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Resum 

Aquest projecte es centra en la problemàtica derivada de la presència de matèria orgànica 
natural (MON) a l’aigua potable, estudiant el cas concret de les aigües de la ciutat de 
Manresa. Quan es sotmet l’aigua a la cloració durant el tractament a l’Estació de Tractament 
Aigua Potable (ETAP), la MON reacciona amb el clor i origina compostos halogenats, 
principalment trihalometans (THM) i àcids acètics halogenats (HAA), que suposen un greu 
perill per la salut pública. 

En la primera part del projecte es detallen els processos que donen lloc a la formació dels 
compostos halogenats, fent un estudi dels diferents factors que afavoreixen aquest procés.  

A l’etapa següent del document, s’exposa una relació dels mètodes existents actualment per 
a l’eliminació de MON de l’aigua, comentant i analitzant els seus avantatges, inconvenients, 
aplicacions habituals i la viabilitat en el cas que es tracta. 

Posteriorment, es procedeix a la selecció de diferents sorbents segons criteris econòmics i 
tècnics que podrien ser adequats per al disseny d’un sistema d’eliminació de MON en el cas 
que s’estudia. Amb aquests sorbents es realitza un muntatge experimental amb columnes a 
escala laboratori, que permetrà determinar el comportament de cadascun dels materials, 
l’efecte d’aquests sobre alguns dels paràmetres de qualitat característics de l’aigua i fer una 
estimació de les respectives capacitats d’eliminació de MON. En conseqüència, l’experiència 
serà de gran utilitat per a decidir quin sistema de tractament és el més adequat. 

A continuació, es defineixen les anàlisis a les quals s’ha sotmès l’aigua a la sortida de les 
columnes per a controlar els diferents paràmetres d’interès i s’exposen els resultats del 
seguiment i les conclusions que se’n poden extreure. Es demostra que els resultats obtinguts 
pels quatre sorbents han estat positius, és a dir, que s’ha donat una eliminació de MON 
eficient de l’aigua fins al moment en què s’ha finalitzat el projecte. L’efecte dels sorbents 
sobre els paràmetres de qualitat de l’aigua analitzats ha estat poc significatiu. De totes 
maneres, cal destacar que no s’ha arribat a la saturació dels sorbents i que en conseqüència 
les conclusions que s’exposen en el projecte són de tipus preliminar. 

Finalment, es proposa de dur a terme un experiment de camp per a ampliar les conclusions i 
tenir més informació a l’hora de determinar el sistema idoni a instal·lar en una ETAP. Es 
realitza un disseny del possible experiment de camp, per a ser col·locat en les instal·lacions 
de l’ETAP, amb unes dimensions superiors a les del muntatge a escala laboratori estudiat, i 
amb un cabal d’aigua tractada més elevat, que permetrà obtenir resultats més similars als del 
sistema que es vol implementar. 
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1. Glossari 

AOP: processos avançats d’oxidació 

BDOC: carboni orgànic biodegradable  

BV: volums de columna 

CA: carbó actiu 

COD: carboni orgànic dissolt 

COT: carboni orgànic total 

DBP: subproductes de la desinfecció 

DOM: matèria orgànica natural dissolta 

DVB: divinilbenzè 

ETAP: Estació de Tractament d’Aigua Potable 

HAA: àcids acètics halogenats 

ICP: espectroscopia d’emissió atòmica amb plasma acoplat inductivament 

MAC: concentracions màximes admissibles 

MON: matèria orgànica natural 

MWCO: pesos moleculars límit 

NPOC: Carboni Orgànic No Purgable 

POC: Carboni Orgànic Purgable 

ppm: parts per milió 

PSD: distribució de mides dels porus 

SOC: compostos químics orgànics i sintètics perillosos 

SUVA: absorbància a UV a una longitud d’ona, típicament 254nm, dividida per la 
concentració de TOC 
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T: temperatura 

t: temps 

THM: trihalometans 

UV: ultravioleta 

XAA: àcids monohaloacètics 

X2AA: àcids dihaloacètics 

X3AA: àcids trihaloacètics 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és avaluar diversos sistemes per a l’eliminació de la matèria 
orgànica natural (MON) en les etapes de tractament de les aigües per al consum públic, 
estudiant-ne les seves aplicacions habituals i la possible viabilitat en el cas que es tracta. En 
aquest projecte es considerarà majoritàriament l’aportació de matèria orgànica de tipus 
natural, tot i que també es té constància de l’aportació de matèria orgànica d’origen 
antropogènic en una quantitat força menor. S’estudiarà la viabilitat de la utilització de quatre 
materials sorbents diferents i es determinaran les propietats de sorció de cadascun d’ells. Els 
sorbents amb els quals es treballarà al laboratori són: dues resines polimèriques d’intercanvi 
aniònic A-860 i A-500P, una Macronet MN-200 i un adsorbent natural com el carbó actiu (CA) 
Filtrabsorb F400. Per fer-ho es realitzarà un muntatge a escala de laboratori per a simular les 
quatre columnes i es duran a terme estudis en continu fent circular un corrent d’aigua 
d’alimentació a través de les columnes. L’aigua recollida a la sortida de les columnes es 
sotmetrà a diverses anàlisis que permetran saber, a banda de la capacitat de sorció del 
material, els efectes del tractament sobre els paràmetres de qualitat de l’aigua.  

2.2. Finalitat del projecte 

En aquest projecte es pretén incidir en la problemàtica existent en relació a les aigües de 
consum públic de la ciutat de Manresa pel contingut que presenten de subproductes 
originats en la desinfecció (DBP), com són els trihalometans (THM) i els àcids acètics 
halogenats (HAA). La presència de DBP en les aigües que es subministren a la ciutat ve 
originada per l’elevat contingut de MON que posseeix l’aigua que arriba a l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de la ciutat. Aquesta matèria orgànica dóna lloc a aquest 
tipus de compostos al sotmetre l’aigua al tractament de potabilització, concretament en 
l’etapa que es coneix com a desinfecció i que consisteix en l’addició de clor. 

L’existència de compostos halogenats en l’aigua de consum públic comporta una gran 
preocupació per motius de salut pública, ja que al llarg dels anys s’ha demostrat que aquests 
compostos poden augmentar en les persones el risc de patir càncer. Dels quatre THM 
(cloroform, bromodiclorometà, bromoform i dibromoclorometà), l’Agència Internacional 
d’Investigació sobre el Càncer ha classificat els dos primers com a cancerígens potencials 
[1]. Conseqüentment, els valors màxims de concentració acceptables per a aquests 
compostos establerts per les legislacions, presenten una clara tendència a la reducció en el 
futur.  
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El fet que aquests tipus de compostos estiguin sotmesos a legislacions, cada vegada més 
estrictes, que n’estableixen el límit de concentració en les aigües segons el tipus de consum 
que es fa d’aquestes, fa que sigui necessari treballar en la investigació de sistemes que 
permetin assolir valors menors de concentració. 
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3. Anàlisi de la problemàtica actual 

3.1. Localització del problema 

La presència de DBP (principalment THM i HAA) en l’aigua de consum a causa de la cloració 
d’aquesta, és un fet que s’ha comprovat en diverses ciutats del país. Així doncs, tot i que la 
problemàtica que es tracta al llarg del projecte està centrada en la ciutat de Manresa, pot ser 
aplicable a nombroses ciutats de la zona del mediterrani en les quals s’ha detectat 
l’existència del mateix problema, com per exemple Barcelona, Sabadell i Alacant, entre 
d’altres [1]. 

Manresa és una ciutat d’aproximadament 65.000 habitants que es troba al centre de la 
comarca del Bages en la confluència dels rius Llobregat i Cardener. El consum d’aigua actual 
de la ciutat és superior als 5.000.000 m3 anuals, distribuïts de la següent manera: 62% per a 
consum domèstic, 31% per a ús industrial, i la resta per a ús municipal (edificis, fonts, rec de 
carrers,...) [2]. 

La disponibilitat d’aigua ve donada per la Sèquia, canal considerat una de les principals 
obres d’enginyeria civil medieval d’Europa. Fou construït fa sis segles (s’acabà l’any 1383). 
Des de llavors, s’hi han fet alguns treballs de manteniment i s’han cobert alguns trams, però 
la major part del recorregut conserva l’estructura original del segle XIV. Aquest canal 
s’encarrega de portar l’aigua del Llobregat des d’una resclosa que es troba sota el Castell de 
Balsareny fins al Parc de l’Agulla, passant prèviament pels municipis de Sallent, Santpedor i 
Sant Fruitós. Presenta una longitud de 26 km, un desnivell de 10 m i un cabal 
d’aproximadament 1.250 l/s. Tot i la proximitat del Cardener a la ciutat de Manresa, l’aigua 
que abasta la ciutat prové del riu Llobregat, ja que el Cardener transcorre per terrenys amb 
menor nivell, cosa que fa que disposi d’un menor cabal i presenta problemes de salinització. 

La major part del recorregut de la Sèquia transcorre per camps de conreu. Entre Sallent i 
Santpedor travessa una important zona boscosa i a l’alçada de Sallent, passa prop del 
runam salí de les mines. També passa per conreus de secà i abasta d’aigua algunes 
indústries [3] i [4].  

El Parc de l’Agulla és un llac artificial que data dels anys setanta i fou  construït per a garantir 
l’abastament d’aigua a la ciutat. El llac té una capacitat de 200.000 m3 d’aigua en una 
superfície de 64.000 m2, una fondària màxima de 4 metres i disposa d’una cubeta de 
formigó. Hi arriben una mitjana de 69.000 m3 per dia d’aigua, té una taxa de renovació 
d’aproximadament tres dies i suposa una reserva d’aigua per la ciutat de sis o set dies [3].  
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A l’arribar al Parc de l’Agulla, la Sèquia es divideix en dos ramals. Ambdós ramals 
subministren aigua a una àmplia zona de conreus de regadiu, que es troben als afores de la 
ciutat. Del Parc també surt una canonada subterrània de 2 km de longitud que condueix 
l’aigua fins a la planta potabilitzadora de Manresa [2] . 

A  part de Manresa, agafen aigua de la Sèquia les poblacions de Sant Fruitós de Bages, 
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada (que la rep un cop potabilitzada a Manresa) i les 
urbanitzacions de les Brucardes, Pineda de Bages, Pinedes de Castellnou i del Serrat. Sant 
Fruitós, Santpedor i Pineda compten amb petites plantes de tractament per a la potabilització 
d’aigües. 

3.2. Qualitat de l’aigua del llac 

Per a poder decidir quin és el sistema de tractament d’aigua més adequat per a cada cas, és 
necessari identificar i caracteritzar l’aigua a tractar. Alguns dels paràmetres a determinar són 
els flux mínim i màxim d’aigua i els seus paràmetres físics i químics. Aquesta informació, 
serà de gran utilitat a l’hora d’escollir el tipus de pre-tractament i fer la selecció i el 
dimensionat de l’equipament [4].  

Així doncs, serà important fer unes anàlisis de diversos paràmetres de qualitat de l’aigua que 
arriba a l’ETAP a través de la Sèquia i de les variacions que s’hi observen des de l’entrada 
fins a la sortida del llac de l’Agulla [6]. De fet, el CTM Centre Tecnològic du a terme un control 
periòdic prenent mostres d’aigua a l’entrada del llac i a la seva sortida que ens seran de gran 
utilitat per a extreure conclusions sobre la qualitat de l’aigua. 

Els valors obtinguts a l’analitzar les mostres d’aigua es mostren en la Taula A.1 de l’annex. 
Tal com es pot observar en el conjunt d’aquestes dades, les  variacions dels paràmetres 
característics de l’aigua entre l’entrada del llac i la seva sortida són considerables. En un 
principi destaca l’augment general de tots els paràmetres relacionats amb la presència de 
matèria orgànica a l’aigua, com per exemple el TOC i l’oxidabilitat. Altres paràmetres que són 
indicatius de la quantitat de MON a l’aigua però que no es mostren a la Taula A.1, també 
presenten un increment a la sortida respecte l’entrada. Aquests paràmetres són 
l’absorbància a l’ultravioleta (UV) a 254 nm i 272nm, el SUVA a 254 nm (absorbància a UV a 
254 nm dividida per la concentració de TOC) i el SUVA a 272 nm (absorbància a UV a 272 
nm dividida per la concentració de TOC). 

La variació d’aquests paràmetres entre l’entrada i la sortida del llac, verifica la idea que el llac 
actua com a generador de MON, donats els nutrients que rep, l’exposició a l’energia solar, 
que a la vegada provoca un increment de la temperatura, i a l’elevat temps de residència. 
Aquest fet es posa de manifest en la Figura 3.2.1, on s’observa un augment de l’oxidabilitat 
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entre la mostra de la sortida (S) i la de l’entrada (E). En aquesta mateixa figura es pot intuir la 
presència de valors d’oxidabilitat més elevats als mesos càlids però no es pot establir cap 
correlació d’aquest paràmetre amb la T [7]. 
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Figura 3.2.1 Oxidabilitat en els punts E i S del llac. Els punts E tan (triangles blau clar) 
corresponen a mostres superficials del llac properes a la zona d’entrada de la sèquia en els 
dies que aquesta estava fora d’operació 

També s’ha comprovat que en el llac s’hi dóna una important eutrofització. Aquest fenomen, 
afavoreix el ràpid creixement de les algues així com d’altres productors primaris i és originat 
per l’acumulació excessiva de nutrients en l’aigua, especialment N i P. Presenta unes 
conseqüències altament negatives per a la qualitat de l’aigua que arriba a l’ETAP, com per 
exemple, un destacat increment de la terbolesa de l’aigua. El N que es troba contaminant les 
aigües prové de l’escorrentia de les terres agrícoles, és a dir, el seu origen és una font difosa. 
D’altra banda, el P prové de les indústries i de les llars. 

Les anàlisis que s’han dut a terme a les aigües del riu Llobregat, demostren que l’aigua que 
arriba a la Sèquia en el seu tram inicial a Balsareny, presenta ja alguns indicis d’eutrofització, 
ja que s’hi observen concentracions elevades de nitrats (NO3

-) i fosfats (PO4
3-). Aquestes són 

les fonts de N i P que donen lloc al creixement dels organismes en l’aigua. Alguns 
investigadors han definit un potencial d’eutrofització a partir de les concentracions de NO3

- i 
PO4

3- presents en l’aigua. El valor de concentració de PO4
3- 0,3 mg/dm3 es marca com a límit 

a partir del qual es considera que l’aigua passa de tenir una lleugera eutrofització a ser una 
aigua amb una gran probabilitat de creixement de la massa vegetal. En el cas de la 
concentració de NO3

- el límit s’estableix a 2,9 mg/dm3. Les mostres d’aigua procedents del riu 
Llobregat a l’alçada de Balsareny que han estat analitzades al llarg dels anys revelen que 
generalment el valor de la concentració de PO4

3- està al voltant del valor límit o fins i tot per 
sobre d’aquest.  
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Pel que fa a la concentració de NO3
-, destaca l’existència d’una variació periòdica del seu 

valor, donant-se els valors de concentració més elevats de desembre a febrer, cosa que 
probablement està relacionada amb la fertilització dels cultius per aquestes dates. Els valors 
que es detecten a l’arribada de l’aigua a Balsareny solen estar al voltant del valor límit durant 
bona part de l’any. A la seva arribada al llac de l’Agulla, la concentració de NO3

- pràcticament 
no varia, fet que demostra que al llarg de la Sèquia l’aigua no rep aportació de N. De totes 
maneres, la situació no és considerada crítica ja que el nutrient limitant al Llobregat és el P. 
Tot i així, la quantitat de N que rep el llac de l‘Agulla és molt elevada i pot arribar a ser 
perjudicial si es combina amb una aportació significativa de P, ja sigui del propi riu o del 
sediments del llac que acumulen importants quantitats de P. 

Un altre detall a destacar del llac és l’elevada concentració de fitoplàncton que s’hi troba 
(entre 1.200-30.000 org/cm3), mentre que la concentració en l’aigua a l’entrada del llac és 
d’uns 500 org/cm3. Les algues principals que es troben al llac són les verdes (90%) entre els 
10.000-24.000 org/cm3, mentre que les segones en importància són els euglenòfits (5-15%). 

Un focus també important de matèria orgànica natural són les colònies d’animals que habiten 
al llac, principalment les gavines, que en els últims anys han proliferat de manera notable a la 
zona. Aquestes aus afavoreixen l’eutrofització del llac a causa de l’aportació dels seus 
excrements, que tenen un contingut important de fosfats. En menor importància, els peixos 
també esdevenen un problema per a l’aigua del llac, ja que un cop han entrat en aquest ja no 
poden tornar a sortir-ne donant-se així una important acumulació d’aquestes espècies. 

L’arribada al llac de sòlids que provenen de la Sèquia, i que normalment són matèria vegetal 
que posteriorment es descompondrà al llac, és un altre aspecte que contribueix a empitjorar 
la qualitat de l’aigua. Altres factors que influeixen negativament en la qualitat de l’aigua són 
les filtracions d’insecticides de conreus, la presència de sal de les mines de potassa, la seva 
dessecació periòdica i l’excessiva freqüentació de persones [4]. 

Cal comentar també que el llac acumula una elevada quantitat de sediments, 
d’aproximadament 26.000 m3, és a dir, un 12% de la seva capacitat. Presenten una gran 
quantitat de matèria orgànica i la duresa és bastant elevada (290 mg CO3

2-/l). En aquests 
sediments es troben quantitats traça d’elements i metalls pesats considerats tòxics. La 
comparació d’aquests valors, per cadascun dels elements, amb els límits estipulats per la 
normativa actual en temes de qualitat d’aigua, mostra que els valors mesurats són inferiors 
als nivells establerts. 

Pel que fa a altres paràmetres de control com la concentració de Ca, Si, K, Mn i Br, cal 
destacar que els valors mesurats són similars als observats en aigües naturals. Les 
evolucions temporals no mostren en general tendències significatives. Respecte a la 
comparació entre l’entrada i la sortida del llac, concretament en el cas de la concentració de 
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Ca es veu disminució important d’aquest paràmetre que podria atribuir-se a la precipitació de 
calcita (veure  Figura 3.2.2). 
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Figura 3.2.2 Concentració de Ca en els punts E i S del llac. Els punts E tan (triangles blau 
clar) corresponen a mostres superficials del llac properes a la zona d’entrada de la sèquia en 
els dies que aquesta estava fora d’operació 

3.3. Característiques hidràuliques del llac 

El llac de l’Agulla té unes característiques força peculiars ja que és un llac que presenta una 
gran superfície (6,3 ha) però que disposa de poca fondària (aproximadament 4 m). A més, el 
fet que només disposi d’una entrada i una sortida i la seva irregular forma, ajuden a què en 
ell s’originin uns corrents preferents.  

El cabal mitjà que rep el llac és de 26.600 m3/dia, i el temps de residència teòric es troba al 
voltant d’uns 7 dies. Aquest valor de temps de residència considerablement elevat i la gran 
quantitat de nutrients que es concentren al llac, fan que les condicions siguin molt propicies 
per al creixement de les algues. 

En estudis sobre la hidràulica del llac que s’han dut a terme, s’ha vist que existeix un corrent 
dominant rectilini, entre l’entrada i la sortida del llac, i dues zones de corrent inversa en 
ambdós costats de la direcció dominant que donen lloc a remolins de circulació i zones 
d’aigua estancada. S’ha determinat que existeix un elevat grau d’homogeneïtat en les aigües 
tant en la direcció vertical com en l’horitzontal, excepte en la direcció del corrent que hem 
denominat dominant. 
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3.4. Mesures adoptades per a la millora de la qualitat de 
l’aigua 

La constant demanda d’una millor qualitat de l’aigua de consum per a les poblacions ha 
donat lloc a nombroses investigacions per tal d’optimitzar els processos actuals o de trobar-
ne d’alternatius, els resultats dels quals suposin un benefici. Una de les innovacions que ha 
estat aplicada per part d’Aigües de Manresa consisteix en la conversió del llac artificial de 
l’Agulla en una primera etapa en el tractament de potabilització de l’aigua, prèviament al pas 
d’aquesta per l’ETAP. L’actuació principal per assolir aquest objectiu ha estat la introducció 
de plantes macròfites emergents que assimilin els nutrients existents en l’aigua i afavoreixin 
la descomposició de la matèria orgànica natural.  

Paral·lelament, s’ha incidit en altres punts importants com el control de la presència de 
colònies d’animals al llac o de la proliferació de les algues, la millora del funcionament 
hidràulic del llac i la incorporació d’un sistema de desbast.  

1) COL·LOCACIÓ D’UN LLIT DE MACRÒFITES AL LLAC  

És la principal actuació que s’ha portat a terme per a l’eliminació de la matèria orgànica 
natural. La utilització d’aquest tipus de tractament dins del procés de potabilització de les 
aigües a Manresa esdevé una iniciativa pionera, ja que fins a l’actualitat aquest tipus de 
tractament només s’havia implementat en el cas de les aigües residuals. 

Aquestes plantes arrelen en el substrat d’aiguamolls assolint alçades de 1,5 m a 3 m, 
sobresurten de la columna d’aigua i es troben en la interfase sòl-aigua adaptades a viure 
durant llargs períodes en règim d’inundació. Generalment, les seves fulles s’assequen a 
l’hivern i rebroten a la primavera. Les característiques de les macròfites que les fan 
especialment interessants són la seva elevada productivitat, la seva coneguda capacitat per 
assimilar nutrients (concretament N i P) i la seva capacitat per crear les condicions 
adequades per a la descomposició microbiana de la matèria orgànica natural. Les macròfites 
extreuen del substrat en el qual es desenvolupen els nutrients necessaris per al seu 
creixement i reproducció. 

Les espècies de macròfites més indicades per a ser utilitzades, es van determinar després 
d’una prova pilot que es va realitzar prèviament al disseny del llit definitiu. Es van provar 
diverses espècies autòctones, amb una bona producció de biomassa i de fàcil manipulació. 
La capacitat d’absorció de nutrients per plantes aquàtiques emergents es troba entre 200-
2.500 kg/ha/any de N i entre 30-150 kg/ha/any de P. 

Finalment, es va decidir col·locar un llit de macròfites emergents de 1 ha d’extensió, amb una 
superfície efectiva de 0,5 ha. Aquesta superfície es va determinar tenint en compte el temps 
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de retenció, la composició mitjana de l’aigua, el consum d’oxigen per la nitrificació i els 
resultats de captació de la prova pilot. Es va optar per les espècies: lliri groc (Iris 
pseudacorus) i canyís (Phragmites australis). El lliri fou seleccionat per el seu baix efecte en 
les colònies d’ànecs que habiten al llac i pel seu aspecte físic, mentre que el canyís 
presentava un elevat percentatge de MON seca i disposa d’unes arrels amb una gran 
capacitat colonitzadora. El llit flotant consisteix en una manta orgànica de 100% fibra de 
coco, amb una estructura de malla tridimensional de polipropilè en la base, i amb les dues 
cares protegides mitjançant malles de polipropilè. La distribució de les dues espècies en el llit 
es va fer col·locant els lliris grocs en les zones centrals i el canyís en posició marginal, amb 
una densitat de plantació de 8 peus/m2. 

Es va voler comprovar l’efecte dels llits de macròfites en el comportament hidràulic del llac, i 
es va constatar que es donava una desaparició de la corrent dominant a l’arribar a la zona on 
es trobaven les plantes i que reapareixia un cop travessada la zona amb una menor 
intensitat, podent-se afirmar doncs, que el llit de macròfites tenia un efecte positiu en la 
hidràulica del llac. 

Des de la seva instal·lació, al principi de l’any 2004, el llit ha experimentat un gran 
creixement. A les Figures F.1, F.2 i F.3 de l’annex es poden observar diferents vistes de les 
macròfites al Parc de l’Agulla. 

2) INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE DESBAST A L’ENTRADA DEL LLAC 

Té la funció de minimitzar l’entrada de sòlids al llac. Per tal d’instal·lar aquest nou sistema 
s’ha dut a terme una modificació en el tram de la Sèquia que es troba més proper a l’arribada 
al llac de l’Agulla. Aquest tram, s’ha dividit en dos canals paral·lels. En un d’ells s’ha col·locat 
una reixa automàtica amb pas de llum de 40 mm, mentre que a l’altre s’ha instal·lat una reixa 
manual amb pas de llum de 200 mm.  

3) CONTROL DE LES COLÒNIES D’ANIMALS 

Principalment es treballa per a controlar les colònies de gavines. S’ha instal·lat un sistema 
emissor d’ones bioacústiques amb un altaveu a la caseta de manteniment del parc. Els 
resultats observats mostren una clara tendència a abandonar la zona per part d’aquests 
animals. 

4) ÚS DE PERMANGANAT POTÀSSIC (KMnO4) COM ALGUICIDA 

La utilització del (KMnO4) com a alguicida presenta d’una banda, importants avantatges com 
el fet de ser un bon inhibidor de la matèria orgànica natural, disminuint la demanda de clor. A 
més, és de fàcil  manipulació i control i permet ser aplicat a grans extensions. D’altra banda, 
també presenta certs inconvenients com el fet que pot provocar certa coloració a l’aigua i que 
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pot donar lloc a precipitació de MnO2(s), que constituiria una font de Mn, que és un element 
sotmès a control segons la legislació.  

Es van realitzar nombroses proves experiments per a determinar la dosis inhibidora del 
creixement del fitoplàncton a l’aigua i finalment es va deduir que la dosis necessària de 
KMnO4 era de 2 mg/dm3. 

Posteriorment, va ser necessari portar a terme assaigs per conèixer l’efecte de l’addició de 
KMnO4 en la qualitat de l’aigua. Es va comprovar que un 90% del manganès que arribava a 
l’ETAP era eliminat al llarg del tractament que rebia l’aigua en aquesta i que l’efecte del 
manganès romanent era beneficiós per la qualitat de l’aigua ja que millorava el seu gust i 
olor. Paral·lelament, l’anàlisi de la concentració de manganès en els sediments va determinar 
que no existia impacte de l’addició de KMnO4 en la qualitat d’aquests. 

3.5. Tractament actual de potabilització 

En funció de l’ús que es pretengui donar a l’aigua, els processos als quals s’ha de sotmetre 
aquesta, difereixen notablement. De la mateixa manera, les impureses que es poden trobar a 
l’aigua també poden variar d’una manera important segons quina sigui la procedència de 
l’aigua. Les impureses que es troben normalment són: 

- Terbolesa i sediments: a causa de la matèria insoluble en suspensió, com per 
exemple: argila, sílice, algues, sals dissoltes, MON coloidal o dissolta, etc.   

- Color: originat per la matèria orgànica. 

- Microorganismes. 

- Sals: que provoquen un augment de l’alcalinitat i poden afectar el gust. 

- Àcids minerals. 

- Àcid sulfhídric. 

Així, en el cas de les aigües potables que serveixen per al consum humà seran necessaris 
els següents tractaments [7]: 

- Millora estètica: eliminació de sabors, olors i colors. 

- Desinfecció: eliminació d’organismes patògens. Normalment, s’utilitza clor. Altres 
alternatives de desinfectants que podrien utilitzar-se serien l’ozó, el diòxid de clor i la 
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llum UV.  Tant l’ozó com la llum UV presenten l’inconvenient de què no són persistents i 
que perden les seves propietats desinfectants al llarg del temps. 

- Descontaminació: eliminació de contaminants. 

Opcionalment, també es poden afegir additius. Posteriorment al tractament, s’hauran de 
realitzar les anàlisis pertinents per tal de garantir que l’aigua té les característiques 
estipulades per la normativa. 

Aquests processos de potabilització es porten a terme a l’ETAP. La planta potabilitzadora de 
la qual disposa la ciutat de Manresa compta amb una capacitat nominal aproximada de 
1.600 m3/h i té 3 línies de tractament amb un cabal mig d’uns 23.000 m3/dia. L’aigua a tractar 
es sotmet a un tractament de tipus físico-químic convencional, que consta de les següents 
etapes: 

1. Pre-tractament: En aquesta etapa s’eliminen les partícules amb una major grandària 
gràcies a un sistema de reixes i tamisos. Posteriorment, s’addiciona clor, que actúa 
com a desinfectant. Cal tenir en compte que, tal com es mostra a la Figura 3.5.1, 
quan es treballa amb concentracions de clor baixes, aquest reacciona amb la matèria 
orgànica i dóna lloc a subproductes clorats (cloramines, halogenats,...) que presenten 
una capacitat de desinfecció reduïda. A una determinada concentració de clor, les 
cloramines són destruïdes pel clor i disminueix l’acció desinfectant. A aquesta 
concentració s’arriba a un mínim, conegut com a “break point”, a partir del qual 
comença a créixer concentració de clor lliure que no ha reaccionat, amb alt poder 
desinfectant.  

La quantitat de clor que s’afegeix en l’ETAP de Manresa és la necessària per a poder 
eliminar els contaminants orgànics que interessa i per a què a l’arribar als 
decantadors, la concentració de clor romanent sigui aproximadament zero. 
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Figura 3.5.1 Evolució de l’activitat desinfectant en funció de la  concentració de clor 

2. Eliminació de matèries en suspensió: aquest pas es porta a terme en decantadors, 
mitjançant un procés de floculació en el qual s’addiciona un reactiu que fa que les 
partícules petites augmentin de grandària i sedimentin.  En aquests decantadors 
l’aigua hi roman unes 2 hores. El reactiu químic que s’empra habitualment és el 
policlorur d’alumini, que s’utilitza per a flocular les partícules suspeses en l’aigua. El 
fang que es va acumulant al fons del decantador es dirigeix a un dipòsit i quan aquest 
s’omple, s’expulsa a l’exterior. En aquesta etapa també s’afegeix àcid clorhídric que 
actua com a corrector del pH, ja que les aigües a tractar són principalment bàsiques i 
interessa no estar a valors de pH superiors a 8 ja que el policlorur d’alumini no és 
soluble a valors superiors a aquest.  

Posteriorment, es sotmet l’aigua a una etapa de filtració amb filtres de sorra de 
diferents granulometries, on s’eliminaran les partícules que no han sedimentat. 

3. Desinfecció: s’addiciona clor per tal d’eliminar els organismes patògens. L’acció del 
clor es basa en el seu poder oxidant; d’una banda actua com bactericida i, de l’altra, 
permet eliminar substàncies que utilitzen l’oxigen dissolt en l’aigua per a la seva 
oxidació, com l’amoníac, cianurs, manganès, nitrits, etc. El clor s’aplica en excés, 
aproximadament 2 mg/l, de manera que s’assegura l’oxidació d’aquests compostos, 
de les bactèries presents i, posteriorment queda una quantitat de clor residual per 
continuar desinfectant l’aigua durant la seva distribució des de la sortida de la ETAP 
fins a l’arribada al consumidor. Si el clor residual es troba en excés, dóna lloc a 
reaccions amb els diferents components orgànics que conté l’aigua per donar lloc a 
DBP. Contràriament, si el clor residual és inferior al necessari, l’eliminació de 
bactèries, protozous i virus patògens pot ser insuficient [9] . 

Al llarg de les etapes anteriors de les quals consta la ETAP, es realitzen nombrosos controls 
per a poder adaptar el procés de potabilització a les necessitats reals en funció de les 
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característiques de l’aigua que arriba per a ser tractada. També es porta un control exhaustiu 
de la quantitat de clor present en l’aigua que es subministra als diferents punts de la ciutat. 

A la Figura 3.5.2 es mostra un esquema del procés de tractament al qual es sotmet l’aigua 
en l’ETAP de Manresa. 

 

Figura 3.5.2 Esquema de les etapes del tractament per filtració de les aigües de captació  

A l’apartat B de l’annex es pot observar un esquema detallat de l’ETAP de Manresa. 

Els diversos paràmetres de la qualitat de l’aigua a la sortida de l’ETAP es regulen seguint el 
Real Decret 140/2003, en el qual s’estableixen els criteris sanitaris per a la qualitat de l’aigua 
de consum humà. El Real Decret 140/2003 es troba a l’apartat C de l’annex. 

Una dada que és important tenir en compte és el límit màxim per a THM que es permet en 
les aigües de consum humà, i que correspon a la suma de les concentracions de cloroform, 
bromodiclorometà, bromoform i dibromoclorometà. En el Real Decret 140/2003, es fa 
referència a aquest valor màxim fixant-lo en 150 µg/l del 01/01/2004 fins al 31/12/2008 i en 
100 µg/l a partir del 01/01/2009.  En el decret també es remarca que serà necessari 
determinar la concentració de THM de les aigües en el cas que en el procés de 
potabilització d’aquestes s’utilitzi el clor o algun dels seus derivats. 
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4. Formació de subproductes halogenats 

Tal com s’ha exposat anteriorment, la formació dels subproductes halogenats es dóna en 
l’etapa del procés de potabilització que es coneix com a desinfecció, durant la qual s’afegeix 
el clor.  

La formació de DBP depèn de diversos paràmetres de qualitat, dins dels quals es poden 
destacar [10]:  

a) La qualitat de l’aigua d’origen: concentració i naturalesa de la matèria orgànica 
precursora, la temperatura de l’aigua i  el pH, entre d’altres. 

b) Les condicions en les quals s’utilitza el desinfectant: la dosi, el punt d’addició, el temps 
de contacte i la concentració residual de desinfectant. Pel que fa a la localització del 
tractament d’addició de desinfectants, en cas de fixar la resta de paràmetres, es 
formaran menys DBP com més tard en el procés de tractament s’afegeixin els productes 
desinfectants. 

A partir de nombrosos estudis, s’ha pogut demostrar que aquests subproductes es donen 
com a resultat de la reacció entre el clor aquós i la matèria orgànica present a l’aigua. Els 
processos que tenen lloc són l’oxidació parcial de la matèria orgànica acompanyada d’un 
procés de reducció del clor, substitució de grups funcionals de les molècules de la matèria 
orgànica per àtoms de clor i també generació de tota una sèrie de productes intermedis els 
quals, alhora, poden formar part de reaccions paral·leles de substitució, oxidació, hidròlisi, 
entre d’altres, donant lloc a un gran nombre de compostos orgànics secundaris. 

En les aigües tractades en aquest projecte, s’observa una elevada presència de bromurs ja 
que durant el seu recorregut passen per conques de mines de sal. Aquest fet, afavoreix la 
formació de subproductes que tenen el brom com a substituent tal com s’observa a les 
reaccions següents: 

HOCl +  matèria orgànica natural (MON)→ CHCl3 + altres DBP  (reac. 4.1) 

HOCl + Br
–
 → HOBr + Cl

–
           (reac. 4.2) 

HOBr + HOCl + MON →  mescla  Cl – Br THM +  altres DBP   (reac. 4.3) 

Quan es parla de THM,  es fa referència a cloroform (CHCl3), bromodiclorometà (CHCl2Br), 
dibromoclorometà (CHClBr2) i bromoform (CHBr3), però també es poden trobar en menor 
quantitat altres compostos anàlegs que presenten mescles de iode, brom i clor com a 
substituents (però no fluor). Els THM representen entre un 5–20 % del total de DBP que es 
formen. 



Pàg. 22  Memòria 

 

Dins dels DBP s’inclouen els àcids acètics halogenats (HAA) dels quals n’existeixen 9 tipus, 
com per exemple l'àcid monocloroacètic (ClCH2COOH), l’àcid dicloroacètic (Cl2CHCOOH), 
àcid tricloroacètic (Cl3CCOOH) i els anàlegs amb mescla de brom i clor com l’àcid 
monobromoacètic (BrCH2COOH) i l’àcid dibromoacètic (Br2CHCOOH). Dins dels DBP també 
s’hi troben els aldehids halogenats, entre altres.   

S’han dut a terme nombroses recerques per poder descobrir les relacions que existeixen 
entre les característiques fonamentals de la MON que conté l’aigua i la formació de DBP. Les 
investigacions han constatat que el principal precursor dels THM i dels HAA és la MON, més 
concretament els tanins, com per exemple els àcids húmics1 [10] i fúlvics, compostos de gran 
massa molecular que presenten estructures fenòliques i esdevenen el component majoritari 
de la concentració de carboni orgànic total (TOC) en gran part de les aigües [12] i [13]. Les 
estructures simplificades dels àcids fúlvics i húmics es mostren en la Figura 4.1 i Figura 4.2. 
Reckhow et al. [14] han apuntat que un factor que afavoreix la formació de DBP és la 
presència de compostos aromàtics actius en la MON. 

 

 

Figura 4.1 Estructura simplificada dels àcids húmics 

 

                                                 

 

 

1 Compostos húmics: substàncies de pes molecular relativament elevat, amb coloració marronosa o 
negre i formades a partir de reaccions de síntesis secundàries. Dins d’aquest grup s’inclouen les 



Avaluació de sistemes d'eliminació de matèria orgànica natural d'aigües potables Pàg. 23 

 

 

Figura 4.2  Estructura simplificada dels àcids fúlvics 

La composició dels compostos orgànics de l’aigua d’un riu mig és d’un 40% d’àcids fúlvics, 
10% d’àcids húmics, 30% d’àcids hidrofílics, 10% d’hidrats de carboni, 6% d’àcids carboxílics 
i un 4% d’aminoàcids. Tot i que l’aigua conté una elevada quantitat de matèria orgànica 
d’origen natural, la situació es complica a conseqüència de l’activitat humana ja que 
representa una aportació de matèria orgànica addicional.  

Els àcids húmics són compostos problemàtics ja que presenten propietats variables, en 
termes d’acidesa, pesos moleculars i estructura molecular. Es comporten com partícules 
carregades negativament o polielectrolits aniònics a pH neutre però també poden 
interaccionar amb contaminants no polars a través de les seves regions aromàtiques i 
alifàtiques hidrofòbiques [15]. Normalment, els àcids húmics formen complexos estables amb 
ions metàl·lics. Aquestes propietats, influeixen en la seva reactivitat, que varia 
considerablement en l’espai i el temps. 

La presència d’àcids húmics i fúlvics prové de la degradació microbiana i química de 
carbohidrats i proteïnes. Alguns del components naturals que contenen matèria orgànica 
són, en ordre decreixent de mida, zooplàncton, fitoplàncton, bactèries, virus, complexos 
d’argila i àcids húmics, àcids húmics, proteïnes, polisacàrids, àcids fúlvics i molècules molt 
petites com àcids grassos, carbohidrats, aminoàcids i hidrocarburs.  

La MON present a l’aigua està formada per material hidrofòbic (ric en compostos aromàtics) i 
material hidrofílic que prové de la descomposició de matèria orgànica. La relació existent 
entre la quantitat de MON hidrofòbica i la MON hidrofílica té una influència directa en la 
relació de HAA i THM que es formen. 

Altres factors que afecten a la distribució de THM i HAA són el pH en el moment de la 
cloració, el pH en les etapes de distribució, la temperatura, el temps de contacte, el fet que la 

                                                                                                                                                 
següents fraccions en base a la seva solubilitat: els àcids húmics (HA), els àcids fúlvics (FA) i els 
humins. 



Pàg. 24  Memòria 

 

cloració es realitzi abans o després de l’etapa de coagulació, el potencial de biodegradació 
de HAA i la concentració de bromur. 

La presència de bromur a l’aigua és un aspecte a tenir en compte ja que provoca la formació 
d’àcid hipobromós a l’afegir el clor. Tal com s’ha comentat anteriorment, aquest fet origina la 
formació de compostos orgànics bromats i compostos orgànics mixtes a causa de la 
incorporació simultània de brom i clor en els compostos precursors. Tot i que s’ha vist que el 
brom reacciona amb la MON més ràpidament que el clor, la composició final dels DBP depèn 
de la relació bromur/MON i de la relació bromur/clor.  

Pel que fa a la coagulació, aquesta elimina més matèria orgànica de tipus hidrofòbic que no 
pas de tipus hidrofílic, cosa que comporta una variació de la relació entre la matèria orgànica 
d’ambdós tipus i conseqüentment de la relació de entre els THM i els HAA formats [16] i [17]. 

D’altra banda, el pH provoca canvis en els mecanismes de la cloració ja que fa variar el grau 
de protonació de les espècies reactives [14]. A més, alguns HAA es coneix que pateixen 
descomposició a elevats valors de pH. 

La velocitat de reacció també presenta diferències, donant-se una més ràpida formació de 
HAA que de THM [18]. 

Per a poder demostrar la influència dels paràmetres anteriorment exposats en la formació de 
DBP, Liang, L. i Singer, P.C., [10] van dur a terme una experiència que consistia en prendre 
mostres d’aigua diferents, procedents de llacs o rius i contenint diversos tipus de MON 
cadascuna. Concretament, en l’estudi es pretenia aprofundir en l’impacte de les següents 
variables: les característiques químiques de la MON present a l’aigua (matèria orgànica 
hidrofòbica o hidrofílica), l’efecte de la coagulació, l’impacte del pH (de pH=6 a pH=8) i del 
temps de contacte en la cloració.  

Una de les primeres etapes dels experiments que es va realitzar consistia en fer passar certa 
quantitat de l’aigua a través d’una columna de resina XAD-8 (Rohm and Haas, Philadelphia, 
PA), per tal de separar la MON hidrofòbica i la MON hidrofílica en les diverses mostres 
d’aigua. Paral·lelament, una altra quantitat de les mostres inicials es va sotmetre a un procés 
de coagulació amb Al2(SO4)3.(14-16)H2O, mantenint el pH al voltant de 6. D’aquesta manera 
es va prosseguir l’experiment treballant amb quatre fraccions per cadascuna de les mostres: 
l’aigua inicial de partida, la fracció hidrofòbica, la fracció hidrofílica i l’aigua coagulada. 

Abans de procedir a la cloració de les mostres es va mesurar el TOC, el carboni orgànic 
dissolt (COD) i l’absorbància a UV a 254 nm (UV a 254nm) . La cloració es va realitzar en les 
diferents mostres a pH 6 i 8, deixant uns temps de contacte de 1, 2, 4, 8, 24 i 72 hores. 
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L’anàlisi de THM es va dur a terme mitjançant el mètode d’extracció líquid-líquid i 
cromatografia de gasos. Per altra banda, l’anàlisi de HAA es va realitzar per derivació amb 
diazometà utilitzant una micro extracció líquid-líquid i cromatografia de gasos, procediment 
desenvolupat per Brophy et al. [19]. 

Els resultats dels estudis previs a la cloració, van mostrar que existeix una gran correlació 
entre el valor obtingut per SUVA i el contingut de carboni aromàtic en la MON, tal com havien 
afirmat un important nombre d’investigadors [12], [14] i és l’anomenat SUVA (Specific 
Ultraviolet Absorbance)2 [20]. El fet que la fracció hidrofòbica normalment presenti un 
contingut més elevat de carboni aromàtic i material amb major pes molecular que la 
corresponent fracció hidrofílica, fa que el valor de SUVA de la fracció hidrofòbica sigui més 
alt que el de la hidrofílica. Es demostra també que les aigües que han estat sotmeses a 
coagulació presenten menor contingut de carboni aromàtic en la MON. 

Pel que fa a la formació i distribució relativa de THM i HAA en funció de diversos paràmetres, 
es disposa de les següents gràfiques per a extreure’n diverses conclusions.  

La Figura 4.3 i la Figura 4.4 recullen la formació de DBP en funció del temps de contacte en 
la cloració. Per tal de comparar la formació de DBP en les diferents mostres d’aigua, s’han 
normalitzat els valors de concentració de DBP dividint-los per la corresponent concentració 
de TOC en cadascun dels casos. Els resultats indiquen que tot i que durant les primeres 
hores la formació de DBP es dóna ràpidament, posteriorment s’observa una tendència a la 
disminució de la velocitat de formació a mesura que la concentració dels reactius (MON i 
clor) disminueix.  

Una altra conclusió que es pot extreure és que en les aigües amb un valor de SUVA major, la 
formació de THM i HAA és més elevada. Això és causat pel fet que, tal com s’ha comentat 
anteriorment, el carboni orgànic present en les mostres amb un valor de SUVA més alt, és 
més hidrofòbic, aromàtic i de major pes molecular que el d’aquelles amb un valor de SUVA  
menor. 

                                                 

 

 

2 En general, en aigües naturals el valor de SUVA sol ser de 2-5 m-1/mgC/dm3.  
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Figura 4.3 Formació de HAA  en funció del temps de contacte en la cloració 

 

 

Figura 4.4 Formació de THM en funció del temps de contacte en la cloració 

L’efecte del pH en la formació i distribució de THM i HAA es veu representat en la Figura 4.5 i 
la Figura 4.6. En la Figura 4.5, es mostra l’efecte del pH en la formació de DBP. Destaca que 
la formació de THM és sempre major a pH 8 que a pH 6, mentre que en el cas dels HAA es 
dóna el cas contrari. De la segona figura es desprèn el fet que a pH 8 el contingut de THM és 
més important que el de HAA, en canvi a pH 6 les concentracions de HAA tendeixen a ser 
lleugerament majors que les de THM. 



Avaluació de sistemes d'eliminació de matèria orgànica natural d'aigües potables Pàg. 27 

 

 

Figura 4.5 Efecte del pH en la formació de HAA i THM 

 

  

Figura 4.6 Efecte del pH en la distribució de HAA i THM 

Per tal de mostrar l’efecte del pH en la formació de HAA s’ha agafat una de les mostres 
d’aigua coagulada tal com es pot apreciar a la Figura 4.7. 
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Figura 4.7 Efecte del pH en l’especiació dels HAA 

Per tant, es pot afirmar que el canvi de pH 6 a pH 8 afecta de manera poc significativa a la 
formació d’àcids monohaloacètics (XAA) i dihaloacètics (X2AA), però que disminueix 
notablement la formació d’àcids trihaloacètics (X3AA). Aquest comportament fa pensar en la 
possibilitat que els XAA i els X2AA presentin diferents mecanismes de formació o precursors 
que els X3AA, tal com ja han apuntat diversos investigadors [21] , [22] i [23]. 

De tots els mecanismes de reacció que s‘han proposat, el més factible és el que va ser 
formulat per Reckow i Singer [22], segons el qual els THM i els X3AA tenen una estructura 
precursora comú (R-CO-CX3) i la formació d’aquestes espècies de DBP depèn del pH i de la 
naturalesa del radical. Aquest model també exposa que podrien existir més precursors per a 
la formació dels X2AA  que per la dels X3AA. El seu model però, no presenta cap explicació 
per a la formació dels XAA. 

Pel que fa a la diferenciació entre la fracció hidrofòbica i la fracció hidrofílica, la formació de 
THM i de HAA és sempre major en el cas de la primera, tal com es mostra en la Figura 4.8. 
Els nombres que apareixen en la part superior de les barres de la figura són els valors de 
SUVA de les mostres, respectivament. Aquests resultats confirmen la teoria que el carboni 
hidrofòbic, que posseeix un contingut aromàtic elevat, grups fenòlics i hidroxil i dobles 
enllaços conjugats, és el major precursor de THM i HAA en les aigües naturals. 

Tot i així, les investigacions han demostrat que aquest efecte és poc significatiu en el cas de 
la formació de X2AA, cosa que porta a pensar que els precursors de X2AA no són tan 
hidrofòbics com els d’altres DBP. 
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Figura 4.8 Comparació de la formació dels HAA per les fraccions hidrofòbica i hidrofílica a pH 
6 

El ratio HAA/THM en la formació de DBP es mostra en la Figura 4.9, sent el valor d’aquest 
ratio major en les fraccions hidrofòbiques que en les hidrofíliques a pH 8, però no a pH 6. 

 

Figura 4.9 Comparació de la distribució relativa de HAA i THM 

Respecte a l’efecte del procés de coagulació en la formació de DBP, es demostra que en 
funció de la naturalesa del carboni orgànic en l’aigua, es pot eliminar una important quantitat 
de precursors de DBP i conseqüentment reduir la posterior formació d’aquests compostos. 
En la Figura 4.10, es mostra l’impacte de la coagulació pel que fa a la formació dels diferents 
tipus de DBP. Els valors de SUVA de les diferents mostres d’aigua que s’hi poden veure, 
augmenten d’esquerra a dreta en l’eix d’abscisses. En les mostres amb un valor de SUVA 
elevat, la coagulació elimina més precursors de X3AA que de THM, fet que concorda amb els 
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resultats obtinguts per Reckhow i Singer [18]. Respecte a l’efecte sobre l’eliminació dels 
precursors dels X2AA, aquest és força similar al de l’eliminació dels precursors dels X3AA, 
però en menor quantitat.  

Contràriament, en les aigües que presenten un valor de SUVA menor, l’eliminació dels 
precursors de THM és major que la dels precursors de X2AA. Aquest fet, confirma la idea 
que els precursors de X2AA i X3AA són relativament més hidrofòbics que els dels THM, però 
que els precursors dels X2AA no són tan hidrofòbics com els dels X3AA. 

 

Figura 4.10 Comparació de l’eliminació dels precursors de X2AA, X3AA i THM  per coagulació 

Una important conclusió que s’extreu de l’estudi és que la majoria dels precursors dels HAA 
són aromàtics mentre que en el cas dels THM, tot i que els precursors principals també són 
les estructures aromàtiques activades, destaca una important quantitat de precursors de 
tipus alifàtic. 
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5. Sistemes d’eliminació de matèria orgànica 
natural (MON) en aigües potables 

Els efectes negatius de la presència de matèria orgànica natural (MON) en l’aigua no es 
limiten a la seva capacitat de reacció amb el clor per a donar DBP, sinó que també s’han 
descobert altres efectes com la proliferació de les comunitats de bactèries que s’alimenten 
de la MON i la reducció de l’efectivitat de les membranes de microfiltració a causa de la seva 
obstrucció irreversible i de l’establiment d’una competència amb els compostos que es 
pretenen eliminar per als llocs actius del carbó actiu (CA). De la mateixa manera, es té 
constància de l’impacte negatiu originat per la MON en els processos de coagulació enfocats 
a la millora de la terbolesa, en els quals també es veu reduïda l’eficiència [24]. 

Tradicionalment, l’eliminació de la MON s’havia dut a terme mitjançant processos de 
coagulació amb sals inorgàniques com policlorur d’alumini, clorur de ferro o sulfat d’alumini o 
mitjançant polímers orgànics catiònics. En la Figura 5.1 es mostra el disseny típic d’una 
planta de tractament per coagulació i filtració directa. En aquesta figura es pot veure com a 
l’aigua d’entrada se li addiciona coagulant, que acostuma a ser un compost a base d’alumini 
o de ferro. Posteriorment, s’afegeix el floculant, normalment un polímer i es fa circular l’aigua 
a través de varis filtres de diferents materials, granulometries i profunditats per tal d’eliminar 
les partícules que conté l’aigua i que no han estat eliminades en les etapes anteriors del 
procés. A la sortida de l’etapa de filtració s’afegeix el clor, que té propietats desinfectants i 
elimina els microorganismes patògens que pugui haver-hi a l’aigua. El clor s’addiciona en 
excés ja que interessa que romangui en l’aigua al llarg de tot el procés de distribució fins a 
arribar al consumidor final per tal de poder assegurar que es mantindran les propietats 
adequades per al seu consum. A la figura també s’observa que en diferents etapes del 
procés al qual es sotmet l’aigua a l’ETAP, es du a terme un seguiment i ajust del pH 
mitjançant l’addició d’hidròxid de calci i diòxid de carboni. 

El tractament mitjançant coagulació dóna lloc a una eliminació de les molècules més grans 
de les fraccions de MON, però és totalment inadequat per al tractament de les molècules de 
MON amb baixos pesos moleculars.  
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Figura 5.1 Disseny típic d’una planta de tractament per coagulació i filtració directa 

Uns estudis realitzats a partir de l’aigua de quatre rius importants de Taiwan sobre la 
distribució molecular de la DOM3, i utilitzant cromatografia de líquids (HPLC), van demostrar 
que entre un 64-87% dels precursors dels DBP presentaven pesos moleculars compresos 
entre 1-30 kDa [25]. Els precursors de baix pes molecular (<1kDa) representaven entre un 9-
26%. Els percentatges d’eliminació del carboni orgànic dissolt (DOC) amb processos de 
coagulació oscil·len entre un 50-80%. De totes maneres, un augment de la dosis del 
coagulant dóna lloc a una major eliminació de la MON però aquest augment de la dosis 
també provoca un increment important de la quantitat de residus generats per la planta de 
tractament (fangs) i conseqüentment causa un augment dels costos i temps d’operació.  

Tot i que en un principi seria interessant fer un estudi sobre la caracterització i distribució de 
pesos moleculars de la matèria orgànica present a l’aigua per tal d’escollir el tractament més 
adequat per a l’aigua a tractar, en aquest projecte s’ha prescindit d’aquesta part a causa de 
l’elevada complexitat que comporten aquestes anàlisis.   

5.1. Adsorció 

Alguns dels sistemes que poden ser emprats per a l’eliminació de la MON de l’aigua es 
basen en el procés físicoquímic de l’adsorció. 

                                                 

 

 

3 DOM: fracció de la MON que passa a través d’un filtre de 0,45 µm. 
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L’adsorció és un procés de separació que es caracteritza per la transferència de compostos 
de la fase fluida cap a la superfície d’un sòlid adsorbent. Generalment, les partícules de sòlid 
adsorbent es col·loquen en un llit fix, a través del qual el fluid passa contínuament fins que el 
sòlid està pràcticament saturat i perd la seva capacitat de seguir actuant d’adsorbent. En 
aquest punt, és necessari realitzar una regeneració o substitució del sòlid saturat.  

5.1.1. Característiques dels adsorbents 

La majoria dels adsorbents són materials altament porosos i l’adsorció té lloc a l’interior de 
les partícules sobre les parets dels porus. Els porus són generalment molt petits, en 
conseqüència, l’àrea de la superfície interna és varis ordres de magnitud més gran que 
l’àrea externa podent arribar a ser de 2.000 m2/g. La separació es dóna perquè les 
diferències de pes molecular o de polaritat fan que algunes molècules s’adhereixin més 
fortament a la superfície que altres.  

5.1.2. Equilibris. Isotermes d’adsorció 

Es coneix com a isoterma d’adsorció la relació d’equilibri entre la concentració de l’adsorbat  
en la fase fluida c, expressada en unitats de massa, com per exemple parts per milió (ppm), 
i la concentració en les partícules d’adsorbent q a una temperatura (T) determinada. La 
concentració d’adsorbat sobre el sòlid ve donada com massa adsorbida per unitat de massa 
d’adsorbent original. Per determinar l’equilibri, es du a terme la tècnica que consisteix en 
afegir certa quantitat m de CA a una sèrie d’ampolles que contenen un volum de solució L 
amb una concentració inicial d’adsorbat c0. Les mostres es mesclen fins que s’assoleix 
l’equilibri. Posteriorment, el CA es separa de la fase líquida on es determina c. La 
concentració en la fase sòlida q es calcula a partir d’un balanç de massa pel carboni. 

m
ccLq )( 0 −=         (Reac. 5.1.2.1) 

Els dos models més emprats per a descriure la relació d’equilibri entre c i q són les 
equacions de Langmuir i la de Freundlich. L’equació de Langmuir presenta un valor màxim 
de concentració a la fase sòlida. En la zona de baixa concentració s’observa una relació 
linear entre la concentració en la fase sòlida i en la fase líquida. De totes maneres, el millor 
ajust per a l’adsorció a partir de líquids s’obté amb l’equació empírica de Freundlich, on n<1, 
KF és la constant de Freundlich (relacionada principalment amb la capacitat del CA) i n és 

l’exponent de Freundlich (relacionat amb la força d’adsorció).  

n
F cKq =          (Reac. 5.1.2.2) 
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En la Figura 5.1.2.1 podem observar diferents tipus d’isotermes. La isoterma lineal passa 
per l’origen de coordenades i la quantitat adsorbida és proporcional a la concentració al fluid. 
Les isotermes convexes cap amunt es coneixen com favorables, ja que es pot obtenir una 
càrrega relativament elevada del sòlid per una baixa concentració en el fluid. 

L’adsorció irreversible és el cas límit d’una adsorció molt favorable, on la quantitat adsorbida 
no depèn de la disminució de la concentració fins a valors molt baixos.  

 

Figura 5.1.2.1 Tipologies d’isotermes d’adsorció 

Tots els sistemes presenten una disminució de la quantitat adsorbida al augmentar la T, de 
manera que al augmentar la T, l’adsorbat pot desorbir-se, essent necessària una T molt més 
elevada per a què es doni la desorció com més favorable és l’adsorció. 

Una isoterma que és còncava cap amunt serà desfavorable, ja que s’obtenen càrregues de 
sòlid relativament baixes i perquè condueixen a zones de transferència de matèria en el llit. 
L’estudi d’aquestes isotermes està estretament relacionat amb la comprensió del procés de 
regeneració. Si la isoterma d’adsorció és favorable, la transferència de matèria des del sòlid 
fins a la fase fluida té característiques similars a les de l’adsorció amb una isoterma 
desfavorable.     

La major part (80-95%) de la MON es pot eliminar per adsorció. Tot i això, la composició 
d’aquesta MON és complexa, només un baix percentatge dels components pot ser totalment 
 identificat i la seva baixa concentració en l’aigua complica la quantificació d’aquests 
compostos identificables. El mètode de quantificació de la MON és la quantitat de COD o 
l’absorbància a UV a 254 nm. Aquesta complicació que presenta la MON comporta 
problemes a l’hora de descriure l’equilibri d’adsorció. S’han dut a terme nombrosos assaigs 
d’adsorció en diverses mostres d’aigua per tal de demostrar la influència de la concentració 
inicial de MON, pH, el procés de tractament, el tipus de CA i la presència de compostos 
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traça en la mostra. La principal desavantatge és que no considera els efectes de la exclusió 
segons les mides, fet que és força important des del punt de vista de la mida molecular de la 
MON [26].  

5.1.3. Fonaments de l’adsorció 

Aquest projecte es centrarà en l’estudi de l’adsorció en llits fixes. En aquest tipus d’adsorció, 
les concentracions en la fase fluida i en la fase sòlida varien amb el temps (t) i la posició en 
el llit. Al principi, la major part de la transferència de matèria es dóna prop de l’entrada del llit, 
on el fluid es posa en contacte amb l’adsorbent fresc. Si al començament el sòlid no conté 
adsorbat, la concentració en el fluid disminueix exponencialment amb la distància fins a ser 
pràcticament zero abans d’arribar a l’extrem final del llit, tal com es pot observar en la corba 
t1 de la Figura 5.1.3.1, on c/c0 és la relació de concentracions corresponent al fluid i a 
l’alimentació. En la corba t2 de la mateixa figura, es mostra que quan han transcorregut pocs 
minuts, el sòlid pròxim a l’entrada es troba pràcticament saturat, i la major part de la 
transferència de matèria es dóna lluny de l’entrada. A les corbes t3 i t4 es pot veure com al 
llarg del temps la zona de transferència de matèria es desplaça fins a la part inferior del llit. 
La línia discontínua pel temps t2, representa la concentració en la fase fluida en equilibri amb 
el sòlid. Aquesta serà sempre menor que la concentració real al fluid, i la diferència de 
concentracions o força impulsora, és més important quan el perfil de concentracions és 
brusc i la transferència de matèria és ràpida. 

 

Figura 5.1.3.1 Perfils de concentració (c/c0) en funció de la longitud del llit (L) per adsorció en 
llit fix 

Les corbes de ruptura donen la corba de la concentració respecte al temps per al fluid que 
abandona el llit i s’obtenen al representar c/c0 respecte al temps, tal com es mostra en la 
Figura 5.1.3.2. Podem observar que pels temps t1 i t2, la concentració a la sortida és 
pràcticament zero. Quan la concentració assoleix el valor límit permès, conegut com punt de 
ruptura, s’interromp el flux o es condueix a un altre llit d’adsorbent fresc. Aquesta corba que 
té forma de S és similar a la dels perfils de concentració interna. Mitjançant un balanç de 
matèria es pot demostrar que l’àrea limitada per la corba i l’ordenada per c/c0= 1, és 
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proporcional a la quantitat total de solut adsorbit si tot el llit arriba a l’equilibri amb 
l’alimentació. L’àrea fins al temps tb del  punt de ruptura representa la quantitat real 
adsorbida.  

 

Figura 5.1.3.2 Corba de ruptura (c/c0) en funció del temps (t) per adsorció en llit fix 

En la Figura 5.1.3.3 i la Figura 5.1.3.4 es poden observar dues situacions diferents. En la 
primera, la zona de transferència de matèria és estreta en relació a la longitud del llit i la 
corba de ruptura és més brusca. S’utilitzarà la major part de la capacitat del sòlid fins el punt 
de ruptura. En el cas de la segona figura, la zona de transferència de matèria coincideix amb 
l’alçada del llit. Dóna lloc a una corba de ruptura molt estesa i s’utilitza menys de la meitat de 
la capacitat del llit. 

 

Figura 5.1.3.3 Corba de ruptura per una zona de transferència de matèria estreta 

 

 

Figura 5.1.3.4 Corba de ruptura per una zona de transferència de matèria ampla 
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Serà preferible una zona de transferència de matèria estreta per a una utilització eficaç de 
l’adsorbent i per reduir els costos d’energia en la regeneració. En el cas ideal, la zona de 
transferència de matèria seria infinitament estreta i la corba de ruptura seria una línia vertical 
des de 0 a 1, quan tot el sòlid està saturat. 

L’amplada de la zona de transferència de matèria depèn de la velocitat de transferència de 
matèria, de la velocitat del flux i de la forma de la corba d’equilibri.  

5.1.4. Cinètica de l’adsorció  

És important tenir en compte la cinètica de l’adsorció en el disseny dels sistemes, ja que 
malgrat que l’adsorció a la superfície del CA és una reacció ràpida, existeix una elevada 
resistència a la transferència de matèria de l’adsorbat des del líquid a les zones d’adsorció. 
La transferència de matèria és causada per la diferència de concentració d’adsorbat entre el 
líquid i les partícules de CA i es manté fins que no s’assoleix l’equilibri entre la concentració 
de la fase sòlida en el CA i la concentració a la fase líquida. 

En el cas d’emprar un llit fix de CA granular, la corba de ruptura que s’obté pel model ideal de 
reactor de flux pistó sense resistència a la transferència de massa correspon a la corba a de 
la Figura 5.1.4.1.     

 

Figura 5.1.4.1 Corbes de ruptura: a) Ideal, b) 1 sol solut, c) 1 solut específic en una mescla i 
d) MON 

La corba ideal permet determinar el moment en el qual la quantitat d’adsorbat afegit al llit de 
CA granular és igual a la quantitat que pot ser adsorbida a l’equilibri. Aquest instant es coneix 
com el temps de ruptura estequiomètric (testeq) i es pot calcular a partir de la següent 
expressió: 

mqVtc esteq 00 =
⋅

        (Reac. 5.1.4.1) 
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on c0 és la concentració influent, q0 és la concentració en la fase sòlida en equilibri amb c0, 
⋅

V és la velocitat de flux volumètric i m és la massa d’adsorbent. 

En la corba b de la Figura 5.1.4.1 es pot observar la desviació respecte les condicions ideals 
que es donen a causa de les resistències a la transferència de massa, la dispersió axial,...De 
totes maneres, la quantitat total de solut adsorbit és la mateixa que en el cas ideal i 
correspon a la diferència entre la quantitat que hi ha en el corrent d’entrada i la del corrent de 
sortia. Es calcula a partir del balanç de massa següent: 

( ) mqdttccV e 0
0

0 )( =∫ −
∞⋅

      (Reac. 5.1.4.2) 

                        

on ce és la concentració en l’efluent i les àrees ombrejades F1 i F2 són iguals. El valor de 

la integral correspon a l’àrea limitada per la línia c=c0 i la corba de ruptura. Representa la 
capacitat total del CA granular en el reactor.  

La corba c de la Figura 5.1.4.1 mostra com la presència d’altres adsorbats en el procés 
comporta una disminució de l’adsorció del compost objectiu. Si en la mescla es troben 
elevades concentracions de soluts que són més fortament adsorbits, ce del compost 

objectiu pot arribar a ser major que c0. 

La corba de ruptura de la MON es presenta en la corba d de la Figura 5.1.4.1. Aquesta 
corba de ruptura comença normalment en una zona estable entre un 10-30% per sota de 
c0. 

El model matemàtic més emprat per partícules contaminants de mida microscòpica és el 
model de difusió per superfície homogènia de flux pistó, que té en compte la 
transferència externa de matèria i la difusió en la superfície interna de les partícules. 
Utilitza el model d’equilibri de Freundlich. Recentment, s’ha desenvolupat un model 
simplificat que considera la transferència de matèria interna com una força impulsora de 
tipus lineal. En el cas de l’adsorció de la MON, la component que fa referència a la 
difusió en els porus és molt important. 

5.1.5. Adsorció mitjançant carbó actiu 

El carbó actiu (CA) és una forma amorfa del carboni amb una estructura microcristal.lina de 
tipus grafític, preparat bàsicament mitjançant carbonització de substàncies d’origen biològic. 
La seva composició química és aproximadament un 75-80% de carboni, 5-10% de cendres, 
60% d’oxigen i 0,5% d’hidrogen [27]. En la seva formació, aquest material es sotmet a  un 
procés d’activació, que li confereix les propietats de porositat i elevada superfície específica 
del producte final. L’activació es pot dur a terme a partir de dos procediments que es basen 
en la descomposició tèrmica del material de partida: oxidació a altes temperatures i 
deshidratació química a temperatura moderada del material carbonós. Finalment, s’obté un 



Avaluació de sistemes d'eliminació de matèria orgànica natural d'aigües potables Pàg. 39 

 

material amb una estructura porosa i que presenta superfícies internes de 500–1.100 m
2
/g. 

És aquesta estructura porosa la que li permet tenir una important capacitat per adsorbir 
grans quantitats de materials.  

El CA és un dels mètodes més utilitzats per a l’eliminació de MON present en l’aigua. A més, 
presenta altres propietats interessants per al tractament d’aigües, com capacitat d’eliminar 
l’olor, el color, els THM i altres compostos tòxics. Tot i així, mostra els inconvenients de tenir 
una capacitat d’adsorció variable depenent del tipus de material i no molt elevada a l’equilibri 
i una cinètica d’adsorció per a la MON força lenta.  

La capacitat d’un CA per adsorbir matèria orgànica ve donada per l’índex d’adsorció de fenol. 
L’adsorció mitjançant carbó actiu s’utilitza principalment per eliminar dos tipus de compostos 
orgànics: matèria orgànica natural dissolta (DOM), que consta majoritàriament de compostos 
húmics, i traces de compostos químics orgànics i sintètics perillosos (SOC) [28]. Els 
compostos húmics de tipus macromolecular competeixen amb els SOC, provocant una 
important reducció de la capacitat d’adsorció dels SOC [29], [30], [31], [32] i [33]. La DOM 
continguda en l’aigua es compon de mecles polidisperses de compostos orgànics que 
presenten diferents propietats fisicoquímiques. Les característiques principals de les mescles 
són la naturalesa heterogènia i la facilitat d’interacció amb ions inorgànics de la fase aquosa. 
D’altra banda, el CA posseeix nombrosos grups funcionals superficials que poden interactuar 
amb els ions inorgànics. En les condicions de l’aigua típiques, les macromolècules de DOM 
es troben carregades negativament. Així doncs, per millorar l’eliminació de la DOM per part 
del CA s’han de maximitzar les forces electrostàtiques entre la superfície del CA i les 
macromolècules de DOM i la superfície del CA ha d’estar carregada positivament. 

En conclusió, és necessari considerar com factors que influeixen en l’eliminació de la DOM: 
l’origen i les propietats fisicoquímiques de la DOM, la composició química de la fase aquosa 
inorgànica i les característiques del CA.  

La distribució de les mides dels porus (PSD) del CA i el pes molecular de la DOM són dos 
paràmetres que també afecten l’eliminació de la DOM. L’efecte de la PSD en la capacitat 
d’adsorció va ser demostrat mitjançant la utilització de substàncies húmiques i CA de 
diversos orígens i tipus [34] i [35]. Respecte al pes molecular de la DOM, es va demostrar 
que les fraccions amb un pes molecular menor, generalment, tenen una major capacitat 
d’adsorció. Un altre factor important que pot afectar l’adsorció de la DOM per part del CA és 
la composició de la fase aquosa inorgànica. Les investigacions han demostrat que la 
capacitat d’adsorció augmenta a mesura que es dóna una disminució del pH. De la mateixa 
manera, es coneix que una major concentració de cations afavoreix l’eliminació dels 
compostos húmics [36], [37], [38], [39] i [40]. Dins dels cations que presenten un major efecte 
sobre la capacitat d’adsorció, trobem el calci. 
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Per tal de determinar més exactament l’efecte la composició química inorgànica així com de 
la PSD del CA en la capacitat d’adsorció de la DOM, es van dur a terme una sèrie 
d’experiments d’adsorció en batch utilitzant tres tipus de CA amb diferent PSD i tres DOM 
naturals i sintetitzades [28]. La concentració de Ca2+ i el pH van ser considerats dos dels 
aspectes principals de la composició química de la fase inorgànica i es van estudiar els seus 
efectes. Per a dur a terme l’experiència es va treballar amb tres mostres d’aigua diferents: 
una d’elles contenint àcids húmics de tipus comercial (mostra 1), l’altra procedent 
directament d’una planta de tractament per a la potabilització de l’aigua de consum (mostra 
2) i l’última extreta després del tractament de coagulació a la planta de potabilització (mostra 
3). A causa de la procedència diferent de les dues primeres mostres, es va observar que 
tenien característiques fisicoquímiques diverses que influenciaven l’eliminació de la DOM.  

A partir de cadascuna de les tres mostres anteriors, es van preparar solucions amb contingut 
diferent de Ca2+ (0, 0,5, 1,0 i 1,5 mM) mitjançant l’addició de petites dosis de CaCl2. A més, 
amb la mostra 3 es van preparar quatre solucions diferents, fixant el pH a 5,5, 7,0, 8,5 i 10. 

Aquests experiments van permetre confirmar que un augment de la concentració de Ca2+ 
comporta una augment de la capacitat d’adsorció, tot i que alguns investigadors han apuntat 
a què aquest augment pot ser provocat per la precipitació d’alguns àcids fúlvics al 
interaccionar amb el Ca2+ i a la millora en la capacitat d’adsorció gràcies a una disminució de 
la concentració inicial dels àcids fúlvics dissolts, per la seva precipitació. 

També es pot afirmar que la DOM que es compon principalment de substàncies húmiques, 
sofreix importants variacions en aspectes com els potencials de càrrega superficials, grups 
funcionals, interaccions entre compostos orgànics i inorgànics, en funció de l’origen i de les 
estacions. A conseqüència, l’eficiència i els mecanismes que intervenen en l’eliminació de la 
DOM difereixen.  

Els millors resultats pel que fa a la PSD s’obtenen quan es treballa en la regió de mides de 
porus compreses entre 30-100 Å. Els porus amb mida inferior a 30 Å , que predominen en 
molts CA i són molt efectius per adsorbir petits SOC, poden admetre porcions de compostos 
de DOM amb baix pes molecular. De totes maneres, la seva contribució en la capacitat 
d’adsorció total és poc important ja que la major part de la DOM natural o sintetitzada 
consisteix en compostos amb  mides moleculars superiors a 35 Å. D’altra banda, els porus 
de mida superior a 100 Å poden adsorbir la DOM macromolecular, tot i que la seva capacitat 
és menor perquè pel mateix volum de porus presenten àrees superficials menors en 
comparació amb els porus de mides menors. 

La majoria dels CA i DOM formats per substàncies húmiques, contenen grups funcionals que 
poden ionitzar-se i mostrar característiques aniòniques. Així, les següents interaccions 
iòniques poden explicar l’efecte dels cations en l’adsorció dels adsorbats aniònics: (1) 
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interaccions entre cations i CA per neutralitzar les forces repulsives entre adsorbats i CA, (2) 
interaccions entre cations i adsorbats per reduir els potencials de càrrega dels adsorbats 
aniònics i d’aquesta manera formar agregats més favorables per a l’eliminació i (3) 
interaccions entre els adsorbats adsorbits i els cations que comporten canvis en 
l’empaquetament, espai i alineament de les molècules adsorbides en els porus del CA.    

Es va demostrar que la disminució del pH dóna lloc a un augment en la capacitat d’adsorció 
en el cas de la mostra 3. Les interaccions iòniques que s’han comentat anteriorment poden 
aplicar-se per comprendre els mecanismes responsables de la dependència de la  capacitat 
en el pH. Quan es disminueix el pH de l’aigua, (i) els potencials del CA carregats 
negativament i els de la DOM poden veure’s atenuats com a resultat de les interaccions (1) i 
(2), respectivament. Aquest fet, facilita l’adsorció de la DOM en el CA, ja que les forces 
repulsives entre ells es redueixen, (ii) com a conseqüència de la interacció (2), les forces 
repulsives entre les molècules de la DOM disminueixen donant lloc a la formació d’una 
cobertura a l’interior dels porus en la qual les noves molècules s’adsorbeixen més fàcilment 
(iii); contràriament a (i) i (ii), les interaccions (2) i (3) poden fer que les molècules de DOM 
s’agreguin. L’augment de les mides de les molècules pot comportar un increment en la 
porositat estructural de les molècules de DOM adsorbides, que pot fer disminuir la capacitat 
d’adsorció. Com que es va poder comprovar que una reducció del pH millorava la capacitat 
d’adsorció, es pot afirmar que la contribució de (i) i (ii) és molt més important que la de (iii). 

El CA es pot aplicar en forma de pols, en forma granular o en forma de pellets. En el cas 
d’aplicar CA granular s’empren llits fixos per a contenir el CA. Per a dur a terme l’adsorció, 
els llits de carbó tenen varis metres de diàmetre i fins a 10 metres d’alçada, podent utilitzar-
se diversos llits en paral·lel. Es requereixen llits de gran gruix, per a garantir un tractament 
adequat ja que la velocitat d’adsorció en líquids és molt més lenta que en gasos. Per tal de 
minimitzar els problemes operacionals, la mida de les partícules i la seva distribució variarà 
dins de certs límits. El diàmetre mitjà de les partícules de CA granular es troba entre 0,9 -5 
mm. Si les partícules són de més petites, les cinètiques d’adsorció seran més ràpides, tot i 
que si es disposa d’un nombre massa elevat de partícules de menys de 0,5 mm es poden 
donar problemes per pèrdues de pressió excessives en el llit. La densitat del material oscil·la 

entre 1.800 – 2.000 kg/m
3
, la de les partícules seques està entre 500-850 kg/m

3
 i la densitat 

de les partícules humides és d’uns 1.300-1.500 kg/m
3
. La densitat aparent (per exemple 

massa seca per volum del recipient) es troba entre 300 – 500 kg/m
3
. 

Periòdicament, caldrà retirar el llit de carbó saturat per a procedir a la seva regeneració, de 
manera que són preferibles períodes relativament llargs entre les operacions de regeneració 
[41].  
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Un mètode alternatiu per al tractament d’aigües i derivat de l’ús de CA, consisteix en l’addició 
de carbó en pols en un tanc amb la dissolució, utilitzant agitadors mecànics i injectors d’aire 
per mantenir les partícules en suspensió. Les partícules fines fan que l’adsorció sigui molt 
més ràpida que en el cas del carbó granular, però és necessari un equip de grans 
dimensions per separar el carbó esgotat. El tractament amb carbó en pols pot realitzar-se de 
forma contínua o per càrregues. 

El diàmetre típic de les partícules de CA en pols oscil·la entre 0,01 i 0,04 mm. La presència 
de partícules de menor mida, dificulten la manipulació i la separació del CA. En aquest cas, 
la densitat aparent es troba entre 400–700 kg/m3, valor lleugerament més gran que en el cas 
dels llits de CA granular. 

El  principal inconvenient del CA és el difícil procés de regeneració al qual s’ha de sotmetre. 
Certes cases comercials [41] han desenvolupat absorbents sintètics de tipus polimèric que 
puguin ser regenerats in situ i en condicions més suaus. En aquest cas, després d’eliminar 
un producte residual, el solvent orgànic pot ser retornat al procés. 

Algunes vegades, pot interessar utilitzar CA dissenyat específicament per a cada cas 
concret, modificant-ne les propietats químiques i físiques per tal d’obtenir millors resultats en 
el tractament. En el cas que es tracta en aquest projecte, per a l’eliminació de la DOM es 
requereixen CA amb una combinació òptima de propietats de superfície bàsiques, una 
càrrega global positiva, presència de grups funcionals específics amb elevada afinitat amb la 
DOM, tipus de porositat adequada (supermicroporositat i mesoporositat) [43]. La basicitat 
d’un CA es pot augmentar amb: (i) tractament a alta temperatura en una atmosfera inerta o 
sota un flux d’hidrogen o (ii) creació en la superfície, de grups funcionals que continguin 
nitrogen a partir d’un tractament a altes temperatures amb amoni. D’aquesta manera també 
s’aconsegueix augmentar l’àrea de superfície accessible.  

El CA impregnat amb ferro també presenta una major capacitat d’adsorció de la DOM, 
sempre que la superfície no estigui carregada negativament. Les interaccions 
electrostàtiques entre els cations de ferro i els anions de la DOM, així com l’elevada facilitat 
de formació de complexos entre el ferro i les espècies que poden donar parells d’electrons, 
són diversos que apunten a un augment de la capacitat d’adsorció del CA quan es sotmet a 
un tractament d’impregnació amb ferro.  

Finalment, la impregnació del CA amb ferro per intercanvi iònic i el posterior tractament amb 
amoni a elevada temperatura pot arribar a augmentar l’adsorció de la DOM entre un 50-
120% (en relació a la massa de la DOM).  

5.1.6. Disseny de sistemes de CA granular  

Els paràmetres característics a l’hora de dissenyar un sistema a partir de CA granular són: 
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Volum de llit (VF) : 10 – 50 m3 

Àrea transversal (AF) : 5 – 30 m2 

Longitud (l): 1,8 – 4 m 

Velocitat de filtrat (vF) : 5 – 15 m/h 

Temps de contacte en llit buit (EBCT): 5 – 30 min 

Temps d’operació (tF): 100 – 600 d 

Ratio ús carboni (CUR): 5 – 50 g/m3 

Rendiment BV: 4.000 – 30.000 m3/m3 

El rendiment BV és una expressió normalitzada del volum d’aigua tractada VL o del temps 
d’operació tF  i es defineix:  

EBCT
tBV F==

F

L

V
V

        (Reac. 5.1.6.1) 

El ratio d’ús de carboni CUR és la massa de CA granular necessària per a tractar el volum 
d’aigua i assolir els objectius del tractament que s’han fixat, es coneix com: 

BV
CUR Fρ

==
LV

m
        (Reac. 5.1.6.2) 

on ρF és la densitat de la capa de filtre. Per a una velocitat de filtrat concreta, CUR dóna la 

demanda de CA granular.  

La simulació del comportament de les corbes de ruptura del CA granular es pot dur a terme 
amb diversos mètodes experimentals. La disposició de columnes experimentals en paral·lel 
que utilitzen el mateix CA i aigua d’entrada que el sistema a escala real, és una manera 
acurada i fiable de predir el comportament del sistema real. Una altra aproximació és recollir 
dades de les isotermes i de la cinètica d’adsorció i emprar-les en models numèrics. 

Les minicolumnes utilitzen partícules i columnes més petites per a reduir notablement el 
temps d’operació. Les columnes a petita escala són minicolumnes en les quals s’ha 
mantingut la similitud amb els sistemes de CA granular a escala real. La relació entre les 
mides de les partícules, la longitud de la columna o EBCT i el temps d’operació en columnes 
a petita escala i aquelles a escala real, es determina per anàlisi dimensional. 
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L’aplicació efectiva de les columnes a petita escala permet obtenir corbes de ruptura 
anàlogues a les de les columnes a escala real. Aquesta metodologia ha estat un èxit a l’hora 
de predir el comportament de la MON i dels precursors dels DBP.  

En el cas del tractament d’aigües superficials, els sistemes basats en la utilització de CA 
granular es poden utilitzar com a adsorbents de filtre o ubicar-se com a unitat independent 
després de la filtració, que es coneix com adsorbents de post-filtre. En ambdós casos, es 
desaconsella la pre-desinfecció de l’aigua amb desinfectants derivats del clor, ja que aquests 
poden reaccionar amb el CA i conseqüentment, reduir la seva capacitat d’adsorció per als 
compostos orgànics i donar lloc a subproductes clorats no desitjats. Els filtres que empren 
CA com a adsorbent acostumen a tenir baixos EBCT, d’entre 3 i 9 minuts, cosa que limita la 
seva aplicació en molts casos a causa del gust, olor i les característiques químiques de 
l’aigua. Els adsorbents de post-filtre tenen EBCT majors, d’entre 10 i 30 minuts, i poden ser 
utilitzats efectivament per a controlar un ampli rang de compostos incloent la MON, els 
microcontaminants i els precursors dels DBP.  

5.2. Intercanvi iònic 

Una altra opció possible a l’hora d’escollir un tipus de tractament per aigües per a eliminar-ne 
la MON, es la utilització de resines d’intercanvi iònic. Aquest mètode, és més econòmic des 
del punt de vista de l’eficiència, que l’ús del CA, les resines carbonoses o els òxids de metall 
per a l’adsorció de la MON, si es realitza la seva regeneració in-situ. A més, en el cas de 
tractar aigües que mostrin una baixa coloració, aquest tractament és més competitiu ja que 
té un cost d’instal·lació i reduït i el seu funcionament és senzill. 

Cal destacar que hi ha una part de la MON en les aigües naturals que no s’elimina a partir 
d‘intercanvi iònic, aquesta quantitat oscil·la entre <10% i un 40%. Aquests compostos no 
eliminats es creu que podrien ser compostos no carregats iònicament.  

5.2.1. Procés d’intercanvi iònic 

Es coneix com intercanvi iònic una reacció química en la qual els ions lliures mòbils d’un sòlid 
(intercanviador d’ions), es canvien per diferents ions de càrrega similar de la dissolució. 
L’intercanviador ha de tenir una estructura de malla oberta, que pot ser orgànica o 
inorgànica, que retingui sobre sí els ions i que permeti el pas a través seu d’altres ions [44]. 

Un dels intercanviadors més utilitzats són les resines sintètiques, que actuen com a 
intercanviadors d’ions perquè la seva malla tridimensional orgànica posseeix grups carregats 
o susceptibles de ser carregats. Les resines sintètiques difereixen de les naturals en què les 
segones són sòlids orgànics amorfs o semisòlids, d’origen vegetal o animal. 
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El procés d’intercanvi iònic té lloc al posar-se en contacte l’intercanviador i el medi en el qual 
es dóna l’intercanvi. Normalment es treballa amb un intercanviador iònic sòlid i una solució 
aquosa. Per tal de realitzar-se l’intercanvi és necessari que l’intercanviador estigui ionitzat, 
però només un dels ions de l’intercanviador serà soluble. Aquest ió pot intercanviar-se, 
mentre que l’altre no podrà fer-ho ja que és insoluble. 

Si es designa l’intercanviador iònic com M+X-, on X- serà l’ió soluble, col·locat en una solució 

de sal NY que s’ionitza per donar els ions N+ i −Y , la reacció que es produirà serà la 
següent:  

+−−++−−+ ++→++ NXYMNYXM      (Reac. 5.2.1.1) 

Si s’observa la Reacció 5.2.1.1 es veu que l’ió +N  no intervé en la reacció, de manera que la 
reacció es pot simplificar. A més, les reaccions d’intercanvi iònic són reversibles, per la qual 
cosa, s’han de representar com processos d’equilibri. Així, la reacció anterior quedarà de la 
següent manera: 

−−+−−+ +⇔+ XYMYXM       (Reac. 5.2.1.2) 

5.2.2. Cinètica de les reaccions d’intercanvi iònic 

Una reacció d’intercanvi iònic ha de ser sempre una reacció reversible. Els processos 
d’intercanvi iònic acostumen a ser lents, ja que són reaccions heterogènies on intervenen 
processos de difusió força lents. La reacció d’intercanvi que es presenta en la Reacció 
5.2.1.2 consta de les següents etapes:  

1) Difusió de Y- de la massa de la solució fins a la superfície de l’intercanviador, donant-
se la substitució d’ions que han difós des de la capa superficial de la solució fins a 
l’interior del sòlid. 

2) Difusió de Y- dins del sòlid fins a entrar en contacte amb X-.  

3) Intercanvi de Y- i X- en la zona de contacte. 

4) Difusió de X- dins del sòlid cap a la seva superfície. 

5) Difusió de X- a través de la capa superficial de la solució fins a l’interior de la solució. 

La presència d’aquesta capa superficial al voltant de la partícula ve donada per la dificultat 
d’obtenir una mescla perfecta de la solució malgrat que s’agiti, i té unes dimensions de 10-6 o 
10-7 m. 
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En la majoria de casos l’etapa 3 es dóna molt ràpidament i per tant les velocitats del procés 
d’intercanvi iònic es defineixen com dos processos de difusió, en el sòlid i en la capa 
superficial de la solució que envolta la partícula. A l’hora de decidir les equacions cinètiques 
que caracteritzaran el procés, s’haurà de tenir en compte si l’etapa controladora serà la 
difusió en el sòlid o la difusió en la capa líquida. 

La dissociació dels grups funcionals en els intercanviadors aniònics es pot escriure de la 
següent manera, on les barres superiors indiquen que es tracta de la fase resina [26]:           

 +−+ +⇔− HRHR         (Reac. 5.2.2.1) 

 A partir de la reacció 5.2.2.1 s’obtenen les següents expressions per a la constant de 
reacció i per al pK, respectivament : 

+

+−

−

⋅
=

HR

HRKa         (Reac. 5.2.2.2) 















−

⋅
−=

+

+−

HR

HRpK log        (Reac. 5.2.2.3) 

Els valors de pK per les resines d’intercanvi aniònic es mostren a la Taula 5.2.2.1. 

 

 

Tipus de resina pK 

Bàsica forta >13 

Bàsica dèbil 6-9 

Taula 5.2.2.1 Valors de pK per les resines d’intercanvi aniònic 

5.2.3. Resines d’intercanvi iònic 

Una resina d’intercanvi iònic és una estructura polimèrica tridimensional insoluble a la que 
s’adhereixen grups funcionals, que són els que li proporcionen propietats d’intercanvi iònic. 
La càrrega que presenten els ions solubles que s’adhereixen, és igual però de signe contrari 
a la càrrega que està en la xarxa. Aquests ions solubles només poden ser eliminats quan un 
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nombre d’ions equivalent i carregats de forma similar els substitueix. Un intercanviador 
d’anions pot trobar-se en forma de base (OH) o en forma de sal (o N). 

Segons el grau de dissociació de l’àcid o la base es diferencia entre intercanviadors catiònics 
o aniònics forts o dèbils. Els intercanviadors aniònics forts són aquells que presenten en la 
seva estructura una agrupació quaternària del tipus –NR3 (on el grup R és un grup 
substituent orgànic) i que prové d’un hidròxid d’amoníac quaternari NR4OH, mentre que els 
intercanviadors aniònics dèbils presenten una agrupació ternària –NR2 procedent de la base 
d’amina terciària NR3HOH, parcialment dissociada. 

La majoria de les resines d’intercanvi iònic es basen en una estructura reticulada 
tridimensional formada a partir del poliestirè i que presenta la fórmula que es mostra a la 
Figura 5.2.3.1.  

 

Figura 5.2.3.1 Fórmula del poliestirè 

La polimerització de l’estirè gràcies a la influència d’un catalitzador, que acostuma a ser un 
peròxid orgànic), dóna lloc al poliestirè lineal. El poliestirè lineal és un material plàstic 
fàcilment modelable i soluble en certs solvents. 

La introducció de divinilbenzè (DVB) en l’estructura anterior dóna lloc a estructures bi o 
tridimensionals totalment insolubles. El DVB, tot i que té unes propietats similars a l’estirè, 
disposa de dues cadenes laterals insaturades a partir de les quals pot polimeritzar. El 
polímer que resulta de la combinació de DVB i estirè es presenta en la Figura 5.2.3.2. 
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Figura 5.2.3.2 Poliestirè reticulat 

En la figura anterior es pot observar que les cadenes estan unides, de manera que si 
aquesta unió es dóna en tres dimensions s’obté una estructura reticulada regular. Els 
enllaços existents entre les dues cadenes es coneixen amb el nom d’enllaços “reticulants” i 
depenen directament del percentatge de DVB que contingui la resina, és a dir que una resina 
reticulada al 5% conté un 5% de DVB i un 95% d’estirè. 

La presència de cadenes reticulades i el conseqüent augment de les dimensions de la xarxa 
de polímer que aquestes comporten, ajuden a evitar la dissolució de la resina. Així, una 
resina seca absorbirà aigua i s’inflarà en funció del seu grau de reticulació, donant-se una 
major absorció d’aigua com menys reticulada sigui la resina. El grau d’inflament de la resina 
també depèn de la utilització de dissolvents polars, concentració alta de solut i alt grau de 
dissociació dels grups funcionals. Aquests factors col·laboren a l’entrada del dissolvent a 
l’interior de la resina. 

El grau de reticulació també té un important efecte en la cinètica de les reaccions d’intercanvi 
iònic i en la selectivitat d’un intercanviador respecte diferents ions.  

La preparació d’aquestes resines es realitza mitjançant polimerització en una emulsió. Tot i 
que el polímer no és un intercanviador d’ions, pot sulfonar-se introduint el grup –SO3H 
(fortament àcid), en els anells de benzè del polímer. Per a obtenir productes que actuïn com 
a intercanviadors d’anions, es procedeix a la clorormetilació i aminació de la matriu. En 
aquests casos, el poliestirè reticulat es tracta amb clorometil metil èter en medi anhidre i en 
presència de clorur d’alumini o d’estany (IV) com a catalitzadors. Així, s’obté el poliestirè 
clorometilat que s’adjunta en la Figura 5.2.3.3. 
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basicitat 

 

Figura 5.2.3.3 Poliestirè clorometilat 

En un segon pas, el clor que forma part de l’estructura anterior es substitueix per una amina 
o per amoníac, en funció de si la intenció es obtenir un intercanviador aniònic fort o dèbil. El 
producte definitiu resultant d’aquestes reaccions és una sal d’amoni quaternària que s’ionitza 
fortament i que conseqüentment es converteix en la base corresponent. La Figura 5.2.3.4 
mostra l’estructura general de les resines d’intercanvi aniònic.  

 

Figura 5.2.3.4 Fórmula general de la resina 

El radical R que apareix en la figura anterior, pot ser: 

–CH2N
+
(CH3)3Cl

–→  RESINA QUATERNÀRIA TIPUS I 

–CH2N
+
(CH3)2CH2CH2OHCl

–→ RESINA QUATERNÀRIA TIPUS II 

–CH2N(CH3)2
→  RESINA TERCIÀRIA 

Les resines que posseeixen sals d’amoni quaternàries són fortament bàsiques, mentre que 
les resines amb sals d’amoni terciàries són bases dèbils. Les primeres, posseeixen major 
eficiència que les segones, pel que fa a la capacitat de càrrega  orgànica.  

Quan es parla de resines de Tipus I es fa referència a aquelles amb grups R del tipus 
benziltrimetilamoni, que presenten una gran basicitat. S’utilitzen quan és necessària una 
eliminació total dels anions. Les resines de Tipus II tenen grups R del tipus 
benzildimetiletanolamoni i són lleugerament menys bàsiques. També són indicades per a 
l’eliminació de tots els anions, tot i que tenen més facilitat per alliberar-los durant l’etapa de 
regeneració amb NaOH. Així, les resines de Tipus II mostren una elevada capacitat 
d’intercanvi i una millor eficiència en la regeneració, però són menys estables químicament. 

+ 

 

- 
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Per tal que les resines bàsiques dèbils puguin actuar d’intercanviadors aniònics, s’han de 
trobar en medi àcid a pH<6, ja que en medi neutre o bàsic, aquestes es troben només 
dèbilment protonades i conseqüentment no tenen capacitat d’intercanviar anions. Aquestes 
resines tenen un caràcter més polar que les resines bàsiques fortes. La presència 
d’hidroxietil o l’absència de dos grups metil en el N, té efectes positius en l’eliminació de la 
MON.   

Les resines macroporoses es produeixen al mesclar els monòmers amb algun compost, com 
per exemple heptà, alcohols o polialcohols C4-C10, poliestirè lineal de baixa massa 
molecular,... que expansionen la resina. La substància no polimeritza per ella mateixa, així 
doncs, tot i que actua com a solvent per als monòmers, fa que el polímer precipiti. A l’interior 
del polímer es formen porus oberts en forma de canal amb diàmetres de fins a 150 nm que 
donen lloc a una porositat artificial elevada i que fan que les resines presentin un alt grau 
d’encreuament. Aquests canals poden sorbir molècules de mides grans. Les resines 
macroporoses són altament resistents a l’estrès físic i generalment, aguanten els processos 
osmòtics molt bé.  

Les resines, la porositat de les quals es dóna de manera natural es coneixen com resines de 
gel i tenen uns porus d’una mida mitjana d’1nm.  

L’intercanvi iònic es dóna més ràpidament en una resina macroporosa ja que un cop els ions 
penetren a l’interior de la resina, el camí que els cal recórrer fins a trobar-se amb un grup 
actiu és generalment menor, en el cas d’una resina macroporosa és d’uns 100 nm mentre 
que en una de tipus gel és d’uns 500 µm. 

Anàlogament al procés d’elaboració de resines amb base de poliestirè, també se’n poden 
formar a partir de polímers acrílics. El poliacrilat que s’obté reacciona amb una amina 
polifuncional que conté com a mínim un grup amino primari i un de secundari o, més 
freqüentment, un de terciari, donant lloc a grups actius. El grup amino primari reacciona amb 
el polièster per formar una amida, mentre que el grup secundari o terciari forma el grup actiu 
de l’intercanviador aniònic. Aquest mètode dóna lloc a intercanviadors bàsics dèbils, que 
posteriorment poden ser tractats amb clorometà per aconseguir una resina bàsica forta 
quaternària.   
Aquestes resines aporten com a avantatges una elevada resistència a l’obturació per 
compostos orgànics i una important estabilitat mecànica gràcies a l’elasticitat del polímer. 
L’estructura que presenten es pot veure en la Figura 5.2.3.5. 
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Figura 5.2.3.5 Polimetacrilat reticulat 

Un altre paràmetre important d’una resina és el seu contingut d’aigua, ja que s’ha demostrat 
que les resines amb un major contingut d’aigua presenten una major eficiència en l’eliminació 
de la MON, ja que la seva estructura està més oberta i conseqüentment, permet una millor 
entrada del compostos més grans. Diferents factors que afecten el contingut d’aigua de la 
resina són la presència de grups polars i el grau de reticulació. 

La densitat d’una resina és una de les seves propietats principals ja que determina el 
comportament hidrodinàmic del sistema. En el cas de les resines d’intercanvi aniònic els 
valors de densitat es troben a la Taula 5.2.3.1. 

 

Tipus de resina Densitat (kg/l) 

Bàsica forta 1,07-1,12 

Bàsica dèbil 1,02-1,10 

Taula 5.2.3.1 Valors de densitat per les resines d’intercanvi aniònic 

La capacitat total d’intercanvi d’una resina representa el nombre de posicions actives 
disponibles i s’expressa en equivalents (eq) per unitat de massa de resina seca (kg), donant 
lloc a la capacitat en pes (Cp), o en equivalents (eq) per litre de resina humida, donant lloc a 
la capacitat en volum (Cv). En la Taula 5.2.3.2 es poden observar els valors de capacitat total 
per algunes de les resines més habituals. En la Taula D.1 de l’apartat D de l’annex es mostra 
es poden veure algunes resines equivalents a les que apareixen a la Taula 5.2.3.2 però 
produïdes per altres cases comercials. 
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Taula 5.2.3.2 Valors de capacitat total per algunes de les resines més habituals 

La capacitat d’operació és la proporció de la capacitat total que s’empra durant el procés 
d’intercanvi. Depèn d’algunes variables del procés com: la concentració i el tipus d’ions a 
absorbir, velocitat del procés, T, profunditat del llit de resina i tipus, concentració i quantitat de 
regenerant.  

L’esgotament d’una resina es dóna quan la seva capacitat d’intercanvi es veu superada, 
essent la regeneració la conversió de la resina a la seva forma original. És important iniciar el 
procés de regeneració quan s’és a prop de l’esgotament de la resina, però evitant que 
s’esgoti. L’eficiència de la regeneració és el ratio de la capacitat d’operació entre la quantitat 
de regenerant utilitzada, ambdós valors expressats en equivalents per litre.  

En el cas de la majoria de les resines bàsiques fortes, s’utilitza més d’un 60% de la seva 
capacitat total, ja que valors de capacitat total més elevats comporten disminucions en 
l’eficiència de regeneració. Contràriament, les resines bàsiques dèbils tenen un procés de 
regeneració més senzill i es poden regenerar completament, cosa que representa un 
avantatge des del punt de vista econòmic respecte les resines bàsiques fortes, però la seva 
capacitat d’operació es veu limitada per la seva cinètica. 

Pel que fa a la selectivitat de les resines, les investigacions sobre aquest tema han demostrat 
que en el cas de les resines bàsiques fortes amb amonis quaternaris, la selectivitat 
augmenta a mesura que augmenta el nombre d’anells aromàtics de la resina. Entre les 
resines a base de poliestirè i les acríliques, les primeres ofereixen una major selectivitat, a 
causa de la combinació d’interaccions electrostàtiques i d’enllaços hidrofòbics. A més, es 
detecta una certa preferència en les resines de poliestirè cap a la sorció d’ions petits i 
altament carregats. 
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Un estudi realitzat a Austràlia [45] amb 2 mostres d’aigua superficial diferents (Moorabool i 
Horsham), va permetre determinar l’eliminació de les diferents fraccions de MON utilitzant 
dos tipus de resines: una d’elles acrílica macroporosa i l’altra de poliestirè en forma de gel.  
Prèviament, les dues mostres es van sotmetre a un procés de fraccionament basat en sorció 
en tres etapes. En un inici, es van passar les mostres per una columna de resina DAX-8 i 
XAD-4, seguida d’una desorció amb NaOH 0,1M; a continuació es va dur a terme la 
conversió de les espècies desorbides a la forma àcida amb una resina d’intercanvi catiònic; 
finalment, es va fer passar la mostra per una resina d’intercanvi aniònic per tal de separar les 
espècies que no s’adsorbeixen en  DAX-8 ni XAD-4. A partir d’aquest procés, s’obtenen 4 
fraccions: àcids altament hidrofòbics (VHA), àcids lleugerament hidrofòbics (SHA), 
compostos hidrofílics carregats (Char) i  compostos hidrofílics neutres (Neut).   

Els resultats obtinguts al sotmetre les mostres d’aigua de Moorabool i Horsham a les dues 
resines es mostren en la Figura 5.2.3.6 i la Figura 5.2.3.7. S’observa que els compostos de 
les fraccions VHA i SHA s’eliminen més efectivament amb les resines, en ambdós casos. En 
aquest aspecte, l’alum presenta un millor comportament que els polielectrolits. Per la fracció 
Neut el comportament de les resines i de l’alum és similar en les dues aigües tractades. En 
tots dos casos, el polimetacrilat és millor que el poliDADMAC.  

 

Figura 5.2.3.6 Eliminació de les fraccions de MON de Moorabool mitjançant diferents reactius 
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Figura 5.2.3.7 Eliminació de les fraccions de MON de Horsham mitjançant diferents reactius 

En el mateix estudi, també es va treballar amb 4 mostres d’aigua diferents, Moorabool i 
Horsham (aigües superficials), una altra d’aigües subterrànies (HopeValley) i la darrera 
d’aigua sintètica (Aldrich), per comparar diversos sistemes de tractament com resines 
d’intercanvi aniònic (una d’elles acrílica macroporosa i l’altra de poliestirè en forma de gel), 
polímers com clorur de polidialildimetilamoni (poliDADMAC) d’alt pes  molecular i un 
polimetacrilat catiònic. Finalment, també es va provar l’alum. Els resultats obtinguts es 
mostren en la Figura 5.2.3.8. 

 

Figura 5.2.3.8 Eliminació de MON de diferents aigües amb resines, polímers i alum 

A partir de la gràfica es pot extreure que la MON d’Aldrich, que és la que presenta les 
molècules de MON més grans, és la més efectivament eliminada pel procés de coagulació 
amb alum. En els tractaments de precipitació amb un polímer catiònic, els anions orgànics 
són millor eliminats pel material més hidrofòbic, fins i tot en el cas de la sorció per intercanvi 
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iònic les resines més hidrofíliques són les que presenten un millor comportament. El 
polimetacrilat catiònic va obtenir millors resultats en comparació al poliDADMAC, per les 
mostres de Moorabool i Horsham, d’acord amb el caràcter global menys polar de la MON de 
Moorabool. En general, els tractaments amb les resines d’intercanvi aniònic són els que han 
donat una major efectivitat, i més concretament, en tots els casos la resina acrílica va resultar 
millor que la de poliestirè.  

A banda dels possibles tractaments comentats anteriorment, es pot optar per tractaments 
combinats per exemple, de resines i de polielectrolits. En aquest cas, l’ordre d’aplicació del 
tractament a l’aigua serà primer la resina i posteriorment el polímer. Es prefereix aquest ordre 
a l’invers per evitar la possible obturació de la resina amb el polímer.  En l’estudi anterior la 
mostra d’aigua de Horsham es va tractar amb diferents combinacions de materials, donant-
se els resultats que s’observen a la Taula 5.2.3.3 on la Resin SIR 22P és una resina de 
poliestirè en forma de gel, el LT 510 és un polímer catiònic poliDADMAC i el MK 4000 és un 
polimetacrilat catiònic.  

 

Taula 5.2.3.3 Combinació de tractaments aplicats a la mostra de Horsham 

En la Taula 5.2.3.3 podem veure que el fet d’afegir un polielectrolit després del tractament 
amb la resina, afavoreix l’eliminació del color i dels compostos que absorbeixen a l’UV. Els 
resultats obtinguts en el cas de col·locar primer el tractament amb els polielectrolits, han estat 
pitjors i per tant es pot deduir que els compostos que eliminen cadascun dels reactius no són 
els mateixos. 

5.2.4. Disseny de columnes d’intercanvi iònic 

Normalment per operar amb resines d’intercanvi iònic es fa mitjançant la tècnica de la 
columna, que consisteix a col·locar la resina omplint la columna i fer circular a través de la 
columna el líquid a tractar. 

Quan es treballa amb aquestes resines s’ha de tenir present que existeixen dues operacions 
fonamentals: l’etapa de tractament i la regeneració. A més, s’han d’afegir dues etapes 
addicionals. Així, el cicle final és el següent: 
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1) Tractament: la dissolució passa a través de la columna per a ser tractada.  

2) Agitació amb aigua: es du a terme un rentat de la resina amb aigua en contra-corrent. 
Serveix per a expandir el llit de resines que ha estat comprimit i empaquetat per la 
circulació del líquid a través d’ell. També s’eliminen els recobriments dipositats en la 
resina i les matèries filtrades entre les partícules de la resina. 

3) Regeneració: es fa passar a través de la resina una solució regenerant per eliminar 
els ions que aquesta ha captat. 

4) Rentat: abans de reiniciar el cicle, s’elimina l’excés de regenerant que ha quedat a la 
columna. 

Les columnes poden operar de dues maneres diferents en funció de la direcció en la qual 
flueix el fluid regenerant a través de la columna. El cas més comú és el dels sistemes co-
corrent, en els quals el líquid a tractar i la solució regeneradora circulen en la mateixa 
direcció, normalment cap avall. Aquest sistema presenta l’inconvenient de què la resina 
ubicada en la part inferior de la columna es regenera menys. Per a solucionar aquest 
problema existeixen els sistemes contra-corrent, en els quals la solució regenerant flueix en 
direcció contrària al fluid a tractar, tot i que són sistemes força més complicats d’aplicar.  

Per tal d’optimitzar l’eficàcia de les columnes d’intercanvi iònic és recomanable utilitzar 
resines compostes per partícules de mida petita i que presentin un bon empaquetament, 
treballar amb velocitats de flux reduïdes i amb temperatures elevades, que ajuden a 
augmentar la velocitat de difusió. A la pràctica, s’ha d’establir un compromís entre el 
rendiment del procés i l’economia, ja que si es treballa a velocitats de flux massa baixes es 
requerirà molt més temps. De la mateixa manera, l’ús de resines compostes per partícules 
de mida massa petita pot fer que siguin necessàries altes pressions per assolir una velocitat 
de flux adequada. En el cas d’utilitzar resines per al tractament d’aigües, a l’hora de fer el 
disseny hidràulic de l’equip s’ha de tenir en compte que la purificació de l’aigua requereix l’ús 
de columnes de gran diàmetre, mentre que la regeneració de les resines serà millor en 
columnes llargues i primes. En alguns casos es pot proposar l’ús de dos recipients 
independents, una d’elles per a la purificació de l’aigua i la segona per a la posterior 
regeneració de la resina. 

Les partícules que componen les resines d’intercanvi iònic tenen mides compreses entre 10-

2mm i 2mm. Tal com ja s’ha comentat anteriorment, serà preferible disposar de llits amb 
partícules de la mida més petita possible tot i que aquests presentin una gran pressió de 
resistència o flux hidràulic i problemes de retenció en la columna. És per aquest motiu, que 
són més adequats els llits de major diàmetre. 
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Els paràmetres característics a l’hora de dissenyar un sistema a partir de resines 
d’intercanvio aniònic són: 

Diàmetre de columna (D):  0,1- 3,6 m 

Longitud (l): 0,1 – 2,5 m 

Velocitat de filtrat (vF): 4 – 40 BV/h 

Temps de contacte en llit buit (EBCT): 5 – 30 min 

Pèrdua de càrrega: 100-150 kPa 

Un dels punts més importants del disseny de l’equip és el sistema col·lector del fluid a la 
sortida de la columna. Aquest ha d’estar el més proper possible al final del llit per evitar 
l’aparició de pous d’estancament al fons de la columna. 

Els materials que s’utilitzen per a la construcció de les columnes acostumen a ser 
principalment l’acer dolç, i amb menor freqüència el plàstic o el vidre. Si en el tractament 
intervé l’aigua el galvanitzat serà suficient com a tractament per l’acer, mentre que si es 
treballa en condicions àcides o bàsiques s’optarà pel PVC o polietilè, ja que són més 
econòmics que el vidre.  

Per tal de calcular la capacitat d’operació en el sistema de tractament d’aigua que interessa, 
haurem de tenir en compte diversos paràmetres: 

- L’anàlisi de l’aigua de partida  

- Qualitat requerida de l’aigua tractada 

- Velocitat de flux 

- T de l’aigua a tractar 

- Tipus, quantitat, velocitat de flux i T del regenerant 

- Durada del cicle 

5.3. Combinacions de sorbents 

Nombrosos estudis han demostrat que la utilització per separat de sistemes basats en 
columnes d’intercanvi iònic o CA, no permet una eliminació simultània de les diferents 
impureses presents a l’aigua. De la mateixa manera, s’observa que cadascun dels materials 
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té certs avantatges per algun dels components. Així doncs, una possibilitat a l’hora de 
dissenyar un sistema de tractament d’aigua és la combinació d’aquests dos tipus de 
sorbents. 

Un estudi que es va dur a terme per a millorar la sorció simultània de diferents components 
de l’aigua [46], fou realitzat emprant materials sorbents amb una elevada selectivitat 
individual. Es va procedir a fer circular la mostra d’aigua a través de diverses combinacions 
d’un cert nombre de columnes (cadascuna plena d’un sorbent individual) i es van comparar 
els resultats obtinguts amb els que es tenen quan es treballa amb columnes individuals. 

De les combinacions de sorbents que es van escollir, les que van mostrar propietats més 
interessants per a l’eliminació de MON de l’aigua de consum, són les següents: 

1) Resina d’intercanvi aniònic dèbil macroporosa + CA F300: és adequada ja que 
permet una major eliminació d’hidrocarburs que els sorbents individuals i una 
velocitat de flux més elevada. La seva regeneració es realitza en un aparell exterior a 
la columna mitjançant una dissolució de NaCl al 10%. 

2) Resina d’intercanvi catiònic forta + resina d’intercanvi aniònic dèbil macroporosa: en 
aquest cas la regeneració es du a terme dins de la mateixa columna amb una 
dissolució de NaCl al 10%, tal com en el cas anterior. 

3) Resina d’intercanvi catiònic dèbil + resina d’intercanvi aniònic dèbil macroporosa + 
CA F300: és l’opció que dóna una major eliminació d’hidrocarburs, tot i que el 
sistema presenta un complicat procés de regeneració. Així doncs, la utilització 
d’aquesta combinació implica treballar amb sistemes de columnes no reutilitzables. 

5.4. Osmosi inversa 

Per a comprendre el fonament del procés d’osmosi inversa, és necessari fer referència en un 
primer pas al procés d’osmosi natural. Aquest fenomen es dóna quan al posar en contacte 
dues solucions de diferents concentracions d’un determinant solut s’origina un flux de solvent 
des de la solució més diluïda a la més concentrada, fins a igualar-se les concentracions 
d’ambdues. En el cas que ens ocupa, interessa obtenir un corrent d’aigua el més diluït 
possible i per tant, s’haurà d’invertir el procés. Per fer-ho, cal aplicar un pressió major a la 
pressió osmòtica natural i en sentit contrari a aquesta. 

El procés de l’osmosi inversa es basa en la utilització d’una membrana semipermeable  per 
separar i eliminar compostos orgànics, matèria coloidal, sòlids dissolts, 
microorganismes,...[47]. També es poden sotmetre a tractament mitjançant osmosi inversa 
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les aigües amb un contingut elevat de sals com sodi, calci, clorurs, sulfats, nitrats, 
bicarbonats, etc.  

Actualment, l’osmosi inversa és el procés de filtració per líquids que presenta un millor 
resultat. Mentre que la resta de sistemes de filtració per a líquids utilitzen pantalles o filtres 
convencionals per a separar les partícules, l’osmosi inversa es caracteritza per l’ús de 
membranes semipermeables de material porós, que permeten separar un percentatge 
extremadament elevat de molècules. Tot i que habitualment les membranes s’elaboren a 
partir de pel·lícules de polímer, com poliamida, també se’n troben de ceràmica fibra de carbó 
i de substrats metàl·lics amb porus.  Aquestes pel·lícules es col·loquen enrotllades en espiral 
i actuen de filtre, retenint i eliminant la major part de les sals dissoltes alhora que impedeixen 
el pas de microorganismes, tal com es pot veure en la Figura 5.4.1. 

 

Figura 5.4.1 Esquema d’una membrana d’osmosis inversa 

La mida dels porus d’aquests filtres de membranes és extremadament reduïda (des de <10 
Å fins a 100 µm), per la qual cosa es requereix una pressió considerable per fer circular 
l’aigua a través d’ells. 

Les partícules que queden a les membranes són posteriorment arrossegades i rentades per 
la corrent d’aigua. D’aquesta forma, el sistema està sotmès a una autoneteja constant. De 
totes maneres, els sistemes d’osmosi inversa no funcionen indefinidament excepte en 
aquells casos en què es prenen mesures per assegurar que la membrana no queda 
obstruïda per sals precipitades o altres impureses. Per reduir aquesta obstrucció existeixen 
sistemes d’osmosi inversa que empren la filtració de flux creuat, que permet que l’aigua passi 
a través de la membrana mentre el corrent separat de sals de rebuig és arrossegat a 
l’exterior de la superfície de la membrana Figura 5.4.2 [48]. 
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Figura 5.4.2 Sistema de filtració de flux creuat 

La determinació del tipus de membrana més adient es farà segons les característiques de 
l’aigua a tractar i la seva posterior utilitat. A l’hora d’escollir s’estableix un compromís entre la 
selectivitat de la membrana per a la separació i la velocitat de pas a través de la mateixa. 

Com a inconvenients d’aquest procés destaca el fet que es requereix una elevada pressió i 
que produeix un flux reduït, en comparació amb altres mètodes d’eliminació de la MON 
basats en la filtració.  

5.5. Ultrafiltració i nanofiltració 

La ultrafiltració (UF) és una metodologia eficient per a reduir la terbolesa, les partícules i els 
sòlids en suspensió, però normalment no resulta molt efectiva en l’eliminació dels compostos 
húmics, que són els que presenten un major potencial de formació de THM [49]. 
Contràriament, algunes investigacions han demostrat que la nanofiltració (NF) és molt 
efectiva en l’eliminació dels precursors dels THM.    

Actualment, la nanofiltració (NF) s’aplica bàsicament als processos de purificació d’aigua 
potable, concretament s’empra per a l’eliminació de substàncies orgàniques, com 
microcontaminants i ions multivalents. És un mètode relacionat amb la pressió en el qual es 
dóna una separació basada en la mida molecular, la forma o l’estructura química de la 
molècula a partir de membranes polimèriques semipermeables. En aquest cas, s’empren 
membranes més poroses que en els processos d’osmosis inversa [50]. El tipus de 
membrana més adequada per a cada situació i el seu disseny depèn de la composició 
orgànica i inorgànica de l’aigua a tractar. 

Un dels problemes més importants de la utilització de tractaments amb membranes és la 
necessitat de pre-tractaments per tal de prevenir l’obstrucció de la membrana. Tant en el cas 
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de la nanofiltració com en el cas de l’osmosis inversa, el pre-tractament de l’aigua d’entrada 
a les instal·lacions influeix de manera notable en l’eficàcia de la instal·lació. La forma de pre-
tractament requerida depèn de la qualitat de l’aigua entrant. Un altre inconvenient d’aquest 
tipus de tractament és l’elevat consum energètic a causa de les pressions d’operació.  

Es disposa de dades d’un estudi de tractaments de UF i NF realitzat amb diferents tipus de 
membranes [49]. Concretament, es va treballar amb 4 membranes de porus de UF: PM 10, 
PM 50, GM 80, PM 500 amb els corresponents pesos moleculars límit (MWCO): 10, 50, 80 i 
100 kDa. També es va treballar amb una membrana en espiral de MWCO de 6-8 kDa de UF. 
Finalment, es disposava d’una membrana en espiral composta per una combinació de 
pel·lícules fines amb uns MWCO de 300 D per experiments de NF.  

Es van realitzar diversos muntatges a escala de laboratori emprant com a alimentació aigua 
extreta directament d’un llac de Croàcia, excepte en el cas de la membrana de NF en el qual 
l’aigua tractada provenia d’un tractament de filtració d’una planta convencional. En aquest 
últim cas, en el muntatge a escala laboratori del sistema de tractament, també és necessari 
col·locar un filtre  de porus de 5 µm precedint a la membrana de NF. En la Figura 5.5.1 es 
mostra el disseny típic d’una planta de tractament d’aigua amb membrana en espiral de NF 
[51]. 

 

Figura 5.5.1 Disseny típic d’una planta de tractament d’aigua amb membrana en espiral de 
NF  

Dels resultats obtinguts per a les membranes de porus, que es mostren en la Figura 5.5.2, es 
pot extreure que aquestes membranes només permeten una eliminació parcial del TOC, 
portant a la conclusió que la major part de la matèria orgànica és més petita de 10 kDa, que 
és el límit nominal de la membrana de PM10.  També es pot afirmar que una part important 
de la matèria orgànica del llac és més gran de 500 kDa.  
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Figura 5.5.2 Eliminació de TOC amb membranes de porus de UF amb alimentació d’aigua 
del llac 

Pel que fa als resultats de la membrana en espiral de MWCO de 6 kDa, aquests van ser 
força similars als de les membranes de porus que es poden observar en la figura anterior, 
cosa que fa pensar que és necessari utilitzar membranes amb MWCO menors. Alguns 
investigadors han apuntat que l’eliminació de matèria orgànica amb membranes de UF es 
pot veure afavorida per l’addició de coagulants en l’aigua d’alimentació.  

La membrana de NF es va escollir ja que presenta una eliminació de les sals relativament 
baixa i per tant no fa necessari un posterior tractament de re-mineralització de l’aigua, tal 
com acostuma a passar en el cas d’alguns tractaments amb membranes. L’aigua procedent 
de sistemes de membranes de NF amb una important eliminació de compostos inorgànics té 
una baixa alcalinitat, pH i duresa, que fan imprescindible un post-tractament químic per evitar 
la corrosió en la xarxa de distribució.   

Tal com es pot veure a la Figura 5.5.3, el tractament amb la membrana de NF permet 
eliminar més d’un 80% de la MON en totes les condicions estudiades.  
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Figura 5.5.3 TOC en l’aigua del llac, en aigua tractada en una planta convencional i amb una 
membrana de NF amb diferents recuperacions de l‘aigua (WR) per l’aigua alimentació 

Una de les característiques de les membranes de NF és la càrrega negativa que presenten, 
que fa que aquestes tinguin certa selectivitat per alguns ions. Els ions multivalents es 
separen en una proporció molt elevada, mentre que la majoria dels ions monovalents 
travessen la membrana lliurement sense ser atrapats. De fet, el coeficient de retenció dels 
cations divalents és tres vegades superior al dels cations monovalents [52]. 

Així doncs, es pot afirmar que per a aquest projecte, en el qual interessa l’eliminació de la 
matèria orgànica de l’aigua potable, serà més recomanable la utilització de membranes de 
NF, ja que la major part dels compostos presents en l’aigua tenen pesos moleculars baixos i 
no es poden separar per UF.   

5.6. Tractament amb ozó 

Aquest és un tractament que elimina els precursors dels DBP de manera selectiva, 
concretament permet una eliminació efectiva de les estructures aromàtiques i els dobles 
enllaços de la MON. L’ozó és un  fort pre-oxidant que reacciona amb la MON mitjançant una 
addició electrofílica als dobles enllaços [53]. Posteriorment, es formen diferents àcids 
carboxílics, alcohols o aldehids Figura 5.6.1.  
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Figura 5.6.1  Mecanisme d’ozonació dels compostos orgànics 

A banda de la reacció directa de l’ozó amb la MON, es poden formar radicals OH per la 
reacció de l’ozó en condicions alcalines, tot i que la quantitat de radicals que s’obté és força 
baixa en comparació amb la dels tractaments d’oxidació induïda. Així doncs, un augment de 
la dosis de peròxid d’hidrogen provoca un augment de la formació de radicals OH, que 
combinat amb una disminució de la reacció directa de l’ozó amb la MON, farà que els 
potencials de formació dels DBP augmentin. 

Alguns estudis [54] han demostrat que en funció del tipus d’aigua a tractar l’ozonació de la 
MON pot resultar en una formació mínima de carboni orgànic biodegradable (BDOC), en la 
formació majoritàriament de MON ràpidament biodegradable o en la formació de MON ràpida 
i lentament biodegradable.   

Un mètode alternatiu pel tractament d’aigües és la combinació de l’ozonació i de tractaments 
biològics. El procés d’ozonació fa que la MON no biodegradable es converteixi en BDOC, 
mitjançant el trencament de l’estructura de la MON i afavorint la transformació dels 
compostos de major pes molecular en compostos de menor pes molecular, com per exemple 
àcids carboxílics. Un possible muntatge per a un sistema d’ozonació a escala de laboratori 
es mostra a la Figura 5.6.2. L’aigua és bombejada a través del circuit gràcies a una bomba 
peristàltica fins a un reactor amb ozó. Tots els tubs i connectors són d’acer inoxidable o 
Teflon. L’ozó es genera a partir d’oxigen sec i pur amb un generador d’ozó.     
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Figura 5.6.2 Esquema d’un sistema d’ozonació a escala de laboratori 

A partir de dades cinètiques es dedueix que el tractament biològic, generalment biofiltració, 
permet eliminar el BDOC que s’ha format durant l’ozonació, mentre que la MON lentament 
biodegradable roman en l’aigua després d’aquest tractament. De totes maneres, durant el 
biotractament freqüentment s’observa un creixement bacterià inadequat. Així doncs, en 
aquests casos l’eliminació de la MON biodegradable és incompleta. Els processos biològics 
que s’utilitzen en el tractament d’aigües es basen en la utilització de biofilms. Alguns 
paràmetres que han d’estar controlats en el procés són el gruix i la densitat del biofilm. Una 
aproximació possible es basa en el concepte de BDOC “ràpid” i “lent”, segons el qual la MON 
es divideix en tres classes: MON ràpidament biodegradable, MON lentament biodegaradable 
i MON no biodegradable. A la Figura 5.6.3 es pot observar una corba típica de l’eliminació 
del carboni orgànic en la biodegradació de la MON.  El pendent de la corba normalment es 
redueix a partir del punt d’exhauriment del BDOC “ràpid” i passa a mostrar una disminució 
més gradual, fet que indica l’assimilació del BDOC “lent”. El carboni orgànic no 
biodegradable (noBDOC) s’estima al punt on la gràfica té un nivell menor. Alguns 
investigadors han definit la diferència entre BDOC “ràpid” i “lent” a partir de la bisecció de les 
dues tangents pels extrems de les corbes cinètiques, a l’inici i al final de la biodegradació.    
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Figura 5.6.3  Biodegradació típica de la MON 

A partir d’aquesta corba s’extreuen diversos paràmetres que descriuen l’eliminació de la 
MON durant la biodegradació. L’abscissa de la intersecció Figura 6.5.4 (punt A) de les dues 
tangents defineix el temps mínim de contacte en llit buit (EBCTmín), que és el EBCT necessari 
per a eliminar el BDOC “ràpid”. La intersecció de la línia vertical a EBCTmín i la corba de 
biodegradació (punt B) divideix el BDOC “ràpid” i “lent”. Generalment, el BDOC “lent” es pot 
aproximar per l’ordinal del punt A menys la concentració de noBDOC, multiplicat per 2. El 
BDOC “ràpid” es determina com la diferència entre el TOC i la suma del BDOC “lent” i del 
noBDOC. BDOC0 es defineix com la concentració de BDOC en el temps zero, és a dir, abans 
que la reacció de biodegradació ocorri. 

 

Figura 5.6.4 Aproximació per a la quantificació de les fraccions de la MON 

Un esquema del sistema de biofiltració es mostra en la Figura 6.5.5. La unitat de biofiltració 
es compon d’una columna de cromatografia de vidre, una bomba peristàltica, l’alimentació i 
els col·lectors de sortida. Tots els tubs que s’empren són d’acer inoxidable o de Teflon. El 
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ECBT a la columna es controla mitjançant la variació de la velocitat de flux del corrent 
d’alimentació. 

 

Figura 5.6.5 Esquema del sistema de biofiltració: a) mode de circulació única; b) mode 
recirculació 

A l’hora d’aplicar l’ozonació per a l’eliminació de la MON en l’aigua, cal considerar que 
l’ozonació d’aigües amb una concentració elevada de TOC provoca una elevada 
concentració de fraccions de MON ràpida i lentament biodegradables. Les fraccions 
lentament biodegradables són difícils d’eliminar mitjançant biofiltració. L’addició de 
compostos amb carboni fàcilment biodegradable s’ha proposat com un mètode efectiu de 
metabolitzar el carboni orgànic lentament biodegradable i d’augmentar l’eficiència global de 
la biodegradació de la MON prèviament tractada amb ozó.   

5.7. Oxidació induïda amb radicals OH 

La característica principal d’aquest tipus de tractaments és el fet que els grups radicals OH 
són les espècies reactives. Aquests radicals en comparació amb l’ozó, tenen un potencial 
d’oxidació més elevat i poden reaccionar més ràpidament amb la major part de compostos 
orgànics [53]. Els processos que empren els radicals OH com a oxidant reben el nom de 
processos avançats d’oxidació (AOP).  El més típic dins d’aquesta classe de tractaments és 
l’aplicació de peròxid d’hidrogen en combinació amb radiació UV. En el tractament amb 
H2O2/UV, la formació dels grups radicals OH es dóna per la divisió per radiació de la 
molècula de peròxid d’hidrogen (Reac. 5.7.1).   
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(Reac. 5.7.1) 

La reacció dels radicals OH amb la MON mitjançant l’addició dels OH als dobles enllaços 
(Reac. 5.7.2) o extracció d’àtoms d’H (Reac. 5.7.3) dóna lloc a centres radicals de carboni. 
Un tercer mecanisme de reacció és la reacció basada en la transferència d’electrons, on un 
radical OH capta un electró d’un compost orgànic. Els centres radicals reaccionen 
ràpidament amb l’oxigen i formen radicals peroxil orgànics. La reacció entre els mateixos 
radicals peroxil orgànics pot originar cetones o aldehids i/o diòxid de carboni. La reacció 5.7.4 
mostra una important reacció que es dóna amb els radicals OH. Així, en el cas de treballar 
amb un excés de peròxid d’hidrogen pot produir-se una disminució de la efectivitat de 
l’oxidació ja que els radicals OH tindran tendència a reaccionar amb el peròxid d’hidrogen. 

(Reac. 5.7.2)  

(Reac. 5.7.3)  

(Reac. 5.7.4)  

En el cas d’utilitzar quantitats petites de radicals OH, es pot donar el cas de què el potencial 
de formació de DBP augmenti.  

Dins dels AOP, també es poden trobar els processos de Fenton i foto-Fenton [20], que 
permeten una reducció del DOC i dels compostos que absorbeixen a UV (254 nm) de més 
d’un 90%. El tractament amb reactius Fenton es caracteritza perquè en aquest cas els 
radicals hidroxil es formen durant la descomposició del peròxid d’hidrogen en presència de 
sals de ferro tal com mostra la reacció 5.7.5. 

(Reac. 5.7.5)  

L’efectivitat d’aquests dos processos depèn directament del pH, el rang òptim es troba entre 
3-6. El procés també depèn del temps de reacció i de la dosi de Fe2+ i de peròxid d’hidrogen 
emprada. El procés també es pot afavorir mitjançant radiació UV i visible, procés que es 
coneix com foto-Fenton.  

Un dels experiments duts a terme sobre el procés de Fenton i el procés de foto-Fenton es va 
fer utilitzant àcids húmics comercials i aigua d’un dipòsit d’una planta de tractament 
d’Anglaterra. Els processos són controlats pel ratio Fe2+:H2O2, pel pH i per la velocitat de 
mescla. El pH òptim es va demostrar que era ~ pH 4 però moure el pH a 5, que resulta molt 
més econòmic, no provocava variacions importants. Es va treballar també amb diversos 
ratios Fe2+:H2O2 i concentracions de Fe2+ per determinar el ratio molar òptim. Es va 
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comprovar que les diferències del ratio Fe2+:H2O2 no donaven lloc a canvis en el procés però 
que la quantitat de Fe era el paràmetre clau.  

A partir d’aquests experiments, es pot afirmar que els processos de Fenton i foto-Fenton  
permeten una reducció important del potencial de formació de THM. A més, la quantitat de 
fangs que originen els processos és poc més elevada que la dels processos de filtració 
convencionals. Un tema sobre el qual s’ha de treballar més profundament és l’efecte dels 
processos sobre la biodegradabilitat de la matèria orgànica residual i la possibilitat de donar 
lloc a un creixement biològic en els sistemes de distribució. 
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6. Avaluació experimental de l’eliminació de la 
MON 

6.1. Reactius i materials 

6.1.1. Elecció dels sorbents 

Els requeriments que es fan per a les resines d’intercanvi aniònic són: una estructura 
porosa altament desenvolupada, compliment dels requisits per al tractament d’aigua 
potable i una capacitat del grups funcionals dissociats elevada. 

Per tal d’escollir el tipus de resines aniòniques més adequades per a dur a terme el 
muntatge a escala de laboratori s’ha tingut en compte, entre altres, un estudi realitzat al 
Departament de Química de la National Technical University d’Ucraïna sobre la 
composició dels sorbents per al tractament d’aigües, en el qual s’estudien en profunditat 
els diversos tipus de resines i les avantatges i inconvenients de la seva utilització [46].  

En aquest estudi es posa de relleu que l’ús de sorbents polimèrics per a l’eliminació de 
matèria orgànica de l’aigua és una de les millors vies, tant des del punt de vista de 
l’efectivitat com de l’economia. Per a arribar a aquestes afirmacions es van realitzar 
experiments amb tres resines diferents emprant les mateixes solucions model en els tres 
casos i en les mateixes condicions dinàmiques. Es va escollir una resina d’intercanvi 
aniònic forta en forma de gel (1), una resina d’intercanvi aniònic forta macroporosa (2) i 
una resina d’intercanvi aniònic dèbil macroporosa (3), totes elles formades a partir d’una 
matriu d’estirè-divinilbenzè.  

L’estudi va permetre extreure algunes conclusions importants a l’hora d’escollir un tipus 
de resina per a aconseguir els objectius fixats. Una d’aquestes conclusions apunta al fet 
que les resines fortes en forma de gel tenen major capacitat per eliminar  MON de les 
diverses fraccions de pesos moleculars, mentre que les resines fortes macroporoses 
presenten dificultats per eliminar les fraccions amb pesos moleculars menors. Finalment, 
la capacitat d’eliminació de les resines dèbils es troba notablement per sota de la de les 
resines fortes per a la major part de fraccions de pesos moleculars. 

De la mateixa manera, es va demostrar que la concentració d’anions presents en l’aigua 
(SO4

2-, HCO3
-, Cl-) varia considerablement quan aquesta circula a través d’una resina 

d’intercanvi aniònic forta, mentre que si ho fa per una de tipus dèbil aquest efecte és més 
atenuat. 
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Pel que fa a l’efecte del pH en la capacitat de sorció de la resina, es va observar que en 
el cas de les resines fortes es detectaven 2 àrees d’elevat increment de la sorció a 
l’augmentar el pH (entre 2-4 i 6-8). Per les resines dèbils, l’increment de la sorció només 
es va donar entre pH 2-4. 

Pel que fa a l’impacte de les variacions en la velocitat de flux sobre la capacitat de sorció, 
es va demostrar que les resines fortes presenten aquest impacte molt més marcat que 
les resines dèbils. 

També es va comprovar l’existència de diferències en el procés de regeneració per als 
diversos tipus de resina, sent més difícil el procés de regeneració en un resina en forma 
de gel que en una de macroporosa. El mateix fet s’observa per a les resines fortes 
respecte les dèbils.  

Finalment, en base a les afirmacions anteriorment exposades i a altres dades 
bibliogràfiques consultades, com per exemple la pàgina web de l’empresa Purolite [55], 
s’ha decidit realitzar el muntatge a escala de laboratori treballant amb dues mostres de 
resines aniòniques diferents i una macronet de l’empresa Purolite, i una mostra carbó 
actiu de Chemviron Carbon [56] que es detallen a continuació: 

A-500P: és una resina d’intercanvi aniònic forta de tipus I, és macroporosa i té una base 
d’estirè-divinilbenzè. Està dissenyada per a treballar en l’eliminació de tanins, àcids 
fúlvics i àcids húmics de les aigües. Pot utilitzar-se combinada amb els adsorbents 
basats en carbó actiu o substituir-los.  

La resina, normalment s’empra en la forma clorur i la seva regeneració es fa amb una 
dissolució al 10% de NaCl, tot i que si s’addiciona un 1-2% NaOH l’eficiència del procés 
de regeneració augmenta.    

A-860: és una resina d’intercanvi aniònic forta de tipus I, és macroporosa i està 
composta d’una matriu acrílica. Aquesta matriu polimèrica té unes característiques 
excel·lents per a l’eliminació de la matèria orgànica de l’aigua, a banda d’una elevada 
eficiència en la seva regeneració. Per a dur a terme la regeneració serà necessari 
utilitzar NaOH en quantitats molt menors que en el cas de les resines basades en 
poliestirè. 

MN-200: és una resina del tipus macronet, que es caracteritza per disposar d’una 
estructura altament reticulada que dóna lloc a una superfície interna molt elevada d’uns 
1.000-1.500 m2/g, valors comparables als obtinguts amb el carbó actiu. La seva 
utilització és indicada per l’eliminació de molècules orgàniques d’elevat pes molecular. 
Aquesta resina presenta una matriu essencialment hidrofòbica i no té propietats per a 
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l’intercanvi iònic, de manera que el procés es pot veure afavorit per la presència 
d’electrolits a la fase aquosa.  

Un dels avantatges principals d’aquest material és que pot regenerar-se fàcilment i amb 
tècniques diferents.  

CA Filtrasorb F400: és un CA que presenta una superfície interna molt elevada, un 
ampli rang de mides de porus i pot ser reactivat. Té una gran eficiència i un llarg temps 
de vida. 

La seva aplicació principal és l’eliminació dels components orgànics de l’aigua (àcids 
húmics, contaminants orgànics, pesticides i microcontaminants).  

Les fitxes amb les descripcions tècniques per a cadascun dels materials sorbents 
anteriors es poden observar als apartats E.1, E.2, E.3 i E.4 de l’annex, respectivament. 

Per tal de poder comprovar quin dels possibles materials que s’han proposat tindria un 
millor comportament, s’han dut a terme proves a escala laboratori. Aquests assaigs es 
fan amb l’objectiu de:  

- Determinar el comportament dels materials sorbents i l’efecte d’aquests sobre 
alguns dels paràmetres de qualitat característics de l’aigua. 

- Fer una estimació de la capacitat d’eliminació de MON per cada material.  

- Trobar el material més adequat (resina, CA,...) per a realitzar el tractament.  

Les proves experimentals realitzades es poden dur a terme en “batch” o en continu. Els 
assaigs en reactors “batch” serveixen actualment com a punt de partida per al 
desenvolupament dels assaigs en continu i poden aportar dades de la cinètica dels 
processos, de les seves isotermes de càrrega,...   

D’altra banda, els experiments en continu permeten determinar les condicions d’operació 
i els paràmetres de disseny en condicions de flux dinàmiques mitjançant l’obtenció de les 
corbes de ruptura pels diferents sorbents. 

En el projecte s’ha decidit començar a treballar en continu, ja que s’ha considerat que en 
aquest cas treballar en “batch” no era adequat i hagués requerit un llarg període de 
temps per a observar els resultats de l’experiència. 

Per portar a terme la part experimental existien dues opcions pel que fa a l’aigua 
emprada com a alimentació: 
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- Agafar mostres d’aigua de la sortida del llac de l’Agulla i treballar directament amb 
aquestes. 

- Agafar mostres d’aigua de la sortida del llac de l’Agulla i sotmetre-les prèviament a 
un procés per a augmentar-ne la concentració de matèria orgànica i fer que aquesta 
sigui un valor determinat.  

En aquest projecte, s’ha cregut convenient treballar amb mostres el més reals possibles, 
ja que serà necessari fer un seguiment de la resta de paràmetres de qualitat de l’aigua 
per tal de comprovar l’efecte del procés en aquests paràmetres.  

Tot i que s’hagi decidit realitzar l’experiència amb quatre columnes independents per a 
cada sorbent, un possible tractament per a aplicar a un cas real, seria la combinació dels 
sorbents. Aquesta opció té l’avantatge d’ampliar la quantitat de matèria orgànica de tipus 
diferents que pot ser eliminada, ja que cadascun dels materials presenta unes propietats 
més adequades per a un tipus concret de matèria orgànica. 

6.1.2. Materials 

- Tubs d’assaig amb tap de rosca 

- Vasos de precipitats  

- Espàtula  

- Vidre de rellotge 

- Pipetes de simple i doble enrasat  

- Pipetes Pasteur 

- Bureta de 10 ml de tipus pistó 

- Provetes de 10, 50 i 150 ml 

- Peres de goma 

- Matraços aforats de 50 ml, 100 ml i 1 l 

- Columnes/xeringues   

- Xeringues de 5 ml 

- Filtres de Nylon de 0,45 µm 
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- Pots de plàstic 

- Tubs de teflon 

- Suports 

- Cronòmetre 

- Pipeta graduable Transferpette de 100-1000 µl 

- Pipeta graduable Pluriplet Kartell de 1-10 ml 

- Balança de precisió METTLER AE 240 

- Estufa 

- Campana extractora 

- Agitador rotatiu Heidolph REAX 2 

- Placa calefactora /agitadora de IKA LABORTECHNIK 

- Bomba peristàltica GILSON Minipuls 3 

- pH metre CRISON GLP 22 

- Conductímetre CRISON GLP 32 

- Sistema de purificació d’aigua: millipore MilliQ-Plus  

- Analitzador de Carboni Orgànic Total (TOC). SHIMADZU 5050A 

- Espectrofotòmetre UV/ VIS. SHIMADZU UV-1603 

- Plasma Acoplat Inductivament – Espectrometria de Masses (ICP- MS). PERKIN-
ELMER ELAN 6000 

6.1.3. Reactius 

- Materials sorbents: resina A-860, resina A-500P, resina MN-200, carbó actiu F400.  

- Acetonitril 

- Clorur de sodi  
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- Llana de vidre 

- Etanol 

- Àcid clorhídric diluït al 32% 

- Oxalat sòdic 

- Permanganat potàssic 

- Àcid sulfúric al 96-97% 

- Àcid nítric concentrat 

- Hidrogenftalat de potassi 

- Carbonat de sodi 

- Hidrogencarbonat de sodi  

6.2. Muntatge de les columnes 

El muntatge a escala laboratori que s’ha realitzat consisteix en quatre columnes, que a partir 
d’ara anomenarem C-1, C-2, C-3 i C-4, una per a cadascun dels materials que interessa 
estudiar. Dins de cada columna es troba el material sorbent empaquetat i l’aigua a tractar es 
fa circular a través d’elles mitjançant una bomba peristàltica. El sentit de circulació és 
ascendent; l’aigua entra per la base de la columna i es recull per la part superior. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix més uniformitat en el flux de l’aigua a través del sòlid. A la Figura 
6.2.1 s’observa un esquema d’una de les columnes utilitzades en el muntatge que s’ha dut a 
terme.  
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Figura 6.2.1 Esquema d’una columna utilitzada en el muntatge experimental 

 

L’equip que es requereix per a portar a terme l’experimentació, per a cadascun dels 
sorbents, es pot observar a la Figura 6.2.2,  i està format per: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.2 Esquema general del muntatge experimental realitzat a escala laboratori 

- Un dipòsit d’acumulació de l’aigua a tractar des d’on s’alimenta la columna (1). 

- Un sistema per impulsar l’aigua a tractar, que en aquest cas serà una bomba peristàltica 
(2). 
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- Una columna per a cadascun dels sorbents. Per simular les columnes es treballa amb 
xeringues de plàstic de 2,6 cm de diàmetre i un volum de 60 ml (3). El detall de les 
columnes es pot observar a la fotografia de la Figura F.6 de l’apartat F de l’annex.  

- Sistema de conducció e interconnexió entre els components que formen el muntatge. 

- Dipòsit per l’aigua a la sortida de la columna (4). 

A la Figura F.5 de l’apartat F de l’annex es pot veure una fotografia del muntatge real a 
escala laboratori.  

Abans de col·locar els materials sorbents a l’interior de les columnes, es du a terme un 
acondicionament d’aquests. En el cas de les resines, es procedeix a rentar-les en vasos de 
precipitats on afegim acetonitril i posteriorment es sotmeten a agitació durant uns 5 minuts 
per tal de solubilitzar i eliminar els possibles compostos orgànics que pugui contenir la resina 
i que podrien emmascarar els resultats de l’experiència. Després, es renten les resines amb 
aigua desionitzada i es posen a assecar a l’estufa a uns 60ºC.  

El CA, primer es fa passar a través d’un filtre per separar els fins que pugui haver-hi. A 
continuació, es renta el CA filtrat amb aigua desionitzada i un cop finalitzat aquest procés es 
posa a assecar a l’estufa a uns 60ºC. 

Un primer pas en el muntatge de les columnes, és la col·locació de fibra de vidre a la part 
inferior de la xeringa, per evitar que la resina o el CA obstrueixin la sortida o arribin a sortir. 
S’afegeix una quantitat similar de les tres resines i del CA a la columna corresponent i 
posteriorment, es posa fibra de vidre a la part superior de la columna. El farciment de les 
columnes es mostra a la Taula 6.2.1 : 

 

Columna Material 

C-1 Resina A-500P (Purolite) 

C-2 Resina A-860 (Purolite) 

C-3 
Macronet MN-200 

(Purolite) 

C-4 
Carbó actiu Filtrasorb F400 

(Chemviron Carbon) 

Taula 6.2.1 Material sorbent corresponent a cada columna 



Avaluació de sistemes d'eliminació de matèria orgànica natural d'aigües potables Pàg. 79 

 

Tal com s’ha comprovat en diversos articles de la bibliografia, normalment, quan es treballa 
amb columnes de materials sorbents, s’expressa el volum en volums de columna (BV). Per a 
cada material sorbent s’ha calculat el BV, és a dir el volum del llit de sorbent, tenint en 
compte el radi de la columna i la longitud que ocupa el material sorbent dins d’aquesta. Els 
resultats dels BV es mostren a la Taula 6.2.2. 

  

 
longitud 

(cm) 
radi columna 

(cm) 
BV (ml) 

Massa 
d’sorbent (g) 

Resina A-860 9,5 1,3 50 35,2 

Resina A-500P 9,0 1,3 48 32,0 

Resina MN-200 8,5 1,3 45 31,6 

CA F400 8,5 1,3 45 19,2 

Taula 6.2.2 Longitud, radi, BV i massa de sorbent de cada columna 

Per a les columnes C-1 i C-2, es necessari fer un pre-tractament que consisteix en fer passar 
per les columnes una dissolució al 10% de NaCl.  

El cabal de treball es fixa mitjançant la bomba peristàltica que fa circular l’aigua a través de 
les columnes en direcció ascendent mitjançant tubs de Teflon. En un principi, s’opta per 
treballar amb un cabal no molt elevat, uns 0,2 ml/min aproximadament. Per a realitzar un 
seguiment dels cabals, quan es recullen mostres es cronometra el temps que es triga a 
recollir un determinat volum d’efluent. 

Finalment, abans de començar a treballar amb la mostra d’aigua que ens interessa tractar, 
farem circular aigua desionitzada durant 24 hores per a comprovar que la mostra que es 
recull a la sortida de les columnes, al mesurar l’absorbància molecular no absorbeix a 254 
nm. 

Els experiments en columna es porten a terme a temperatura ambient. Tot i així, cal 
considerar que la temperatura és un important factor que pot influenciar en la quantitat de 
matèria orgànica que conté l’aigua. En conseqüència, les mostres recollides a la sortida de 
les columnes es guarden a la nevera del laboratori fins a la realització de les anàlisis. 

Els valors que s’han considerat inicials per a cadascun dels paràmetres van variant, ja que a 
mesura que s’ha acabat l’aigua del contenidor amb què es treballava, s’ha substituït el 



Pàg. 80  Memòria 

 

contenidor buit per un altre de ple contenint aigua que ha passat a ser la nova aigua 
d’alimentació. Així doncs, cada vegada que s’ha dut a terme un canvi en l’aigua 
d’alimentació, s’ha analitzat aquesta per a tenir els valors dels paràmetres corresponents.     

6.3. Metodologia d’anàlisi de l’aigua 

El contingut aproximat de MON en aigües potables és d’uns 2-10 mg/l, tot i que en alguns 
casos s’observen valors de fins a 15 mg/l. Aquesta MON té un ampli rang d’estructures 
químiques i de pesos moleculars. Aproximadament un 25% de la MON es pot caracteritzar 
correctament, aquest percentatge inclou els aminoàcids, àcids nuclèics, hidrats de carboni, 
àcids grassos i compostos fenòlics. En conseqüència la major part dels compostos queden 
sense caracteritzar. Segons les estimacions els compostos húmics representen un 50-70% 
de la MON. A conseqüència de la heterogeneïtat de la MON, serà preferible expressar el 
contingut en termes de concentració de carboni orgànic total (TOC) o de carboni orgànic 
dissolt (DOC).     

6.3.1. Recollida de mostres 

Quan es tracta de recollir mostres s’ha de procurar que aquestes siguin el més 
representatives possible. És important que s’utilitzin contenidors de vidre en el cas que es 
treballi amb compostos orgànics. En aquest cas les mostres es recolliran en un punt de 
l’ETAP adequat, que es pot observar a la Figura F.4 de l’annex, i es col·locaran en 
contenidors de polietilè ja que les quantitats d’aigua per recollir són massa elevades per 
col·locar-les en contenidors de vidre. Les mostres recollides a la sortida de les columnes del 
muntatge a escala laboratori, per a la seva posterior anàlisi, s’han conservat en pots de vidre 
ambre i refrigerades a uns 5ºC.  

6.3.2. Metodologia d’anàlisi d’alguns paràmetres de qualitat de l’aigua 

En la Taula 6.3.2.1 es mostren les concentracions màximes admissibles (MAC) dels 
paràmetres de qualitat més importants per a les aigües potables. Dins d’aquesta taula, els 
paràmetres es troben dividits en diversos grups, com per exemple: A) indicadors 
organolèptics, B) indicadors fisicoquímics, C) indicadors indesitjables en quantitats 
excessives, D) indicadors de substàncies tòxiques, E) indicadors microbiològics i F) 
indicadors essencials de presència. 

En aquest projecte, s’ha considerat necessari fer un seguiment d’alguns dels paràmetres de 
qualitat més importants (pH, conductivitat, duresa, alcalinitat,...) per a determinar el possible 
efecte que el pas de l’aigua a través de les columnes pot tenir sobre aquests paràmetres. 
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De totes maneres, els valors que apareixen en aquesta taula seran simplement indicatius i 
no s’hauran de complir ja que s’ha de tenir en compte que els valors que es mesuren a la 
sortida del muntatge del laboratori s’assimilen als valors a la sortida de l’etapa de tractament 
d’eliminació de la MON. En conseqüència, abans de la sortida de l’ETAP es duran a terme 
altres tractaments per a ajustar aquests valors als que estableix la normativa referent a les 
aigües potables. Tot i així, l’estudi comparatiu dels valors d’aquests paràmetres de l’aigua en 
una etapa prèvia al seu pas per les columnes respecte als que s’observen després del 
tractament, pot donar una idea de les necessitats d’acondicionament de l’aigua que es 
derivaran de l’aplicació del tractament en qüestió i pot inclinar l’elecció cap a una de les 
opcions estudiades. 

 

Taula 6.3.2.1 Concentracions màximes admissibles d’alguns dels paràmetres de qualitat en 
aigües potables 

6.3.2.1. Determinació del pH 

És una mesura del potencial elèctric que es crea en la membrana d’un electrode de vidre i és 
funció de l’activitat dels ions hidrogen a ambdós costats de la membrana. Es determina 
mitjançant un pH-metre i un elèctrode combinat prèviament calibrat amb solucions patró 
Crison de pH 7.00, 4.01 i 9.21. 
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Tal com es pot observar en la Taula 6.3.2.1, el pH adequat per a les aigües potables es troba 
entre 6,5-8,5. 

6.3.2.2. Determinació de la conductivitat 

Es determina la conductivitat de les mostres mitjançant un conductímetre. Aquest 
conductímetre consisteix en un pont de Wheatstone i una cèl·lula de conductivitat per a 
determinar la conductivitat elèctrica per comparació, a la mateixa temperatura de la mostra i 
d’una solució valorada de clorur potàssic, referint els resultats a 25ºC [61].  

Aquest conductímetre ha d’estar prèviament calibrat amb patrons Crison 1413 µS/cm i 12,88 
mS/cm. 

El valor màxim admissible de conductivitat per a aigües potables és de 400 µS/cm, tal com 
mostra la Taula 6.3.2.1. 

6.3.2.3. Determinació de l’alcalinitat 

L’alcalinitat es defineix com la capacitat de l’aigua per acceptar ions H+, és una mesura de la 
capacitat neutralitzadora àcida [60]. En una aigua on només hi hagi carbonats i a pH~7, es 
defineix com: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]−−+−−− +≈−++= 3
2

33
2

3 22 HCOCOHHCOCOOHAlc           (Reac. 6.3.2.1.1) 

La determinació de l’alcalinitat en l’aigua habitualment es fa per valoració àcid-base directa, 
emprant com a valorant un àcid fort, normalment HCl. S’empra taronja de metil com a 
indicador, que vira en l’interval de pH 4-5. El valor d’alcalinitat que s’obté s’expressa en mg/l 
de CaCO3.  

En l’aigua potable aquest valor ha d’oscil·lar entre 50-200 mg/l. Segons la Taula 6.3.2.1 el 
valor d’alcalinitat mínim per a les aigües potables de consum humà és de 30 g/m3 de HCO3

-
. 

En aquest projecte s’ha dut a terme un control de l’alcalinitat de l’aigua d’entrada a les 
columnes durant els primers mesos i, de manera puntual, com a seguiment del procés, a 
algunes de les mostres recollides a la sortida de les columnes del muntatge. 

6.3.2.4. Determinació de la duresa (concentració de calci i magnesi) 

Es coneix com duresa total la suma de les concentracions de calci i magnesi expressades en 
mg de CaCO3/l. Dins de la duresa es pot diferenciar entre la duresa carbonat (temporal), que 
es pot eliminar per ebullició, i la duresa no-carbonat (permanent), que no es pot eliminar per 
ebullició.    
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A partir de la Taula 6.3.2.1, s’observa que el valor de duresa mínim per a les aigües potables 
de consum humà és de 60 g/m3 de CaCO3. 

Per a obtenir aquest paràmetre s’ha decidit determinar el contingut de Ca i de Mg per 
espectroscopia d’emissió atòmica amb plasma induït per acoplament (ICP). Aquest mètode 
consisteix en aconseguir que els àtoms es trobin en un estat excitat mitjançant  el seu pas a 
través d’un atomitzador. Aquest sistema atomitzador pot ser de segons diverses tècniques:  

1) Tèrmica: presenta l’inconvenient de què el nombre de compostos a determinar es 
veu reduït perquè és difícil assolir els valors de T tan alts que es requereixen. 

2) Elèctrica: té la desavantatge de què és molt complicat que la guspira que es 
produeixi sigui sempre igual. 

3) Plasma: s’empra un gas ionitzat elèctricament neutre que es troba confinat per un 
camp electromagnètic per a crear el plasma. Per a obtenir el plasma, es fa servir un 
generador de radiofreqüència que dóna lloc a la guspira inicial que ionitza el gas. 
Posteriorment, els electrons ionitzats fan que la resta d’electrons es vagin ionitzant.  

En aquest cas el sistema atomitzador amb què es treballarà serà el 3), ja que es tracta de la 
tècnica ICP. Aquesta tècnica presenta els següents avantatges: 

- Evita moltes interferències i es poden determinar diversos elements alhora. 

- És vàlida per a la determinació de tots els metalls i de gairebé tots els no metalls. 

- Presenta un rang de linealitat molt ample (per a concentracions altes i baixes).  

Aquesta anàlisi ha estat realitzada seguint la Norma UNE-EN ISO 11885:1996 que es troba 
a l’apartat G.3 de l’annex. Els valors que s’obtenen s’expressen en mol/l de Ca i de Mg, així 
doncs, serà necessari convertir-los a mg CaCO3/l. 

No serà possible determinar l’evolució de la duresa (sumatori de les concentracions de  Ca i 
de Mg) respecte la duresa inicial ja que no es disposa del valor de la concentració inicial de 
Mg ni de la duresa inicial. Així doncs, només es pot comparar el valor de la concentració de 
Ca que s’analitzarà de manera puntual al llarg de l’experiment. 

6.3.3. Metodologia d’anàlisi de la MON 

Tradicionalment, els mètodes que es fan servir per a analitzar la MON es basen en les seves 
propietats espectrofotomètriques en termes d’absorció de la llum i fluorescència.    
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6.3.3.1. Determinació del TOC 

El Carboni Orgànic Total4 (TOC) és una mesura del contingut de carboni de la matèria 
orgànica dissolta o no dissolta present en l’aigua. Aquesta tècnica permet determinar el TOC 
a partir de la diferència entre els valors de Carboni Total5 (TC) i Carboni Inorgànic6 (IC) 
mesurats.  

Aquest mètode permet detectar continguts de carboni total de mostres sempre que aquest 
valor estigui comprès entre 50 ppb i 4000 ppm.  

La mesura del Carboni Total (TC) es realitza mitjançant la injecció de la mostra a l’interior del 
tub de combustió que conté el catalitzador per l’oxidació i que s’escalfa fins a uns 680ºC. 
D’aquesta manera, tot el carboni que es troba a la mostra es converteix en diòxid de carboni 
que posteriorment, és conduït en un corrent d’aire d’alta puresa fins a un detector de IR. La 
senyal que emet el detector és directament proporcional a la concentració de Carboni Total 
(TC) de la mostra inicial. 

El Carboni Inorgànic (IC) es mesura injectant la mostra a l’interior d’un recipient en el qual 
entra en contacte amb un medi molt àcid. Així, s’aconsegueix que tot el carboni inorgànic del 
tipus carbonat i hidrogencarbonat reaccioni donant lloc a diòxid de carboni que serà mesurat 
seguint la mateixa metodologia que en el cas anterior.   

Com a pas inicial abans de realitzar les mesures de les mostres caldrà calibrar l’aparell. Es 
faran 4 patrons de concentracions diferents a partir d’una dissolució mare de TC de 1000 
ppm i 4 patrons més amb una altra dissolució mare de IC de 1000 ppm.  

                                                 

 

 

4 Carboni Orgànic Total: suma del carboni orgànic contingut en la matèria dissolta i en suspensió de 
l’aigua. També es consideren els cianats, els tiocianats i el carboni elemental. 

5 Carboni Total (TC): quantitat de carboni continguda a l’aigua en forma de carboni orgànic, inorgànic i 
elemental.  

6 Carboni Inorgànic (IC): suma del carboni present a l’aigua en forma de carboni elemental, diòxid de 
carboni total, monòxid de carboni, cianurs, cianats i tiocianats. La majoria dels instruments de 
mesura de TOC detecten com a IC només el CO2 format a partir dels hidrogencarbonats i carbonats. 
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En la Figura 6.3.3.1.1 es mostra la vista frontal de l’aparell utilitzat per a la mesura del TOC, 
el TOC-5050A de Shimadzu [57]. 

 

Figura 6.3.3.1.1 Vista frontal de l’interior de l’aparell TOC-5050 

Aquesta anàlisi ha estat realitzada seguint la Norma UNE-EN 1484 que es troba a l’apartat 
G.1 de l’annex. 

Un altre mètode alternatiu per a calcular el TOC mitjançant el mateix aparell consisteix en 
mesurar el NPOC (Carboni Orgànic No Purgable) i es du a terme acidificant la mostra abans 
d’introduir-la a l’aparell afegint-hi unes gotes d’àcid sulfúric concentrat. Un cop a l’aparell, la 
mostra es sotmet a un bombolleig automàtic amb aire d’elevada puresa per tal 

d’eliminar el contingut de IC prèviament a la mesura de la concentració de TC. Així doncs, el 
valor de concentració que s’obté amb aquesta metodologia es pot considerar com a TOC, tot 
i que es decideix anomenar-lo NPOC per a diferenciar-lo del valor obtingut mitjançant la resta 
entre el TC i el IC. El NPOC fa referència al carboni orgànic no volàtil i indica el carboni 
orgànic no volàtil que no pot ser eliminat per evaporació durant el bombolleig, mentre que el 
carboni orgànic que és evaporat durant aquest procés es coneix com Carboni Orgànic 
Purgable (POC). La calibració de l’aparell, en aquest cas, serà anàloga a l’anterior, però 
només caldrà fer els patrons de diferents concentracions a partir de la dissolució mare de 
TC. 

En aquest projecte, s’ha començat a treballar utilitzant el primer mètode de mesura del TOC, 
basat en la diferència entre el TC i el IC. A partir dels resultats obtinguts s’ha arribat a la 
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conclusió que quan els valors de IC i de TOC no són d’un ordre de magnitud comparable 
aquest mètode no és el més adequat ja que dóna lloc a importants errors en les mesures. 
Així doncs, s’ha decidit canviar la metodologia de determinació del TOC i s’ha passat a 
mesurar-lo a partir del NPOC. 

6.3.3.2. Espectrofotometria d’absorció molecular  

Aquesta tècnica s’aplica per a determinar compostos que absorbeixen radiació 
electromagnètica i es basa en la detecció de les transicions electròniques, és a dir, la 
promoció d’electrons d’un nivell d’energia a un altre [58]. Aquesta transició dels electrons a 
estats superiors es dóna gràcies a l’absorció de part del feix de llum incident. L’absorció 
acostuma a observar-se com una banda denominada envolvent o pic.  

La quantitat de llum absorbida és proporcional a la quantitat de medi absorbent que hi hagi 
present, i és independent de la intensitat de la radiació incident. Aquest comportament es 
descriu amb la llei de Lambert-Beer (Eq. 6.3.3.2.1): 

l..
0

C
I
ILogA λ=








−=        (Eq. 6.3.3.2.1) 

On:  

A: absorbància 

I: intensitat de la llum monocromàtica una vegada ha atravessat la mostra 

I0: intensitat de la llum monocromàtica incident 

λ : absortivitat molar (l.cm-1.mol-1) 

C: concentració del solvent (mol.l-1) 

l : recorregut òptic (cm) 

La radiació de la lámpara UV és policromàtica, per tant serà necessari convertir-la en 
monocromàtica fent-la passar a través d’una xarxa de difracció, ja que de no ser així, no es 
compliria la llei de Lambert-Beer. A la Figura 6.3.3.2.1 es pot observar un esquema d’un 
espectrofotòmetre convencional de feix simple. 
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Figura 6.3.3.2.1 Esquema d’un espectrofotòmetre convencional de feix simple 

 

Els analits que ens interessa analitzar són compostos orgànics, per la qual cosa es treballarà 
en la zona de l’espectre de UV (entre 10 i 400 nm) i visible (entre 400 i 800 nm) i s’utilitzarà 
una cubeta de quars. A la Taula 6.3.3.2.1 es poden observar diversos exemples de bandes 
d’absorció característiques de molècules orgàniques. Els compostos orgànics insaturats 
presenten una absorbància més gran a mesura que augmenta la presència d’instauracions. 

 

Taula 6.3.3.2.1 Exemples de bandes d’absorció  característiques de molècules orgàniques 

En aquest projecte, tal com es recomana a la bibliografia que fa referència a l’anàlisi de 
compostos orgànics en aigües [59], s’ha decidit treballar amb dues longituds d’ones 
diferents: 254 nm i 272 nm. Per tal de contrastar aquesta decisió s’ha elaborat un patró de 
concentració coneguda (5 ppm) amb higrogenftalat de potassi i s’ha fet un espectre a un 
rang de longitud d’ona entre 220 nm i 280 nm, tal com es mostra a la Figura 6.3.3.2.2. En 
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aquesta figura s’observa que a la zona en qüestió apareix un lleuger augment de 
l’absorbància de la mostra.  

 

Figura 6.3.3.2.2 Espectre d’absorció molecular entre 220 i 280 nm 

6.3.3.3. Determinació de l’índex de permanganat7 

Aquesta anàlisi és comú en l’avaluació de la qualitat d’aigües potables i aigües naturals. El 
mètode consisteix en la valoració de les substàncies presents a l’aigua, oxidables pel 
permanganat potàssic. Aquest mètode no dóna el valor de la quantitat total de MO, ja que en 
les condicions en què es realitza l’assaig no tota la matèria orgànica s’oxida, és a dir, 
l’oxidació és incompleta. A més, tampoc s’inclou en el resultat la matèria volàtil que s’evapora 
abans de l’addició del permanganat. 

El mètode es realitza escalfant certa quantitat de la mostra en presència d’àcid sulfúric i 
permanganat potàssic durant un període de temps determinat (10 min). Una fracció del 
permanganat es redueix per acció de la matèria oxidable present a la mostra. Finalment, es 
determina el permanganat consumit per addició de una solució d’oxalat sòdic en excés 
seguida d’una valoració amb permanganat.  

                                                 

 

 

7 Índex de permanganat (de l’aigua): concentració màssica d’oxigen equivalent a la quantitat d’ió 
permanganat consumida quan una mostra d’aigua es tracta amb aquest oxidant en condicions 
definides. 
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Per emprar aquest mètode es recomana que l’índex de permanganat de l’aigua sigui 
superior a 0,5 mg/l. 

Aquesta anàlisi ha estat realitzada seguint la Norma UNE-EN ISO 8467:1993 que es troba a 
l’apartat G.2 de l’annex.  

La determinació de l’índex de permanganat s’ha realitzat només en moments puntuals 
d’aquest projecte per a confirmar els resultats obtinguts amb els altres mètodes i conèixer 
així, la correcta evolució del procés. 

6.4. Discussió dels resultats obtinguts 

A continuació es mostren els resultats dels experiments que s’han realitzat per cadascun 
dels materials sorbents que s’han estudiat.  

6.4.1. Recull de les dades analítiques de les aigües d’alimentació 

En la Taula 6.4.1.1 es mostren els paràmetres de qualitat més importants analitzats per a les 
aigües d’alimentació (A), així com els diferents paràmetres de control de la quantitat de MON 
continguda a l’aigua.  

DATA 
INICIAL A (254nm) A (272nm)

TOC0 

(ppm)
Oxidabilitat 

(ppm O2)
pH0

Conductivitat0 

(µS/cm)
Ca0 (ppm)

Alcalinitat0 

(mgCaCO3/l)

A1 23/12/2004 0,051 0,05 1,5 2,993 8,35 527 89,099 184,5
A2 11/01/2005 0,051 0,051 1,51 2,641 8,55 649 86,765 184,5
A3 25/01/2005 0,051 0,051 1,51 2,641 8,55 649 86,765 184,5
A4 04/02/2005 0,052 0,051 1,41 4,69 8,25 391 79,64 172,2
A5 15/02/2005 0,052 0,051 1,41 4,69 8,25 391 79,64 172,2
A6 02/03/2005 0,035 0,033 1,22 2,852 8,26 508 93,984 132,25
A7 17/03/2005 0,085 0,078 1,84 3,085 8,01 523 83,437 114,55
A8 30/03/2005 0,11 0,088 1,96 4,317 8,05 480 89,794 120,7
A9 07/04/2005 0,054 0,052 2,185 3,385 8,34 504 - -
A10 14/04/2005 0,053 0,046 3,273 3,385 8,43 484 - -
A11 25/04/2005 0,064 0,062 2,445 4,091 8,2 524 - -
A12 28/04/2005 0,078 0,075 3,1 3,573 8,25 498 - -
A13 05/05/2005 0,092 0,088 3,46 4,601 8,37 447 - -
A14 11/05/2005 0,085 0,08 2,42 4,579 8,32 502 - -
A15 20/05/2005 0,089 0,084 2,732 3,273 8,33 471 - -
A16 26/05/2005 0,123 0,115 2,708 4,03 8,42 411 - -  

Taula 6.4.1.1 Recull de dades analítiques de les diferents aigües emprades com a 
alimentació 
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6.4.2. Evolució d’alguns paràmetres de determinació de la qualitat de l’aigua 

A l’apartat H.1 de l’annex s’adjunten dues taules per cadascun dels sorbents, on es recullen 
els resultats de les diferents anàlisis realitzades per a la determinació de la qualitat de l’aigua. 

La primera taula conté els valors de la concentració de carboni inorgànic (IC), de la 
concentració de Ca i de la concentració de Mg analitzats a la sortida de les columnes. Els 
valors de IC s’han obtingut a partir de la mesura del TOC. Els valors de la concentració de 
Ca i de Mg s‘obtenen amb la tècnica de ICP expressats en mol/l i posteriorment es 
transformen a mg CaCO3/l. Aquestes anàlisis només s’han realitzat durant els tres primers 
mesos des de l’inici de l’experiment. 

En la segona taula es mostren els valors mesurats de conductivitat i de pH en l’aigua a la 
sortida de les columnes així com la relació entre aquests valors i els valors inicials de l’aigua 
d’entrada. 

A la Figura 6.4.2.1 i la Figura 6.4.2.2 es pot veure l’evolució de la relació pH/pH0 i 
conductivitat/ conductivitat0,  respectivament per a cadascun dels sorbents.  

 

 

Figura 6.4.2.1 Evolució dels valors de pH respecte als valors de pH inicials en funció del 
volum d’aigua que ha circulat a través de la columna 
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Figura 6.4.2.2 Evolució dels valors de conductivitat a la sortida respecte als valors inicials en 
funció del volum d’aigua que ha circulat a través de la columna 

A la Figura 6.4.2.1 es mostra l’evolució de les variacions del pH a la sortida de les columnes 
respecte als valors de l’aigua d’alimentació (pH/pH0). Es pot afirmar que els valors no es 
veuen alterats, és a dir, que la circulació a través dels sorbents en les columnes provoca 
unes modificacions mínimes en el valor del pH de l’aigua.  

A la Figura 6.4.2.2 es mostra l’evolució de la conductivitat a la sortida de les quatre columnes 
del muntatge respecte la conductivitat de l’aigua d’alimentació (Cond/Cond0). Les variacions 
observades d’aquests valors són pràcticament imperceptibles. 

De la mateixa manera, a partir de les anàlisis que s’han realitzat al laboratori es determina 
que l’efecte dels quatre sorbents sobre l’alcalinitat de l’aigua és poc significatiu. Aquesta 
mínima variació dels valors d’alcalinitat és coherent amb els canvis mínims que s’observen 
en els valors de pH. En la Taula A.1 de l’annex, s’observen els valors referents a l’alcalinitat a 
l’entrada de l’ETAP. 

Pel que fa a l’efecte en les concentracions de Ca i de Mg, el sumatori de les quals es 
relaciona amb la duresa de l’aigua, no es disposa del valor de la concentració de Mg a 
l’entrada de les columnes. Així doncs, només es pot comparar el valor de la concentració de 
Ca. El valor inicial oscil·la entre els 70 i 90 ppm mentre que el valor mesurat a la sortida de 
les columnes és d’uns 80-95 ppm. En conseqüència, la variació sobre el valor de la 
concentració de Ca és poc significatiu. El control de l’evolució d’aquest paràmetre s’ha 
realitzat en dies puntuals i només durant els tres primers mesos de treball al laboratori. 
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Com a conclusió de l’anàlisi de l’evolució dels paràmetres de qualitat de l’aigua comentats 
anteriorment, es pot confirmar que els materials sorbents utilitzats en el muntatge 
experimental no provoquen efectes importants sobre els paràmetres controlats. 

6.4.3. Evolució de l’eficiència de l’eliminació de la MON mitjançant processos 
de sorció 

En les taules H.2.1, H.2.2, H.2.3 i H.2.4 de l’apartat H de l’annex es mostra l’evolució de 
diversos paràmetres, relacionats amb el contingut de matèria orgànica respecte als valors 
inicials de l’aigua d’alimentació, al llarg del temps per a cadascun dels sorbents.  

Per a cadascun dels sorbents, s’ha graficat l’evolució de la relació A/A0 (absorbància de 
l’aigua a la sortida respecte l’absorbància de l’aigua d’entrada) a 254 nm i a 272 nm en funció 
del volum d’aigua que ha passat a través de la columna. També es mostra una figura on es 
pot veure la comparació de l’evolució de A/A0 a 254 nm i de TOC/TOC0 en funció del volum 
d’aigua que ha passat a través de la columna. 

Aquests tres paràmetres representats s’han considerat els més importants a l’hora d’avaluar 
l’eficiència d’operació dels diferents materials. 

A l’hora de representar les gràfiques s’ha tingut en compte l’error associat als diferents 
mètodes. Aquest error és una estimació que s’ha realitzat tenint en compte que es treballa 
amb valors que provenen del quocient de valors experimentals, que individualment ja 
comporten un error. Així en el cas de la determinació del TOC es prendrà un error del 7% 
mentre que per l’adsorbància l’error que s’agafarà és del 3%. 
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- Resina d’intercanvi aniònic A-860 

 

Figura 6.4.3.1 Evolució de l’absorbància a 254 nm i 272 nm a la sortida de la columna A-860 
respecte els valors inicials en funció del volum d’aigua que ha circulat a través de la columna 
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Figura 6.4.3.2 Evolució de l’absorbància a 254 nm i del TOC a la sortida de la columna A-860 
respecte els valors inicials en funció del volum d’aigua que ha circulat a través de la columna 

A la Figura 6.4.3.1 es representen les variacions en l’absorbància entre la sortida de la 
columna i l’aigua d’alimentació (A/A0) a 254 nm i a 272 nm, que  tal com es pot veure, no 
presenten diferències significatives. Al final del projecte, l’eliminació de MON per part de la 
columna encara és superior al 70% de la quantitat total que conté l’aigua d’entrada. 

A partir de la Figura 6.4.3.1 es pot determinar que fins a un volum d’aigua d’uns 300 BV, 
l’eliminació de la matèria orgànica de l’aigua per part de el sorbent és propera al 100%. A 
partir d’aquest valor de volum s’observa un increment de la quantitat de matèria orgànica 
present a l’aigua a la sortida de la columna. 

De la Figura 6.4.3.2, es pot extreure la mateixa idea que s’ha exposat anteriorment. En 
aquesta figura també s’observa un important augment del valor de TOC/TOC0 per valors de 
volum per damunt dels 450 BV.  
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- Resina d’intercanvi aniònic A-500P 

 

Figura 6.4.3.3 Evolució de l’absorbància a 254 nm i 272 nm a la sortida de la columna A-
500P respecte els valors inicials en funció del volum d’aigua que ha circulat a través de la 
columna 
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Figura 6.4.3.4 Evolució de l’absorbància a 254 nm i del TOC a la sortida de la columna A-
500P respecte els valors inicials en funció del volum d’aigua que ha circulat a través de la 
columna 

En la Figura 6.4.3.3 es mostren els punts que corresponen a la variació de l’absorbància 
entre la sortida de la columna i l’aigua d’alimentació (A/A0) a 254 i a 272 nm, entre els quals 
no s’observen diferències remarcables. Tal com en el cas anterior, l’eliminació de MON per 
part del sorbent al final del projecte és superior al 70%. 

Anàlogament al cas de la resina aniònica A-860, l’eliminació de la matèria orgànica que 
conté l’aigua és propera al 100% fins arribar a un volum d’aigua tractada d’uns 450 BV. A 
partir d’aquest valor, s’observa un increment força constant del valor de A/A0, és a dir, que a 
mesura que va passant aigua a través de la columna aquesta es troba més propera a la seva 
saturació. 

De la Figura 6.4.3.4 cal comentar que l’evolució de TOC/TOC0, tal com ha passat en el cas 
de la columna de resina A-860, pateix una pujada dels valors molt més pronunciada a partir 
dels 450 BV de volum d’aigua tractada.    
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- Resina macronet MN-200 

 

Figura 6.4.3.5 Evolució de l’absorbància a 254 nm i 272 nm a la sortida de la columna MN-
200 respecte els valors inicials en funció del volum d’aigua que ha circulat a través de la 
columna 
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Figura 6.4.3.6 Evolució de l’absorbància a 254 nm i del TOC a la sortida de la columna MN-
200 respecte els valors inicials en funció del volum d’aigua que ha circulat a través de la 
columna 

Tal com en els casos anteriors, no s’observen diferències significatives entre els valors 
corresponents a la variació de l’absorbància entre la sortida de la columna i l’aigua 
d’alimentació (A/A0) a 254 nm i a 272 nm, respectivament (Figura 6.4.3.5). Al final del 
projecte, l’eliminació que s’observa de MON a la sortida de la columna és d’un 60% 
aproximadament. 

A partir de la Figura 6.4.3.5 es dedueix que per aquest sorbent l’eliminació de la MON no és 
tan efectiva com pels sorbents anteriors. En els mostrejos realitzats al principi de 
l’experiència destaca la presència d’una quantitat de MON força elevada. Una conclusió que 
s’extreu d’aquest fet, és que aquest sorbent, per les seves característiques i propietats 
diferencials, no és capaç d’eliminar algun tipus de MON que en els altres casos si que 
s’elimina. A partir d’uns 450 BV s’observa un augment de la quantitat de MON a la sortida de 
la columna, que indica que aquesta va perdent eficiència. De totes maneres, el procés de 
saturació d’aquest material és força lent ja que no es detecta una pèrdua d’eficiència gaire 
destacada respecte a l’inici de l’experiència. En definitiva, tot i que l’eficiència en l’eliminació 
de la MON d’aquest material és menor que la dels materials anteriors, el seu comportament 
al llarg del procés és bo i per tant, no es descarta encara que pugui ser utilitzat en el disseny 
del tractament final. 
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En la Figura 6.4.3.6, s’observa un important augment del valor de TOC/TOC0 per a valors de 
volum per damunt dels 450 BV.  

 

- Carbó actiu Filtrasorb F400 

 

Figura 6.4.3.7 Evolució de l’absorbància a 254 nm i 272 nm a la sortida de la columna CA 
F400 respecte els valors inicials en funció del volum d’aigua que ha circulat a través de la 
columna 
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Figura 6.4.3.8 Evolució de l’absorbància a 254 nm i del TOC a la sortida de la columna CA 
F400 respecte els valors inicials en funció del volum d’aigua que ha circulat a través de la 
columna 

Les variacions en l’absorbància entre la sortida de la columna i l’aigua d’alimentació (A/A0) a 
254 nm i a 272 nm no presenten diferències significatives, tal com es pot veure a la Figura 
6.4.3.7.  

A partir de la Figura 6.4.3.7 es pot determinar que fins a un volum d’aigua d’uns 650 BV, 
l’eliminació de la matèria orgànica de l’aigua per part de l’adsorbent és propera al 100%. A 
partir d’aquest valor de volum, l’adsorbent comença a perdre la seva capacitat d’adsorció i 
augmenta la quantitat de matèria orgànica present a l’aigua a la sortida de la columna. 
Aquest augment és molt més pronunciat que en els altres sorbents, és a dir, el seu procés de 
saturació es dóna més ràpidament. Al final del projecte, l’eliminació de MON es troba al 
voltant d’un 50- 55% de la quantitat total que entra amb l’aigua. 

De la Figura 6.4.3.8, també s’observa un important augment del valor de TOC/TOC0 per a 
valors de volum per damunt dels 450 BV.  

De manera general, per tots els sorbents, destaca el fet que la relació TOC/TOC0 mostra una 
tendència a l’augment més marcada a mesura que el volum d’aigua tractada és major. En el 
cas de l’absorbància, tot i que la tendència és la mateixa, el procés es dóna de manera més 
suavitzada. Aquest fenomen pot portar a pensar que quan es van saturant els sorbents es 



Avaluació de sistemes d'eliminació de matèria orgànica natural d'aigües potables Pàg. 101 

 

deixen d’eliminar les fraccions de MON que presenten un menor valor d’absorbància a 254 
nm i 272 nm. Així, les fraccions de MON que són eliminades són les que tenen un valor 
d’absorbància a 254 nm i 272 nm més elevat, principalment les de tipus aromàtic i per tant, 
les que tenen associat un potencial de formació de subproductes de desinfecció més alt. A 
més, cal tenir en compte que el TOC és una mesura quantitativa de la MON continguda a 
l’aigua mentre que l’absorbància a 254 nm i 272 nm és un mètode de tipus semi-quantitatiu. 

La presència de pics anòmals en els valors de TOC, que surten de la tendència general de 
les gràfiques, ve donada pel fet de treballar amb un rang de valors molt baixos i on, per tant, 
es poden donar errors de major magnitud. 

En les gràfiques de les figures anteriors, s’observen canvis en les tendències, com per 
exemple augments marcats i disminucions pronunciades, que poden ser donades per la 
variació del valor de concentració de TOC de l’aigua d’alimentació que entra al sistema. 
Destaca el fet que en el cas d’augmentar aquest valor de TOC, en la figura es produeix un 
augment del valor de la relació A/A0. Quan el valor de TOC de l’aigua d’entrada disminueix, 
el fenomen que s’observa és el contrari del que s’ha comentat anteriorment. Això s’explica 
perquè el material sorbent elimina una quantitat concreta de MON, que no depèn de la 
quantitat de MON de l’entrada. En conseqüència, els valors que s’obtenen de la relació entre 
els paràmetres de determinació de la quantitat de MON a l’entrada i a la sortida es veuen 
directament afectats per la variabilitat de l’aigua d’entrada, donant-se valors d’aquesta relació 
més elevats quan el contingut de MON que arriba a les columnes és major i viceversa. 

Per les resines aniòniques A-860, A-500P i pel CA F400 es pot afirmar que quan el material 
sorbent encara no ha perdut la seva capacitat de sorció, s’elimina pràcticament la totalitat de 
la MON present a l’aigua. En canvi, en el cas de la macronet MN-200, existeix una part de la 
MON que no pot ser eliminada. Un tema en el qual seria interessant aprofundir és el tipus de 
MON que són capaços d’eliminar els diferents sorbents i l’existència d’una major sorció 
d’algun tipus concret de matèria orgànica. Per fer-ho, caldria fraccionar i caracteritzar la MON 
que conté l’aigua a base de processos que són molt complicats.  

6.4.4. Càlcul de la capacitat de sorció dels diferents sorbents 

Un paràmetre característic que s’ha de determinar experimentalment és la capacitat de 
sorció fins a la saturació, per cadascun dels materials estudiats. Per a calcular aquest 
paràmetre es pot fer a partir de les gràfiques on es representa A/A0 a 254 nm en funció del 
volum d’aigua que ha passat a través del sorbent per a cadascun dels materials.  

Primerament, es dividirà la figura en diferents zones en funció de la tendència que mostri 
aquesta i del valor de TOC de la mostra d’aigua d’alimentació. La fórmula que permetrà 
obtenir el valor aproximat de la capacitat és: 
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A més, caldrà tenir en compte que a les gràfiques es representa el volum d’aigua en BV i en 

aquest cas interessa tenir-lo en litres per a obtenir finalment la capacitat en 
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- Resina d’intercanvi aniònic A-860 

En el cas de la resina A-860, a partir dels valors que apareixen a la Taula 6.2.2, s’obté:  
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- Resina d’intercanvi aniònic A-500P 

En el cas de la resina A-500P el càlcul de la capacitat serà el següent: 
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- Resina macronet MN-200 

El càlcul de la capacitat per la resina macronet MN-200 serà el següent: 
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- Carbó actiu Filtrasorb F400 

En aquest cas, la capacitat d’adsorció de la columna fins a la seva saturació és: 
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Els valors de capacitat de càrrega obtinguts fins al final del projecte mostren que el sorbent 
amb una major capacitat de sorció és el carbó actiu, ja que aquest valor és força superior als 
de la resta de sorbents. Això ve donat pel fet que aquest material presenta una eliminació de 
la MON continguda a l’aigua pràcticament del 100% fins a arribar a un volum d’aigua tractada 
molt elevat.  

El sorbent que ha mostrat una menor capacitat de sorció és la resina MN-200. La causa 
d’aquest comportament és el fet que en les etapes inicials del procés no es dóna una 
eliminació efectiva de la MON, sinó que s’observa una elevada presència de MON. Tal com 
s’ha comentat anteriorment, es creu que aquest sorbent, per les seves característiques i 
propietats diferencials, no és capaç d’eliminar algun tipus de MON que altres sorbents dels 
estudiats si que eliminen. 

Respecte als valors de capacitat de sorció de les resines d’intercanvi aniònic A-860 i A-500P, 
destaca que la capacitat de la segona és bastant superior a la de la primera. De fet, la 
capacitat de sorció de la A-860 és similar a la de la MN-200, ja que l’eliminació de la MON en 
les etapes inicials per part de la A-860 no tampoc és molt efectiva i es detecta una presència 
considerable de MON. 

Per poder tenir una idea de la fase del procés de saturació en la qual es troben els materials, 
es pot agafar la referència del CA F400, que per a l’adsorció de microcontaminants com 
l’antracita i el toluè en concentracions de l’ordre d’ 1 mg/l, té una capacitat d’adsorció entre 
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15- 85 mg/g, tal com es pot veure a l’apartat E de l’annex on es mostren les característiques 
tècniques dels sorbents. Si comparem aquests valors amb el que s’ha calculat per a la 
columna del muntatge experimental, es confirma la idea que el material encara es troba força 
lluny de la saturació. Aquesta mateixa situació és anàloga per la resta de materials estudiats. 

Aquestes conclusions pel que fa a la capacitat de sorció dels materials estudiats són de tipus 
preliminar ja que, tal com s’ha comentat, no s’ha assolit la saturació de cap dels sorbents. 
Les conclusions que s’apunten poden variar notablement a conseqüència de les 
característiques del propi procés, com la velocitat amb la qual es doni la saturació. Així, 
aquests valors calculats són una estimació de la tendència dels sorbents, però no es poden 
considerar com a resultats definitius. 

6.5. Disseny d’un experiment en planta amb columnes a 
escala pilot 

Els resultats obtinguts del muntatge a escala laboratori del qual s’ha realitzat el seguiment 
durant tot el projecte, són indicatius del comportament dels diferents sorbents i han servit per 
a extreure nombroses conclusions. De totes maneres, per a poder dur a terme la 
implementació d’aquest projecte en una ETAP de manera més segura, es proposa fer un 
experiment a escala de camp amb els quatre materials sorbents. Aquest pas serà de gran 
utilitat per a ampliar les conclusions i tenir més informació a l’hora de determinar el sistema 
idoni a instal·lar. 

Per a decidir el disseny de l’experiment de camp amb columnes d’intercanvi aniònic s’han de 
tenir en compte els aspectes que s’han exposat en l’apartat 5.2.4 sobre Disseny de 
columnes d’intercanvi iònic. En aquest punt es pretén establir les dimensions, material 
adequat, condicions i paràmetres de treball,... d’un sistema a provar en l’ETAP en la qual es 
volgués instal·lar, però a una escala més gran que el muntatge que s’ha posat en 
funcionament per a extreure les conclusions d’aquest projecte. D’aquesta manera, les 
conclusions que es derivaran de l’experiència seran més properes a la realitat del sistema 
que caldria implementar en cas de voler utilitzar-se com a una etapa més dins del tractament 
en una ETAP. 

A l’hora de fer el disseny d’aquest experiment de camp també s’han considerat altres factors 
com les dimensions del conjunt, ja que és interessant que aquest es pugui col·locar sobre 
una estructura o plataforma mòbil i sigui de fàcil manipulació [62]. 

Pel que fa a l’aigua que alimentarà el conjunt, s’ha plantejat la idea d’intercalar el muntatge 
amb les quatre columnes en el circuit de tractament de l’ETAP de Manresa. Així, l’experiment 
consistirà en reconduir part de l’aigua que circula per l’ETAP i fer-la passar per una de les 
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columnes i després retornar-la al circuit per a prosseguir el tractament habitual. De la mateixa 
manera que en el muntatge del laboratori, s’analitzaran periòdicament mostres de l’aigua a la 
sortida de les columnes. També s’ha pensat en habilitar diferents connexions al llarg del 
circuit de l’aigua en l’ETAP per a poder comprovar quina és la col·locació del tractament en 
les instal·lacions que permet assolir uns resultats més favorables. En un principi es creu que 
la col·locació més adequada és a la sortida dels filtres de sorra. A la Figura 6.5.1 es mostra 
un esquema general del muntatge de camp proposat per a col·locar a l’ETAP de Manresa. 

S’ha pensat treballar amb quatre columnes iguals de 6 cm de diàmetre i de 70 cm de longitud 
de llit de sorbent. Així doncs, al calcular el volum del llit de sorbent, tenint en compte el radi 
de la columna i la longitud que ocupa el material sorbent dins d’aquesta, obtenim que el 
volum de la columna (BV) és d’aproximadament 2 l. La velocitat de filtrat que s’ha fixat és de 
5 BV/h, per tant es calcula que la quantitat d’aigua tractada per cadascuna de les columnes 
serà d’uns 240 l/dia. 

Respecte als materials per a la fabricació del muntatge, s’ha decidit que el cos de la columna 
sigui un  tub de metacrilat. La utilització del metacrilat permet observar l’interior de la 
columna, gràcies a la seva transparència. Per a evitar la formació de corrents preferents la 
columna tindrà gravats uns anells en la seva part interior al llarg de tot el seu cos. El sentit de 
circulació de l’aigua també serà ascendent per assegurar la uniformitat del flux i evitar l’efecte 
de la gravetat. A les parts inferior i superior de la columna es col·locaran uns filtres de 
microfibra de vidre per evitar l’obturació del tub d’entrada de l’aigua d’alimentació i del tub de 
sortida, respectivament. 

Per a impulsar l’aigua a través de les columnes es treballarà amb una bomba peristàltica. 
Les connexions entre els diferents equips que formen el muntatge es realitzaran amb tubs de 
teflon. Les dimensions i característiques de la bomba així com els diàmetres dels tubs 
utilitzats es decidiran en funció de les condicions de treball i les característiques del 
muntatge. 
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Figura 6.5.1  Esquema general del muntatge de camp proposat per a col·locar a l’ETAP de Manresa  
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7. Pressupost del projecte 

En aquest capítol es desglossen els diferents costos derivats de la realització del projecte. 

 

 
 
 

Activitat Quantitat (h) Cost unitari (€/h) Cost total (€)
Búsqueda i estudi bibliogràfic 250 22 5500
Realització experimental 200 25 5000
Estudi i tractament de les dades 65 28 1820
Redacció de la memòria 80 25 2000

Subtotal recursos 
humans 14320

Equips Quantitat Cost unitari (€) Cost total (€)
Bomba peristàltica Gilson Minipuls-
3 1 2000 2000
Tubs de teflon 1,65mm (1 rotlle de
10m) 1 10 10
Tubs connexió bomba peristàltica
(paquet de 10 uinitats) 2 22 44
Tubs de vidre amb tap de rosca 60 10 600
Material general de laboratori 200

Subtotal material 
d'equips 2854

Reactius Quantitat Cost (€) Cost total (€)
Resina MN-200 100g 0,2 0,2
Resina A-860 100g 0,2 0,2
Resina A-500P 100g 0,2 0,2
Carbó actiu F-400 100g 0,1 0,1
Llana de vidre 250g 22,5 22,5
Acetonitril 2l 53,5 53,5
Clorur de sodi 500g 6,5 6,5
Etanol 1l 14 14
Àcid clorhídric 32% 1l 16 16
Àcid sulfúric 96-97% 1l 16,5 16,5
Oxalat sòdic 500g 20,5 20,5
Permanganat potàssic 500g 23 23
Hidrogenftalat de potassi anhidre 500g 28 28
Carbonat de sodi 500g 45,5 45,5
Hidrogencarbonat de sodi 500g 11 11

Subtotal reactius 173,2
Subtotal material 
laboratori 3027,2

RECURSOS HUMANS

MATERIAL DE LABORATORI
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Quantitat (h) Cost unitari (€) Cost total (€)
Anàlisi ultravioleta 50 15 750

Subtotal 
espectrofotòmetre 750

Quantitat (h) Cost unitari (€) Cost total (€)
Anàlisi del TOC 140 30 4200

Subtotal anàlisi TOC 4200

Quantitat (h) Cost unitari (€) Cost total (€)
Anàlisi ICP 25 60 1500

Subtotal anàlisi ICP 1500

Material Cost total (€)
Oficina 95
Informàtic 55

Subtotal material oficina 150

Costos generals (aigua, llum,...) 100

SUBTOTAL RECURSOS 
HUMANS 14320,0

SUBTOTAL MATERIAL 
LABORATORI 3027,2

SUBTOTAL 
ESPECTROFOTÒMETRE 750,0

SUBTOTAL ANÀLISI TOC 4200,0
SUBTOTAL ANÀLISI ICP 1500,0

SUBTOTAL MATERIAL 
OFICINA 150,0

SUBTOTAL COSTOS 
GENERALS 100,0

24047,2

Imprevistos (15%) 3607,1

SUMA 27654,3

IVA (16%) 4424,7

TOTAL 32079,0

MATERIAL D'OFICINA

ESPECTROFOTÒMETRE

ICP

ANALITZADOR DEL CARBONI ORGÀNIC TOTAL
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Conclusions 

La revisió crítica de la bibliografia realitzada en els primers apartats d’aquest projecte ha 
permès conèixer la problemàtica creixent provocada per la presència de THM i HAA en les 
aigües de consum públic. Per aquest motiu, l’eliminació de matèria orgànica de l’aigua ha 
esdevingut un tema profundament estudiat en els darrers temps i sobre el qual existeixen 
diferents punts de vista. És a dir, les possibles solucions per al problema no són úniques i la 
seva viabilitat depèn de diferents factors com el tipus i quantitat de matèria orgànica que 
conté l’aigua, les condicions establertes per a l’aigua a la sortida, la quantitat d’aigua a 
tractar, la simplicitat del procés, el manteniment necessari per al sistema,... 

Per a dur a terme l’experiència a escala laboratori s’ha decidit treballar amb quatre columnes 
de sorbents, dues resines d’intercanvi aniònic fortes, una resina macronet i un carbó actiu. 
S’ha escollit la sorció com a tractament per a l’eliminació de la matèria orgànica per la seva 
simplicitat i pel baix cost que suposa. Tot i que s’hagi decidit realitzar l’experiència amb 
quatre columnes independents per a cada sorbent, un possible tractament per a aplicar a un 
cas real, seria la combinació dels sorbents, ja que s’aconseguiria eliminar una major quantitat 
de matèria orgànica de tipus diferents. El resultat de l’experiència ha estat molt positiu ja que 
s’ha observat, per tots quatre materials escollits, que l’eliminació de la matèria orgànica de 
l’aigua ha estat elevada i efectiva.  

Del seguiment i control de paràmetres relacionats amb el contingut de matèria orgànica de 
l’aigua, es pot afirmar que després dels primers cinc mesos des de l’inici de l’experiment, les 
columnes encara no han arribat a la seva saturació. A més, pel que fa a l’efecte dels 
sorbents en altres paràmetres de qualitat de l’aigua que s’han controlat (com el pH, la 
conductivitat, l’alcalinitat,...), s’observa que les variacions causades pel pas de l’aigua a 
través de les columnes han estat insignificants. Aquests fets posen de manifest que, amb la 
informació de la qual es disposa fins a aquest punt, els quatre sorbents són aptes per a ser 
emprats en un sistema de columnes a instal·lar en una ETAP per tal d’eliminar la MON de 
l’aigua. 

Tal com s’ha plantejat en la memòria, es recomana seguir amb les proves i experiments per 
a poder ampliar les conclusions que s’han extret de l’experiència al laboratori. Concretament, 
en el projecte s’ha proposat un possible experiment de camp que es podria dur a terme amb 
quatre columnes, contenint cadascun dels quatre sorbents estudiats. També es considera 
convenient dur a terme anàlisis per a la caracterització de la MON continguda a l’aigua 
d’entrada i a la de sortida per tal d’identificar si el tipus de sorbent (estructura i propietats) té 
una influència sobre l’eliminació d’unes fraccions determinades de la MON. Aquest tipus 
d’estudi, requerirà un grau d’instrumentació molt elevat.  
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Aquest experiment, a major escala que el realitzat en el laboratori, donarà uns resultats més 
propers a la realitat i serà de gran utilitat per a la determinació del disseny definitiu del 
sistema d’eliminació de matèria orgànica més adequat per aquest cas. 
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