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RESUM 

 
 Actualment, a una fàbrica alimentària de productes làctics de Parets del Vallès, es 

fabriquen més de 100.000.000 tons de iogurt a l’any. En la present indústria, cada referència 

com a producte acabat té uns específics ingredients i fruites. Degut aquesta circumstància, 

després de la fabricació de cada especialitat, s’ha de dur a terme un rentat de totes les línies 

de procés, neteja de dipòsits, etc. La indústria en qüestió compta amb aigua de pou que 

adequadament tractada, s’utilitza per la neteja dels processos descrits. 

  

A les instal·lacions de la fàbrica hi ha situada una Estació Depuradora d’Aigües 

Residuals, constituïda per un pretractament fisicoquímic i un biològic. Anualment es tracten 

(360.000 + 20.000) m3 d’aigua aproximadament que posteriorment són abocats a la 

Depuradora de Montornès del Vallès amb el conseqüent pagament del impost del cànon de 

l’aigua. 

  

L’objectiu del present projecte és avaluar la possibilitat de implantar un procés de 

tractament amb membranes a la sortida de la Depuradora, per tal de reutilitzar l’aigua en els 

processos de fàbrica, amb la reducció del cànon de l’aigua. 

  

En una primera etapa s’han determinat els objectius a assolir mitjançant el procés de 

membranes en termes de qualitat de l’aigua. Seguidament, s’ha estudiat els diferents 

processos de membranes, escollint finalment l’osmosi inversa ja que és el procés requerit 

per assolir els paràmetres necessaris de l’aigua per poder ser reutilitzada. 

  

Posteriorment, s’ha definit una petició d’oferta, amb els requeriments i necessitats 

estudiades per assolir l’objectiu del projecte. S’han identificat possibles proveïdors 

especialitzats amb processos de membranes. 

 

Amb les diferents possibilitats plantejades, s’ha estudiat dues alternatives per 

reutilitzar l’aigua, les quals es basen amb els següents components: bomba d’alimentació a 

l’osmosi inversa, condicionament químic, pretractament, bombeig d’alimentació a 

membranes, sistema de membranes d’osmosis inversa, equip de neteja química de 

membranes, dipòsit tampó i bombeig final. La diferència d’ambdues propostes és el 

pretractament. Un es basa amb un sistema de filtres, en front d’un sistema de Ultrafiltració. 
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 Finalment, s’ha realitzat l’estudi econòmic d’ambdues propostes identificant que la 

solució més adient per reutilitzar l’aigua és el sistema d’osmosis amb un pretractament basat 

en filtres. 
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1. Glossari 
 
Aportació. S’anomena així la solució que arriba a les membranes d’osmosi inversa. Al 

compartiment que conté aquesta solució es denomina d’alta pressió. La nomenclatura que 

s’utilitza és: 

- Cabal: Qa 

- Concentració: Ca 

- Pressió hidràulica: Pa 

- Pressió osmòtica: πa 

 

Coeficient de permeabilitat. [A]És el volum de solvent (aigua) que travessa la membrana 

per unitat de superfície, unitat de temps i unitat de pressió a temperatura i salinitat 

determinades i constants.  [A] 
bardiam

m
2

3  

 
CIP: Planta integrada de neteja. 
 
Concentrat. Quantitat d’aigua d’alimentació que no pot passar a través d’una membrana. 

 

Factor de concentració. [Fc] És el nombre de vegades que es concentren les espècies 

dissoltes en el rebuig de la osmosi inversa. El seu valor és igual a la relació entre les 

concentracions de sals en el rebuig i en la solució d’aportació.  
a

r
C C
CF =  

Flux. [F] o [J] Caudal per unitat de superfície. 
2

3 /
m
hm  

 

Embrutiment. Fenomen que resulta de l’acumulació de partícules i matèria dissolta en la 

superfície de membrana, causant una important resistència de filtració. 

 

MF. Abreviació de membrana de microfiltració. 

 

Neutracarb: Procés de neutralització d’aigües bàsiques amb diòxid de carboni. 

 

OI: Abreviació d’osmosi inversa 

 

Percentatge de rebuig de sals. [R] És la relació, expressada en tant per cent, entre la 

concentració de la solució d’aportació menys la del permeat i la concentració de la solució 
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d’aportació.   
a

pa

C
CC

R
−

= ·100  

 

Percentatge de recuperació. [Y] És el coeficient, expressat en tant per cent, entre el cabal 

de permeat i el cabal d’aportació que arriba a les membranes. 

a

P

Q
Q

aportacióCabal
permeatCabalY ·100·100 ==  

 

Permeat. És la solució que s’obté al travessar la membrana. Al compartiment que conté 

aquesta solució se’l denomina de baixa pressió. La nomenclatura utilitzada és: 

 

- Cabal: Qp 

- Concentració: Cp 

- Pressió hidràulica: Pp 

- Pressió osmòtica: πp 

 

PTM. PRESSIÓ TRANSMEMBRANAL. Pressió necessària per fer passar l’aigua a través de 

la membrana. 

 

Rebuig. És la solució que no pot travessar la membrana. La nomenclatura emprada és: 

- Cabal: Qr 

- Concentració: Cr 

- Pressió hidràulica: Pr 

- Pressió osmòtica: πr 

 

SDI. L’índex d’embrutiment estima el Grau de bloqueig de les membranes degut a la 

contaminació en forma de partícules col·loïdals. 

 

SST. Quantitat de sòlids en suspensió, tant volàtils com no volàtils, presents en l’aigua 

residual. 

 

UF. Abreviació de ultrafiltració. 
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2. PREFACI 
 

2.1. Origen del projecte 
 
 Degut al possible increment de producció en la fàbrica ocasionat per l’augment de 

referències, així com la recent utilització de la llet de soja per la fabricació de iogurts, 

s’estima que augmentarà el volum d’aigua tractada a l’any. Com a conseqüència l’aigua 

abocada anualment augmentarà, amb el que el Cànon de Sanejament ocasionarà un 

potencialment important impacte econòmic.  

 

2.2 Motivació 

 
 Cercar un procés industrial capaç d’oferir la viabilitat de reutilitzar l’aigua de manera 

sostenible, reduint l’aigua abocada a la Planta Depuradora de Montornès del Vallès. 

  

 La situació de l’empresa en l’àrea mediterrània on en els últims anys s’està produint 

la reducció dels recursos naturals en aigua, ha suposat que s’incrementi la necessitat de 

reduir el consum d’aigua. En el present cas, aquesta reducció es podria obtenir si es 

possibilita el reciclat de l’aigua.  

 

2.3 Requeriments previs 
 

 Els requeriments avaluats han estat adreçats a una identificació dels diferents 

efluents generats a la planta, amb la finalitat de identificar les variacions en la qualitat de 

l’aigua. Les propietats i composició d’aquests efluents s’han utilitzat per identificar els 

processos tecnològics més adients per assolir l’objectiu del projecte. 

 

 L’elecció de la solució tecnològica ha tingut com ha requeriment, la política de 

l’empresa en que el payback acceptable no ha de superar els 4 anys. 
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3. INTRODUCCIÓ 
 

3.1. Objectius del projecte 
 
 Reduir la carga contaminant de l’aigua a la sortida de la depuradora mitjançant un 

procés de membranes per a poder ser reutilitzada.  Aquesta aigua tractada pel procés de 

membranes es mesclarà amb l’aigua de pou, complint els requisits necessaris per la seva 

reutilització. 

 

 Identificar la tecnologia més apropiada per reduir la carga contaminant de la indústria 

làctia. 

 

 Definir els processos de tractament, identificant el pretractament adient així com les 

possibles etapes de post-tractament per condicionar l’aigua tractada. 

  

3.2. Abast del projecte 
 

L’abast del projecte està fixat en poder definir una proposta solució al problema 

plantejat de reutilització d’aigua a la planta, amb la definició tècnica del procés per tal 

d’obtenir una primera estimació del cost de inversió i del cost del tractament d’aigua. El 

present projecte facilitarà a l’empresa prendre una decisió  per reduir el consum d’aigua i 

conseqüentment el cost d’aquesta. 

 

De forma més concreta, entre les accions desenvolupades es troba: 

 

- Estudi de l’aigua de procés en la fàbrica. 

- Estudi dels diferents processos de membranes. 

- Elecció i estudi detallat del procés de membranes necessari per assolir 

l’objectiu del projecte. 

- Estudi del cànon de l’aigua. 

- Entrega d’una petició d’oferta detallada a un proveïdor especialitzat en 

processos de tractament d’aigües. 

- Estudi i optimització de les propostes ofertes pel proveïdor. 

- Estudi econòmic de la viabilitat del projecte 
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4. CONDICIONANTS DEL PROJECTE. 
 

4.1 Qualitat de les aigües residuals a tractar. 
 
4.1.1 Introducció 

 
L’origen de les aigües residuals determinarà la qualitat i les característiques de la 

mateixa. La indústria en qüestió utilitza una captació d’aigua de pou que, adequadament 

tractada, abasteix la fàbrica. En funció de la utilitat d’aquesta aigua rep diferents 

tractaments, així doncs presenta: 

 

- Aigua potabilitzada: emprada per les torres de refrigeració i mànegues 

exteriors. 

- Aigua potabilitzada i descalcificada: emprada per les línies de procés, per 

les calderes i pel sistema de neteja CIP. 

 

D’aquesta manera podem dir que, essencialment, l’origen dels efluents serà:  

 

- Aigües de refrigeració i de mànegues exteriors. 

- Aigües de procés. 

- Condensats i purgues de les línies de vapor. 

- Neteja de dipòsits, màquines elaboradores, instal·lacions... (línia CIP). 

- Aigües sanitàries d’oficina i serveis auxiliars. 

 

Per tal de poder definir la composició de les aigües dels diferents efluents, a 

continuació es descriuen les principals línies de producció per l’elaboració del iogurt i el 

procés de neteja, atenent que se segueix una política de bones pràctiques per tal de 

minimitzar el volum d’aquestes aigües. 
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Descàrrega i Normalització de la llet 
 
El flux establert en el procés de descàrrega/normalització de la llet s’observa a la 

figura 4.1. Aquesta línia d’operació consisteix en la descàrrega i refredament de la llet per 

sota de 4ºC per tal que no fermenti. Posteriorment es segrega segons si es porta a terme un 

pretractament amb desnatadora. 

 

Si passa pel procés de desnatat, s’obté nata per una banda i llet desnatada per 

l’altre. Tant la nata com la llet desnatada passen per un procés de pasteurització, 

augmentant  a una temperatura aproximada de 90 ºC amb l’objecte d’eliminar els diferents 

microorganismes. Si no passa pel desnatat, es realitza una higienització per centrifugat i una 

posterior prepasteurització per obtenir llet sencera. 

 

Si no passa pel procés de desnatat, després del procés de prepasteurització s’obté 

llet concentrada.  

 

Finalment, els quatre corrents (nata, llet desnatada, llet sencera i llet concentrada), 

s’unifiquen segons la quantitat requerida per la referència del iogurt que s’està fabricant i es 

realitza la normalització. Aquest procés consisteix en afegir els diferents components (sucre, 

proteïnes, llet en pols...), per tal que la llet compleixi la taula nutricional impresa en els 

agrupadors de cartró o en la banderola. 
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Figura 4.1 PROCÉS: Descàrrega/ Normalització. 
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Línia de batuts i gelificats 
 

A la figura 4.2 s’observa el diagrama de flux de la línia de procés de batuts i 

gelificats. Segons el diagrama, un cop s’obté la llet normalitzada, s’escalfa a una 

temperatura per realitzar el procés de pasteurització no es retén durant un cert període de 

temps per eliminar tots els microorganismes. Posteriorment hi ha dos recorreguts diferents 

segons si es fabriquen batuts o gelificats.  

 

En el cas de fabricar batuts, hi ha un tanc on s’aporta l’addició de ferment. 

Seguidament es refreda i s’incorporen les fruites segons la referència que es fabriqui. 

Finalment, s’envasa, es paletitza i passa pel túnel de fred per conservar el producte final a la 

temperatura requerida per no fermentar. 

 

En el cas de fabricar gelificats, es realitza la fermentació en un pot per obtenir la 

textura requerida. Posteriorment s’escalfa, ja que necessita fermentar en calent per tal que 

no es perdi la textura. Un cop envasat i paletitzat, hi ha unes estufes amb l’objecte 

d’augmentar la temperatura perquè acabi el procés de fermentació. Finalment, passa al 

túnel de fred. 
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                                         Figura 4.2 PROCÉS: Línia de batuts/gelificats 
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Línia d’aigua i vapor 
 

A la figura 4.3 s’observa  el diagrama de flux de la línia d’aigua/vapor. L’aigua 

abastida a la planta prové de tres pous que s’impulsa a un aljub. Posteriorment, segons la 

finalitat de l’aigua pot tenir els següents processos: 

 

 

- Bescanviadors i camises: s’obté l’aigua a una temperatura de 1 ºC, amb la 

finalitat d’obtenir un circuit tancat d’aigua freda per refredar la llet. 

- Filtres estèrils: s’obté aigua amb una qualitat suficient per la neteja de les línies 

de procés. 

- Aigües sanitàries 

- Descalcificador 1: es redueix la duresa de l’aigua per utilitzar-la en torres de 

refredament, torres de refrigeració i línia CIP. 

- Descalcificador 2: es genera vapor en la caldera per augmentar la temperatura de 

l’aigua, amb l’objecte de portar a terme la pasteurització o els processos de 

bescanviadors de calor. 
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                                       Figura 4.3 PROCÉS: Línia d’aigua/vapor. 
 
 



     Pàg. 20  Memòria 

 

 
Línia de neteja CIP 

 

A la figura 4.4 s’observa el diagrama de flux de la línia de neteja (CIP). Aquesta 

consisteix en un total de cinc tancs compostos per: 

 

- Tanc de ruptura de carga amb aigua de pou 

- Sosa càustica 

- Àcid nítric 

- Aigua recuperada 

- Aigua sanitària 

 

A la figura 4.5 es representa un esquema simplificat del funcionament de la línia CIP.  

Aquesta consisteix en dues línies paral·leles que abasteixen tots els dipòsits i les línies de 

procés mitjançant vàlvules. Una línia és de impulsió i l’altre de retorn.  

 

Segons la figura 4.5 s’observa que per procedir a la neteja d’un dipòsit o línia de 

procés es segueixen els següents passos: 

 

- Primerament, es bombeja aigua recuperada que es fa passar pel dipòsit per 

extreure partícules que hagin quedat retingudes. Seguidament, aquesta 

aigua es enviada a la depuradora. 

- A continuació, es bombeja la sosa càustica, amb l’objecte de neteja el 

dipòsit. Un cop finalitzat es retorna al tanc de la sosa. 

- Posteriorment, es pot procedir o no al bombeig de l’àcid nítric per eliminar la 

calç creada en els dipòsits o col·lectors. 

- Finalment, es bombeja aigua sanitària, per eliminar qualsevol element no 

desitjat. Aquesta aigua, es retorna i passa al tanc d’aigua tractada. 

 

Aquest és un procés automàtic, on es controla la dosificació de sosa i l’àcid nítric 

controlant temperatura i la concentració mitjançant PLC. 

 

A la figura 4.6 s’observa el digrama unifilar del procés de neteja de la línia CIP. 

 
¡Error! Vínculo no válido. 
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                                          Figura 4.4 PROCÉS: línia de neteja (CIP) 
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                                      Figura 4.5 Esquema simplificat de la línia CIP 
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Figura 4.6 Esquema unifilar del procés de neteja de la línia 
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4.1.2 Característiques de les aigües residuals de indústries làcties. 

 

Les operacions principals que produeixen aigües residuals són les aigües de rentat 

dels dipòsits, tancs i equips. Per tant, aquestes aigües estan constituïdes per dilució de llet 

crua, llet tractada, mantega i sèrum, procedents de vessadures obligades o accidentals en  

els diferents punts del procés. A més, les restes de rentatge contenen productes químics o 

bé residus parcialment caramelitzats de dipòsits, tancs, bombes, conduccions, evaporadors, 

pasteuritzadors, etc. Aquestes aigües residuals tenen, en general, un contingut alt en 

matèria orgànica dissolta. 

 

Paràmetres        Valors mitjos  

 

DBO         1100 a 1700 mg/l 
DQO         2900 a 4200 mg/l 

pH                   8 a 10     ---- 

Sòlids en suspensió           40 a 180 mg/l

 Conductivitat                  600 a 1800 µS/cm 

Nitrogen total (Kjeldahl)          50 a 100   mg/l

 Fosfats totals             20 a 30     mg/l 

Greixos                     100 a 500   mg/l

  

 
Taula 4.1 Paràmetres habituals als afluents d’indústries làcties. 

[http://www.euto.urv.es/cas/la_urv/10_serveis/ori/ECTS/EfluentsAgrariesAlimentaries_ECTS.pdf, 

10/12/2005] 

 

Significat de les variables: 

 

- DBO: Demanda Biològica d’Oxigen. 

 

- DQO: Demanda Química d’Oxigen. 

- Ambdós paràmetres són indicadors del contingut en matèria orgànica de l’aigua. 

 

- pH: Concentració d’ió hidrogen. Indicador de l’adequada proliferació i 

desenvolupament de vida biològica. 
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- Sòlids en suspensió: Sòlids no dissolts. Constitueixen una mesura aproximada 

de la quantitat de fang que s’obtindrà amb la decantació primària de 

l’aigua residual. 

- Conductivitat: Indicador del contingut en sals dissoltes totals. 

- Nitrogen i Fòsfor: Indicadors de l’aportació de nutrients. 

- Greixos: Compost orgànic de gran estabilitat, de difícil descomposició 

bacteriana. 

 
4.1.3 Composició Qualitativa dels Efluents Làctics. 

 

S’ha estimat que la llet i els materials làctics abocats poden ser responsables del    

90 % de la càrrega contaminant dels efluents. Tot i que aquest tipus de matèria orgànica es 

considera fàcilment biodegradable (la relació DQO/DBO5 oscil·la entre 1.4 i 2.2) i de caràcter 

no tòxic, la presència d’alguns dels agents de neteja, així com la temperatura relativament 

alta i el pH de l’efluent, poden ralentitzar la seva degradació. Pel que fa a l’estat del material 

lacti als efluents cal assenyalar que la major part es troba dissolt (lactosa, proteïnes 

sèriques) o en estat col·loïdal (caseïnes), tot i que també es troben sòlids en suspensió 

(greixos, restes de quallada). S’estima que tan sols un 15 % d’aquests sòlids en suspensió 

són fàcilment sedimentables. Un altre factor a tenir en compte és la riquesa habitual en 

nitrogen i fòsfor d’aquests afluents (veure Taula 4.1). Òbviament, aquestes característiques 

condicionen els tractaments de depuració aplicables a aquest tipus   d’aigües. 

 

4.2 Volum de les aigües residuals a tractar. 

 

El volum de les aigües residuals que procedeixen d’una indústria làctia pot oscil·lar 

entre 0.8 i 1.5 vegades el volum de llet transportada al dia. El volum d’aigües residuals que 

s’assoliria segons els càlculs del informe de funcionament (Taula 5.3) és de                  

(360.000 + 20.000) m3 
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5. SITUACIÓ ACTUAL 
 

A continuació, es realitza una descripció de la situació present de la indústria, 

identificant les etapes de tractament del efluents generats. 

 

5.1 Descripció de la instal·lació actual. 

 
 Actualment, la indústria consta d’una homogeneïtzació, un tractament primari basat 

en un reactor fisicoquímic, un tractament biològic basat en reactors aerobis i una decantació 

secundària. 

 

 A la figura 5.1 s’observa l’esquema de la instal·lació amb els diferents elements que 

la componen descrits a continuació.  

 
5.1.1 Bombeig d’aigües brutes. 

 

Hi ha un bombeig de l’aigua de pou cap a la fàbrica amb un pretractament previ. 

Consta de dos bombes submergibles d’impulsió d’aigua bruta que abasteixen un cabal de 80 

m3/h a una pressió de 0.6 kg/cm2. 

 

5.1.2 Homogeneïtzació. 

 

Per esmorteir les puntes de cabal compta amb un tanc d’homogeneïtzació amb una 

capacitat total útil de 500 m3 que presenta les següents dimensions: 

 

- Longitud: 13 m. 

- Amplada: 10 m. 

- Alçada: 4 m. 

- Volum útil: 500 m3 

 

Amb el fi d’aconseguir una perfecta homogeneïtzació i barreja de les aigües entrants 

al llarg de tota la jornada, així com mantenir l’aigua en continua agitació per evitar 

sedimentacions i olors, hi ha instal·lat un grup de motobufants capaços d’insuflar un cabal de 

500 m3/h d’aire a una pressió de 0.4 kg/cm2 accionat per un motor de 15 CV a 1440 rpm. 
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5.1.3- Regulació del cabal. 

 

El cabal mig pel qual es va dissenyar és de 60 m3/hora i s’aconsegueix adoptant tres 

grups motobomba de cargol en execució horitzontal (un en  reserva). Aquests grups aspiren 

directament del tanc d’homogeneïtzació i impulsen un cabal regulat i constant de 60 m3/hora 

(30 m3/h cadascun) a una alçada efectiva de 5 m.c.a.. 

 
 
5.1.4 Desbast gros i by-pass. 

 

Té per objecte la separació dels  sòlids més gruixuts arrossegats per l’aigua, que per 

la seva mida podrien dificultar el funcionament de la resta de la instal·lació. 

 

La instal·lació adopta una reixa de 500 mm d’amplada útil i un canal de 500 mm 

d’alçada (l’alçada total és de 1300 mm) constituïda per barrots passamà (protegits contra la 

corrosió) amb una llum de pas de 25 mm, que per  les seves característiques va ser 

projectada de neteja manual. La reixa aporta un cistell superior de recollida de les parts 

retingudes i un rastell de neteja amb pinta adaptable a la mateixa. Igualment, hi ha prevista 

una comporta que ens permet by-passar la planta, en cas de que sigui requerit. 

 

5.1.5 Tractament primari: reactor fisicoquímic. 

 

Es disposa d’un tanc de floculació de 27 m3 de volum útil i una superfície útil de      

13.5 m2 que consta d’un sistema de flotació de bombolla fina amb barreja d’aigua i aire 

pressuritzats i recuperació de nates (fang fisicoquímic) per un sistema de rasquetes 

superficials temporitzat. La recollida de greixos es fa per un canal superior lateral, que ho 

transporta a una arqueta on també arriba el fang biològic en excés. 

 

Aquest tractament presenta uns rendiments de l’ordre del 90 % en eliminació de 

sòlids en suspensió i del 40 % en eliminació de DQO, la qual cosa suposa una disminució 

important de la càrrega que arriba al tractament biològic. 

 

 

Amb caràcter general, les aigües tenen un pH bàsic, per la qual cosa i a fi efecte de 

condicionar l’efluent pel tractament biològic així com per atendre els moments de rentats o  
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vessaments del circuit de neteja, està dotada d’una dosificació automàtica en funció 

del pH desitjat. Com a conseqüència d’això, la instal·lació consta d’un sistema de 

neutralització d’àcid carbònic (Neutracarb) i de dos dipòsits amb les seves respectives 

bombes dosificadores, d’àcid sulfúric i sosa càustica respectivament, comandades 

automàticament per una sonda i transmissor industrial de pH i un regulador que ordena 

l’aturada i posta en marxa de l’equip de dosificació. 

 

El sistema Neutracarb (figura 5.2), és un procés de neutralització d’aigües bàsiques 

amb diòxid de carboni i està constituït per trams de  2.400 mm de longitud distribuït en un 

paquet compacte de dimensions reduïdes, l’objectiu del qual és fer de tub de contacte, per 

forçar la dissolució del CO2 a l’aigua de recirculació. L’aportació de CO2 es regula mitjançant 

el control del pH del medi. 

 

 
Figura 5.2 Sistema Neutracarb 

 

A més la instal·lació consta d’un dipòsit per la dosificació de sulfat d’alúmina per 

afavorir l’agregació de les partícules en suspensió en el reactor de flotació. 

 

A continuació es mostra la taula 5.1 amb els rendiments del reactor fisicoquímic. 

Paràmetre Unitats Entrada Sortida Reducció % 

M.E.S mg/l 1475 331 77,6 

DQO mgO2/l 5664 2546 55,0 

Taula 5.1 Rendiments del reactor fisicoquímic durant el període d’un any 

 
5.1.6 Producció del licor mixt. 

 

Per aconseguir el licor mixt es barreja l’aigua tractada procedent del tractament 

fisicoquímic amb el fang biològic de retorn. 
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5.1.7 Tractament biològic: reactors aerobis. 
Es disposa de dues basses d’aireació idèntiques de 925 m3 de capacitat unitària, de 

forma rectangular i cantoneres arrodonides, les principals dimensions unitàries de les quals 

són les següents: 

 

 - Nº tancs: 2. 

 - Volum unitari: 925 m3. 

 - Longitud: 28.5 m. 

 - Amplada útil: 10 m. 

 - Alçada: 3.3 m. 

 

L’aireació dels reactors biològics es realitza mitjançant sis parells de rotors 

Passavant per tanc de 0,7 m de diàmetre que aporten cadascú 8.46 kg O2/h i amb una 

capacitat de fins a 12 kg O2/h per rotor. Això fa que el nivell actual d’oxigenació sigui de 

101,5 kg O2/h fins a un màxim de 144 kg O2/h. A més, actualment, per augmentar la 

capacitat de tractament, és necessària una aportació addicional d’oxigen líquid que suposa 

uns 70.000 kg O2 pur al mes. D’altra banda, cada metro lineal de rotor té una capacitat de 

remoure turbulentament fins a 160 m3 de licor mixt per la qual cosa, i donat que disposem en 

total de 24 metres lineals, la capacitat d’agitació és de 4040 m3. Aquesta quantitat és molt 

superior als 1850 m3 (925 x 2) de tanc que disposem, amb la qual cosa es garanteix 

l’agitació i mescla. 

 

Es tracta d’un procés de fangs activats convencional de flux de pistó: l’aigua a la 

sortida del tractament fisicoquímic i el fang activat recirculat donen lloc al licor mixt. Aquest 

entra al tanc d’aireació i es barreja mitjançant els agitadors mecànics (rotors), de manera 

que el subministrament d’aire és uniforme al llarg de tota la longitud del canal. Durant el 

període d’aireació es produeix l’adsorció, floculació i oxidació de la matèria orgànica. 

 

A continuació es mostra la taula 5.2  de rendiments del reactor biològic. 

Paràmetre Unitats Entrada Sortida Reducció % 

M.E.S mg/l 331 71 78,5 

DQO mgO2/l 2546 85 96,6 

Taula 5.2 Rendiments del reactor biològic durant el període d’un any 
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5.1.8 Decantació secundaria. 

 

La funció del decantador en el procés de fangs activats és separar els sòlids dels 

fangs activats del líquid de mescla. Per això, es compta amb un decantador estàtic de secció 

circular de 14 m. de diàmetre que representa una superfície de coronació de 153 m2, dotat 

de pont radial, de moviment circular, amb rasquetes parabòliques de fons, que condueixen 

els fangs sedimentats a la tolva central, des d’on es condueixen a una arqueta annexa per la 

posterior recirculació i extracció. En el seu perímetre va dotat d’un vessador circular de 

recollida d’aigua decantada, construït en alumini.  

 

En resum, les principals característiques del decantador actual són: 

 

 Cabal de disseny ........................   65 m3/h 

 Diàmetre .....................................   14 m 

 Superfície de decantació ............   154 m2 

 Alçada mitja ................................   2.5 m 

 Velocitat ascensional ..................   0.42 m/h 

 Volum .........................................    380 m3 

 Permanència ................................  5.8 h 

 

 

5.1.9 Recirculació de fangs. 
 

La recirculació de fangs actius és imprescindible en el procés, per una part per 

desconcentrar el decantador, i per altra, per dotar de medi de cultiu els tancs d’aireació 

mitjançant els fangs activats (producció del licor mixt). 

 

La quantitat de fangs a recircular, oscil·la entre el 50% i el 150% del cabal mig 

d’arribada. Hi ha instal·lats dos grups motobomba en execució submergible i pas integral 

tipus vòrtice capaços d’impulsar 180 m3 que bombegen a retorn i a purga els fangs biològics. 

 
 
5.1.10 Tractament de fangs. 

 

Els fangs biològics són conduïts als dos tambors espessidors. L’espessiment de  

 



     Pàg. 34  Memòria 

 

fangs és  un sistema de condicionament del fang activat, incloent l’alimentació del 

polímer i uns tamisos cilíndrics rotatius. El fang es barreja amb el polímer al tambor i, tot 

seguit, el fang condicionat passa a una sèrie de tamisos rotatius que separen els sòlids 

floculats de l’aigua. El fang espessit surt per un extrem dels tambors, mentre que l’aigua 

separada es filtra a través dels tamisos. Per dur a terme aquesta operació es compta amb la 

tolva d’emmagatzematge del polímer (a la qual ja em fet esment al tractament fisicoquímic) i 

amb dues cubes (1500 litres de capacitat) per la preparació i emmagatzematge de la 

dissolució del polímer, a més de les dues bombes dosificadors d’aquest. Els lixiviats són 

enviats novament al tractament fisicoquímic. 

 

El fang biològic purgat i espessit es barreja amb el fang fisicoquímic en una arqueta 

de 5 m3. El fang secundari (biològic) està format per sòlids biològics i quantitats addicionals 

de sòlids sedimentables. El fang generat al tractament primari està format per sòlids 

sedimentables existents a l’aigua residual bruta. El fang es barreja per aconseguir que 

l’alimentació als processos posteriors i operacions de tractament sigui un material uniforme. 

L’alimentació d’un fang ben barrejat i amb característiques uniformes afavoreix el 

funcionament posterior del procés de deshidratació del fang. 

 

Dues bombes condueixen el fang mixt a deshidratació. Abans de deshidratar els 

fangs es dur a terme la dosificació clorur fèrric i cal sobre un tanc agitat de 20 m3 de 

capacitat. L’aplicació de reactius químics pel condicionament del fang per la posterior 

deshidratació és una pràctica econòmica i habitual, ja que aquests productes coagulen els 

sòlids i alliberen l’aigua absorbida. 

 

Els reactius s’emmagatzemen als corresponents tancs, agitat en el cas de la cal per 

facilitar la seva preparació, i són dosificats per les respectives bombes. 

La deshidratació es du a terme mitjançant un filtre premsa, forçant l’evacuació de l’aigua 

present en el fang per l’aplicació d’una pressió elevada. La deshidratació del fang és 

necessària abans de l’evacuació als abocadors controlats per reduir costos de transport, per 

facilitar la manipulació i per reduir la producció de lixiviats a l’abocador. 

 

El fang deshidratat s’emmagatzema en tancs de 200 m3 fins que és recollit i 

transportat cap al seu destí final (abocador o agricultura). 

 

5.1.11 Paràmetres de l’aigua en les etapes de la Depuradora 

 
 A la taula 5.3 s’observa els paràmetres acumulats durant un any de l’aigua en les 



Reutilització d’aigües residuals mitjançant  membranes Pág. 35 

 

diferents etapes de la Depuradora. S’observa que el cabal mig d’entrada a la depuradora 

són aproximadament 1.000 m3. 

  

 
Taula 5.3 Paràmetres acumulats de l’aigua en les diferents etapes de la Depuradora 

 

 

 

 



     Pàg. 36  Memòria 

 

 

A la taula 5.4 s’observa el valor mig mensual dels paràmetres de l’aigua a l’entrada i 

a la sortida de la Depuradora amb el percentatge d’eliminació. 

 

Paràmetre Unitats Entrada Sortida Reducció % 

M.E.S mg/l 1475 71 95,2 

DQO mgO2/l 5664 85 98,5 

NTK mg/l 155,3 16,3 89,5 

Taula 5.4 Rendiments del reactor biològic durant el període d’un any. 

 

Cal incidir que la concentració de sals a la sortida és de 3,16 DS/m de mitja amb el 

que serà un factor clau per decidir el procés de tractament requerit amb l’objecte de reduir la 

seva concentració. 

 

Els paràmetres utilitzats per controlar l’etapa d’aireació són: 

  

• MLSS: quantitat de sòlids que serà extreta del fluid activat de l’estanc. Licor de 

mescla/Sòlids en suspensió. 

• V30: concentració de sòlids volàtils 

• IVF: índex volumètric de fangs. Indica la decantabilitat dels fangs en el 

clarificador. 

• SV: índex volumètric dels sòlids del reactor. Indica el volum que ocupa un gram 

de sòlids del reactor. El valor obtingut es divideix per MLSS per obtenir SVI. La 

utilitat d’aquesta variable radica en que el seu valor ha de coincidir amb el valor 

que tingui l’operació del sedimentador, per tal de permetre manejar l’etapa citada. 

El valor seleccionat pel SVI limita el valor màxim de MLSS permissible en el 

reactor (ja que si augmenta o disminueix, el sedimentador no produirà la 

concentració de sòlids necessària). 

 

A taula 5.5 s’observa els consums mitjos anuals dels diferents reactius utilitzats per la 

coagulació-floculació, pel sistema neutracarb, per l’etapa d’aireació  i pel tractament de 

fangs. 

 

 

 

 



Reutilització d’aigües residuals mitjançant  membranes Pág. 37 

 

 

Reactiu 
Sulfúric 

(kg) 
CO2 
(kg) 

Alúmina 
(kg) 

Polielectrolit 
(kg) 

Oxigen 
(kg) 

Fèrric 
(kg) 

Calç 
(kg) 

Consum 
mig 

mensual 
2.140 6.552 21.149 2.220 13.409 16.708 37.760 

Taula 5.5 Consum mensual mig dels reactiu utilitzats 

 
A la taula 5.6 es pot observar el valor punta i mig dels diferents paràmetres durant un 

mes.  

 

 ENTRADA SORTIDA 

 

Paràmetres 
Cabal 
m3/d 

MES 
ppm 

DQO
ppm

pH 
NTK 
ppm 

SS 
ppm

DQO
ppm

pH 
Cond 
DS/m 

NTK 
ppm 

Valor mig 966 1.475 5.664 8,3 155,3 71 85 8,20 3,16 16,3 

Valor 
punta 

1.096 1.921 7.302 9,7 185,0 196 183 9,2 3,7 40,7 

Taula 5.6 Valor mig i punta a l’entrada i la sortida de la Depuradora 

 

El problema principal en l’aigua de sortida de la Depuradora és l’alta salinitat. Per 

complir l’objecte del projecte i reutilitzar l’aigua, és requisit indispensable reduir la 

concentració de sals. 

 

La reducció de la salinitat pot ser assolida mitjançant processos com l’evaporació, 

però l’elevat cost de l’energia elèctrica a Espanya fa que els processos d’eliminació de 

salinitat en base a tecnologies de membranes es presentin com les alternatives 

econòmicament més viables. 

 

Amb l’objecte de poder realitzar l’elecció més apropiada entre els diferents processos 

de membranes, a continuació es realitza una descripció de cadascun d’ells, els seus 

fonaments d’operació i les condicions més adequades d’aplicació. 
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6. TECNOLOGIES DE MEMBRANES EN EL TRACTAMENT 
D’EFLUENTS INDUSTRIALS 
 
6.1. Introducció 
 

 Les separacions amb membranes són cada cop més important en el tractament 

d’aigües  residuals. Durant l’última dècada s’ha portat a terme una investigació intensa per 

desenvolupar membranes artificials, i les perspectives són molt innovadores tant per grans 

sistemes industrials com municipals. 

 

 Una membrana pot definir-se com una fase que actua com una barrera al flux 

d’espècies moleculars o iòniques entre les fases que separa. La relació absoluta amb el 

que el permeat traspassa la membrana és coneguda com permeabilitat, i la relació entre 

dues espècies diferents; el permeat i l’alimentació s’anomena selectivitat. Per tal que la 

membrana actuï com un dispositiu de separació útil ha de tenir una elevada permeabilitat 

per algunes espècies i baixa per unes altres; és a dir, ha de ser altament permeaselectiva.  

 

 Segons la força impulsora principal, els processos de separació per membranes es 

troben dividits en: 

 

1. Gradient de concentració: diàlisi, intercanvi iònic 

2. Gradient d’electricitat: electrodiàlisi, intercanvi iònic. 

3. Gradient de pressió: microfiltració (MF), ultrafiltració (UF), nanofiltració (NF) i osmosi 

inversa (RO) o hiperfiltració (HF). 

 

Seguidament es realitza una descripció dels diferents processos per membrana, per 

tal de poder seleccionar el que millor s’escaigui segons l’objectiu del present projecte. 

 

6.2. Processos de gradient de concentració 
 
 En aquests tipus de processos es dóna lloc la difusió. S’entén per difusió, la migració 

de substàncies a través de la membrana degut a un gradient de concentració.  

 
 En el cas de dissolucions aquoses i espècies dissoltes, el procés s’anomena diàlisi. 

Consisteix en una difusió controlada en el que el solut d’un flux concentrat (alimentació) 
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passa a través de la membrana per entrar en un flux menys concentrat (dialitzat). El procés 

de diàlisi esta relacionat amb ultrafiltració en que ambdós són utilitzats per remoure 

microsoluts de solucions de macromolècules.  

 

Per a què el solut passi a través de la membrana, aquest ha de vèncer tota la 

resistència Rt, que consisteix en la resistència exercida per la membrana Rm i les 

resistències Rf i Rd de les dues fines capes formades en la cara de l’alimentació i de 

dialitzat. Així: 

 

                                                                             [6.1] 
 

L’ús més important de la diàlisi avui dia és l’hemodiàlisi, la separació de molècules 

de baix pes molecular com la urea i la creatinina de la sang de pacients amb urèmia 

crònica. Aquest procés representa el més gran de separació per membrana simple. 

 

Degut a que la força motriu és el gradient de concentració, no és un procés ràpid. 

Tot i així, és encara utilitzat en la indústria farmacèutica per remoure sals i en metal·lúrgia 

per extreure l’àcid utilitzat. 

 

6.3. Processos elèctrics de membranes 
 
6.3.1. L’electrodiàlisi 
 

 L’electrodiàlisi (ED), és el procés on el corrent elèctric indueix la separació parcial 

dels components d’una solució iònica. Aquesta separació pot portar-se a terme mitjançant 

el transport de ions a través de membranes d’intercanvi aniònic o catiònic, col·locades 

alternativament, com a resultat del pas d’un corrent elèctric. Quan s’aplica el corrent , els 

cations són atrets elèctricament i passen a través de la membrana de intercanvi catiònic en 

una direcció, i els anions creuen a través de la membrana de intercanvi aniònic en l’altre 

direcció. Com a resultat net, obtenim alternativament compartiments d’elevada salinitat i de 

baixa salinitat a través de tot el paquet de membranes paral·leles. Posteriorment, l’aigua 

passa a través de diversos paquets de membranes fins que s’obté la reducció de salinitat 

desitjada. 

 La figura 6.1 presenta una pila d’electrodiàlisi convencional amb les membranes 

selectives catiòniques i aniòniques distribuïdes alternativament. 

dmft RRRR ++=
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Figura 6.1 Pila d’electrodiàlisis [W.J. Weber, 1979, p.351] 

 

També pot ser utilitzada en la separació d’electròlits de no electròlits, intercanvi iònic 

i en fraccionament d’electròlits. 

   

L’electrodiàlisi i els Processos Electrolítics (PE) que s’han desenvolupat amb ella, 

s’apliquen a les indústries junt amb altres processos més coneguts com la Osmosi Inversa i 

la Nanofiltració. Algunes similituds entre aquests processos són: 

 

- Operen mitjançant el transport d’espècies a través de les membranes 

selectives. 

- Utilitzen nombroses membranes ordenades en paral·lel. 

- És essencial el control de la capa límit. 

- L’embrutiment de la membrana és un gran problema. 

 

La principal aplicació de la ED és la dessalinització de l’aigua salobre (<10.000 

ppm). Els costos de l’electrodiàlisi són directament proporcionals, en una primera 

aproximació, a la salinitat de l’alimentació. 
 

Un altre camp de interès és la desmineralització de l’aigua residual, així com la 

desmineralització dels efluents residuals. 
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En la indústria química, la ED s’ha utilitzat per recuperar molts compostos químics 

diluïts en els residus com per exemple: recuperació d’àcids carboxílics (tals com àcid 

acètic, cítric i làctic). 

 

6.3.2 Intercanvi iònic 
 

En el procés de intercanvi iònic es pot obtenir aigua amb una qualitat “analítica” 

equivalent a una conductivitat entre 0,5 i 1 µS/cm. Però aquesta tècnica sola no pot eliminar 

substàncies orgàniques, pirògenes, microbis ni partícules. 

 

En aquesta tècnica, ions d’una determinada càrrega (cations i/o anions) d’una 

solució són adsorbits en un material sòlid (membrana de intercanvi) i són reemplaçats per 

una quantitat equivalent d’altres ions de la mateixa càrrega (positiva o negativa) provinents 

del sòlid. 

 

La membrana d’intercanvi pot ser una sal, un àcid o una base en estat sòlid, 

insoluble en aigua però hidratada. Les reaccions de intercanvi es produeixen en l’aigua 

retinguda per la resina. 

 

El intercanvi de ions és la base d’un nombrós grup de processos químics que poden 

ésser dividits en tres grans grups: substitució, separació i extracció. 

 

1. Substitució: Un ió valuós (per exemple coure) pot ser intercanviat per una altre 

menys valuós. Així mateix, un ió tòxic (per exemple cianur) pot ésser eliminat de la 

solució intercanviant-lo amb un ió no tòxic. 

2. Separació: Si es fa passar una solució que conté diferents tipus de ions a través 

d’una columna que contingui una resina d’intercanvi, els ions seran separats i 

extrets en ordre creixent de la seva afinitat per la resina. 

3. Extracció: Utilitzant una combinació de resina catiònica (amb H+) i resina aniònica 

(OH-), tots els ions són reemplaçats per aigua (H+OH-). La solució obtinguda és 

desmineralitzada. 

 

Una de les aplicacions més importants d’aquesta tècnica és el tractament d’aigües 

potables. Les resines de intercanvi de ions no transformen aigua contaminada química o 

bacteriològicament en aigua potable, sinó que són necessaris altres processos com 

coagulació, filtració, cloració o ozonització. Tot i això pot ésser utilitzada per reduir o 
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extreure un excés de duresa, alcalinitat, nitrats, sulfats o metalls pesats d’aigües 

destinades a consum humà. Per motius econòmics aquesta tècnica ha estat substituïda per 

l’osmosi inversa en el tractament d’aigües i el intercanvi de ions només s’utilitza per aigües 

amb un baix contingut en sals, com per exemple aigua osmotitzada si es vol que aquesta 

sigui completament desmineralitzada. 

 

6.4 Processos de pressió 
Són processos continus dissenyats per separar partícules en suspensió o dissoltes 

de diferent mida utilitzant membranes amb la mida de porus adequat. En ordre decreixent 

de partícules i mida de porus es troben les tècniques de microfiltració (MF), ultrafiltració 

(UF), nanofiltració (NF) i osmosi inversa (OI) o hiperfiltració (HF). 

 

Cadascun d’aquests processos utilitza una membrana porosa que inhibeix el pas de 

partícules en suspensió o dissoltes basats en els porus de les membranes i en la mida i la 

forma de les espècies permeants. 

 

A la figura 6.2 es pot observar les diferents operacions de membranes mitjançant 

pressió en funció de la mida de la partícules en el rebuig. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.2 Tipus d’operacions de membrana mitjançant pressió [Mujeriego i Martí, 2003] 
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6.4.1 Microfiltració (MF) 
 

Industrialment és utilitzat per esterilitzar, és a dir, per extreure microorganismes com 

ara bactèries i llevadores de solucions aquoses. També és utilitzat per remoure matèria 

inorgànica e inanimada tant de solucions aquoses com no aquoses. 

 

Degut a que les membranes de MF tenen grans porus, existeix relativament poca 

resistència a flux i l’ús de baixes pressions (∼30 psi) són suficients com a força motriu. 

L’alta porositat de les membranes és una altra raó de perquè s’utilitzen baixes pressions, 

perquè membranes subjectes a alta pressió pateixen distensions. 

 

Comercialment existeixen diversos tipus de membranes de MF: 

 

- Fase inversa (la més antiga i més utilitzada) consisteixen en matrius de capes 

poroses amb estructura isotròpica o anisotròpica. 

- Pel·lícules cristal·lines o semicristal·lines amb porus que han estat formats i 

mantinguts per extensió i recuit respectivament. 

- Pel·lícules denses que han estat irradiades per fragments de fissió d’elements 

radioactius per produir traçadores que són subseqüentment allargades  per 

atac càustic. 

- Membranes sinteritzades. 

 

Les membranes de microfiltració són generalment utilitzades en configuracions 

finals amb la suspensió dirigida amb angle recte a la superfície de la membrana. En 

aquestes condicions, els porus de les membranes esdevenen progressivament blocats per 

les partícules filtrades durant el procés de filtració. Com a resultat d’aquest tamponament, 

la permeabilitat decreix gradualment amb el temps. Quan, per conversió, la permeabilitat a 

una determinada pressió disminueix fins a un cinquè del seu valor original, la filtració es 

dóna per acabada i els filtres són reemplaçats. 

 

La quantitat de filtrat que ha estat recollida es coneix amb el nom de capacitat de 

filtració. Existeixen diversos mètodes per incrementar aquest factor. Un exemple és fer una 

filtració de flux creuat, en la que la suspensió es fa circular paral·lelament a la superfície de 

la membrana en comptes de perpendicularment a la mateixa. Tant mateix, tot i que aquest 

procés disminueix el tamponament de la superfície de la membrana, això requereix energia 

addicional i un equipament més car per efectuar la circulació. La solució alternativa és 
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prefiltrar la solució per extreure aquestes partícules que taponen finalment el filtre. En la 

prefiltració s’utilitzen filtres de mida de porus més grans que els de la membrana. Tot i que 

els prefiltres incrementen la capacitat de filtració de la membrana, és molt més costós 

utilitzar dos (o més) filtres en sèrie que utilitzar-ne només un. 

 

6.4.2 Ultrafiltració (UF) 
 

 UF es refereix a la separació macromolecular de partícules en el rang de 100 a 

1000 Angstrom, com s’observa a la figura 4.2. Totes les sals i molècules més petites 

passen a través de la membrana. 

  

En UF la fase dispersa (“solut” en el sentit més general) passa a través de la 

membrana menys fàcilment que el “dissolvent” per una de les següents raons: 

 

- És adsorbida en la superfície del filtre i en els seus porus (adsorció primària). 

- És retinguda sense els porus o exclosa dels mateixos (tamponament). 

- És retinguda mecànicament en la superfície del filtre (cribat). 

 

En la figura 6.3 es pot observar una representació esquemàtica de les tres 

situacions citades. 

 

Considerant que l’efecte desitjat en UF és el cribat, l’adsorció primària i el bloqueig 

haurien d’ésser eliminats. 

 

Pel cas ideal, d’absència d’adsorció i bloqueig, Manegold i Hofmann van definir la 

constant de cribat Φ [Hernández Muñoz, 1991]: 

 

                                                                                                                                           [6.2] 
 

on Cf és la concentració d’un petit volum de filtrat en un determinat moment i Cs és la 

concentració simultània de la solució filtrant (alimentació). 

s

f
C

C
=φ



     Pàg. 46  Memòria 

 

 
Figura 6.3  Representació esquemàtica normal i anormal de filtració. [Hernández Muñoz, 1991] 

(a) Cribat. 

(b) Adsorció primària amb efectes d’un agent surfactant. 

(c) Bloqueig o tamponament. 

 

La concentració de la solució residual es manté constant mentre que la mida dels 

porus excedeixi al del solut. Això no acostuma a passar amb el tamponament, 

particularment si aquest és causat per la presència de partícules exteriors. El tamponament 

també pot ser provocat per la precipitació del solut en la interfície membrana-solució.  

 

A mesura que s’incrementa la pressió de filtració, la zona d’adsorció primària és 

reduïda per cisalla excepte la capa de sorció més compacte. Una altra forma de limitar la 

zona d’adsorció és mitjançant l’addició de surfactants, que amb la seva tensió superficial 

obliga a les partícules a recobrir la superfície de la membrana. 

 

El tamponament passa més ràpidament quan la concentració inicial és elevada i 

treballem a alta pressió. Aquest efecte és incrementat amb un increment del gruix de la 

membrana i amb la presència de partícules externes. A l’igual que amb l’adsorció primària  

la presència de surfactants limita el bloqueig. 

 

L’efecte dels surfactants en incrementar la permeabilitat en UF pot ser contrastada 

amb l’efecte oposat en OI. Mentre que el surfactant recobreix la paret porosa en UF, 

incrementant així la lubricació, en HF passa al permeat o bé transforma la interfície solució-

membrana en una capa gelatinosa disminuint la mida de porus e impedint que la solució 

passi a través de la membrana. 
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UF es refereix al camp de soluts macromoleculars d’origen sintètic o biològic. 

L’aplicació directa d’aquesta tècnica és la purificació i fraccionament de macromolècules. 

En el seu funcionament, impureses de baix pes molecular poden passar a través de la 

membrana mentre que les macromolècules són retingudes.  

 

L’eficiència fraccionant de l’UF és obstaculitzada per diferents factors, com ara 

interacció entre macromolècules, la formació d’una capa límit que incrementa la 

concentració en la interfície membrana-solució d’alimentació i la interacció solut-membrana.  

 

Les principals aplicacions d’aquesta tècnica són la purificació de solucions 

macromoleculars i suspensions col·loïdals per la permeància selectiva de microsoluts. 

Exemples són la filtració d’aigua per extreure col·loides abans de desmineralització per 

osmosi inversa o intercanvi de ions, extracció de col·loides de diverses solucions, 

extraccions de proteïnes, extracció de contaminants microbiològics, extracció de grans 

molècules orgàniques, entre d’altres. 

 

 

6.4.3 Nanofiltració (NF) 
 

 Mitjançant la NF es poden separar components d’una solució de diferents pesos 

moleculars; la membrana actua com un tamís que permet el pas d’aigua i dels soluts de 

baix pes molecular, com per exemple les sals, però no les d’alt pes molecular, com les 

macromolècules. Es refereix al procés de membranes que separa partícules entre 

aproximadament 10 i 1.000 Àngstroms, tal i com es pot observar a la figura 4.2. 

 

Les membranes més utilitzades en NF són asimètriques i compostes; també 

existeixen les simètriques i homogènies però de poc ús, perquè donen permeabilitats 

baixes.  

 

La membrana asimètrica està formada per un sol material i té dues capes, la capa 

superior microporosa denominada capa activa, d’espessor entre 0,1 a 0,2 nm i la capa 

suport d’entre 1.000 i 1.500 nm, de gran porositat. 

 

Les propietats de la membrana, permeabilitat i selectivitat, depenen de la capa 

microporosa. La permeabilitat a la seva vegada, és inversament proporcional al seu 

espessor. 
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Les aplicacions més utilitzades d’aquesta tècnica són: 

 

- Indústries agroalimentàries. 

- Indústria química i altres. 

- Tractament d’aigües netes. 

- Tractament d’aigües residuals. 

 

El fet que la membrana permeti el pas de soluts amb baix pes moleculars, com 

podrien ser les sals, fa que sigui una solució inviable pel present projecte. 

 

6.4.4 Osmosi inversa (OI) o hiperfiltració (HF) 
 

 L’objecte del tractament de l’aigua per osmosi inversa o hiperfiltració és el de reduir 

la seva salinitat, el contingut bacteriològic i la presència d’altres substàncies contaminants 

que van dissoltes en ella. 

 

L’avantatge més important de la osmosi sobre altres tecnologies com el intercanvi 

iònic i electrodiàlisi, és que a un cost pràcticament constant pot eliminar fins el 99,99% de 

les sals que li arriba, sense afectar-li gaire que l’aigua subministrada  sigui altament salobre 

[W.J. Weber, 1979, p.321]. Igualment elimina el 100 % de tots els virus i bactèries que es 

troben en l’aigua d’alimentació. 

 

Aquest procés és l’últim de l’escala de separació per membranes a pressió. Com a 

resultat, les membranes tenen una mida de porus més petit, menys porositat i una densitat 

de porus més gran que qualsevol altre procés de filtració per membranes. 

 

Aquestes propietats permeten que les membranes de OI retinguin microsoluts (ions 

inclosos) que tenen una mida més petita a 10 Àngstroms. La petita mida i les fórmules 

moleculars d’aquestes partícules fan que les seves concentracions expressades en tant per 

cent en pes siguin negligibles, però apreciables en termes molars. 

 

La pressió típica de treball oscil·la entre 6 bar (85 psi) per aigües poc salines fins a 

80 bar (1200 psi) per aigua de mar.  

 

Les aplicacions principals de l’osmosi inversa són: 



Reutilització d’aigües residuals mitjançant  membranes Pág. 49 

 

 

- Dessalinització d’aigua de mar i aigües salines pel consum humà. 

- Desmineralització d’aigua. 

- Preparació d’aigua d’alta puresa per aplicacions industrials (indústries de 

semiconductors, indústries energètiques en l’aigua d’alimentació al calderí) i 

aplicacions mèdiques o de laboratoris. 

- Recuperació d’aigües residuals. 

- Alimentació i begudes. 

- Separacions biomèdiques. 

 

6.5 Elecció del procés de membrana 
 

Per tal d’assolir l’objectiu del projecte, l’aigua a la sortida del procés de membranes 

ha de ser d’una quantitat i qualitat suficients per abastir les necessitats de procés i una gran 

part l’aigua descalcificada a 8ºF que permeti la seva reutilització en el procés de neteja de 

la fàbrica (aigües de procés, neteja de dipòsits, instal·lacions, aigües d’oficina, condensats i 

aigües de refrigeració). 

 Els paràmetres de l’aigua a la sortida de la Depuradora i els paràmetres de l’aigua 

que s’han d’assolir per poder reutilitzar l’aigua són recollits a la taula 6.1: 

Paràmetres Sortida EDAR Sortida Osmosis 

MES 196 ppm 10 ppm 

DBO 122 ppm 5 ppm 

DQO 183 ppm 10 ppm 

Conductivitat 3,7 dS/m 0.75 dS/m 

Duresa 20 º F 0 º F 

Taula 6.1 Paràmetres de l’aigua a la sortida de l’EDAR i paràmetres requerits a la sortida OI. 

 

 El procés que més s’escau per obtenir els resultats citats és la osmosis inversa, ja 

que és l’únic procés, que ens permet un permeat absent de soluts amb baix pes molecular. 
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7. AVALUACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE LA CARGA 
CONTAMINANT DE L’EFLUENT DE LA EDAR MITJANÇANT 
OSMOSI INVERSA 
 

 A continuació, es defineix el procés d’osmosi inversa amb els fonaments teòrics i els 

models de descripció. A més, s’hi pot trobar com es produeix l’embrutiment de les 

membranes, els paràmetres a controlar per minimitzar-lo i els processos de neteja. 

Finalment, es descriu els principals tipus de membranes. 

 

7.1 Fonaments de l’osmosi inversa 
 

S’entén per osmosis com el transport espontani d’un dissolvent des d’una dissolució 

diluïda a una dissolució concentrada a través d’una membrana semipermeable ideal, que 

inhabilita el pas del solut però deixa passar el dissolvent. 

 
D’acord amb l’equació de van’t Hoff [R.S. Ramalho, 1996, p.618], la pressió 

osmòtica d’una dissolució pot ser descrita amb una equació similar a la dels gasos ideals: 

 

[7.1] 
 

on π és la pressió osmòtica (atm), V és el volum de dissolvent (dm3), n (mols) és el nombre 

de mols de solut, R (0,082 atm_l/mol_K)és la constant dels gasos ideals, i T és la 

temperatura absoluta (K). Considerant n/V = C, concentració molar de solut (mol/litre) 

l’equació 5.1 pot ser reescrita com: 

 

[7.2] 
 

 Van’t Hoff va descriure la pressió osmòtica com resultat de les col·lisions de les 

molècules del solut amb la membrana semipermeable, i suposant que les molècules del 

dissolvent no contribueixen de cap forma. En aquest model, es pot apreciar que la pressió 

osmòtica d’una dissolució és la mateixa pressió que un gas ideal exerciria si aquest ocupés 

el mateix volum que la dissolució. 

  

La suposició de que les molècules del dissolvent no exerceixen cap efecte, 

constitueix un interrogant, ja que aquestes molècules estan contínuament colpejant a la 

membrana. Una altre teoria sobre l’osmosi inversa considera el bombardeig de les 

TRnV =π

CTR=π
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molècules del dissolvent. D’aquesta manera, l’osmosi i la pressió osmòtica resulten d’un 

bombardeig desigual de les molècules del dissolvent sobre la membrana semipermeable.  

 

7.2 Principi de la Osmosis Inversa 
 

El principi en el que es basa l’osmosi inversa es representa en la figura 7.2. El 

dissolvent flueix espontàniament a través de la membrana semipermeable. En la figura 

7.2.b es representa la condició d’equilibri. En aquest moment l’alçada de líquid que s’ha 

desenvolupat com a conseqüència del flux de dissolvent a través de la membrana és igual 

a la pressió osmòtica. El flux de dissolvent s’atura. En la figura 7.2.c es representa el que 

succeeix quan s’aplica una força F superior al valor de la pressió osmòtica a la solució. El 

flux de dissolvent s’inverteix i en aquest fenomen se’l denomina osmosi inversa. 

 
  

 
Figura 7.2 Principi de la osmosis inversa [R.S. Ramalho, 1996, p.619] 

  

 Qualsevol pressió que superi l’osmòtica, és coneguda amb el nom de pressió 

efectiva i constitueix la força motriu del transport de dissolvent (generalment aigua). 
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La selectivitat es pot expressar de dues formes: 

 

- % solut rebutjat:                            , on CA és la concentració de solut en 

l’aliment i CP és la concentració de solut en el producte. 

- Factor de reducció de solut: 
P

A
C

C   

 

Les propietats del solut que tenen una major influència en el rebuig d’espècies 

determinades són:  

1. València, el rebuig augmenta amb la carga del ió. 

2. Mida molecular, el rebuig augmenta amb la mida molecular del solut. 

3. Tendència a l’enllaç amb el hidrogen, la permeabilitat augmenta amb la 

intensitat del enllaç hidrogen. 

 

 
Figura 7.3 Variació del rebuig de sals amb el temps d’operació [R.S. Ramalho, 1996, p.625] 

 

En la figura 7.3, es pot observar com per temps d’operació baix, el descens és més 

pronunciat pels ions petits monovalents com el (Na+) i els clorurs (Cl-). Normalment aquests 

ions es troben entre els més permeables, presentant el rebuig inicial menor i tenint la 

velocitat més alta de descens. Els ions divalents, com el (Ca2+) i els anions com els sulfats 

(SO4
2-) es rebutgen inicialment molt bé i presenten una velocitat molt baixa de descens. El 

rebuig de tals ions poden augmentar de manera que es mantinguin quasi constant. El 

rebuig total de sals tendeix a seguir la corba monovalent. 

 

La disminució progressiva del rebuig de sals pot ser deguda a la hidròlisis de la 

membrana amb la pèrdua subseqüent de punts d’enllaç. Una altra causa pot ser l’augment 

de la mida de porus degut al inflament de la membrana. 

100x
C

CC

A

PA −
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7.3 Models de descripció del procés d’osmosi inversa 
 
7.3.1 Model de Lonsdale: Flux capil·lar i sorció  
 

 S’han proposat diversos mecanismes per explicar l’osmosi inversa. Segons el model 

de Lonsdale, la separació mitjançant osmosi inversa és el resultat combinat d’un fenomen 

interficial i de transport de fluid sota pressió a través de porus capil·lars. 

 

El model que relaciona la tensió superficial σ de la solució i l’adsorció Г del solut en 

aquesta interfície es pot representar segons l’equació: 

 

    [7.3] 
 

 

La figura 7.4 és un model conceptual d’aquest mecanisme per la recuperació 

d’aigua dolça a partir d’aigües salobres. 

 

 
Figura 7.4 Representació esquemàtica del mecanisme d’adsorció capil·lar preferencial [R.S. 

Ramalho, 1996, p.622] 

  

En la figura 7.4, la solució està en contacte amb una membrana porosa, la 

superfície de la qual té una sorció preferencial cap a l’aigua i/o repulsió preferencial cap el 

solut. La capa d’aigua adsorbida preferentment en la interfase és de naturalesa molecular 

(indicada en la figura 7.4 per sota de la línia única de punts), i prové de la interacció entre la 

tensió superficial interficial i l’adsorció del solut. El gruix t d’aquesta capa és: 
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[7.4] 
 

 

on α és el coeficient d’activitat de la sal en la solució i m és la molalitat de la solució. El 

gruix d’altres capes d’aigua pura en altres interfícies, com la interfície membrana-solució, 

variarà amb la naturalesa química del solut i de la mateixa interfície. 

 

 Per obtenir una separació i una permeabilitat màxima, aquest model preconitza el 

concepte de diàmetre crític de porus, que és igual al doble de l’espessor de la capa d’aigua 

interficial preferentment adsorbida. 

 

Si la interfície conté porus amb un diàmetre ≤ 2t i apliquem una pressió que 

excedeixi la pressió osmòtica, causarà que una altra capa d’aigua flueixi a través de la 

membrana, deixant enrera una solució més concentrada. 

 

7.3.2 Model de difusió aigua-solut 
  

 Si no actuen forces exteriors sobre el component d’una solució, i no existeix 

acoblament entre fluxes, l’equació de difusió contindria termes de forces impulsores de 

pressió i concentració. Merten [W.J. Weber, 1979, p.326] va indicar que el terme del 

gradient de pressió és important pel flux del dissolvent i el terme del gradient de 

concentració determina principalment el flux de solut, tal i com es pot apreciar en les 

equacions 7.5 i 7.6. 

  

 A partir del model de difusió per solució homogènia, el flux d’aigua per unitat de 

superfície ve donat per: 

 

                   [7.5]         
 

on J1 és el flux d’aigua per unitat de superfície, R és la constant dels gasos, T és la 

temperatura absoluta, ∆P-π és la diferència entre pressió aplicada i pressió osmòtica 

(pressió efectiva) i d és el gruix efectiu de membrana (cm). Per tant, indica que el flux 

d’aigua per unitat de superfície és inversament proporcional a l’espessor de la membrana. 
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D1 és el coeficient de difusió d’aigua en el polímer (cm2/s), C1 és la màxima 

concentració d’aigua en el polímer (g/cm3), 1V és el volum molal parcial d’aigua en el 

polímer. Si aquests tres termes són independents de la pressió (és raonable fins una 

pressió de 140 atm), el flux d’aigua per unitat de superfície és proporcional a la pressió 

impulsora.  

 

Si el flux de solut per unitat de superfície de membrana segueix el model de difusió 

[W.J. Weber, 1979, p.327], la força impulsora es deu quasi exclusivament al gradient de 

concentració a través de la membrana com: 

 
 

                                                                                                                                  [7.6] 
        

on D2 és el coeficient de difusió de la sal en la membrana, K és el coeficient de distribució 

del solut entre la membrana i la solució externa i ∆C2 és la diferència de concentració de 

sal en l’exterior de la solució i en la membrana. 

 

K és una primera aproximació, independent de la pressió. El coeficients de difusió 

són obtinguts per immersió de la membrana de gruix conegut en una solució i mesurant la 

sorció de solut en funció del temps. 

 

Per tant, podem concloure que si augmentem la pressió de l’aigua d’alimentació, el 

flux d’aigua a través de la membrana augmentarà i el flux de solut es mantindrà 

pràcticament constant.  

 

Ambdues equacions també ens indiquen que la qualitat de l’aigua producte, 

disminueix a l’augmentà la concentració del solut en l’aigua d’alimentació, mantenint la 

pressió aplicada constant. Aquest efecte es produeix per el increment de la pressió 

osmòtica de l’alimentació.  

 

 La figura 7.5 indica la variació a una pressió fixa del flux d’aigua per unitat de 

superfície en funció de la recuperació d’aigua, on la salinitat de l’alimentació també s’inclou 

com un paràmetre. El flux d’aigua per unitat de superfície disminueix al augmentar la 

salinitat de l’alimentació i el grau de recuperació. 
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La figura 7.6 indica la variació de la qualitat de l’aigua producte en funció de la 

recuperació. Novament, la qualitat de l’aigua producte disminueix al augmentar la salinitat 

de l’alimentació i la recuperació. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 7.5 Flux d’aigua per unitat de superfície en funció de la recuperació [W.J. Weber, 1979, 

p.328] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.6 Qualitat de l’aigua producte en funció de la recuperació [W.J. Weber, 1979, 

p.328] 
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Amb els models de descripció s’arriba a una sèrie de conclusions respecte als 

prerequisits físics i químics de les membranes d’osmosi inversa i dels polímers que la 

formen: 

 

1. Ha d’existir un nombre màxim de porus amb una estreta distribució centrada al 

voltant  del valor 2t. Aquest valor variarà depenent de la naturalesa del solut iònic. 

Per una primera aproximació, 2t s’incrementa a mesura que ho fan els ions 

hidratats. 

2. El nombre de porus amb un diàmetre superior a 2t ha d’ésser mínim. 

3. El pas de soluts iònics és inversament proporcional a la constant dielèctrica ε de 

l’aigua que no conté la capa fina en la membrana. La constant ε del polímer de la 

membrana és un factor important que contribueix al valor de la constant ε de l’aigua 

sense la capa, aquest fet és molt important pel pas de soluts iònics. També l’efecte 

de la pressió i la temperatura són importants pel pas de sals. El rebuig del pas de 

sals s’incrementa amb la pressió. Incrementant la temperatura, per altra banda, 

incrementa la constant dielèctrica de l’aigua, disminuint així el percentatge de rebuig 

de les sals. 

4. L’afinitat de l’aigua per les parets dels porus i, la permeabilitat de l’aigua, tendeix a 

disminuir a mesura que ho fa la constant dielèctrica del polímer de la membrana.  

5. Hi ha requeriments addicionals per les membranes d’osmosi inversa i/o pels 

polímers que la formen com a resultat d’observacions empíriques: 

6. La capa ha d’estar en el seu estat amorf. Les formes cristal·litzades són 

impermeables i serviran només per reduir la densitat de porus efectiva. Porus petits, 

això és <2t, són probablement desplaçats obliquament o enrotllats entre els 

segments de cadenes de polímer properes. Porus grans, >2t, són dominants mentre 

que les micel·les es desplacen fins a unió completa. 

7. El polímer ha de tenir un alt mòdul amb l’objecte d’assegurar una compactació al 

llarg del temps. El propòsit d’aquest requeriment és el de garantir llarga vida 

d’operació de la membrana amb la mínima pèrdua de permeabilitat. 

8. El polímer ha de tenir una distribució molt estreta de pes molecular elevat, segons 

els requeriments del procés. Aquest paràmetre proporciona a les membranes 

propietats mecàniques com són flexibilitat i duresa. 

9. La membrana ha de tenir la suficient estabilitat hidrolítica com per permetre una 

operació contínua durant tres a cinc anys.  

10. La membrana ha de ser resistent a l’atac de microorganismes. 
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11. El polímer ha de ser resistent a la degradació per clor o altres oxidants, que són 

afegits a l’aigua per controlar el creixement de microorganismes que degraden o 

taponen les membranes. En el cas que l’aigua d’entrada contingui alguna de les 

substàncies oxidants (clor, ozó, etc.) utilitzades en el tractament, ha d’existir en el 

pretractament de l’aigua d’entrada a les membranes un procés d’eliminació 

d’aquestes. 

12. Quan es troben saturades, les membranes han de ser capaces de regenerar-se 

amb cicles repetitius de neteja. La prevenció és la millor cura per l’obturació. En 

osmosi inversa, com en els altres processos de membrana a pressió, la prefiltració 

de l’alimentació és necessària per garantir la durabilitat de la membrana. Les 

principals substàncies a extreure per la prefiltració són partícules col·loidals 

orgàniques i/o inorgàniques. Exemples són la sílice, ferro, microorganismes vius o 

morts i matèria orgànica.  

 

7.4 Procés d’embrutiment de les membranes 
 
7.4.1 Introducció 

 
 L’embrutiment és el terme donat a la disminució de la capacitat de filtració en la 

membrana degut a la gran quantitat d’espècies presents en l’aigua residual. Això succeeix 

per l’adsorció (deposició) o intrusió d’aquestes partícules en els porus de la membrana com 

es pot observar a la figura 7.7. La presència d’aquestes espècies (sòlids en suspensió i 

matèria dissolta) té una gran importància sobre el flux de permeat. Una primera disminució 

del flux de permeat ve causada per la concentració de polarització. La presència de 

substàncies dissoltes en l’aigua residual pot causar una acumulació de soluts a la part d’alta 

de la membrana. Paral·lelament, els sòlids en suspensió són transportats cap a la superfície 

de la membrana formant una torta que reduirà la permeabilitat hidràulica i el flux de permeat. 

 

L’embrutiment pot ser reversible o irreversible. L’embrutiment irreversible és el 

produït per les partícules que penetren la membrana i queden retingudes en ella, produint 

una disminució del flux que no és possible augmentar amb rentats físics de membrana. En 

canvi, l’embrutiment reversible és el format per la deposició de partícules sobre la superfície 

de la membrana, podent ser eliminat mitjançant protocols de neteja físics. 
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Figura 7.7 Descripció del procés d’embrutiment de les membranes [Hera Amasa, 2004] 

 
7.4.2 Capa límit 

 

Tal i com s’ha mencionat en l’equació 7.6, el flux de solut està governat per la 

concentració de solut en la capa límit pròxima a la membrana en el costat d’alta. La 

concentració de solut pot ser substancialment major que la concentració en l’alimentació 

degut a l’efecte conegut com concentració de polarització. En els processos de 

membrana, el solut s’acumula en una capa relativament estable (capa límit) pròxima a la 

membrana. La concentració de polarització és la relació entre la concentració de solut en 

aquesta capa límit i la del conjunt de la solució. Degut a que la membrana és permeable a 

solvent e impermeable a solut, en la capa límit es converteix en una zona densament 

poblada de solut. La capa límit es fa cada cop més espessa i concentrada, degut a que la 

velocitat de difusió del solut fora de la membrana no pot mantenir el mateix ritme que el flux 

d’aigua a través de la mateixa. 

 

Com a conseqüència, la concentració de polarització condueix a un augment del 

flux de solut o a una disminució de la qualitat del producte. Per reduir tals efectes de la 

polarització: 

 

1. Eliminació de les partícules causants de l’embrutiment  mitjançant un pretractament. 

2. Augmentar la velocitat d’alimentació. Aquesta major velocitat d’alimentació redueix 

l’espessor i la concentració de la capa límit ja que s’elimina per la corrent 

d’alimentació a gran velocitat. El flux extra a través de la unitat condueix a una 

recuperació global menor de producte. Això augmenta el consum d’energia i la 
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quantitat de concentrat produït (residu). 

3. Addició de promotors de turbulència. Aquest és un mètode més eficaç per reduir la 

capa límit. Les membranes tubulars contenen boles de plàstic en el costat d’alta 

pressió per trencar el flux lent de la solució d’alimentació.  

 

La figura 7.8 recull l’evolució de la concentració de solut en funció de la distància a la 

superfície de la membrana. Aquesta solució es coneix amb el nom de polarització de la 

membrana i l’augment de la concentració que pateix la solució en contacte amb la 

membrana se’n diu concentració de polarització [Fariñas, 1999, p.55]. 

 

 
Figura 7.8 Concentració de polarització [Stephenson, 2000, p.26] 

 

7.5 Tractament de manteniment de les membranes 

 
7.5.1 Introducció 

 
Per tal que una planta d’osmosi treballi correctament és necessari que es compleixin 

les tres condicions següents: 

 

- Que disposi d’un pretractament adequat. 

- Que el sistema d’osmosi inversa estigui ben dissenyat. 

- Que l’explotació i el manteniment es realitzin correctament. 

 

Els tres factors anteriors són de gran importància, però entre ells, el pretractament és 

la part fonamental de la planta. El seu disseny condiciona el manteniment i operació de la 

instal·lació. 
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7.5.2 Neteja de les membranes 

 
 Per prevenir la continua acumulació de sòlids sobre la superfície de la membrana, es 

porta a terme el retrorentat de la membrana. Aquest procés consisteix en que una petita part 

de l’aigua osmotitzada, s’emmagatzemarà en un dipòsit (dipòsit de permeat) per a poder ser 

utilitzada en el retrorentat. 

 

 Durant el retrorentat, s’obre una vàlvula de rebuig per descargar el concentrat i 

l’aigua de retrorentat, que posteriorment, es pot recuperar i tornar a tractar. 

 

 La freqüència de la neteja dependrà de les condicions d’operació (temps d’operació, 

característiques de l’aigua d’alimentació, el flux de permeat, entre d’altres). Per tant, el 

retrorentat és un procés completament autocrític, sent iniciat en la majoria de plantes per un 

PLC. El retrorentat es posa en marxa per reduir la pressió necessària per mantenir una 

tassa de filtrat constant, encara que també pot ser iniciat després d’un període programat 

d’operació, sense tenir en compte la pressió. Finalment, el retrorentat es pot programar per 

començar després de que un cert volum de permeat s’hagi produït [Buckley y Jacangelo, 

1998, p.500]. Per la majoria dels casos, el retrorentat té lloc cada 30-60 minuts de treball, es 

fa durar un temps de un a tres minuts [Buckley y Jacangelo, 1998, p.500] i se succeeix de 

forma contínua quan el sistema es troba en funcionament.  

 

 La figura 7.9 mostra un esquema de perfils de caudal i pressió de les membranes i la 

seva restauració després d’un procés de retrorentat. 

 

 Si el retrorentat és insuficient per restaurar el caudal, llavors es porta a terme la 

neteja química de les membranes. Un exemple d’aquest comportament es pot observar 

esquemàticament en la figura 7.10. Després de la neteja química s’assoleix una parcial o 

plena restauració del cabal (o pressió) a través de la membrana. 

 

 La neteja de les membranes és requerida cada cop que el flux de permeat disminueix 

un 20% respecte l’original [ACA, 2003], això ve a ser en la majoria dels casos un cop cada 

3-6 mesos [Till y Mallia, 2001]. S’utilitza, normalment, hipoclorit de sodi (NaOCl), encara que 

és comú que s’utilitzin netejadors alcalins per l’eliminació de l’obturació orgànic mentres que 

la neteja àcida és requerida per assegurar l’eliminació de precipitats inorgànics. 
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Figura 7.9 Impacte del retrorentat en la restauració del cabal o pressió transmembrana [Buckley y 

Jacangelo, 1998, p.504] 

 

 
Figura 7.10 Esquema de les restauracions parcials del caudal o pressió transmembranal mitjançant la 

neteja química de les membranes [Buckley y Jacangelo, 1998, p.502] 
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7.6 Tipus de membranes 
  

Les membranes es poden classificar en funció de diferents paràmetres tal i com es 

mostra a la taula 7.1. 

 

Paràmetres Tipus 

Estructura 
Simètriques 

Asimètriques 

Naturalesa 
Integrals 

Compostes de capa fina 

Forma 

Planes 

Tubulars 

Fibra buida 

Composició Química 
Orgàniques 

Inorgàniques 

Càrrega Superficial 

Neutres 

Catiòniques 

Aniòniques 

Morfologia de la Superfície 
Llises 

Rugoses 

Pressió de treball 

Molt baixa 

Baixa 

Mitjana 

Alta 

Taula 7.1 Tipus de membranes 

 
7.6.1 Classificació segons la seva estructura 
 

Atenent a l’estructura que presenten en un tall transversal a la superfície en 

contacte amb la solució a tractar, les membranes poden ser: 

 

Simètriques 

 

S’anomenen membranes simètriques o homogènies a aquelles que la seva secció 

transversal ofereix una estructura porosa uniforme al llarg de tot el seu espessor, no existint 

zones de major densitat en una o ambdues cares de la membrana. 
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Les membranes emprades en els inicis del desenvolupament de la osmosi inversa 

tenien una estructura d’aquest tipus. 

Les membranes simètriques presenten una elevada permeabilitat al solvent i un 

baix rebuig de sals, pel que s’utilitzen en altres tècniques però no són aptes per l’osmosi 

inversa. 

 

Asimètriques 

 

Tallant transversalment una membrana d’aquest tipus i examinant en un microscopi 

electrònic la part de la membrana en contacte amb la solució d’aport (la part exterior), 

s’observa una capa extremadament densa i prima sota la qual apareix un llit porós. 

 

A la capa densa i prima se la denomina capa activa i és la barrera que permet el 

pas de solvent e impedeix el pas de solut. La resta de la membrana només serveix de 

suport a la capa activa, oferint al mateix temps la mínima resistència possible al pas del 

solvent. Totes les membranes d’osmosi inversa tenen capa activa i són, per tant, 

asimètriques. 

 

7.6.2 Classificació segons la seva naturalesa 
 

Atenent a la seva naturalesa, les membranes asimètriques d’osmosi inversa poden 

ésser: integrals o compostes de capa fina. 

 

Membranes integrals 

 

En les membranes integrals existeix una continuïtat entre la capa activa i el llit porós 

de suport, essent ambdós del mateix polímer. Els dos tenen la mateixa composició química 

i entre ells no hi ha una clara separació sinó un augment progressiu de la porositat. 

 

Les membranes d’aquesta naturalesa s’obtenen fent coagular el polímer que les 

forma a partir d’una solució del mateix. Després s’introdueix la pel·lícula en una sèrie de 

banys d’aigua a diferents temperatures per donar-li l’estructura porosa, formar la capa 

activa i eliminar els diferents dissolvents residuals que hagin quedat en la membrana, 

procedents de la fase de fabricació de la pel·lícula. 
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L’espessor de la capa activa és de l’ordre de 0,25 micres i el llit porós situat sota 

d’ella i que li serveix de suport és d’unes 99,75 micres, el que fa un total de 100 micres 

aproximadament. A la figura 7.11 s’observa la secció d’una membrana integral. 

 

 
Figura 7.11 Secció membrana integral [http://www.dow.com/liquidseps/service/lm_techinfo.htm, 

15/12/2005] 

 

El principal inconvenient d’aquest tipus de membranes és que tota millora de les 

característiques de la capa activa afavoreix un pitjor comportament del llit porós i viceversa, 

en ser ambdós del mateix polímer i tenir missions contraposades. 

 

Membranes compostes de capa fina 
 

En les membranes compostes de capa fina, la capa activa i el substrat microporós 

que li serveix de suport són de materials diferents. 

 

La membrana consta de tres capes de diferents materials que, en ordre descendent, són: 

 

- Capa superior: Capa activa 

- Capa intermitja: Llit porós de suport de la capa activa. 

- Capa inferior: Teixit reforçat responsable de la resistència mecànica de la 

membrana. 

 

A diferència de les membranes integrals, les compostes de capa fina es fabriquen  
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en dues etapes. En la primera etapa es diposita la capa intermitja sobre una tela de reforç 

que constitueix la capa inferior. L’espessor del llit porós ronda les 40 micres, mentre que la 

tela té un gruix aproximat de 12 micres. 

 

En la segona etapa es diposita sobre la capa intermitja la capa superior o capa 

activa que té un espessor de 0,2 a 0,5 micres. Variant el tipus de polímer utilitzat i els 

paràmetres de fabricació s’obtenen membranes amb diferents característiques tant de 

rebuig de sals com de fluxos de permeat per unitat de superfície. 

 

Aquest tipus de membranes són l’evolució tecnològica de les integrals. Presenten, 

davant aquestes últimes, els següents avantatges: 

 

1. Cada capa (activa, llit de suport o teixit de reforç) pot desenvolupar-se i optimitzar-

se separada i independentment, adequant cada una al seu treball específic. 

2. Es pot variar a voluntat l’espessor de la capa activa adequant-lo a les necessitats 

específiques de cada aplicació. 

3. Pot alterar-se la porositat de la cap activa i, per tant, el seu percentatge de rebuig 

de sals així com el flux de permeat, en funció de les necessitats. 

 

A la figura 7.12 s’observa la secció d’una membrana composta de capa fina. 

 
7.6.3 Classificació segons la seva forma 
 

Atenent a la forma que presenta la membrana, un cop fabricada, es poden distingir 

els següents tipus: 

 

Planes 

 
Aquests tipus de membranes, tal com indica el seu nom, presenta una capa activa 

plana. Es fabriquen de forma de làmina de paper continu, tallant-se posteriorment per 

adaptar diferents formes geomètriques en funció de la tècnica emprada pel seu posterior 

embalatge: rectangular, disc, circular, el·líptica, oval, etc. 
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Figura 7.12 Secció membrana composta de capa final 

[http://www.dow.com/liquidseps/service/lm_techinfo.htm, 15/12/2005] 

 

Tubulars 

Les membranes tubulars es construeixen en forma de tub buit, de diferents 

longituds. El seu diàmetre interior oscil·la entre 6 y 25 mm. 

La capa activa en aquest tipus de membranes acostuma a trobar-se en la superfície 

interior del tub. La resta de l’espessor presenta una estructura porosa i serveix de suport a 

la capa activa. 

La solució a tractar circula per el seu interior, el permeat flueix radialment de 

l’interior cap a l’exterior i el rebuig s’obté en l’altre extrem del tub. 

Les membranes fabricades amb aquesta forma són majoritàriament integrals, 

encara que uns pocs fabricants també subministren membranes compostes de capa fina 

tubulars. 

 

Enrotllament en espiral 
 
 Les membranes s’enrotllen per parells sobre un tub central on es recull el permeat. 

La solució que es vol tractar, circula paral·lelament al tub central, dins els espais 

condicionats entre les dues cares actives de les membranes per mig d’uns espaiadors 

(normalment reixes de plàstic). El permeat travessa un material porós i arriba al tub central. 

 Amb aquesta tècnica es pot constituir, partint de membranes planes, mòduls molt 

més compactes. 

 A la figura 7.13 s’observa l’estructura d’una membrana amb enrotllament en espiral, 

així com els seus principals elements. 
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Figura 7.13 Mòdul d’enrotllament en espiral [Jacques Béchaux, 1979, p.353] 

 
 
Fibra buida 

 
Aquestes membranes també se les denominen capil·lars ja que el seu aspecte és el 

d’una fibra de teixir buida o el d’un tub capil·lar buit de la mida d’un cabell humà. 

 

Com totes les membranes d’osmosi inversa disposa d’una pel·lícula molt densa en 

la seva part exterior que constitueix la capa activa. Sota aquesta fina pel·lícula i cap al 

centre del tub es troba l’estructura porosa que li serveix de suport. (Figura 7.14) 

 

El diàmetre interior de la fibra varia segons el fabricant i el tipus d’aplicació entre 42 

i 120 micres i els diàmetres exteriors corresponents entre 85 i 250 micres. 

 

La solució a tractar circula per l’exterior de la fibra. El permeat flueix radialment des 

de l’exterior cap a l’interior, recollint-se en l’extrem de la fibra.  
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Figura 7.14 Secció d’un mòdul de fibra buida [Jacques Béchaux, 1979, p.851] 

 

 

Les membranes de fibra buida que es fabriquen són, pel moment, exclusivament 

integrals, donada la dificultat tècnica que té fer membranes compostes de capa fina amb 

aquesta forma. 

 

Les membranes de fibra buida presenten una gran superfície per unitat de volum, 

pel que s’utilitzen polímers tal que el seu cabal de permeat per unitat de superfície sigui 

baix. 

 
7.6.4 Classificació segons la composició química 
 

Atenent a la composició química de la capa activa, les membranes poden classificar-se 

en dos grans grups: 

 

- Orgàniques. 
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- Inorgàniques. 

 

Les diferents alternatives de cada grup són: 

Membranes orgàniques 

Reben aquest nom totes aquelles membranes que la seva capa activa es troba 

fabricada a partir d’un polímer o copolímer orgànics. 

 

Encara que existeixen gran nombre de polímers, copolímers i barreges, tant 

naturals com sintètics amb els que es poden fabricar membranes, molt poques d’aquestes 

són aptes per la osmosi inversa. 

De tots els compostos orgànics, els que han tingut èxit en la fabricació de membranes 

d’osmosi inversa són: 

 

Acetat de cel·lulosa  

Acetilant la cel·lulosa que procedeix de la fusta o del cotó s’obté un producte 

anomenat acetat de cel·lulosa. Si es tracta amb agents saponificats s’hidrolitza una petita 

part dels grups acetats, millorant així la seva solubilitat i donant lloc a l’acetat de cel·lulosa 

modificat. 

La primera membrana semipermeable asimètrica d’osmosi inversa per a la 

dessalinització d’aigua la van obtenir Loeb i Sourirajan a partir d’una barreja d’acetats de 

cel·lulosa [R.S. Ramalho, 1996, p. 621].  

 

Els tractaments complementaris o curat a que es sotmeten les membranes d’acetat 

de cel·lulosa després de la seva formació, amb l’objectiu de modificar les característiques 

de permeabilitat i de rebuig de sals de la capa activa així com de les diverses 

concentracions i barreges utilitzades, han originat una gran diversitat de membranes. 

 

Sourirajan i Agraval, i Loeb desenvoluparen la tècnica per la preparació de 

membranes AC amb permeabilitats elevades y gran rendiment en la separació de soluts a 

partir de solucions aquoses de clorur sòdic [R.S. Ramalho, 1996, p. 621]. La tècnica es 

descriu a continuació: 

 

1. Etapa de formació. La dissolució de formació de la pel·lícula conté acetat de cel·lulosa 

dissolt en acetona, a la que s’afegeix un additiu soluble en aigua i que no afecti la 

solubilitat del acetat de cel·lulosa en acetona (com per exemple, perclorat magnèsic). 

Amb aquesta solució es formen membranes sobre superfícies planes o tubulars a 
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temperatura ambient o a temperatures inferiors (≈10ºC). 

2. Etapa d’evaporació. Després de la formació, part del dissolvent (acetona) s’evapora de 

la superfície de la membrana a la temperatura de formació. 

3. Etapa de gelatinització. La membrana es submergeix en aigua gelada al menys durant 

una hora. La pel·lícula forma un gel, del qual es desprèn l’additiu (per exemple, 

perclorat magnèsic) i el dissolvent (acetona) dóna lloc a una pel·lícula porosa 

rígidament sòlida sobre la superfície plana o tubular. 

4. Etapa de contracció. Les membranes procedents de l’etapa de gelatinització presenten 

porus massa grans per permetre una operació eficaç (diàmetre≈100Ǻ). Aquests grans 

porus són el resultat del procés de lixiviació. Degut això, la membrana rep un 

tractament tèrmic per disminuir el seu volum en un bany d’aigua calenta durant deu 

minuts aproximadament. Ajustant la temperatura de l’aigua calenta és possible obtenir 

diverses porositats, amb les que es poden obtenir diferents graus de separació d’aigües 

residuals. Les temperatures més altes de l’aigua calenta (el interval normal és de 70-

98ºC) produeixen porus més petits.  

 

Per tant, les membranes AC tenen un comportament en funció de la temperatura de 

contracció. A majors temperatures de l’etapa de contracció, la mida dels porus són menors, 

produint un rebuig major. Per contra, el flux d’aigua disminueix per temperatures majors de 

l’etapa de contracció, tal i com es pot observar a la figura 7.15. Per tant s’ha de buscar 

l’equilibri econòmic entre flux d’aigua i rebuig. 

 
Figura 7.15 Efecte de la temperatura de contracció sobre el funcionament de les membranes d’AC 

[R.S. Ramalho, 1996, p.626] 

  

 En aquest tipus de membranes el flux d’aigua pot disminuir per les següents 
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casuístiques: 

 

1. L’aplicació de pressió a la membrana condueix a la seva compactació i 

conseqüentment disminució del flux. La compactació prové de l’augment de densitat de 

la fina pel·lícula de membrana i comporta l’estretament dels porus. 

2. Hidròlisis dels grups acetils que tenen lloc durant la vida de la membrana. Per tant, les 

membranes de AC estan subjectes a un marge limitat de pH de 3-7, ja que fora 

d’aquest rang, es presenta una hidròlisis ràpida i la conseqüentment degradació de les 

membranes (figura 7.16). La hidròlisis dels grups acetils condueix a una pèrdua 

d’enllaços de hidrogen, fet que repercuteix amb la reducció del transport d’aigua. A 

més, aquesta hidròlisis és una font de fugues de sal degut a que queden pocs ponts 

d’aigua bloquejant el pas a través dels porus.  

 

La pèrdua de productivitat es presenta lentament en les membranes AC. S’ha 

intentat sense èxit el rejoveniment químic i el treball a baixa pressió per tal de relaxar e 

inflar la matriu, encara que la membrana envelleix i el flux descens fins que resulta obligat 

el seu reemplaçament.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.16 Velocitat de hidròlisis d’una membrana d’AC en funció del pH i la temperatura [W.J. 

Weber, 1979, p.332] 

Triacetat de cel·lulosa 

El triacetat de cel·lulosa té un millor comportament que l’acetat de cel·lulosa davant 

la hidròlisi, el que es tradueix en la possibilitat de treballar en una gamma de pH més 
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elevada. 

 

Aquest polímer, a més dels inconvenients assenyalats per l’acetat de cel·lulosa, 

presenta l’afegit de tenir un cabal de permeat per unitat de superfície més baix. Aquesta 

circumstància fa que els fabricants que l’utilitzen elaborin amb ell membranes de fibra buida 

ja que la superfície per unitat de volum que s’aconsegueix d’aquesta forma és elevada, 

contrarestant així el baix flux de permeat. 

 

Alguns fabricants utilitzen també barreges d’acetat, diacetat i triacetat de cel·lulosa, 

depenent de les característiques de les membranes que vulguin obtenir. 

 

La taula 7.2 recull de forma resumida els avantatges e inconvenients de les 

membranes fabricades amb acetat de cel·lulosa. 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Alta permeabilitat Alta sensibilitat a hidròlisi 

Elevat percentatge de rebuig de sals Possibilitat de degradació 

Tolerància al clor lliure Alt risc de dissolució de la membrana 

Baix cost Augment del pas de sals amb el temps 

Elevades pressions de treball 

Tolerància estreta de pH (pH 4-8 per 

operació continua i pH 3-9 per neteja) 

Figura 7.17 

Els límits permesos de la temperatura de     

funcionament (0ºC a 35ºC) poden limitar la 

velocitat i eficàcia del procés de neteja. 

 

Costos energètics majors. 

Taula 7.2 Avantatges e inconvenients de les membranes d’AC 

 

Poliamides aromàtiques  

 

Dins d’aquest apartat existeixen dos polímers bàsics molt similars entre sí des del 

punt de vista químic i, per tant, amb característiques de resistència química semblants. 

Aquests polímers són: 
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- Poliamida aromàtica lineal: Aquest tipus de polímer s’utilitza per fabricar 

membranes integrals tant planes com de fibra buida. 

- Poliamida aromàtica amb entrecreuaments: Aquest polímer s’utilitza per 

fabricar membranes compostes de capa fina. 

 

Un exemple, és la membrana de FILMTEC FT30 desenvolupada per Dow 

Chemicals  [http://www.dow.com/liquidseps/service/lm_techinfo.htm, 15/12/2005]. Ofereix una 

capa de barrera aromàtica fina de poliamida que proporciona un alt rebuig del flux, de la sal 

i de la silicona de l’aigua, així com una resistència química excel·lent. Per sota d’aquesta 

capa externa, hi ha una subcapa microporosa de polisulfat que manté la capa de barrera i 

ofereix característiques de porositat, força i resistència a la compactació. La capa de 

polisulfat  es troba sobre una tela interna del poliester que contribueix a la força estructural 

total. S’utilitza una capa de barrera de poliamida aromàtica sobre una base de polisulfat ja 

que proporciona la millor combinació total de productivitat, funcionament i durabilitat. 

 

La taula 7.3 presenta les avantatges e inconvenients de les membranes fabricades 

amb poliamida aromàtica. 

 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Major percentatge de rebuig  

de sals que les membranes AC 
Sensibilitat davant els oxidants 

    Pas de sals constant al llarg del temps 
Fàcil embrutament i aparició de 

desenvolupaments biològics 

     No biodegradabilitat Alt cost 

    Alta estabilitat química 

  Absència d’hidròlisi 

    Pressions de treball reduïdes 

    Gamma de funcionament  

     alta de pH (pH 2-11) Figura 7.17 

Major rebuig de substàncies  

orgàniques. Figura 7.18 

Àmplia gamma de temperatures de 

funcionament (0ºC a 45ºC) 

 

Taula 7.3 Avantatges e inconvenients de membranes de poliamida aromàtica 
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Per tant, al seleccionar les membranes de l’osmosi inversa, el procés de decisió 

implica majoritàriament elegir entre membranes compostes de capa fina de poliamida 

aromàtica i membranes d’AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.17 Comparació dels rangs d’operació i rentat per membranes de poliamida i AC 

[http://www.dow.com/liquidseps/service/lm_techinfo.htm, 15/12/2005] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 7.18 Comparació del rebuig de substàncies orgàniques en membranes de poliamida i AC. 

[http://www.dow.com/liquidseps/service/lm_techinfo.htm, 15/12/2005] 
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Poliéter-urea 

Les membranes amb aquesta formulació són sempre compostes de capa fina. 

Aquest tipus de membranes conté un excés de grups amina, el que els hi confereix una 

naturalesa fortament catiònica. 

 

La taula 7.4 compara les membranes d’acetat de cel·lulosa, les de poliamida i les de 

poliéster-urea. Aquests polímers són els utilitzats habitualment per fabricar membranes 

d’osmosi inversa. 

 

Membranes inorgàniques 

 

Les membranes orgàniques presenten dues limitacions importants que redueixen el 

seu camp d’aplicació; la seva estabilitat química i la resistència a la temperatura. La 

recerca de solucions a aquests dos problemes ha desembocat en la utilització de materials 

inorgànics per la seva fabricació. Els tres grans grups en que es poden classificar les 

membranes inorgàniques són: 

 

Ceràmiques 

Les membranes ceràmiques han estat, fins al moment, les més investigades. 

 

El producte ceràmic més utilitzat per la fabricació de membranes ha estat l’alúmina 

(Al2O3) en les seves diferents varietats (Alfa, Beta i Gamma). 

 

Partint d’un compost orgànic d’alumini, controlant la formació del gel i variant tant 

les condicions de precipitació com les de calcinació, es pot modificar la mida dels porus de 

la membrana obtinguda. 

 

Vidres 

Utilitzant com a matèries primeres, en proporcions adequades, quars, àcid bòric i 

carbonat sòdic, als que se’ls hi acostuma a afegir òxid potàssic, càlcic i alúmina per 

augmentar la seva resistència als àlcalis, i controlant durant la fusió tant el règim de 

temperatures com la seva duració, s’obté una barreja de dues fases: una de vidre de silici 

quasi pura i l’altra d’àcid bòric rica en borat sòdic. 
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Poliamida 
Paràmetres Cel·lulòsiques 

Lineal Entrecreuada 

Poliéter   
urea 

Permeabilitat Alta Baixa Alta Alta 

Rebuig 
Clorurs (%) 

Baixa 
pressió 
Mitjana 
pressió 

Alta 
pressió 

75 

95-97,5 

99,0 

96,0 

96,0 

99,4 

98,0 

98,2 

99,4 

97,5 

99,0 

99,2 

Rebuig nitrats (%) 85,0 88 - 94 98,0 94,0 

Rebuig sílice (%) 90,0-93,0 88 - 94 98,0 95,0 

Presions de 
treball (bar) 

Baixa 
pressió 
Mitjana 
pressió 

Alta 
pressió 

16 

30 

60-70 

16 

30 

70 - 84 

10 

20 

60-70 

16 

25 

56-70 

Hidròlisi Sí No No No 

Biodegradabilitat Sí No No No 

pH de treball 4,5-6,5 4-9 4-11 5-10 

Resistència al clor lliure <1 ppm 0 ppm 1000 ppm 0 ppm 

Resistència a altres 
oxidants forts 

Moderada Dolenta Regular 
Molt 

dolenta 

Càrrega de la superfície 
Neutra 

Aniònic

a 
Aniònica Catiònica 

Risc d’embrutiment Llisa Llisa Molt irregular Irregular 

Compactació Alta Alta Baixa Baixa 

Temperatura màxima 
(ºC) 

35 40 45 45 

Taula 7.4. Comparació entre les membranes cel·lulòsiques, de poliamida i de poliéster-urea. 
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Tractant aquest vidre amb àcid es dissol la fase rica en borat de sodi, quedant un 

vidre amb una estructura porosa. Variant els paràmetres de fabricació pot controlar-se la 

mida dels porus obtinguts. 

Amb aquesta tècnica es poden fabricar membranes planes, tubulars o capil·lars.  

 

Tant les membranes ceràmiques com les de vidre presenten el inconvenient de la 

seva fragilitat i la seva escassa resistència a les vibracions. 

 

Carbons 

Les membranes d’aquesta naturalesa presenten habitualment una estructura 

composta. El llit de suport sol ser de carbó sinteritzat i la capa filtrant d’òxids metàl·lics a 

base de circoni (ZrO3). 

 

Les membranes d’aquest tipus poden suportar valors extrems de pH (0-14) i 

temperatures de fins 300º C. 

 

Com a característiques comunes a les membranes inorgàniques s’ha d’assenyalar 

que el seu desenvolupament acaba de començar, disposant-se només de membranes de 

microfiltració i ultrafiltració, no existint encara en el mercat cap membrana d’osmosi inversa 

d’aquesta naturalesa. 

 

Altres característiques comunes a aquestes membranes són el seu elevat cost 

(entre 5 i 10 vegades el d’una membrana orgànica) i la dificultat que presenten per elaborar 

mòduls amb elles. 

 

7.6.5 Classificació segons la càrrega superficial 
 

A vegades els polímers orgànics amb els que es fabriquen les membranes d’osmosi 

inversa tenen, en la seva estructura molecular, un excés de grups químics (amines, 

sulfònics, carboxílics, etc.), el que confereix a la superfície activa d’aquestes una certa 

naturalesa elèctrica que s’acostuma a mesurar determinant el seu potencial Z. Aquest 

paràmetre dóna una idea de la càrrega elèctrica existent per unitat de superfície. 

 

Atenent a aquesta naturalesa, les membranes poden ser: 
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Neutres 

Aquelles que no presenten cap càrrega elèctrica. En aquestes membranes el seu 

potencial Z seria nul. 

 

Catiòniques 

Són aquelles en les que la càrrega elèctrica en la seva superfície és positiva. 

 

Atenent al major o menor valor de la càrrega elèctrica i, per tant, del potencial Z, les 

membranes poden ésser forta o dèbilment catiòniques. 

 

Aniòniques 

Són aquelles en les que la càrrega elèctrica sobre la seva superfície és negativa. 

Poden igualment ser forta o dèbilment aniòniques. 

 

Els diferents grups químics es poden hidrolitzar o no, depenent del pH del medi, el 

que altera la càrrega elèctrica resultant sobre la superfície de la membrana. 

Conseqüentment, aquesta càrrega dependrà, en general, no només de la naturalesa del 

polímer sinó també del pH de la solució d’entrada. 

 

La naturalesa i la magnitud de la càrrega elèctrica existent sobre la superfície d’una 

membrana té molt a veure tant amb el seu embrutiment com en l’aparició i creixement de 

microorganismes sobre la mateixa. 

 

Com és fàcilment comprensible, una membrana catiònica tindrà gran afinitat pels 

col·loides, tant orgànics com minerals, de signe oposat (aniònics) que tendiran a dipositar-

se sobre la seva superfície. El mateix succeirà amb les membranes aniòniques i els 

col·loides catiònics. 

 

El mecanisme a través del qual s’adhereixen les bactèries a la superfície de les 

membranes d’osmosi inversa està essent objecte d’estudi per part de diversos 

investigadors, no existint encara una teoria fonamentada que ho expliqui. 
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7.6.6 Classificació segons la pressió de treball 
 

El paràmetre fonamental que defineix les condicions d’operació d’una planta 

d’osmosi inversa és la pressió de treball. Com aquesta pressió ha d’ésser vàries vegades 

superior a la pressió osmòtica de la solució a tractar, degut, per una banda, als fenòmens 

de polarització de la membrana i, per altra, a l’augment de la concentració que es produeix 

a mesura que es va generant permeat, el seu valor vindrà condicionat per la salinitat de la 

solució a tractar. 

 

En l’actualitat, les membranes d’osmosi inversa disponibles en el mercat poden 

enquadrar-se en una de les quatre categories següents: 

 

Membranes de molt baixa pressió 

Són les que treballen amb pressions compreses entre 5 i 10 bar. S’utilitzen per 

dessalar aigües de baixa salinitat (entre 500 i 1.500 mg/l) i fabricar aigua ultrapura. 

 

Aquestes membranes de recent aparició en el mercat, han estat concebudes 

igualment per competir contra el procés de desmineralització d’aigua amb resines 

d’intercanvi iònic. 

 

Membranes de baixa pressió 

Aquest tipus de membranes treballen a una pressió compresa entre 10 i 20 bar. 

 

S’utilitzen per dessalar aigües de salinitat mitjana (entre 1.500 i 4.000 mg/l), així 

com per reduir o eliminar certs compostos com nitrats, substàncies orgàniques, pirògens, 

etc. 

 

Membranes de mitja pressió 

La pressió de treball d’aquestes membranes està compresa entre 20 i 40 bar.  

 

Des del punt de vista històric, aquestes van ésser les primeres membranes que es 

van comercialitzar. Encara que s’han anat utilitzant per dessalar aigües d’elevada salinitat 

(entre 4.000 i 10.000 mg/l), en l’actualitat les seves aplicacions s’han generalitzat per la 

utilització en múltiples processos de separació i concentració. 
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Membranes d’alta pressió 

Aquestes membranes s’han desenvolupat per poder obtenir aigua potable a partir 

de l’aigua de mar. La seva pressió de treball, degut a l’elevada pressió osmòtica de l’aigua 

de mar (20-27 bar), està compresa entre 50 i 80 bar. 

 

L’objectiu dels diferents fabricants d’aquest tipus de membrana no va ser obtenir 

només aigua potable a partir d’aigua de mar sinó fer-ho en un sol pas. Com les 

recomanacions de la Organització Mundial de la Salut, OMS, per l’aigua potable indicaven 

que el seu contingut màxim de sals dissoltes no hauria d’ésser superior a 500 mg/l, el 

percentatge mínim de rebuig de sals que haurien de presentar aquestes membranes hauria 

de ser de l’ordre del 99 %. 

 

Encara que inicialment (en la dècada dels 70) molt pocs fabricants oferien aquesta 

possibilitat, en l’actualitat tots els importants disposen de membranes amb un rebuig de sal 

comprès entre el 99,2 i el 99,5 %. 
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8. DEFINICIÓ DELS REQUISITS DEL SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE L’EFLUENT DE L’EDAR MITJANÇANT OI 
 

8.1 Objectiu 
 
 Un cop definits els requeriments necessaris per reutilitzar l’aigua, així com la base 

teòrica dels processos de membrana, es va definir la configuració del sistema de tractament 

de l’aigua de l’EDAR per complir l’objecte del projecte i en una segona etapa es va contactar 

amb proveïdors especialitzats en processos de membrana que poguessin ofertar una solució 

adient a les nostres necessitats. 

 

 Per tal que el proveïdor pogués proposar un sistema d’osmosis inversa en base a 

l’objectiu i als requeriments del present projecte, es va realitzar una petició d’oferta detallada 

(es troba a l’annex C). En la present, es van definir els treballs a realitzar i els equips a 

subministrar per una planta d’osmosis inversa capaç de tractar un caudal regulable entre 35 

i 45 m3/h com a punta, amb l’objectiu d’obtenir aigua osmotitzada després del procés de 

depuració amb una quantitat i qualitat suficients per abastir les necessitats de procés. (aigua 

de procés, neteja de dipòsits, instal·lacions, aigües de oficina, condensats i aigües de 

refrigeració).  

 

8.2 Antecedents 
 
 En l’actualitat l’aigua impulsada del pou va a un aljub. Posteriorment, abans de ser 

utilitzada en els processos descrits passa per un descalcificador, per reduir la concentració 

de Ca2+ i de Mg2+ i posteriorment és tractada amb hipoclorit de sodi per eliminar els 

microorganismes. 

 

 El descalcificador redueix la duresa de l’aigua per un procés de intercanvi de ions. Es 

poden distingir dos cicles: 

 

- Una primera etapa de servei, on l’aigua travessa en sentit descendent un llit de 

resina sulfònica intercanviadora de ions, que tenen la propietat de retenir els 

compostos químics responsables de la duresa (Ca2+ i Mg2+) substituint-les per 

Na+. 

- Una segona etapa de regeneració de la resina al cap de cert temps quan ha 

perdut la capacitat de intercanvi. Es procedeix a la regeneració mitjançant sal 
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(NaCl), fent passar una dissolució concentrada pel llit de resines per restablir la 

capacitat de intercanvi. 

 
 L’aigua a la sortida del descalcificador té una duresa de 0º F. Posteriorment és 

mesclada amb aigua del pou amb una duresa aproximada de 45º F amb l’objectiu d’obtenir 

un aigua a 6º F per ser enviada als diferents usos de l’aigua.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 8.1 Esquema d’un descalcificador 

 

8.3 Components i requisits per la instal·lació d’osmosi inversa 
 

Les instal·lacions fonamentals del sistema d’osmosis inversa són les següents: 

 

- Dipòsit de ruptura de carga. Té per objecte rebre l’aigua de la bomba del 

decantador secundari de forma independent al funcionament de la planta 

d’osmosis. Tindrà una capacitat de 30 m3 i serà d’acer inoxidable. 

- Pretractament. Amb l’estudi realitzat dels processos d’osmosis inversa, es 

pretén estudiar la viabilitat de dos tipus de pretractament. Un consisteix en un 

sistema de filtres de sorra i dosificacions d’additius per l’acondicionament de 

l’aigua. La dosificació es realitzarà de forma automàtica així com la neteja dels 

filtres. Per altre banda, es contempla un sistema de Ultrafiltració com a 

pretractament, igualment amb un sistema de dosificació d’additius i de neteja 

automàtica. 

      Aigua feble Na+           Regenerant (Na+Cl-)  
       0 º F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ca2+/Mg2+                         Mg2+/Ca2+ 
  Aigua dura    Cl- 

      
     Eluat (EDAR) 

ETAPA I: SERVEI
 
 
Mg2+

aq                  Na+
res

 
Ca2+

aq                    Na+
res

ETAPA II: 
REGENERACIÓ 

 
 Na+

res                    Mg2+ 

 

  Na+
res                    Ca2+ 
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- Bomba d’alimentació a l’osmosi. Bomba d’alta pressió d’acer inoxidable. La 

regulació del cabal amb la bomba d’alta pressió es portarà a terme mitjançant un 

variador de freqüència. 

- Sistema Osmosi inversa. La planta disposarà d’un sistema automàtic en línia de 

mescla d’aigua osmotitzada i aigua de pou amb la fi d’obtenir un aigua final amb 

una duresa de 6 ºF, així com un sistema de neteja de membranes totalment 

automatitzat. Tots els elements de control i regulació (pressòstats, manòmetres, 

etc) seran d’acer inoxidable. 

- Dipòsit tampó i bombeig final. L’objectiu és permetre treballar a l’osmosis en un 

règim estable independentment de quin sigui el consum i la situació del mateix. 

Ambdues seran d’acer inoxidable. La mida del dipòsit serà de 1 m3. 

 

Per tant, la instal·lació consistirà en un dipòsit regulador de ruptura de carga que rebi  

l’aigua provinent del decantador secundari i que per mitjà d’una bomba abasteixi el sistema 

de pretractament. Seguidament l’aigua passa pel sistema d’osmosis inversa i posteriorment 

és emmagatzemada en un dipòsit tampó. L’aigua es bombejarà cap a un aljub a on es 

mesclarà amb aigua de pou obtenint una duresa de 6 ºF. Cal especificar que no serà 

necessari el procés del descalcificador. 

 

Es pretén un subministra “claus en mà”, on quedin inclosos tots els equips, materials, 

mà d’obra, automatització, transport, posta en marxa, formació del personal i documentació 

necessària per la consecució dels objectius. 

 

Amb l’estudi realitzat del procés de tractament dels efluents mitjançant OI es prenen 

els següents requisits sobre la instal·lació per optimitzar el seu funcionament i el cost de 

inversió i manteniment: 

- Instal·lació amb un percentatge de recuperació (Y) alt, pròxim al 75 %, per 

minimitzar la solució de rebuig. Aquest percentatge de recuperació no és viable 

obtenir-lo augmentant la pressió efectiva, ja que per contra el cost d’aigua 

osmotitzada augmentaria. Per altre banda, la qualitat d’aigua producte i el flux 

d’aigua per unitat de superfície disminueixen al augmentar el grau de 

recuperació. (figura 7.5 i figura 7.6). Amb la fi d’assolir un percentatge de 

recuperació elevat es proposa dos mòduls de membranes en sèrie, on el rebuig 

del primer passi a ser l’alimentació del segon, amb el que la pressió efectiva no 

augmentarà i la qualitat d’aigua producte i el flux per unitat de superfície no 
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disminuiran. 

- El polímer ha de ser resistent a la degradació per clor i altres oxidants, que són 

afegits a l’aigua per controlar el creixement de microorganismes que degraden o 

taponen les membranes. Per tant, a l’etapa de pretractament de l’aigua s’haurà 

de dosificar dissolucions que eliminin dites substàncies. Per tal d’obtenir un 

funcionament sostenible de la instal·lació, es proposa dos tipus de pretractament. 

Un pretractament basat en una filtració de carbó actiu i per altre banda, un 

pretractament basat en un sistema de Ultrafiltració. Amb la filtració de carbó actiu 

el cost de inversió serà menor però per contra, la qualitat de l’aigua a l’entrada de 

l’osmosi inversa serà menor causant l’obturació de les membranes amb més 

freqüència i havent de realitzar processos de neteja més sovint amb la 

conseqüent degradació de les membranes. 

- El sistema de membranes han de ser capaces de fer un retrorentat automàtic 

amb l’objectiu de reduir la pressió necessària per mantenir la tassa de filtrat 

constant, mantenir el cabal de permeat i prevenir l’obturació (figura 7.9) 

- Les membranes per la instal·lació d’osmosis inversa seran compostes de capa 

fina (apartat 7.7.2), i tindran un enrotllament en espiral per obtenir mòduls més 

compactes i amb un flux per unitat de superfície alt amb la fi de treballar amb un 

alt grau de recuperació. El polímer ha de tenir un alt mòdul de compactació al 

llarg del temps per garantir llarga vida d’operació de la membrana amb la mínima 

pèrdua de permeabilitat. 

- Seran membranes orgàniques compostes per poliamides aromàtiques amb 

entrecreuaments per tal d’obtenir un alt rebuig de sals, alta estabilitat química, 

absència de hidròlisis, pressions de treball reduïdes, gamma de funcionament 

alta de pH, absència de biodegradabilitat de les membranes i pas de sals 

constant al llar del temps com s’ha vist a l’apartat 7.7.4. 

 

A la figura 8.2 s’observa el diagrama de flux requerit al proveïdor per tal d’assolir 

l’objectiu esmentat del projecte. 
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Figura 8.2 Esquema de la solució proposada
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8.4 Accions a realitzar per implantar la solució en la indústria làctia  

A l’annex C, s’hi troba la petició d’oferta detallada amb la definició dels requisits del 

sistema pel tractament de l’efluent de l’EDAR mitjançant OI. A més, es defineixen una sèrie 

de punts per tal de implementar la solució en la indústria làctia del present projecte. A 

continuació es descriuen les diferents accions i equips a subministrar. 

 

8.4.1 Especificacions elèctriques i d’automatització 

 
En el present punt s’especifica com serà la instal·lació elèctrica. Primerament, es 

defineix  que els armaris de potència seran modulars i d’acer inoxidable. Tanmateix, el tipus 

d’armari de potència i marca també s’especifiquen.  

 

Es defineixen els automatismes i el seu PdC. S’especifica els elements de protecció 

de les tres fases i neutres així com la protecció de motors amb la utilització d’un 

magnetotèrmic amb una corba adequada al circuit o motor. 

 

L’arrencament dels motors serà en estrella-triangle i s’utilitzarà arrencadors  suaus 

estàtics o variadors de freqüència amb els corresponents filtres d’harmònics. 

Es defineix el cablejat de les targetes digitals/analògiques. 

 

S’especifica la font d’alimentació. Estarà connectada a 220 V entre fases o fase i 

neutre amb la secció de cable adequada a les característiques de la mateixa segons la 

potència. El positiu de sortida de la font es dividirà en les branques necessàries per 

alimentar les targetes d’entrada del PLC, així com qualsevol element alimentat a la mateixa 

tensió. Cada branca estarà protegida amb el corresponent magnetotèrmic. La font estarà 

conectada a terra amb una secció mínima de 10 mm2. 

 

Es defineixen les canalitzacions de tubs de PVC i metàl·lics. Ambdues s’utilitzaran 

per línies de força i potència, senyals digitals i analògiques o comunicacions, telefonia, 

megafonia, etc. 

 

Es defineix l’automatització del procés, on es dividirà amb un número de PLC’s que 

serà funció del número de processos e instal·lacions diferents a controlar. La finalitat de 

segmentar l’automatització per instal·lacions amb el seu corresponent PLC ens permetrà 

realitzar modificacions o ampliacions de procés afectant a un percentatge petit de la 
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producció. A més es defineixen el tractament d’entrades a l’autòmat, el tractament de 

incidències, el tractament de sortides de l’autòmat i el tractament de la informació que es rep 

d’altres sistemes. 

 

S’especifica la comunicació d’ordres, paràmetres, operacions, encadenats, 

incidències i càlculs entre l’ordinador principal i l’autòmat. 

 

Es defineixen les xarxes de comunicació de la planta entre autòmats per el intercanvi 

de la informació necessària pel bon funcionament de la fàbrica i en la comunicació autòmat-

sistema monitoritzat i control de la instal·lació, així com amb els sistemes de gestió de 

producció. 

 

8.4.2 Anàlisis de l’aigua a la sortida de la Depuradora. 

 
 Es detallen al proveïdor les característiques i paràmetres de l’aigua abans de passar 

pel sistema d’osmosis inversa. 

 

8.4.3 Normes bàsiques de seguretat, ordre e higiene. 

 
 En el present punt, es defineixen les normes bàsiques de seguretat com per 

exemple: equips i vestimenta de protecció personal, utilitzar l’escala segons les 

recomanacions de seguretat establertes, prestar atenció a les eines de treball, treballar amb 

màquines que es coneguin a fons els seu funcionament i es tingui present totes les mesures 

de prevenció, utilitzar l’energia elèctrica tenint en compte la normativa específica de 

seguretat, etc. 

 Per altra banda també es defineixen les normes bàsiques d’odre e higiene com per 

exemple; qualsevol procés que es realitzi dins el recinte de la fàbrica, haurà de ser aïllat del 

procés de producció mitjançant mampares. El personal que treballi dins les zones de 

producció haurà de portar gorra i uniforme sense butxaques exteriors ni botons. No es pot 

menjar dins els recintes de producció i no està permès fumar, etc. 

 

8.4.4 Normatives legals/seguretat/higiene/homologacions 
 

 Normativa de seguretat e higiene 
  

Compliment de la Normativa vigent de Seguretat e Higiene en el Treball i en 

particular a la part d’aquesta que es realitza en la Normativa de Seguretat e Higiene per a 
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Proveïdors externs de la fàbrica. Tots els accessos als equips (plataformes, escales, etc.) i 

en general tota la instal·lació complirà amb la Normativa vigent de Seguretat e Higiene en el 

treball. 

 

 Normativa Mediambiental 
  

S’especificarà la possibilitat de valoració (al final de la vida útil) dels béns de l’equip o 

materials que componen la instal·lació. 

 

 Es detallarà el consum energètic, havent de ser el mínim possible. S’inclourà un 

estudi energètic que avaluï l’optimització de consums d’energia. 

 

 S’indicaran els materials necessaris per efectuar tant el manteniment com la neteja 

de l’equip o instal·lació, avaluant el seu impacte ambiental. 

 

 Es definiran degudament quantificats els residus, abocats, emissions i sorolls que es 

puguin generar en la utilització de l’equip e instal·lació; indicant el impacte que puguin tenir 

sobre el medi ambient  i les possibles mesures correctores. 

 

S’especificarà quins materials d’embalatge s’utilitzaran incloent la valoració dels 

mateixos per part del proveïdor. Tanmateix, s’especificarà el tractament que donaran els 

materials sobrants del muntatge. 

 

 Normatives legals/homologacions 
 
 Tots els equips que s’instal·lin hauran d’estar legalitzats “en la instal·lació”. A més, 

tots els equips e instal·lacions hauran de complir totes les reglamentacions  i lleis vigents. 

 

8.4.5 Documentació 
 

 S’haurà d’entregar una documentació general provisional d’execució al inici de 

l’execució del projecte. Per l’acceptació provisional del projecte, s’actualitzarà la 

documentació general provisional d’execució i s’entregarà la documentació provisional que 

s’actualitzarà per l’acceptació definitiva (Documentació Definitiva). 

  

La documentació haurà de contenir els següents temes: 
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Característiques 
  

- Constitució de l’equip/instal·lació. Característiques i certificats. 

- Funcionament. 

- Producció nominal. 

- Necessitats pel bon funcionament (aire comprimit, buit, etc.) 

  

Instruccions d’ús 
  

- Instruccions d’ús. 

- Imperatius de funcionament. 

- Programació de paràmetres. 

- Preparacions i reglatges. 

- Eines específiques (en el cas d’haver-hi) 

  

Manteniment/Neteja 
  

- Manteniment correctiu. Averies comunes. 

- Manteniment preventiu. 

- Automanteniment/Manteniment d’ús (nivell usuari). 

- Plans de conjunt i components. 

- Llista de recanvis recomanats. 

  

Implantació 
 

- Plànols de implantació. 

- Diagrama de procés. 

- Plànols d’execució d’obra civil. 

 

 Automatització 
 

- Esquemes de circuits neumàtics. 

- Esquemes de circuits hidràulics. 

- Esquemes de circuits elèctrics. 

- Esquemes de circuits electrònics. 
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- Programes informàtics. 

 
8.4.6 Formació 
 

 En el present punt es defineixen els objectius i requisits a complir que s’hauran de 

tenir en compte en l’oferta: 

 

 Objectiu de la formació 
 

 Al finalitzar la formació el personal de producció serà capaç de: 

- Conduir la línia de producció mantenint els objectius de qualitat, 

productivitat, seguretat. 

- Realitzar les operacions de neteja i desinfecció de la instal·lació. 

- Realitzar les operacions necessàries pel manteniment de la instal·lació, 

així com les operacions de conservació, de manteniment preventiu i 

correctiu assignat. 

  

 Al finalitzar la formació el personal de manteniment serà capaç de: 

- Manejar la instal·lació, coneixent el programa de funcionament. 

- Realitzar de forma autònoma, les operacions de manteniment preventiu i 

correctiu de la instal·lació. 

- Diagnosticar i reparar averies. 

 

La documentació necessària per la formació/explotació de la instal·lació són: 

 

 Instal·lació 
- Diagrames de flux de la instal·lació. 

- Constitució de l’equip/instal·lació i característiques. 

- Funcionament. 

- Producció nominal. 

- Necessitats pel seu funcionament. 

- Consum d’energies. 

 

 Mètodes operacionals de conducció de la instal·lació 
 

- Instruccions d’ús. 
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- Programació de paràmetres. 

- Preparació i reglatges. 

Mètodes operacionals de neteja, conservació i manteniment de la 
instal·lació 

  

 Automatització 
 

8.4.7 Acceptació de la instal·lació 
 

 Existirà tres tipus de recepció: mecànica, provisional i definitiva. 

 

 Condicions per l’acceptació de la recepció mecànica 
 

- Que tota la instal·lació, incloent tots els equips, requerits en el document de 

petició d’oferta estiguin totalment muntats tant a nivell mecànic com 

electroneumàtic i haver realitzat les probes d’elements en sec. 

 

 Condicions per l’acceptació de la recepció provisional 
 

- Que s’hagin realitzat les proves de verificació de la instal·lació  amb un 

resultat positiu. Proves amb aigua i producte. 

- Que la instal·lació es trobi en producció normal. 

- Que s’hagi realitzat la formació amb el personal “usuari” segons el pla de 

formació previst en el projecte. 

- Que s’hagi entregat la documentació corresponent al projecte de forma 

provisional. 

  

 Condicions per l’acceptació de la recepció definitiva 
 

- Manteniment de les condicions exigides en l’acceptació provisional. 

- Corregides tota la llista de deficiències trobades a la instal·lació. 

- Que s’hagi realitzat l’entrega de la documentació definitiva. 

- Compliment de tots el paràmetres indicats en les especificacions entregades. 

 

8.4.8 Desglossament de partides 
 



     Pàg. 94  Memòria 

 

 El desglossament de partides del projecte és el següent: 

 

- Equips (dipòsits, bombes, intercanviadors, homogeneïtzadors, desnatadores, 

airejadors, mescladors, alvaks, filtres i altres equips). 

 

- Vàlvules (vàlvules de procés, vàlvules de relació i vàlvules de fluids). 

 

 

- Instal·lació mecànica (mà d’obra de muntatge, tubera i passarel·les). 

 

- Quadres elèctrics i neumàtics (quadres de potència, quadres PLC, quadres 

d’electrovàlvules i quadres de instrumentació).   

 

 

- Connexió i cablejats (motors, electrovàlvules, neumàtic, comunicació amb altres 

processos, suports, instrumentació i alimentació a quadres) 

 

- Instrumentació-Equips (Temperatura PT100, nivells digitals, nivells analògics, 

conductímetres, caudalímetres, detectors de flux i transductors de pressió). 

 

 

- Comunicacions (Xarxes de comunicació, elements necessaris per les xarxes, 

hardware PC-Impresora i hardware PLC). 

 

- Software (Software en PC i software PLC). 

 

 

- Proves, posta en marxa (assistència mecànica, assistència electroneumàtica i 

programació. 

 

- Documentació (plànols, llistat d’elements amb característiques, documentació 

d’equips, documentació elèctriques i plànols, documentació programa PLC, 

documentació programa PC i documentacions varies). 

 

- Formació del personal. 
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8.4.9 Condicions particulars de compra 
 

 En aquest apartat es defineix les garanties, el contingut de l’oferta, aclaracions, 

interlocutors vàlids, confidencialitat de les ofertes, publicitat, data d’entrega de la oferta, 

condicions de pagament i penalitzacions. 

 

8.4.10 Condicions generals de compra 

 
 El present punt defineix les Condicions Generals que s’apliquen a totes les compres 

de béns i equips industrials, efectuades pel Comprador al Proveïdor. A més, es defineix els 

documents contractuals, l’extensió de les obligacions del proveïdor, els plànols i documents, 

la cessió i subcontractació, la propietat industrial e intel·lectual, la confidencialitat, les 

penalitzacions per retràs, el preu, la facturació i el pagament, els riscos i responsabilitats, la 

recepció, la garantia, el traspàs de propietat, assegurances, incompliment i litigació. 
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9. ANÀLISIS DE LA SOLUCIÓ D’OSMOSI INVERSA PEL 
TRACTAMENT DE L’EFLUENT DE L’EDAR 
 

9.1 Introducció 
 
 La solució proposada presenta dues alternatives segons el mètode de pretractament 

com s’havia especificat en la definició dels requisits del sistema pel tractament de l’efluent. 

En un cas el pretractament consta de filtres mono-capa, filtres bi-capa (duals)  i filtres de 

carbó actiu, mentre que la segona possibilitat, ofereix un sistema de ultrafiltració com a 

pretractament possible. 

 

9.2 Sistema solució amb pretractament basat amb filtres 
 
 La primera solució ofereix una instal·lació d’osmosi inversa amb membranes de 

Poliamida, compostes de capa fina, d’enrotllament en espiral i carga neutre, com s’havia 

especificat en la definició de requisits del sistema. 

 

 La instal·lació estarà dissenyada  per acceptar el caudal punta de 45m3/h donats per 

la Depuradora. A la taula 9.1 s’observa els paràmetres de disseny. 

  
Paràmetres de Disseny Rang 

Recuperació 75 % 
Caudal d’alimentació a l’equip 45 m3/h 

Caudal de producció 33 m3/h 
Caudal de rebuig 12 m3/h 

Taula 9.1 Paràmetres de disseny de l’osmosi 
 

Donat que l’obtenció d’aigua a 6º HF es realitzarà mitjançant la mescla d’aigua 

osmotitzada amb aigua de pou amb una duresa de 45 º HF de mitja, la producció total de la 

instal·lació passarà a ser (taula 9.2): 

 

Paràmetres de Disseny Rang 
Caudal màxim d’aigua osmotitzada 33 m3/h 

Caudal màxim d’aigua de pou 7 m3/h 
Caudal total de producció a 8 º HF 40 m3/h 

Taula 9.2 Producció total d’aigua 

 
 Els requeriments específics de la instal·lació hidràulicament com elèctricament 

s’observen a la taula 9.3 
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Requeriments específics Rang 
Caudal màxim 45 m3/h 

Pressió 0,6 Kg/cm2 
Potència elèctrica instal·lada 80 KW 

Tensió de funcionament 380 V-50Hz-III 
Taula 9.3 Requeriments hidràulics i elèctrics 

 

La configuració del sistema d’osmosi inversa s’ha dissenyat a un flux de 20,5 l/m2-hr, 

en dues etapes amb 8 portamembranes de 6 elements, amb una relació 5:3 per poder 

treballar amb una alta recuperació del 75 %. 

 

Cal emfatitzar, que tal i com es va requerir al proveïdor, l’equip produeix 

automàticament un rentat amb aigua bruta que desplaça l’aigua concentrada del interior de 

les membranes, seguit d’un desplaçament amb aigua osmotitzada (acumulada pel propi 

equip) assegurant que la instal·lació quedi plena d’aigua osmotitzada. S’observa que aquest 

tipus de rentat és el descrit al punt 7.5 (retrorentat). 

 

A la taula 9.4 s’observa els paràmetres de funcionament per cada una de les etapes. 

El càlcul detallat es troba a l’annex B. 

 

Etapa 
Caudal 

permeat 
Caudal/tub 

concentració
Flux Beta 

Pressió & 
Contrapressió

1-1 21,5 m3/h 4,5 m3/h 19,3 l/m2-hr 1,13 10,8 / 2,0 bar 

1-2 11,5 m3/h 3,7 m3/h 17,2 l/m2-hr 1,10 10,1 / 0,0 bar 

Taula 9.4 Paràmetres de funcionament 

 

El caudal (m3/h) per membrana és un paràmetre important a tenir en compte ja que 

ens indica si el flux d’aigua es troba en règim turbulent o laminar. Si està per sota de 3,5, el 

flux passar a ser laminar i tota la matèria dissolta es diposita a sobre la membrana. Amb els 

valors que tenim en les dues etapes, el flux serà turbulent amb el que el disseny és correcte. 

 

El paràmetre Beta, es refereix a la concentració de polarització (5.5.2). El seu valor 

ha de ser menor de 1,2 per assolir un règim en el que no es generi la capa límit. 

 

La raó de la contrapressió de 2,0 bars (creada artificialment), és augmentar la 

quantitat d’aigua que li arriba a la segona etapa per assolir la recuperació del 75 %. 
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A la figura 9.1 s’observa el diagrama de flux de la instal·lació d’OI. 

 
Figura 9.1 Diagrama de flux 

 

 A la taula 9.5 s’observa el caudal, pressió i SDT per a cada un dels punts. 

 

Paràmetre 1 2 3 4 5 6 7 

Caudal 

(m3/h) 
44,0 44,0 22,5 11,0 21,5 11,5 33,0 

Pressió 

(bar) 
0,0 11,5 10,8 10,1 2,0 0,0 0,0 

SDT  

(ppm) 
2050,0 2035,8 3962,0 8030,8 21,2 67,9 37,5 

Taula 9.5 Paràmetres en els diferents punts del sistema d’osmosis 

 

 

A la figura 9.2 s’observa l’esquema unifilar de la proposta amb un pretractament 

basat en filtres. 
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Figura 9.2 Esquema unifilar proposta amb filtres 
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9.2.1 Descripció de la instal·lació 
 
Dipòsit ruptura de carga 

 
 Té la finalitat de rebre l’aigua de la Depuradora. 
 
 
Bomba d’alimentació a l’osmosi inversa 
 
 L’aigua acumulada en el dipòsit anterior serà bombejada al caudal i pressió 

necessaris cap el pretractament de la instal·lació d’osmosis, mitjançant una bomba 

centrífuga vertical. 

 

 
Condicionament químic 
 
 En el dipòsit de ruptura de carga es dosifica hipoclorit sòdic per oxidar la matèria 

orgànica i eliminar la contaminació bacteriològica. 

 

 Degut a la turbidesa variable que presenta l’aigua, es procedeix a la dosificació, 

proporcional al caudal, d’un coagulant (clorur fèrric) en la capçalera de filtres. 

Simultàniament, es complementa amb un dosificador d’ajust del pH per afavorir la formació 

de coàguls. 

 

 A l’aigua dispersada se li dosifica un producte dispersant i antiincrustant per evitar la 

precipitació de sals incrustades com els sulfats de calci, magnesi, estronci i bari, les quals 

provoquen un ràpida obturació  de les membranes, amb la disminució del caudal d’aigua 

producte. 

 

 Degut a que l’aigua filtrada conté clor, es procedeix a la dosificació de bisulfit sòdic 

per la seva reducció. Aquest, a la vegada, redueix el pH de l’aigua d’entrada a les 

membranes. 

 

Filtració de desbast 
 
 L’aigua impulsada pel bombeig anterior alimenta la línia de filtració, ajustant-se el 

caudal automàticament per la demanda de l’osmosi inversa. La línia de filtració es composa 
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de tres filtres del tipus dual (doble llit filtrant de sílex-antracita), rentats per aire-aigua, 

treballant en paral·lel.  

 

Filtració de carbó actiu 
 
 L’aigua filtrada passa per un sistema de filtració de carbó actiu per eliminar i reduir el 

contingut de matèria orgànica present en l’aigua. La línia de filtració es composa de tres 

filtres de funcionament automàtic, rentats per aigua, treballant en paral·lel. 

 

Filtració de seguretat 
 

 Amb l’objectiu de retindre les partícules que es poden fugar dels filtres, es col·loca un 

filtre de cartutxus fabricats en PP prensat de fabricació estàndard amb grau de filtració de 5 

µ i 40” de longitud.  

 

Bombeig d’alimentació a membranes 
 
 L’aigua perfectament filtrada i condicionada arriba al sistema de bombeig d’alta 

pressió per ser impulsada cap a les membranes d’osmosis inversa. 

 

 L’aigua a tractar té una pressió osmòtica aproximada de 1,4 Kg/cm2. Aquesta pressió 

natural, més la pressió neta necessària per l’obtenció de la producció calculada, en el 

present cas i per les condicions de disseny és de 13 kg/cm2. 

 

 La instal·lació disposa d’una bomba centrífuga multietàpica d’alta pressió de 

muntatge vertical accionada per un motor elèctric estàndard a 2900 rpm. A més, la bomba 

disposa d’un variador de freqüència per evitar els cops hidràulics en cada arrancada. 

 

 La bomba s’ha sobredimensionat un 20 % per possibles variacions de la qualitat de 

l’aigua i al embrutiment propi de la instal·lació amb el pas del temps. 

 

Sistema de membranes d’osmosis inversa 
 
 La instal·lació de OI estarà composta per 48 membranes d’enrotllament en espiral, 

construïdes en poliamida i d’alta eliminació de sals. Aniran col·locades en 8 caixes de 

pressió (contenidors) per 6 unitats i dissenyades a una pressió de treball de 28 kg/cm2. Els 8 
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contenidors es muntaran en dues etapes, 5 en la primera i 3 en la segona, amb l’objectiu de 

treballar amb una recuperació del 75 % en un sol pas, sense haver d’efectuar la recirculació 

d’una part del concentrat. 

 

 L’aigua produïda per cada membrana es troba en el col·lector central de cada 

contenidor de membranes, els quals són conduits a un col·lector general de permeat 

construït en PVC a on són controlats el caudal i la qualitat produïda. 

 

Equip de neteja química de membranes 
 
 L’equip de rentat està constituït per un dipòsit de preparació de reactius amb una 

capacitat de 2.000 litres, previst d’un electro agitador.  

 

 La bomba per el rentat i desplaçament en recirculació aspirarà per selecció 

automàtica del dipòsit esmentat. 

 

Sistema de mesclat d’aigües 
 
 El sistema consisteix en l’obtenció d’aigua mesclada de conductivitat constant, 

mitjançant un sistema d’ajust automàtic amb medició en continu de la conductivitat de l’aigua 

mesclada. 

 

Dipòsit tampó i bombeig final 
 

 L’aigua mesclada s’emmagatzemarà en un dipòsit d’1m3. La distribució de l’aigua 

tractada es portarà a terme mitjançant un grup de bombeig constituït per una bomba 

centrífuga per 60 m3/h a 30 mca. 

  

9.2.2 Inversió de la instal·lació d’OI amb pretractament basat en filtres 

 
 A la taula 9.6 s’observa el cost de la inversió desglossat de la manera citada en la 

definició dels requisits del sistema de tractament de l’efluent de l’EDAR. 
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DESCRIPCIÓ PREU TOTAL 

EQUIPS 145.613,62 € 

VALVULERIA 16.718,65 € 

INSTAL·LACIÓ MECÀNICA 23.889,84 € 

QUADRE ELÈCTRICS I 

NUEMÀTICS 
31.469,65 € 

CONNEXIÓ I CABLEJATS 6.528,6 € 

INSTRUMENTACIÓ-EQUIPS 14.293,51 € 

COMUNICACIONS 11.991,85 € 

SOFTWARE 4.413,57 € 

PROVES 8.365,65 € 

DOCUMENTACIÓ 6.376,08 € 

FORMACIÓ 1.473,12 € 

PREU TOTAL INSTAL·LACIÓ 271.763,84 € 

Taula 9.6 Cost de la instal·lació d’OI amb pretractament basat en filtres 

9.3 Proposta amb pretractament de Ultrafiltració 

 

 La segona solució ofereix una instal·lació d’osmosi inversa amb membranes de 

Poliamida, compostes de capa fina, d’enrotllament en espiral i carga neutre. Els paràmetres 

de disseny i de funcionament són els mateixos que la primera solució.  

A la figura 9.3 s’observa l’esquema unifilar de la proposta amb un pretractament 

basat en Ultrafiltració. 

 

9.3.1 Descripció de la instal·lació 
 

 Els elements que composen la present proposta són els mateixos excepte l’etapa de 

pretractament, la qual consta d’un sistema de Ultrafiltració. 

 

Filtració de desbast 

 

L’aigua impulsada pel bombeig del dipòsit de ruptura de carga alimenta a la línia de 

filtració d’anelles autonetejants de 55 µm. La línia de filtració es composa de filtres 

autonetejables, rentats per aigua, treballant en paral·lel. 
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Figura 9.3 Esquema unifilar proposta amb Ultrafiltració 

H
ip

oc
lo

rit
 s

òd
ic

 

C
oa

gu
la

nt
 

A
nt

iin
cr

us
ta

nt
 

B
is

ul
fit

 s
òd

ic
 

D
ip

òs
it 

ne
te

ja
 

D
ip

òs
it 

ne
te

ja
 

A
ig

ua
 d

e 
po

u 

D
ip

òs
it 

i 
bo

m
be

ig
 

À
ci

d 

P
re

fil
tra

ci
ó 

H
ip

oc
lo

rit
 



     Pàg. 106  Memòria 

 

Ultrafiltració 
 

La filtració mitjançant Ultrafiltració, és un procés en el que s’elimina la matèria 

orgànica i els sòlids en suspensió de l’aigua. Consta d’un sistema porós a on les molècules 

dissoltes queden retingudes si la seva mida és superior als porus de la membrana.  

 

El fluid circula per el interior de membranes de forma paral·lel a les mateixes, a gran 

velocitat, impedint la precipitació i formació de substàncies que obturin les membranes. Les 

membranes, com en la OI, són d’enrotllament en espiral ja que permet que l’aigua recorri 

tota la superfície de la membrana i el caudal clarificat es reculli en un col·lector central que 

s’acumula en un tanc d’aigua tractada. Aquest es destina a l’abastiment de l’equip d’osmosis 

inversa posterior i per realitzar els rentats del sistema de Ultrafiltració. 

 

El sistema de Ultrafiltració està constituït per dos bastidors de 14 mòduls cadascun. 

 
9.3.2 Inversió de la instal·lació d’OI amb pretractament basat en UF 
 A la taula 9.7 s’observa el cost de la inversió desglossat de la manera citada en la 

definició dels requisits del sistema de tractament de l’efluent de l’EDAR. 

 

DESCRIPCIÓ PREU TOTAL 

EQUIPS 225.734,58 € 

VALVULERIA 14.987,44 € 

INSTAL·LACIÓ MECÀNICA 36.475,84 € 

QUADRE ELÈCTRICS I 

NUEMÀTICS 
46.073,75 € 

CONNEXIÓ I CABLEJATS 11.817,20 € 

INSTRUMENTACIÓ-EQUIPS 17.774,64 € 

COMUNICACIONS 11.991,85 € 

SOFTWARE 6.620,36 € 

PROVES 14.534,35 € 

DOCUMENTACIÓ 6.376,08 € 

FORMACIÓ 1.473,12 € 

PREU TOTAL INSTAL·LACIÓ 271.763,84 € 

Taula 9.7 Cost de la instal·lació d’OI amb pretractament basat en filtres 
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9.4 Comparació de les alternatives proposades 
 

Com s’ha definit durant l’estudi dels processos de membrana, el rang d’eficàcia 

d’eliminació de partícules varia segons el procés de filtració. A la taula 6.2 s’observa com els 

sistemes de Ultrafiltració tenen la capacitat de retenció/ eliminació superior als filtres 

convencionals o de partícules. 

 

A la taula 9.8 s’observa un resum del comportament d’ambdós tipus de 

pretractament. 

 

     Filtració Convencional           Ultrafiltració 

       Tipus de suport 
Sorra -antracita + 

carbó 
Tipus de mòdul 

Membrana de fibra 

buida 

Granulometria filtració       0,4-0,8 mm 
Diàmetre de 

porus nominal 
           0,02 µm 

Eliminació de partícules 20-30 µm 
Eliminació de 

bactèries 
Fins 99,99 % 

Eliminació de virus 
Segons acció 

oxidant 

Eliminació de 

virus 
Fins 99,99 % 

Taula 9.8 Comportament dels dos pretractaments 

 

 El diàmetre dels porus de membrana de Ultrafiltració és de 0,02 µm, en front d’una 

qualitat de sortida de 20-30 µm dels filtres de sorra. 

  

 Pel cas de pretractament per filtració convencional consisteix primer amb una filtració 

de desbast amb l’objecte de retenir les impureses o partícules en suspensió, allargant 

d’aquesta manera la vida de les partícules de carbó actiu. La raó de que el llit filtrant sigui 

compost d’antracita, a més de sorra, és degut a que millora l’etapa de filtració ja que la 

qualitat de filtració depèn de les característiques i granulometria de la massa filtrant. La 

finalitat del filtre de sorra més antracita és la retenció de partícules fins a 20 µm 

aproximadament. Els filtres de carbó actiu s’utilitzen per l’eliminació del clor i compostos 

orgànics de l’aigua. Posteriorment, es realitza la filtració per cartutxos per retenir les 

partícules de carbó actiu i evitar el seu pas al sistema de membranes d’osmosis inversa.  

 

 La principal causa de l’embrutiment dels sistemes d’osmosis inversa per tractar 
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aigües d’origen residual, és l’embrutiment biològic. El que pot derivar en rentats químics molt 

freqüents per la recuperació de les condicions de treball inicials. 

 

 Mitjançant membranes de Ultrafiltració s’elimina el 99,99 % de bactèries, virus i 

partícules majors de 2 µm, protegint l’equip d’osmosis posterior d’embrutiment biològic. 

 

 Les membranes d’osmosis inversa tindran un comportament diferent al llarg del 

temps en funció del pre-tractament que es realitzi prèviament. En cas de utilitzar un sistema 

de pre-tractament convencional, la disminució del caudal de permeat mantenint constant les 

condicions de disseny és pròxima al 15-18%. Per contra, si s’aplica un sistema de 

Ultrafiltració és del 10-12%. Amb el que la velocitat del motor de les bombes de pressió de 

l’equip d’osmosis inversa haurà de modificar-se més o menys, afectant directament el 

consum energètic. 

 

 A més, com que la fuga de partícules i contaminació bacteriològica és superior en els 

sistemes convencionals, l’índex d’embrutiment (SDI = Silt Density Index) de l’aigua superarà 

el valor permès més ràpidament, forçant el rentat més freqüentment. 

 

 Un alt nivell de partícules pot tenir un efecte indesitjable en les membranes d’osmosis 

inversa i generar problemes, tals com: 

 

 Ràpida disminució en el flux del producte, degut a que la superfície de les 

membranes s’embruta i es bloqueja. 

 Un increment en la pressió d’alimentació i una disminució en el flux de rebuig, degut 

a que els canals de rebuig es restringiran, reduint l’acció de desplaçament a través de les 

membranes. 

 Una pèrdua en la retenció de sals, amb la disminució en la qualitat del producte, ja 

que la superfície de les membranes canvia d’acord al grau d’embrutiment. 

 

 Al incrementar l’embrutiment sobre les membranes s’ha de realitzar un rentat químic, 

per recuperar les seves qualitats. Aquest fet disminueix proporcionalment el temps de vida 

de les membranes i consumeix una major quantitat de reactius químics. 

 

 Aplicant un sistema de Ultrafiltració es disminueix dràsticament el cost de 

manteniment correctiu reflexat en els rentats químics, assistència tècnica i substitució de 

cartutxos i llits filtrants per saturació (sorra, antracita i carbó actiu). 
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10. ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE 
REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA    
 
 
 A Continuació, es realitza una estimació del cost de tractament de l’aigua en 

l’actualitat, i el cost de l’aigua osmotitzada tenint en compte les dues alternatives de 

pretractament. 

10.1 Cost de l’aigua en la situació actual 
     
 La figura 10.1 s’observa el flux actual. L’aigua la prenem del pou, passa pel 

descalcificador i per un procés de clorització. Seguidament, l’aigua passa a ser utilitzada 

pels diferents processos descrits de la fàbrica, així com per aigües sanitàries i reg. 

Posteriorment, l’aigua passa per la Depuradora i s’acaba evocant cap a la Depuradora 

Municipal de Montornès del Vallès. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.1 Diagrama de flux de la línia principal d’aigua a la planta 

 

El fet d’abocar l’aigua, implica el pagament d’un impost anomenat cànon de l’aigua. 

Per tal de calcular la despesa en concepte de cànon, es mostren a la taula 10.1 els valors 

dels Paràmetres de Contaminació i a la taula 10.2 el valors mitjans de la càrrega 

contaminant abocada. Els valors mostrats en les taules s’obtenen mitjançant l’eina 

informàtica facilitat per l’ACA (http://mediambient.gencat.net/aca/ca/tramitacions/canon, 

Desembre 2005). L’estudi d’aquest impost i com realitzar la declaració de càrrega 

contaminant abocada es troba detallada a l’annex A.  

 

 

Situació actual 
 
                 Qa                         Qc = 45 m3/h 
     
                              
 
 
 
   Qb                Qfangs 

 
Pou 

 
Descalcificador

Ús de 
l’aigua

 
Depuradora 

Abocament
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                    Paràmetre Valor 

      Tipus de gravamen general 0.1022 €/m3 

      Matèries en suspensió (MES) 0.3095 €/kg 

      Matèries oxidables (MO) 0.6190 €/kg 

      Sals solubles (SOL) 4.9524 €/Sm3/cm 

      Matèries inhibidores (MI) 7.3416 €/k-equitox 

      Nitrogen (N) 0.4699 €/kg 

      Fòsfor (P) 0.9400 €/kg 

Taula 10.1 Paràmetres i valors dels Paràmetres de Contaminació 

[http://mediambient.gencat.net/aca/ca/tramitacions/canon, Desembre 2005] 

 

                    Paràmetre Valor 

       Matèries en suspensió (MES)  71 ppm 

       Matèries inhibidores (MI)  <1 k-equitox 

       Matèries oxidables (MO)  57 ppm 

       Sals solubles (SOL)  3.74 S/cm 

       Nitrogen (N) 26 ppm 

       Fòsfor (P) 3.2 ppm 

       Kr 1,10 

Taula 10.2 Paràmetres i valors de la càrrega contaminant abocada 

[http://mediambient.gencat.net/aca/ca/tramitacions/canon, Desembre 2005] 

Cànon de Sanejament any 2005=380.000 m3/any*( 0,1022 €/m3 + 0,1738 €/m3 ) =      [10.1]                   
= 104.880 € /any. 

 La taula 10.3 recull el preu de l’aigua descalcificada i bombejada cap a la fàbrica amb 

una duresa de 8º HF. Pel càlcul, els components que es consideren són: 

- El bombeig de l’aigua de pou. El primer pas és obtenir l’aigua de pou. Els tres 

pous són propietat de l’empresa amb el que el seu cost és nul. Tanmateix, s’ha 

de tenir en compte el consum elèctric de l’aigua bombejada cap a l’aljub. El 

consum per m3 de la bomba és de 0,5 kwhe i el preu unitari del kwhe és de 

0,046278 €. Per tant, el preu de bombejar l’aigua és de 0,02430 €/m3 

- En el descalcificador: Posteriorment, l’aigua de l’aljub és enviada al 

descalcificador. S’ha de tenir en compte la sal (NaCl) i la resina(sulfònic) (hi ha 
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4 columnes de 1.200 kg de clorur de sodi i es regeneren 4 cops al dia). A més, 

s’ha de  considerar el rati de consum d’aigua potable i pressuritzada en la 

regeneració dels filtres descalcificadors. 

- Barreja d’aigua provinent de pou i aigua descalcificada. Com s’observa a la 

figura 9.4, l’aigua que es bombeja a la fàbrica és una mescla d’aigua del 

descalcificador i aigua de pou amb una relació 85/15 respectivament. 

- Dosificació de hipoclorit sòdic i bombeig a fàbrica. Finalment, es bombeja 

l’aigua cap a la fàbrica. Per tant s’ha de comptabilitzar el preu degut al consum 

elèctric pel bombeig. A més, s’ha de tenir en compte la dosificació de hipoclorit 

sòdic. 

El càlcul dels ratis (consum d’energies primàries per unitat de subministrament) es 

realitzarà prenent les lectures i consums d’un any complet. 

 

Amb tot això i com es pot observa a la taula 9.9, el preu de l’aigua descalcificada i 

bombejada és de 0,1822 €/m3. 

 

Pel càlcul del preu de l’aigua, a més s’ha de tenir en compte el bombeig cap a la 

Depuradora de Montornès del Vallès a la sortida del decantador secundari. El consum per 

m3 de la bomba a la sortida del decantador secundari és de 0,5 kwhe i el preu unitari del 

kwhe és de 0,0486 €. Per tant, el preu de bombejar l’aigua és de 0,0243 €/m3. 

 

Per tant, el cost de l’aigua descalcificada, bombejada a la fàbrica i posteriorment, 

després de la depuració, bombejada a l’EDAR de Montornès del Vallès és: 

Cost aigua = 0,1822 €/m3 + 0,0243 €/m3 = 0,2065 €/m3 

 

Finalment, el cost anual de l’aigua tenint en compte el cost d’aigua descalcificada i 

bombejada i el cost del cànon de l’aigua és: 

 

 Cost anual = Consum anual * Preu aigua descalcificada + Cànon  [10.2] 
         =  380.000 m3 * 0,2065198 €/m3 + 104.880 € = 

         =  183.360 €/any      

 



     Pàg. 112  Memòria 

 

Preu unitari Aigua descalcificada 8º HF bombejada 
(origen planta descalcificadora) PU AIGUA 8ºHF = 0,18221630 €/m3

COMPONENT €/m3
Aigua descalcificada 8º HF sense bombejar (origen planta 

descalcificadora) 1,0000 m3 0,1639380 €/m3 0,16393797
Rati consum elèctric bombeig aigua descalcificada 0,3080 Kwhe 0,046278 €/Kwhe 0,01425186

Hipoclorit sódic 1,0000 Ud 0,004026468 €/Ud 0,00402647

Preu unitari Aigua descalcificada a 8º HF sense bombejar 
(origen planta descalcificadora) PU AIGUA 8ºHFsb= 0,1639380 €/m3

COMPONENT €/m3
Aigua descalcificada a 0ºHF 0,85 m3 0,188579338 €/m3 0,1602924

Preu unitari aigua de pou bombejada 0,15 m3 0,024303520 €/m3 0,0036455

Preu unitari Aigua descalcificada a 0ºHF PU AIGUA 0ºHF = 0,1885793 €/m3
COMPONENT €/m3

Preu unitari aigua de pou bombejada 1 m3 0,024303520 €/m3 0,02430352
Sal 1,0000 Ud 0,136501645 €/Ud 0,13650164

Resina 1,0000 Ud 0,015926078 €/Ud 0,01592608
Rati consum aigua potable/presuritzada pèrdues regeneració 

filtres descalcificadors 0,02 m3 0,592404758 €/m3 0,01184810

Preu unitari aigua de pou bombejada PU AIGUA pou = 0,0243035 €/m3

COMPONENT €/m3
Aigua subterrània 1,00 m3 0,000000000 €/m3 0,0000000

Rati consum elèctric bombeig aigua de pou 0,5000 kwhe 0,046278 €/Kwhe 0,0243035

Consum per m3 Preu unitari

Consum per m3 Preu unitari

Consum per m3 Preu unitari

Consum per m3 Preu unitari

Taula 10.3 Preu de l’aigua descalcificada i bombejada 

 

10.2 Estimació del cost de l’aigua a la planta en la situació futura 
 
 A la figura 10.2 s’observa el diagrama de flux en la situació futura. Cal esmentar, que 

en la situació futura únicament s’abocarà l’aigua de rebuig de la planta d’osmosis inversa, 

amb el que hi haurà un gran estalvi en concepte de cànon de l’aigua. 

 

10.2.1 Estimació econòmica de la solució amb filtres 
 

El preu unitari de l’aigua osmotitzada (0,186 €/m3), es troba calculat a la taula 10.4. 

Pel càlcul, es té en compte l’energia de bombeig a l’osmosi, el cost de reposició de 

membranes, el cost de reactius i el cost de manteniment. 

 

A la taula 10.5 s’observa el preu unitari de l’aigua osmotitzada a 8ºF. Pel càlcul es té 

en compte la mescla d’aigua osmotitzada i la de pou amb una relació 70/30 respectivament. 

Posteriorment es comptabilitza el consum elèctric pel bombeig de l’aigua osmotitzada a la 

fàbrica. 
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               Rebuig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.2 Diagrama de flux situació futura 
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Taula 10.4 Cost de l’aigua osmotitzada 

 

Preu unitari Aigua Osmotitzada/Pou a 8 º F PU AIGUA 8ºHF = 0,17173678 €/m3

COMPONENT €/m3
Aigua osmotitzada 8ºHF sense bombejar (origen pou/osmosis) 1,0000 m3 0,137491056 €/m3 0,13749106

Rati consum elèctric bombeig aigua osmotitzada/pou 0,7400 Kwhe 0,046278 €/Kwhe 0,03424572

Preu unitari Aigua osmotitzada a 8ºHF sense bombejar 
(origen pou/osmosis) PU AIGUA  8ºHF = 0,1374911 €/m3

COMPONENT €/m3
Preu unitari aigua osmotitzada 0,70 m3 0,186000000 €/m3 0,1302000

Preu unitari aigua de pou bombejada 0,30 m3 0,024303520 €/m3 0,0072911

Consum per m3 Preu unitari

   Consum per m3 Preu unitari

 
Taula 10.5 Preu aigua osmotitzada i bombejada amb filtres en el pretractament 

 

 

 

 

S’ha de tenir en consideració la conductivitat de l’aigua de rebuig que no sobrepassi  
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6.000 µS/cm que és el límit d’abocament per aigües residuals a l’àrea metropolitana de 

Barcelona. [Martí Deulofeu, 2000, p.310].  

 

A l’annex II, s’observa la simulació del procés d’osmosi inversa mitjançant un 

software de HYDRANAUTICS [www.hcti.com/membranes/hydranautics.html, Gener 2006], i un 

software anomenat ROSA obtingut de la pàgina DOW CHEMICALS 

[http://www.dow.com/liquidseps/design/rosa.htm, Desembre 2005]. El present projecte es basa en la 

simulació realitzada mitjançant el software de Hydranautics ja que és el mètode d’operació 

del proveïdor escollit per assolir els requisits del sistema de tractament de l’efluent 

mitjançant OI.  

 

En la simulació de Hydranautics s’observa que la concentració de Sòlids Totals en 

l’aigua de rebuig és de 8.030,8 mg/l. La relació aproximada entre la concentració de Sòlids 

Totals (SDT) i la conductivitat elèctrica (EC) és aproximadament SDT = 640 EC [STENCO, 

1995, p. 299-305]. Per tant la conductivitat en l’aigua de rebuig és de 12.500 µS/cm. 

 

Per tal d’abocar l’aigua amb una conductivitat menor que el límit estipulat, es 

plantegen dues alternatives: 

    Evaporar l’aigua de rebuig: aquesta alternativa no és viable degut a l’alt cost de               

l’energia elèctrica a Espanya. 

    Mesclar l’aigua de rebuig amb aigua de pou fins assolir una conductivitat per 

sota de 6.000 µS/cm, per poder ser abocada al col·lector. Per contra, s’abocarà 

una quantitat d’aigua major i com a conseqüència, el cànon de l’aigua 

augmentarà. 

 

 De les dues alternatives, la solució adoptada és mesclar l’aigua de rebuig amb aigua 

de pou ja que el increment del cost d’abocar una quantitat major d’aigua a l’any és menor 

que el cost d’evaporar l’aigua. 

 

 Si procedim al càlcul de l’aigua de pou necessària per reduir la conductivitat de 

l’aigua de rebuig: 

 

Qr * Conductivitatr + Qp * Conductivitatp = (Qr + Qp) * Conductivitatl                                 [10.3] 
88.000 m3/any * 12.500 µS/cm + Qp * 300 µS/cm = (Qr + 88.000)m3/any * 5.750 µS/cm 

 Qr = 110.000 m3/any 
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Per tant, l’aigua de rebuig és Qr + Qp = 198.000 m3/any. 

 Si es calcula el cànon de l’aigua amb una quantitat d’aigua abocada a l’any de 

198.000 m3 i amb una conductivitat de 5.750 µS/cm, dóna com a resultat 0,0162 €/m3. 

  

Per tant, el cost de l’aigua tractada anualment en la instal·lació d’OI amb un 

pretractament basat en filtres és: 

 

Cost = aigua osmotitzada * preu aigua osmotitzada + aigua pou * preu bombeig + (aigua 

pou + aigua rebuig osmosis) * cànon aigua                                                                      [10.4] 
 

= 355.000 m3/any * 0,1717 €/m3 + 110.000 m3/any * 0,02430 €/m3 + 198.000 m3/any * 

(0,1022€/m3 + 0,016 €/m3) =  87.069,7 €/any 

 

 Si calculem el payback de la instal·lació: 

  

Payback = Inversió / (preu aigua tractada actual – preu aigua tractada futur)            [10.5] 
     = 271.764 € / (174.122 €/any – 87.069,7 €/any) 

                          = 3,1 anys 

 
 
10.2.2 Estimació econòmica de la proposta amb Ultrafiltració 
 
 Pel càlcul del cost de l’aigua osmotitzada en el cas d’haver un sistema de 

Ultrafiltració com a pretractament, s’han pres les següents hipòtesis d’acord amb la 

comparació feta entre ambdues propostes en l’apartat 9.4. 

 

- La vida mitja de les membranes són 8 anys (0,025 €/m3) 

- La dosi de reactius disminueix un 10 % (0,060 €/m3) 

 

Amb les hipòtesis preses el preu d’aigua osmotitzada s’observa a la taula 10.6 
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Preu unitari Aigua Osmotitzada/Pou a 8 º F PU AIGUA 8ºHF = 0,16053678 €/m3

COMPONENT €/m3
Aigua osmotitzada 8ºHF sense bombejar (origen pou/osmosis) 1,0000 m3 0,126291056 €/m3 0,12629106

Rati consum elèctric bombeig aigua osmotitzada/pou 0,7400 Kwhe 0,046278 €/Kwhe 0,03424572

Preu unitari Aigua osmotitzada a 8ºHF sense bombejar 
(origen pou/osmosis) PU AIGUA  8ºHF = 0,1262911 €/m3

COMPONENT €/m3
Preu unitari aigua osmotitzada 0,70 m3 0,170000000 €/m3 0,1190000

Preu unitari aigua de pou bombejada 0,30 m3 0,024303520 €/m3 0,0072911

Consum per m3 Preu unitari

   Consum per m3 Preu unitari

 
Taula 10.6 Preu aigua osmotitzada i bombejada amb Ultrafiltració en el pretractament 

 

Per tant, el cost de l’aigua tractada anualment en la instal·lació d’OI amb un 

pretractament basat en UF, utilitzant l’equació 10.4, és: 

 

Cost = aigua osmotitzada * preu aigua osmotitzada + aigua pou * preu bombeig + (aigua 

pou + aigua rebuig osmosis) * cànon aigua                                                                       

 

 = 355.000 €/m3 * 0,1605 € + 110.000 m3/any * 0,02430 €/m3 + 198.000 m3/any * 

(0,1022€/m3 + 0,0162 €/m3) = 83.093,7 €/any 

 

 Si calculem el payback de la instal·lació, utilitzant l’equació 10.5: 

  

Payback = Inversió / (preu aigua tractada actual – preu aigua tractada futur) 

     = 393.859 € / (174.122 €/any – 83.093,7 €/any) 

                          = 4,3 anys 
 
 Per tant el fet de proporcionar unes millors condicions de funcionament la proposta 

amb Ultrafiltració (apartat 9.4), no compensa el gran augment de la inversió respecte la 

proposta amb filtres. 

 

 La solució seleccionada per implantar un sistema de tractament d’aigües amb 

l’objectiu de reutilitzar l’aigua de forma sostenible a la fàbrica de productes làctics està 

composta per: 

 

Dipòsit ruptura de carga 
- Bomba d’alimentació a l’osmosi inversa 
- Condicionament químic 
- Filtració de desbast 
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- Filtració de carbó actiu 
- Filtració de seguretat 
- Bombeig d’alimentació a membranes 
- Sistema de membranes d’osmosis inversa 
- Equip de neteja química de membranes 
- Sistema de mesclat d’aigües 
- Dipòsit tampó i bombeig final 
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CONCLUSIONS 
 
 
 El tractament d’aigües residuals generades per l’activitat humana ha passat a ser una 

pràctica indispensable en el cicle de l’ús de l’aigua. Per aquesta raó, actualment està 

evolucionant els processos de tractament per membranes, tant les prestacions que ens 

aporten com la inversió econòmica.  

 

 Els processos de membrana han millorat en gran mesura el rendiment i la fiabilitat 

del tractament de l’aigua en les indústries i en els municipis. Els processos de membranes 

han experimentat ràpidament un desenvolupament en camps on el tractament d’aigua és 

clau: tractament d’aigües urbanes, tractament d’aigües residuals (reducció en descarga de 

contaminants), reutilització d’aigua en zones on s’està produint escasses d’aigua i 

dessalinització i potabilització d’aigua de mar. 

 

 Segons la qualitat de l’aigua requerida, existeixen diferents processos de 

membranes: Microfiltració, Ultrafiltració, Nanofiltració i Osmosi Inversa, en ordre ascendent 

de la qualitat del producte tractat i del impacte econòmic. 

 

 Amb els requeriments establerts en el projecte per reutilitzar l’aigua, és necessari 

filtrar les substàncies inorgàniques de baix pes moleculars com les sals per assolir l’objectiu 

del projecte. Entre els diferents processos de membranes, l’osmosi inversa és l’únic procés 

de membranes capaç de filtrar aquest tipus de substàncies. 

 

 Amb l’objectiu de instal·lar un sistema d’osmosis inversa, es defineixen els requisits 

del sistema de tractament de l’efluent de l’EDAR amb els diferents paràmetres requerits amb 

l’objecte de reutilitzar l’aigua. 

 

De les diferents solucions estudiades, finalment es defineix un sistema solució pel 

tractament de l’efluent de l’EDAR mitjançant un pretractament basat en filtres i una 

instal·lació d’OI amb 48 membranes i amb una filtració amb dues etapes per assolir un alt 

percentatge de recuperació.  

 

El sistema solució té una inversió i un cost d’osmotitzar l’aigua tal que el payback de 

la instal·lació és de 3 anys. 
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AMBIENTALITZACIÓ 
 
 S’ha de tenir en compte que la millor política de medi ambient consisteix en evitar, 

des del principi, la contaminació o danys ecològics, més que minimitzar posteriorment els 

seus efectes. 

 

En la redacció del projecte com document tècnic, s’han de considerar els impactes i 

mesures preventives i correctores pròpies de la redacció i publicació de qualsevol tipus de 

document. Els principals impactes i las seves mesures preventives es detallen a continuació: 

 

IMPACTE AMBIENTAL MESURES PREVENTIVES 

Consum Energètic 
- No mantenir aparells de consum elèctric 

innecessariament encesos.  

Consum de recursos naturals 

- Evitar al màxim la impressió de còpies del 

document. 

- Impressió del document a doble cara i 

mitjançant paper procedent de boscos 

controlats. 

- Utilització general de materials reciclats i 

reciclables. 

Contaminació del medi aquàtic 

- Utilització de tinta de impremta de base 

aquosa i de procedència natural que 

asseguri la seva biodegrabilitat. 

Contaminació de l’aire 

- Evitar la utilització de pintures i tintes amb 

dissolvents que puguin evaporar-se. 

- Evitar al màxim el número de viatges de 

transport ja que suposa un consum 

d’energies no renovables. 

- Evitar al màxim llargues distàncies de 

transport degut a que a més distància 

recorreguda, majors emissions de gasos 

d’efecte hivernacle.  

 

Referent a la futura aplicació del document, una planta de tractament d’aigües basada en el 

procés de membranes d’osmosis inversa suposa una millora ambiental important respecte 

als processos convencionals de tractament. 
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En la definició dels requisits de la planta d’osmosis inversa per reutilitzar l’aigua que se li 

entrega al proveïdor, se li detalla els requeriments mediambientals que haurà de portar a 

terme en la realització de l’enginyeria d’obres. 
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