
Pròleg 
 
     L’empresa Eminfor S.L. ha aconseguit el dret exclusiu de comercialització a España de dos 

sistemes per la lluita contra la Legionel·la. Els sistemes en qüestió són l’Ionitzador Cu-Ag i el 

Vanor, un prové de França i l’altre d’Àustria. 

Abans però de comercialitzar-lo volen tenir ben documentat el funcionament dels dos sistemes i 

assegurar-se sobretot del bon funcionament dels mateixos. És per això que m’han encarregat a 

mi aquesta tasca. 

 
 

Conceptes previs 
 
     Per poder comprovar el correcte funcionament d’ambdós sistemes s’han instal·lat en un 

parell d’edificis. El sistema coure-plata s’ha instal·lat en un centre hospitalari mentre el sistema 

Vanor s’ha instal·lat en una indústria. 
Durant el període que estiguin instal·lats es prendran tot un seguit de mostres analítiques per 

demostrar dues coses. Per una banda que són eficaços per la lluita contra la Legionel·la i per 

l’altre que no siguin perjudicials pel consum humà, donat que contenen elements com la plata i 

el coure que en concentracions elevades podrien afectar la salut dels usuaris.   

A més a més també es durà a terme la tasca de manteniment dels dos sistemes per assegurar-

ne un correcte funcionament. Efectuarem una memòria anotant periòdicament tots els resultats 

obtinguts i tota la tasca que haguem fet. 

 
 

Recollida de mostres 
 

     Es recolliran unes mostres d’aigua al mes en punts representatius de l’aigua calenta 

sanitària pel posterior anàlisi de Legionel·la. Això té com a objectiu demostrar que realment els 

sistemes implantats actuen correctament com a biocida1 mantenint els nivells de Legionel·la 

pneumophila dins dels paràmetres legals; no essent doncs un perill pel consum humà. 

També es recolliran mostres per analitzar-ne els residuals presents d’altres components com la 

plata i el coure.  

 

- El coure tan sols s’analitzarà en l’edifici on estigui implantat el sistema ionitzador coure-

plata i es controlarà un cop cada 7 dies. L’objectiu d’aquest anàlisi és saber la 

concentració de coure present en l’aigua del sistema, d’aquesta forma sabrem si l’hem 

de regular o no. També s’efectuaran anàlisis de plata per verificar que els nivells 

compleixen la legalitat vigent. 

                                 
1 Biocida, bactericida o  fungicida: són productes que destrueixen totalment les bactèries o fongs. 



- En l’edifici on hi hagi implantat el sistema Vanor es prendran 4 mostres de plata a la 

setmana. D’aquestes unes ens serviran per determinar la plata que hi ha en el circuit i 

les altres per determinar la plata que realment va a parar a l’aigua que es consumeix; 

és a dir després dels filtres en el punt final. L’objectiu d’aquest anàlisi és doble: per una 

banda conèixer la concentració de plata en el sistema i per l’altre observar el 

funcionament dels filtres Vanor. 

 

Els encarregats d’analitzar la plata i la Legionel·la seran laboratoris independents per tal de 

certificar els resultats. Els laboratoris escollits per a efectuar aquests anàlisis han estat 

Ilersap i Echevarne. Ambdós laboratoris segueixen la ISO 11731 per l’anàlisi de la 

Legionel·la tal com estableix el R.D. 865/2003.  

La tècnica escollida per analitzar la plata és la de plasma d’inducció acoplada (ICP), en 

l’annex nº1 s’adjunta un resum del funcionament d’aquesta tècnica analítica. 

En el cas del coure seré jo mateix l’encarregat d’efectuar els corresponents anàlisis amb un 

kit colorimètric de la casa “La Motte”, és el kit indicat pel fabricant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Aquest projecte ha consistit en estudiar dos sistemes avantguardistes en la lluita contra la 

Legionel·la en circuits d’aigua calenta sanitària, els dos sistemes estudiats han estat l’Ionitzador 

coure-plata i el sistema Vanor.  

Durant el transcurs de l’estudi s’ha assimilat el seu funcionament i s’han dut a terme les 

tasques de manteniment oportunes. Hem realitzat diverses analítiques de coure, plata, 

Legionel·la, etc... per determinar-ne la seva eficàcia; també hem extret altres conclusions sobre 

eficiència i legislació. 
 

     A continuació s’expliquen els passos que s’han dut a terme per realitzar el treball: 
 

1) Definició dels Objectius i directrius del projecte  

La definició dels objectius i com dur a terme el projecte s’ha fixat conjuntament amb 

l’empresa EMINFOR S.L., ja que és un projecte tècnic que pretén ser una eina per 

l’empresa. També s’ha fixat quan han d’estar complerts aquests objectius. 
 

2) Recopilació i transcripció de dades 

El següent pas ha consistit en aglutinar totes aquelles dades interessants i 

necessàries per dur a terme el treball, tals com informació subministrada pel 

fabricant, estudis de la Legionel·la, tècniques analítiques.... 

S’han seleccionat aquelles més adients i s’han elaborat resums, síntesis, 

esquemes i taules. 
 

3) Treball de camp “in situ” 

Una part molt important del projecte ha consistit en efectuar un treball de camp per 

recollir mostres, efectuar tasques de manteniment, observar el funcionament dels 

sistemes..... 

Aquest treball de camp s’ha dut a terme en les dues instal·lacions estudiades. 
 

4) Recopilació de resultats i elaboració de taules i gràfiques 

A mida que obteníem resultats analítics els arxivàvem pel seu posterior estudi, i un 

cop hem disposat de la totalitat d’aquests s’ha procedit a elaborar unes taules i 

gràfiques per poder interpretar-los millor. 
 

5) Interpretació dels resultats analítics 

Aquest ha estat un punt laboriós i complicat, ja que en molts casos els resultats no 

sempre han estat els esperats i s’ha hagut d’esbrinar el perquè d’aquestes 

incongruències. 
 

6) Elaboració de conclusions 

Aquest és el punt definitiu on de la interpretació dels resultats i de l’estudi dels 

sistemes s’elaboren unes conclusions. Tot el treball efectuat gira entorn d’aquest 

punt i és la culminació del projecte. 


