitzar el 

muntatge de les etapes dóna una idea força clara de per que encara que la 

tecnologia és força antiga es segueixen dimensionant, per exemple, els filtres de 

tipus obert, quan la indústria ja ofereix muntatges en tancs tancats. La qüestió 

principal és el preu d’aquests muntatges, que per altra banda, tampoc aporten 

una eficiència gaire més elevada que els ja existents. 

 

Així dons, l’aproximació és bastant correcte, encara que la part de construcció 

sigui incompleta, dóna uns valors força raonables. 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS 

S’ha dimensionat una ETAP a partir de models de les etapes ja existents sense 

necessitat de recórrer a les noves tècniques d’ultrafiltració i osmosi inversa ja 

que el riu objecte de l’estudi esta molt poc contaminat i la població objectiu es 

força reduïda. 

 

Plantes ja existents tenen una gran necessitat d’aquestes tecnologies, perquè els 

permet fer una bifurcació de la fase final o de filtratge i els assegura una fiabilitat 

més gran del procés. El problema d’aquesta tecnologia resideix en el preu de la 

mateixa i en la necessitat d’una inversió en equip molt gran. 

 

En el cas d’estudi del projecte, fins i tot s’ha sobre dimensionat en una etapa, ja 

que per un aigua de tipus A2 amb una etapa de filtració és suficient, en el 

projecte s’han dimensionat dues, per tal d’augmentar l’efectivitat del procés. 

 

La conclusió fonamental a la que s’arriba amb el projecte és que la tecnologia de 

l’aigua porta anys sent fiable, ja que molts models que encara estan en vigor 

daten dels principis dels setanta, i segueixen oferint uns rendiments alts en la 

potabilització d’aigua. 

 

Segons els objectius marcats a la proposta del treball present a la pàgina web de 

la Universitat, s’han assolit gairebé la totalitat, ja que s’ha dissenyat i 

dimensionat l’ETAP amb els requeriments i les necessitats, tant legislatives com 

de població existent.  

 

Encara que el treball parla d’una població fictícia està molt basat en la població 

de Tordera, de la comarca del Maresme, província de Barcelona, i del riu que 

pren el mateix nom, La Tordera. 
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Com a conclusió negativa i autocrítica, els costos i el no saber dimensionar 

plànols amb l’ordinador, ja que haguessin aportat més coherència i lluïdesa al 

present projecte. 

 

Per tal de poder realitzar una aproximació més real al dimensionament d’una 

ETAP es podrien realitzar en projectes futurs alguna d’aquestes opcions: 

 

- Realitzar un jar test per tal d’aportar més solidesa a la concentració 

d’elements químics que s’han d’ingressar en el procés.  

- Poder realitzar una estada en alguna empresa especialitzada, que també 

aportaria solidesa als càlculs. 

- Dividir el projecte en parts, ja que és un procés extens amb multitud de 

paràmetres diferents i així l’estudiant es centra més en una etapa i la pot 

desenvolupar millor, ja que d’una sola etapa hi han molts models diferents 

per dimensionar. 

 

Dintre de les etapes que són més complicades de dimensionar es troba la de 

filtració ja que es compon quasi en la totalitat d’equacions diferencials 

dependents amb la dosi de contaminant que es va estacionant al medi filtrant. 

Per tal de poder dur a terme el dimensionament es necessiten una sèrie de 

paràmetres tabulats. 

 

Mentre que en altres aspectes de química, el tipus de reactor o de sistema 

químic a dimensionar, en el cas de la potabilització química no. L’estructura no té 

tantes variables de concentracions com altres processos, on les dimensions d’un 

tanc o el temps de residència d’una mescla química estan plenament basats en la 

concentració de sortida, per al càlcul de les etapes quasi mai es té en compte i es 

donen intervals per a la resolució dels sistemes. 

 

Per tant seria necessari una confirmació al laboratori d’aquests paràmetres que 

d’altra banda són indispensables per resoldre els sistemes que es presenten. 

 

Com a conclusió final s’ha assolit l’objectiu de dimensionament de la planta 

marcant la població objectiu per abastir i l’anàlisi d’aigua característic. 
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ANNEX I: ANÀLISI DE L’AIGUA BRUTA 

 
 

Per la realització del projecte, la ETAP dimensionada es troba dintre de 
Catalunya, Espanya, es a dir, que es basa en la normativa existent tant en 
l’àmbit espanyol com en l’europeu per garantir que complint la normativa, l’aigua 

obtinguda al final del procés sigui apta i dintre dels paràmetres de qualitat 
establerts per el consum humà. 

 

La norma per aplicar es la que apareix al Real Decret 140/2003 del 7 de febrer, 
on s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

Dins d’aquesta norma apareixen valors límit de contaminants (valors 
paramètrics) presents en la composició de l’aigua.  

 

Per tant, per avaluar el procés que es necessari implementar a l’ETAP de disseny 
s’agafa com a referència el Real Decret 1541/1994 del 8 de juliol, que reprodueix 

els límits obligatoris presents en la Directiva Marco Europea 75/440/CEE del 16 
de juny de 1975 referents a la qualitat de l’aigua superficial per poder decidir els 

tractaments a efectuar-hi per assolir la qualitat d’aigua potable de consum humà. 

 

Aquesta normativa divideix, depenent de la qualitat de l’aigua superficial, tres 

tipus de tractaments possibles a considerar per el dimensionament correcte de 
l’ETAP: 

 
 Tipus A1. Tractament físic simple i desinfecció. 
 Tipus A2. Tractament físic normal, tractament químic i desinfecció. 

 Tipus A3. Tractaments físics i químics intensius, afinament i desinfecció. 

 

Taula 1: Exemples de tractaments dependents de la qualificació 

Categoria A1 Tractament físic simple i desinfecció, per exemple, filtració ràpida i 

desinfecció. 

Categoria A2 Tractament físic normal, tractament químic i desinfecció, per 

exemple, precloració, coagulació, floculació, decantació, filtració, i 

desinfecció (cloració final)  

Categoria A3 Tractaments físics i químics intensius, afinament i desinfecció, per 

exemple, cloració fins el “break point”, coagulació, floculació, 

decantació, filtració, afinament (carbó actiu) i desinfecció (ozó, 

cloració final)  



 DISSENY I DIMENSIONAMENT D’UNA PLANTA POTABILITZADORA D’AIGUA PER UNA POBLACIÓ 

 

-  118  - 

 

La taula següent mostra els valors límits presents en la directiva de referència, la 
Directriu 75/440/CEE del Consell per a la classificació dels tractaments a realitzar 
per l’ETAP: 

 

Taula 2: Valors límits de contaminants 

Directriu 75/440/CEE 

PARÀMETRE UNITAT TIPUS A1 TIPUS A2 TIPUS A3 

pH - 6,5 8,5 5,5 9 5,5 9 

Color (O) Escala Pt 20 100 200 

Sòlids en suspensió mg/l 25 - - 

Temperatura (O) ºc 25 25 25 

Conductivitat a 20º mS/cm 1000 1000 1000 

Nitrats (O) mg/l NO3 50 50 50 

Fluorurs(1) mg/l F 1,5 0,7 1,7 

Ferro disolt mg/l Fe 0,3 2 1 

Manganès mg/l Mn 0,05 0,1 1 

Coure mg/l Cu 0,05 0,05 1 

Zinc mg/l Zn 3 5 5 

Bor mg/l B 1 1 1 

Arsènic mg/l As 0,05 0,05 0,1 

Cadmi mg/l Cd 0,005 0,005 0,005 

Crom total mg/l Cr 0,05 0,05 0,05 

Plom mg/l Pb 0,05 0,05 0,05 

Seleni mg/l Se 0,01 0,01 0,01 

Mercuri mg/l Hg 0,001 0,001 0,001 

Bari mg/l Ba 0,1 1 1 

Cianurs mg/l CN 0,05 0,05 0,05 

Sulfats mg/l SO4 250 250 250 

Clorurs mg/l Cl 200 200 200 

Detergents 

mg/l (lauril-

sulfat) 0,2 0,2 0,5 

Fosfats mg/l P2O5 0,4 0,7 0,7 

Fenols mg/l C6H5OH 0,001 0,005 0,1 

Hidrocarburs disolts o 

emulsionats mg/l 0,05 0,2 1 

Carburs Aromàtics 

policíclics mg/l 0,0002 0,0002 0,001 

Plaguicides totals mg/l 0,001 0,0025 0,005 

DQO mg/l O2 - - 30 
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Oxigen dissolt % saturació 70 50 30 

DBO5 mg/l O2 3 5 7 

Nitrògen Kjedahl mg/l N 1 2 3 

Amoniac mg/l NH4 0,05 1,5 4 

Substàncies extraïbles 

amb cloroform mg/l SEC 0,1 0,2 0,5 

Coliformes totals a 

37º 100 ml 50 5000 50000 

Coliformes fecals 100 ml 20 2000 20000 

Extreptococos fecals 100 ml 20 1000 10000 

Salmonelas 

(Ausent en x 

ml) 5000 1000   

Coneguts els paràmetres o valors límit es realitza un anàlisi a l’aigua superficial 

per poder escollir les etapes que seran necessàries a l’ETAP. 

 

Taula 3: Analítica de l’aigua superficial 

AIGUA A TRACTAR 

PARÀMETRE UNITATS 

RESULTATS AIGUA 

BRUTA VALOR SORTIDA ETAP 

Bactèries coliformes 

totals ufc/100ml 300 0 

Clostridium parfringens ufc/10ml 0 0 

Recompte colònies 22º ufc/ml 3,30E+04 100 

Enterococos ufc/10ml 0 0 

Escherichia Coli ufc/10ml 0 0 

Arsènic μg/l 10 10 

Bicarbonats mg/l 173   

Bor mg/l 3 1 

Cadmi μg/l 10 5 

Calci mg/l 18   

Carbonats mg/l 10   

Clorurs mg/l 76 250 

Coure mg/l 0,5 2 

Conductivitat elèctrica 

20ºC μS/cm 531 2500 

Ferro μg/l 72,3 200 

Magnesi mg/l 18,7   

Manganès μg/l 10 50 

Nitrats mg/l 25 50 

pH un. pH 8,4 6,5-9,5 



 DISSENY I DIMENSIONAMENT D’UNA PLANTA POTABILITZADORA D’AIGUA PER UNA POBLACIÓ 

 

-  120  - 

Plom μg/l 10 25 

Potasi mg/l 5   

Sals solubles totals g/l 0,29   

Sodi mg/l 26,6 200 

Sulfats mg/l 10 250 

Index de Langelier   

Aigua amb tendència 

incrustativa   

 

 

ANÀLISI DELS RESULTATS        
  

Observem que diversos resultats indiquen que l’aigua superficial a tractar és del 
tipus A2, així que serà necessari un tractament físic normal, tractament químic i 

desinfecció. 

 

 

ALTRES INDICADORS DE QUALITAT DE L’AIGUA BRUTA 

 

 TERBOLESA 

S’entén per terbolesa la falta de transparència de l’aigua deguda a la presència 
de partícules en suspensió. Contra més alta sigui la concentració d’aquestes 

partícules en l’aigua, menys transparent serà i per tant serà de menys qualitat. 

Normalment la concentració de partícules més alta correspon a matèria 

inorgànica present, normalment d’origen natural fixada en partícules, raó que la 
fa filtrable. 

 

 ALCALINITAT 

Es defineix com alcalinitat la capacitat de l’aigua de neutralitzar àcids o acceptar 

protons, cosa que pot produïr canvis sobtats en el pH. Normalment esta 
representada per la presència de carbonats, bicarbonats i hidròxids i la 

concentració que aquestes espècies tinguin en l’aigua analitzada. La alcalinitat 
representa el primer sistema amortidor d’aigua dolça, i el bicarbonat és l’espècie 
que més contribueix a la alcalinitat. 

 

Per tant en l’aigua d’estudi trobem que la presència de carbonats i bicarbonats 

(els hidròxids no es tenen en compte) es de 183 mg/l. 

 

 

 PH 

El pH o potencial d’hidrogen mostra el caràcter àcid o bàsic de l’aigua i indica la 

concentració d’ions hidròni     
   presents. El pH varia de 0 a 14 en una 

dissolució aquosa, sent aquesta àcida en valors de 0 a 7 i bàsica o alcalina quan 
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pren valors de 7 a 14. El pH 7 es pren com a valor neutre, on les càrregues 

positives i negatives estan totalment neutralitzades. 

 

El pH d’aigua potable, es a dir apta per un consum humà, pot oscil·lar entre 

valors de pH de 6.5 i 8.5, es a dir, que l’aigua sigui neutra o lleugerament 
alcalina. 

 

 
 ÍNDEX DE LANGELIER 

Es defineix aquest indicador com el grau de saturació del carbonat de calci en 
l’aigua, i es basa en el pH, la alcalinitat i la duresa i podem tenir dos tipus 

d’escenari, depenent del valor de l’indicador: 

 

- Si l’índex de Langelier és positiu: el carbonat càlcic pot precipitar i formar 
escames o “tosca” en el recipient o la canonada d’aigua. 

- Si l’índex de Langelier és negatiu: indica que l’aigua és corrosiva. 

 

Per calcular-lo s’utilitza la fórmula següent: 

 

                      

 

El càlcul de l’índex esta en funció del pH, la temperatura, la duresa de l’aigua i la 
seva alcalinitat. Els valors TF, HF i AF es troben mitjançant la taula següent: 

 

Taula 4: Valors dels paràmetres de l’Índex de Langelier 

ÍNDEX DE LANGELIER 

TEMPERATURA DURESA ALCALINITAT 

C TF ppm HF ppm AF 

0 0,0 5 0,7 5 0,7 

4 0,1 25 1,4 25 1,4 

8 0,2 50 1,7 50 1,7 

12 0,3 75 1,9 75 1,9 

16 0,4 100 2,0 100 2,0 

20 0,5 150 2,2 150 2,2 

24 0,6 200 2,3 200 2,3 

28 0,7 250 2,4 250 2,4 

32 0,7 300 2,5 300 2,5 

36 0,8 400 2,6 400 2,6 

40 0,9 500 2,7 500 2,7 

50 1,0 1000 3,0 1000 3,0 
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La FCCA, el Centre Canari De l’Aigua té dos pàgines web (presents a la 

bibliografia) que calculen tant la duresa com l’alcalinitat de l’aigua, depenent de 
les concentracions de diferents compostos presents en l’aigua: 

 

- Per calcular la duresa: és necessari introduir la concentració de l’ió de calci 
i ió magnesi, ambdues en mg/l. 

- Per calcular l’alcalinitat: és necessari introduir la concentració de 
carbonats, bicarbonats i hidròxids presents, també en mg/l. 

 

Una vegada introduït, trobem un valor de duresa de 121,9 i un valor d’alcalinitat 
de 158,7 es a dir, que és un aigua moderadament dura i molt alcalina. Amb una 

temperatura de 20 graus l’Índex de Langelier obté el següent resultat: 

 

                                               

 

Com s’ha explicat abans, que l’índex de Langelier sigui positiu indica que l’aigua 

té una tendència a formar precipitats de carbonat càlcic. Per impedir-ho, s’ha de 
tractar l’aigua per reduir el pH i l’alcalinitat. 

 

Per normativa de Real Decret 140/2003 el valor de l’Índex de Langelier 
per el consum humà ha d’estar comprès entre -0.4/0.4, es a dir, el valor 

de sortida de l’ETAP tindrà que estar a dintre d’aquest interval. 

 

 
 CONTINGUT EN SALS O CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA  

La conductivitat es defineix com la facilitat en que una corrent elèctrica pasa a 

través de l’aigua. Representa la quantitat de sals dissoltes en aigua. Contra més 
elevada és la conductivitat, més gran serà la concentració de sals.    

Les unitats més emprades són els milisiemens per centímetre (mS/cm) i els 
microsiemens per centímetre (μS/cm). 

 

Taula 5: Relació de quantitat de sals dissoltes i conductivitat elèctrica 

CONDUCTIVITAT 

ELÈCTRICA 

CONTINGUT EN SALS 

DISSOLTES 

CE (μS/cm) RISC mg/l o ppm 

0-250 Baix 160 

250-750 Mig 160-480 

750-2250 Alt 480-1440 

més de 2250 Molt Alt més gran de 1440 

 

Les sals dissoltes que es tenen en compte són la suma de totes les sals 
contingudes en l’aigua. En un anàlisi d’aigua s’analitzen les sals majoritàries, 

sumant anions i cations tindríem una aproximació del contingut de sals totals. 
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En la nostra analítica de l’aigua, trobem ja el valor de conductivitat elèctrica, 

sent aquest de 531 μS/cm que comporta un risc mitjà. 

 

 

 RISC D’ACUMULACIÓ DEL SODI 

El sodi, en contacte amb terres de zona àrida, desplaça a l’ió calci, fent que 

aquest sól perdi la seva permeabilitat i afavoreix la degradació del terra. Per 
tant, es important controlar molt la concentració de sodi a la sortida de l’ETAP. 
Els ions de calci i magnesi, per contra, actuen de forma contraria al sodi, fent 

que el sól adquireixi més permeabilitat. 

Per controlar la degradació que pot produïr l’ió sodi dintre d’una aigua 

determinada, es calcula l’índex S.A.R. que es defineix com la relació d’absorció 
d’aquest ió. És la proporció relativa entre l’ió sodi amb els ions de calci i 

magnesi. Es troba mitjançant la fórmula següent: 

       
    

  
              

 

 

En aquesta equació, els ions estan expressats en miliequivalents per litre 
(meq/l). 

En l’anàlisi d’aigua realitzat, les quantitats dels ions venen expressats en mg/l, 
per tant es necessari passar les unitats: 

Per passar les unitats es procedeix de la següent forma:  

 

      
                                      

                      ó                        ó           
 

 

Dividir la massa molecular entre la valència de l’ió dóna com a resultat el que es 

coneix com el pes equivalent. 

Es realitza l’operació per cadascun dels ions necessaris per l’Índex S.A.R. i s’obté 
els valors següents: 

 

Taula 6: Valors en meq/l dels ions Na, Ca i Mg 

S.A.R. 

Ió València 

Massa Molecular 

(g/mol) 

Contingut en l'aigua d'estudi 

(mg/l) Meq/l 

Na 1 22,989 26,6 1,15707512 

Ca 2 40,08 18 0,89820359 

Mg 2 24,3 18,7 1,53909465 

 

Amb els valors dels Meq/l ja podem calcular l’Índex S.A.R. i s’obté el següent 
resultat: 
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Depenent del valor de l’índex, pot comportar més o menys risc, com s’expressa a 
la taula següent: 

 

Taula 7: Risc d’acumulació del Sodi 

RISC DE SODI 

S.A.R. RISC 

0-10 Baix 

10-18 Mig 

18-26 Alt 

Més de 26 Molt alt 

 

Amb el valor del S.A.R. s’observa  que el risc d’acumulació del sodi en l’aigua 

superficial d’estudi és baix. 

 

 
 CARBONAT SÒDIC RESIDUAL (RSC) 

El càlcul de carbonat sòdic residual (RSC) s’utilitza per predir la tendència del 

calci i el magnesi a precipitar a terra quan es rega amb aigües altament 
carbonatades. Si precipiten aquests ions, la quantitat relativa del sodi 

augmentarà, fent que també augmenti el valor de l’Índex S.A.R. encara que la 
quantitat de sodi sigui constant i afavorirà la sodificació de la terra. 

Per calcular-lo, s’utilitza la fórmula següent: 

 

            
         

                    

 

Igual que en l’Índex anterior, en el càlcul de RSC els ions s’expressen en meq/l, 
per tant es necessari passar les unitats de la mateixa manera que s’ha efectuat 

abans, i així s’obtenen els següents valors de meq/l per els ions: 

 

Taula 8: Valors en meq/l dels ions CO3, HCO3, Ca i Mg 

R.S.C. 

Ió València 

Masa Molecular 

(g/mol) 

Contingut en l'aigua d'estudi 

(mg/l) Meq/l 

CO3 -2 60,008 10 0,33328889 

HCO3 -1 61,016 173 2,83532188 

Ca 2 40,08 18 0,89820359 
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Mg 2 24,3 18,7 1,53909465 

 

Substituïm en l’equació de R.S.C. els valors dels ions i obtenim el següent 

resultat: 

 

            
         

                               

 

I igual que l’Índex S.A.R. existeixen uns valors tabulats que indiquen el risc, en 
aquest cas de precipitació de l’Ió calci i magnesi relacionats amb l’Índex R.S.C. 

depenent dels valors del propi índex. 

 

Taula 9: Carbonat sòdic residual 

Carbonat sòdic residual 

RSC (meq/l) Risc 

<1,25 Baix Recomanable 

1,25-2,5 Mig Poc recomanable 

més de 2,5 Alt No recomanable 

 

Amb el valor de R.S.C. calculat prèviament, s’observa que el risc de carbonat 
sòdic residual, que té relació amb la precipitació dels ions Calci i Magnesi, es 
baix, i que el valor obtingut és el recomanat. 

 

 

 DURESA DE L’AIGUA 

Es defineix com a duresa de l’aigua la concentració de tots els cations metàl·lics 
no alcalins presents (calci, estronci, bari, i magnesi en forma de carbonats o 

bicarbonats) i s’expressa en equivalents de carbonat de calci i és un paràmetre 
molt significatiu de la qualitat de l’aigua. 

Afecta a la formació d’espumes quan s’afegeixen detergents en l’aigua, la 
possible formació d’incrustacions tant en equips industrials i domèstics, i resulta 
nociva per el consum humà. 

Per calcular la duresa de l’aigua, s’ha utilitzat un software via web del Centre 
Canari de l’Aigua (enllaç present a la bibliografia del document). Es necessari 

introduir els mg/l de calci i magnesi presents en l’aigua d’estudi, i el software 
retorna el valor de la duresa, en aquest cas en funció de mg/l de CaCO3. Els 
resultats són els següents: 

 

Taula 10: Duresa en funció de la concentració de CaCO3 

DURESA 

Ió Contingut en l'aigua d'estudi (mg/l) 

Ca 18 
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Mg 18,7 

CaCO3 121,9 

 

La pàgina també té una taula on classifica els resultats i diu la duresa que 
representen: 

 

Taula 11: Classificació de la duresa 

REFERÈNCIA 

VALORACIÓ DURESA (mg/l CaCO3 

Aigua Tova 0-50 

Aigua moderadament dura 50-150 

Aigua dura 150-300 

Aigua molt dura >300 

 

Tenint en compte aquesta classificació, l’aigua d’estudi es classifica com una 

aigua moderadament dura. 

 

 
 COEFICIENT ALCALIMÈTRIC (ÍNDEX DE SCOTT) 

Aquest coeficient, calculat amb l’índex de Scott, valora la quantitat agronòmica 

de l’aigua en funció de les concentracions de l’ió clorur, l’ió sulfat i l’ió sodi. Es 
defineix com la “alçada” de l’aigua, expressant-se en polzades (2,54 cm) que 

després de l’evaporació deixaria en un terreny vegetal de quatre peus d’espessor 
(1,2192 m), alcalí suficient per impossibilitar el desenvolupament de les espècies 
vegetals més sensibles. 

El que vol dir, es que aquest coeficient K avalua la toxicitat que poden produir l’ió 
clorur i sulfat presents en l’aigua de regadiu i que es mantenen en el terra 

després de formar clorur o sulfat de sodi. Depenent dels valors de les 
concentracions es pot calcular de tres formes diferents: 

I.-Si: 

                   

 

Si es compleix l’expressió anterior, K es calcula de la següent forma: 

   
    

     
 

 

II.-Si no es compleix el primer càlcul, es prova amb el següent: 
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Si el càlcul amb les concentracions esta en l’interval precedent, K es calcula de la 

següent forma: 

   
    

               
 

III.-Si no es compleix cap dels anteriors llavors s’ha de complir la desigualtat 

següent: 

 

                            
    

 

I llavors K es calcula mitjançant l’expressió següent: 

 

   
   

                          
   

 

 

Una vegada s’ha vist els càlculs, es procedeix amb el primer: 

 

Taula 12: Concentració dels ions influents en l’Índex de Scott 

CONCENTRACIÓ IONS DE L’ÍNDEX DE 

SCOTT 

Ió Concentració (mg/l) 

Na 26,6 

Cl 76 

SO4 10 

 

Es calcula la primera desigualtat: 

 

                           

 

Efectivament es compleix la desigualtat, per tant el valor K es calcula de la 
següent manera:  

 

   
    

     
             

 

Com es compleix la primera desigualtat no es necessari realitzar el càlcul de les 
següents.  

Depenent del valor de K trobat, podem classificar l’aigua de la següent forma: 

 

Taula 13: Classificació de l’aigua segons el valor de K 
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VALOR DE 

K QUALITAT DE L'AIGUA 

K > 18 BONA 

18 > K > 6 TOLERABLE 

6 > K > 

1,2 MEDIOCRE 

K < 1,2 DOLENTA 

 

Per tant, l’aigua d’estudi es pot classificar com una aigua BONA. 

 

 

 NORMA RIVERSIDE 

L’última classificació de l’estudi es la norma Riverside. Aquesta classifica l’aigua 

d’estudi segons el risc de salinització mitjançant la conductivitat elèctrica (C.E.) i 
l’alcalinitat (S.A.R.). És un mètode gràfic que classifica l’aigua amb dues lletres, 
depenent dels valors que prengui en els índex comentats prèviament. 

 

Figura 1: Gràfica de la norma Riverside 
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El valor de conductivitat elèctrica de l’aigua d’estudi és de 531 μS/cm per tant 

està dintre de la classificació C com a C2, i el valor obtingut del S.A.R. és de 
1,04, amb un risc baix, així que es classifica com S1. 

Per tant l’aigua queda classificada com a C2-S1, que tal com expressa la gràfica, 

és un aigua de bona qualitat i apta per el regadiu, amb un baix risc 
d’alcalinització i un risc mitjà de salinització. 
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ANNEX II: DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST 

 

S’han tingut en compte diferents costos. En primer lloc, per a cada unitat del 

procés, contant també el transport, el cost de desforestació, el de moviment de 

terres i el de formigó per als ciments. 

Seria pròpiament dit la inversió inicial, al total del qual se li afegeix un 30% per 

contar costos de reparació que es puguin produïr durant tots els anys de 

funcionament. 

 

COST D'ACONDICIONAMENT TERRENY 

CAPTACIÓ 

    

Paràmetre Operació Valor 

Cost 

unitàri (€) Cost total 

m2 Desbroçament del terreny 2,00 0,53 1,06 

m3 

Excavació de ciments per 

les etapes 0,65 11,25 7,31 

m3 Formigó 0,75 70,49 52,87 

m 

Conducció PVC 8" fins 

transport 1 2,00 13,65 27,30 

m2 Reixa d'acer 0,17 4,56 0,77 

     DESARENADOR 

    m2 Desbroçament terreny 16,75 0,53 8,88 

m3 Excavació  8,38 11,25 94,22 

m3 Formigó 2,79 70,49 196,80 

     TANC 1 BOMBAMENT 

    m2 Desbroçament del terreny 1,26 0,53 0,67 

m3 

Excavació de ciments per 

les etapes 1,57 11,25 17,66 

m3 Formigó 0,52 70,49 36,89 

     SEDIMENTACIÓ 

    m2 Desbroçament del terreny 154,73 0,53 82,01 

m3 

Excavació de ciments per 

les etapes 279,45 11,25 3143,85 

m3 Formigó 93,15 70,49 6566,22 

     FILTRES DE SORRA 

    m2 Desbroçament del terreny 70,34 0,53 37,28 

m3 Excavació de ciments 79,13 11,25 890,23 

m3 Formigó 26,38 70,49 1859,34 

     FILTRES DE CARBÓ 
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ACTIU 

m3 Excavació ciments 

1282,5

5 11,25 14428,73 

m3 Formigó 

1240,6

9 70,49 87455,90 

     DIPÒSIT FINAL 

    m2 Desbroçament superficial 226,09 0,53 119,83 

m3 Excavació ciments 

3391,3

7 11,25 38152,90 

m3 Formigó 

1130,4

6 70,49 79685,86 

     TANC 2 BOMBAMENT 

    m2 Desbroçament 1,57 0,53 0,83 

m3 Excavació ciments 3,14 11,25 35,33 

m3 Formigó 1,05 70,49 73,78 

     CANALITZACIONS 

    CAPTACIÓ-

DESARENADOR 

    m2 Desbroçament 7,58 0,53 4,02 

m3 Excavació  6,81 11,25 76,57 

m3 Formigó 2,27 70,49 159,92 

     DESARENADOR-TANC 

    m2 Desbroçament 17,83 0,53 9,45 

m3 Excavació  3,28 11,25 36,87 

m3 Formigó 1,33 70,49 93,91 

     COAGULACIÓ 

    m3 Excavació 5,17 11,25 58,20 

m3 Formigó 6,47 70,49 455,86 

     FLOCULACIÓ 

    m2 Desbroçament 417,22 5,30 2211,24 

m3 Excavació 141,31 11,25 1589,70 

m3 Formigó 47,10 70,49 3320,24 

     FLOCULACIÓ A SEDIMENTACIÓ 

   m2 Desbroçament 31,86 5,30 168,86 

m3 Excavació 79,65 11,25 896,06 

m3 Formigó 61,27 70,49 4318,87 

     TANC 

PRESEDIMENTADOR 

    m2 Desbroçament 10,80 5,30 57,24 

m3 Excavació 4,71 11,25 52,99 

m3 Formigó 1,57 70,49 110,67 
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TANC 

SEDIMENTADOR 

    m2 Desbroçament 5,04 5,30 26,71 

m3 Excavació 2,20 11,25 24,73 

m3 Formigó 1,79 70,49 125,85 

     FILTRES A TANC 

    m2 Desbroçament 3,13 5,30 16,60 

m3 Excavació 7,83 11,25 88,09 

m3 Formigó 5,22 70,49 367,96 

     TRANSPORT FINAL 

    m3 Excavació 1,88 11,25 21,09 

m3 Formigó 1,56 70,49 110,14 

     TOTAL OBRES SUPERFICIALS I FORMIGÓ 247378,38 

     

     COST CONSTRUCCIÓ FORMIGÓ PARETS UNITATS DE PROCÉS 

     

Paràmetre Operació Valor 

Cost 

unitàri (€) Cost total 

     CAPTACIÓ 

    m3 Estructura de formigó 0,42 70,49 29,38 

     DESARENADOR 

    m3 Estructura de formigó 4,47 70,49 314,87 

     TANC BOMBAMENT 1 

    m3 Estructura de formigó 0,60 70,49 42,29 

     RECEPCIÓ 

BOMBAMENT 1 

    m3 Estructura de formigó 0,60 70,49 42,29 

     TRANSPORT I 

COAGULACIÓ 

    m3 Estructura de formigó 2,90 70,49 204,23 

     FLOCULADOR 

    m3 Estructura de formigó 10,80 70,49 761,29 

     TANC 

PRESEDIMENTACIÓ 

    m3 Estructura de formigó 1,57 70,49 110,67 

     SEDIMENTACIÓ 

    m3 Estructura de formigó 22,36 70,49 1575,89 
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     FILTRE SORRA 

    m3 Estructura de formigó 21,85 70,49 1540,52 

     TANC BOMBAMENT 2 

    m3 Estructura de formigó 0,96 70,49 67,53 

     FILTRE CARBÒ ACTIU 

    m3 Estructura de formigó 23,41 70,49 1650,28 

     TANC FINAL 

    m3 Estructura de formigó 225,65 70,49 15906,40 

     

TOTAL ESTRUCTURES FORMIGÓ 

22245,6639

7 

     

     COST CONSTRUCCIÓ PARETS FORMIGÓ TRANSPORT 

     CAPTACIÓ A 

DESARENADOR 

    m3 Estructura de formigó 15,13 70,49 1066,16 

     DESARENADOR A TANC PREBOMBAMENT 

   m3 Estructura de formigó 2,59 70,49 182,77 

     TANC POST BOMBAMENT A COAGULACIÓ 

   m3 Estructura de formigó 4,62 70,49 326,01 

     FLOCULACIÓ A SEDIMENTACIÓ 

   m3 Estructura de formigó 17,88 70,49 1260,36 

     FILTRE SORRA A TANC PREBOMBAMENT 2 

   m3 Estructura de formigó 4,89 70,49 344,98 

     CAP A TANC FINAL 

    m3 Estructura de formigó 2,11 70,49 148,38 

     TOTAL TRANSPORT FORMIGÓ 3328,66 

     

     COST UNITATS ACER INOXIDABLE 

     CAPTACIÓ 

    un REIXA 2,00 4,59 9,18 

     DESARENADOR 

    



 DISSENY I DIMENSIONAMENT D’UNA PLANTA POTABILITZADORA D’AIGUA PER UNA POBLACIÓ 

 

-  134  - 

un Comporta de pas 4,00 12,59 50,36 

     COAGULACIÓ 

    

un 

Estructura soport 

dosificadors 4,00 1058,74 4234,96 

     SEDIMENTADOR 

    un Comporta neteja 5,00 26,32 131,60 

un Placa difusora 5,00 1025,63 5128,15 

     FILTRE SORRA 

    un Comporta neteja 6,00 26,32 157,92 

     FILTRE CARBÓ ACTIU 

    un Comporta neteja 6,00 26,32 157,92 

     TANCS AGITACIÓ 

    un Tanc agitació 10,00 2058,64 20586,40 

     TOTAL COST UNITATS ACER INOXIDABLE 30456,49 

     

     COST UNITARI  EQUIPAMENT (5ANYS DE VIDA) 

     un BOMBAMENT 1 5,00 3200,00 16000,00 

     un BOMBAMENT 2 6,00 2100,00 12600,00 

     un AGITADOR 12,00 1056,32 12675,84 

     un DOSIFICADOR SÒLID 5,00 3049,99 15249,95 

     un DOSIFICADOR LÍQUID 20,00 170,00 3400,00 

     TOTAL COST EQUIPAMENT (5ANYS) 59925,79 

TOTAL COST EQUIPAMENT (20 ANYS) 239703,16 

     

     COST CANONADES 

     m CANONADA PVC 6" 15 17,34 260,1 

     m CANONADA PVC 8" 10 24,35 243,5 

     m CANONADA PVC 10" 6 32,57 195,42 

     m CANONADA PVC 12" 10 54,39 543,9 
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m 

CANONADA CORRUGADA 

200mm 25 204,98 5124,5 

     

m 

CANONADA CORRUGADA 

250mm 15 187,98 2819,7 

     un COLZE PVC 6" 90 4 54,36 217,44 

     un COLZE PVC 8" 90 10 87,12 871,2 

     un COLZE PVC 10" 90 10 102,36 1023,6 

     TOTAL COST CANONADES 11299,36 

     

     COST TOTAL INVERSIÓ INICIAL (€) 710294,06 

 

Seguidament s’introdueixen els costos acumulats en temps, es a dir, la inversió 

contínua. 

 

INVERSIÓ CONTÍNUA 

COMPOST QUÍMIC  

Paràmetre Operació Valor 

Cost unitari 

(€/unitat) 

Cost total 

(€/h) 

     COMPOST 

QUÍMIC 

    l/h HIPOCLORIT SÒDIC 5,48 1,75 9,59 

     kg/h SULFAT D'ALUMINI 15,35 2,5 38,375 

     

l/h 

ÀCID CLORHÍDRIC 

0,1M 0,1589 12 1,9068 

     TOTAL COST HORARI DE COMPOST QUÍMIC (€/h) 49,8718 

     

     CONSUM ELÈCTRIC 

     kWh BOMBAMENT 1 10,21 0,13 1,37 

     kWh BOMBAMENT 2 16,10 0,13 2,17 

     kWh AGITADORS 1,90 0,13 0,26 

     kWh DOSIFICADOR 4,08 0,13 0,55 



 DISSENY I DIMENSIONAMENT D’UNA PLANTA POTABILITZADORA D’AIGUA PER UNA POBLACIÓ 

 

-  136  - 

SÒLID 

     

kWh 

DOSIFICADOR 

LÍQUID 12,00 0,13 1,61 

     TOTAL CONSUM ELÈCTRIC (€/h) 5,96 

     

     RECURSOS HUMANS 

     un TÈCNICS 3 1714 5142 

     un ENGINYER 1 3210 3210 

     un NETEJA 2 1200 2400 

     TOTAL RECURSOS HUMANS (€/mes) 10752 

     

     TOTAL COST VARIABLE (€/h) 78,2318 

TOTAL COST VARIABLE A 20 ANYS (€) 9101634,24 

     

     TOTAL COST A 20 ANYS  9811928,296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


