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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ A LA 

DESSALINITZACIÓ 

D’AIGUA DE MAR  

 

1.1. La problemàtica de l’aigua 
El 71% de la superfície total de la Terra està coberta per mars i oceans, amb una 
profunditat mitjana de 6km. Això representa en total aproximadament uns 
8,54�108km3 d’aigua. Malauradament, aquesta quantitat d’aigua no és apta per a 
quasi bé cap aplicació ja que qualsevol aigua amb un contingut superior a 
1000ppm de salts dissoltes, es pot considerar que no és apta per al consum 
humà. Normalment només s’acostumen a admetre com a aigües potables 
aquelles que continguin menys de 500ppm de sòlids dissolts (un 0,05%). (Kirk-
Othmer Encyclopedia. 1972).  

Els oceans contenen un 97% de l’aigua total existent al planeta. Més del 2% de 
l’aigua restant es troba en forma de gel als casquets polars. L’1% restant 
correspon a l’aigua potable i en estat líquid. Una part es troba en forma d’aigües 
subterrànies per sota dels 300m, aquesta elevada profunditat fa que sigui 
pràcticament impossible la seva obtenció. Per tant, només un 0,06% de l’aigua 
total del planeta és útil per al consum humà i està a l’abast, és a dir, que segueix 
el cicle mar-atmosfera-terra-mar. L’aigua provinent de la pluja és la font més 
important, tot i no estar totalment exempta de sòlids, conté aproximadament 
entre 2 i 4 ppm.  
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Pel que fa a la superfície de la Terra que no és mar, aproximadament un 60% és 
àrida o semi àrida, i per tant pràcticament inhabilitada, així com també cal 
descartar les zones muntanyoses o pre-polars.  

La població mundial acostuma a concentrar-se en àrees petites, amb una 
densitat de població molt gran. Això fa que les reserves d’aigua subterrània (la 
font d’aigua potable de la qual s’havia abastat generalment la població), s’hagi 
d’anar a buscar cada vegada a més profunditat. Això evidencia el fet, que l’aigua 
és consumida més ràpidament del que pot ser reemplaçada, i cal prendre 
mesures per aturar aquest procés.  

El problema es fa realment greu si es pensa, per exemple, que la població (on 
estan incloses les activitats industrials i agrícoles), consumeix unes deu vegades 
més aigua que a començament de segle. A més la tendència és que s’augmenti 
aquest consum, degut en part a l’alça del nivell de vida d’algunes regions, que 
passa a la força per un consum més elevat d’aigua.  La vida humana depèn de 
l’existència d’aigua dolça. Així doncs, la OMS (Organització Mundial de la Salut) 
estableix com un mínim de 150l per persona i dia per a mantenir un límit 
d’higiene que no permeti la transmissió de malalties infeccioses. Dels 150l , 
només 0,75l són els mínims necessaris per beure (2,5l és el normal), la resta és 
per cuinar, rentar, dutxar-se...  

Un altre problema a afegir és que molts dels aqüífers subterranis d’aigua potable 
han estat “contaminats” per l’entrada d’aigua de mar, degut precisament al seu 
ús excessiu.  

 

Aquests problemes explicats anteriorment i d’altres han propiciat l’aparició de 
tecnologies i processos que permeten obtenir aigua potable de la major font 
d’aigua de la terra: el mar. Actualment funcionen en tot el món centenars de 
plantes dessalinitzadores d’aigua de mar, la majoria de les quals estan situades 
en països del pròxim i mitjà Orient, a les costes dels EUA i en algunes illes 
especialment turístiques. A l’estat Espanyol, la major part de les plantes 
dessalinitzadores estan a les Illes Canàries, on estan en funcionament des de fa 
anys. Cal recordar però, també la recent inaugurada planta dessalinitzadora del 
Prat del Llobregat. 

Per l’obtenció d’aigua potable a partir d’aigua marina, hi ha dues grans formes de 
procedir:  

• Extracció de l’aigua: dins d’aquests processos s’hi troben les diferents 
formes de destil�lació, congelació, osmosi inversa i evaporació.  

• Extracció de les sals: dins d’aquests s’hi troben l’electrodiàlisi, intercanvi 
iònic i la depuració química.  

El volum que ocupa l’aigua dins l’aigua de mar és aproximadament 30 vegades 
superior al que ocupen les sals, pel que termodinàmicament resultaria més 
rentable separar les sals, que no pas separar l’aigua. Malgrat tot, els mètodes 
d’extracció de sals no s’utilitzen tant perquè:  

• Els primers (extracció de l’aigua) produeixen aigua des del primer 
moment, mentre que els segons (extracció de les sals) cal eliminar moltes 
sals per tal que l’aigua comenci a ser potable.  
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• Raons tècniques com fugues de corrent en electrodiàlisi, costos de 
regeneració de resines, consums de reactius...fan encarir el producte final.  

• En els mètodes que separen sals, el cost és funció de la quantitat de sals a 
extreure. Com més pura es necessiti l’aigua més car serà el procés. En 
canvi en els mètodes de destil�lació el cost és pràcticament independent 
del contingut de les sals.  

Dins dels processos de dessalinització per extracció de l’aigua, les tecnologies 
existents es divideixen en dos grans grups:  

• Mètodes que utilitzen membranes: Osmosi inversa (RO-Reverse Osmosi). 

• Mètodes que requereixen l’aportació o extracció de calor: Destil�lació 
multiefecte (MED –Multiple Effect Distillations), Falsh Multifase (MSF . 
Multiple Stage Flash), compressió mecànica de vapor (MVC – Mechanical 
Vapor Compression) i cristal�lització en fred. 

La matèria primera de les plantes dessalinitzadores és l’aigua salada. La 
concepció de les instal�lacions i el seu cost d’explotació, depenen notablement de 
la salinitat de l’aigua salada.  

Tenint en compte el contingut en sals, les aigües es poden classificar en dos 
grans grups:  

 

1.1.1. Aigües marines 

L’aigua de mar es pot obtenir al nivell del mar i a la costa, és important com a 
recurs aquàtic principal degut a la mida i importància de les comunitats costeres 
que poden treballar amb aigua de mar convertida (diluïda o no) i també a les 
quantitats inesgotables disponibles. La disponibilitat del procés de descalcificació 
d’aigua està alternant de forma molt abundant als conceptes tradicionals de la 
planificació dels recursos de l’aigua. Avui en dia, qualsevol comunitat costera pot 
considerar l’oceà com un recurs per a obtenir aigua dolça.  

A la següent taula es mostren les diferents salinitats mitges de diferents zones.  

 

Mar – Oceà Salinitat (ppm) 

Bàltic 28.000 

Mar del Nord 34.000 

Atlàntic Sud 35.000 

Mediterrani 36.000 

Illes Canàries 38.000 

Aràbia Saudí 42.000 

Mar Roig 44.000 

Taula 1. Salinitats mitjanes de diferents zones [Font: Desalación de 
aguas salobres y de mar. Osmosi inversa. Antonio Medina San Juan; 

pàg.50] 
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Com a excepció, en zones com a l’Atlàntic i el Pacífic Sud que estan sotmeses a 
corrents marines singulars, com per exemple la Benguela i el Niño, s’han 
detectat variacions en la composició entre l’estiu i l’hivern que poden oscil�lar 
entre els 35.000 i 38.000 mg/L.  

 

1.1.2. Aigües salobres 

Són generalment d’origen subterrani, encara que algunes d’elles poden ser 
superficial i poden presentar alts continguts en sals dissoltes. Les concentracions 
oscil�len entre els 2 i 10 mg/L (2.000 -10.000 ppm). 

Les fonts d’aigua salobre són menys conegudes. Estan distribuïdes per tots els 
continents i degut al seu menor contingut en minerals, és més econòmica de 
tractar. L’aigua salobre es troba tant sobre la superfície de la terra com en 
estancs, llacs i algunes aigües residuals.  

La font més disponible, i la més preuada de l’aigua salobre són les aigües 
subterrànies. Existeixen grans reserves en moltes zones del planeta com per 
exemple, EUA, Orient Mitjà, Canadà, Mèxic, Europa meridional i occidental, Àfrica 
del Nord i occidental i Amèrica del Sud.  

Com en el cas de la majoria de les aigües subterrànies, les salines tenen moltes 
característiques desitjables com a font d’aigua. Les aigües procedents de pous 
profunds acostumen a tenir un contingut baix en matèria orgànica, en 
conseqüència, un índex de color, gust i olor baixos, i una qualitat estable. També 
tenen una protecció contra la pol�lució natural i provocada per l’home. Els costos 
d’emmagatzematge es redueixen al mínim, ja que els abastaments de la franja 
aqüífera compleixen amb aquesta funció. Les aigües subterrànies utilitzades per 
a l’abast d’aigua tenen, en canvi, la desavantatge del seu alt contingut de 
productes minerals en algunes zones.  

 

Estancs: alguns d’ells s’estenen terra endins molts quilòmetres i constitueixen 
una de les fonts principals d’aigua salobre. Els processos d’eliminació de sal 
proporcionen als enginyers d’aigües molta més llibertat al enfrontar-se amb els 
problemes plantejats per les aigües dels estancs. Cal saber, que la sal es pot 
considerar com un contaminant més, que es pot eliminar amb un cost previst, i 
les fonts d’aigua es poden utilitzar a distancies molt més pròximes a la 
desembocadura, lloc molt més pròxim als sistemes de distribució existents quan 
l’eliminació de sal s’inclou dins dels processos de tractament. El cost i factibilitat 
d’aquestes fonts més pròximes al mar es poden comparar directament amb 
aquelles localitzades a una distància més gran o amb la construcció de 
magatzems complementaris d’aigües dolces per fer front a un augment reduït de 
cabal.  

 

Rius i llacs salins: alguns dels rius o llacs tenen aigües de naturalesa salina o 
salobre. Actualment s’estan realitzant treballs per desenvolupar la reducció de la 
salinitat d’aquestes aigües. Aquestes aigües arrastren grans cabals d’aigua i es 
poden obtenir grans beneficis a les zones situades en les conques.  
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Aigües residuals: tres dels usos més beneficiosos de l’aigua es tradueixen en 
petits  augments del contingut en minerals: el rec, la refrigeració industrial per 
evaporació i el consum de las municipalitats.  

 

Plantejats els diferents tipus d’aigua existents, cal fer-se la següent pregunta: 
Què és més interessant; utilitzar aigua salobre o aigua de mar? 

Cada tipus d’aigua té els seus avantatges i els seus inconvenients.  

• Aigua marina 

a. Entre els avantatges es troben:  

i. Els recursos són il�limitats degut a la seva abundància 

ii. La salinitat és constant 

iii. Les característiques físico-químiques són conegudes 

b. Els inconvenients són:  

i. La salinitat és elevada 

ii. És molt corrosiva 

iii. Existeixen microorganismes que es desenvolupen i són molt 
abundants 

iv. Només es pot utilitzar en zones costaneres 

v. El cost de dessalació és elevat 

 

• Aigua salobre: aquest tipus d’aigua, en el seu estat natural, no és apta per 
al consum humà ni per a l’agricultura però mitjançant un procés de 
dessalació, es pot arribar a usar.   

a. Avantatges 

i. La salinitat és inferior a l’aigua de mar 

ii. La contaminació biològica sol ser escassa o inexistent 

iii. La utilització no es restringeix a cap àrea determinada 

iv. El cost de dessalació és menor 

b. Inconvenients 

i. Els recursos són limitats 

ii. La salinitat no és constant, sinó que augmenta amb el temps 

iii. Freqüentment presenten elements perjudicials per al procés 
de dessalació (metalls pesant, silici....) 

En el capítol següent, es detallaran cadascuna de les possibles tecnologies.  
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1.2. Tecnologies actuals de dessalinització 
d’aigua de mar 

La dessalació és el procés de separació de sals d’una dissolució aquosa, però que 
es pot ampliar al procés de separació de l’aigua de les sals, ja que existeixen 
tecnologies que realitzen aquest procés i l’objectiu és la separació dels dos 
components per a ús humà de l’aigua dolça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema d’un procés de dessalació. [Font: Elaboració pròpia]  

Des del punt de vista termodinàmic, la dessalació de l’aigua s’obté aplicant 
l’energia necessària per a separar les sals que conté, prèviament  barrejades en 
un procés natural. La quantitat mínima necessària per a dessalar, es pot obtenir 
per tant seguint el camí invers al procés de dessalació, mesurant l’energia que es 
desprèn en la dissolució de sals en aigua pura, i es pot presentar per la fórmula: 
(El-Sayed: Silver, 1980) 

 

 Quantitat_mínima_necesaria_ per_dessalar= Wmin ⋅ aW⋅ Ln⋅ T⋅ R  [1.1] 

 

on Wmin és l’energia despresa en el procés de mescla (kWh/m3), R és la 
constant universal dels gasos (R=0,082 atm�l/K�mol), T és la temperatura 
(ºC+273,15), i aW és l’activitat dels electròlits que componen la dissolució 
salina, de valor proper a la unitat per aigües marines.  

Ja que l’activitat depèn de la concentració dels electròlits (és directament 
proporcional a la molalitat dels constituents tant iònics com no iònics), l’energia 
mínima despresa en el procés i per tant la necessària per a dessalar depèn de la 
concentració de l’aigua d’entrada: per una aigua bruta mitja del mar de 
35.000ppm de total de sòlids dissolts (TDS), aquesta energia a 25ºC és de 
0,88kWh/m3, però pot baixar fins als 0,3kWh/m3 en el cas d’una concentració de 
15.000ppm. 

La tecnologia actual només permet dessalar a un cost energètic al menys cinc 
vegades més gran al mínim per a cada concentració (existeixen fregaments, 
friccions, fluxos de calor que no són convertibles totalment en treball), amb la 
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qual cosa el desenvolupament futur al menys és esperançador, ja que realment 
el cost energètic associat a la dessalació sigui més petit que el cost 
d’amortització o de manteniment d’una instal�lació dessaladora.  

Com ja se sap, la dessalació va començar a finals del segle XIX durant 
l’aprofitament del vapor de les calderes dels petits vaixells per al seu consum 
humà, en el propi cicle hidrològic de l’aigua existeix el fenomen de la dessalació 
en el procés d’evaporació d’aigües de mar: anualment s’evaporen dels oceans  
502.800 km3 d’aigua i 65.200 km3 dels continents (Botero, 2000). 

Generalment tots els processos de dessalació més antics estaven relacionats amb 
el fenomen de l’evaporació d’aigües amb contingut salí, amb la utilització de 
vapor de procés o energia solar, fins a l’aparició als anys 60 de les membranes 
amb una qualitat suficient per a filtrar concentracions d’aigua de mar. A partir 
d’aleshores, aquest tipus de tecnologia ha estat desenvolupat més ràpidament 
que altres tipus de procés, especialment a Espanya degut a les qualitats de 
l’aigua introduïda als mòduls.  

 

1.2.1. Tecnologies de membranes 

En els últims 40 anys, la investigació en el camp de nous polímers ha fet 
desenvolupar una tecnologia de membranes que permeten separar amb relativa 
facilitat diversos compostos d’un corrent. La tecnologia de membranes només té 
aplicacions en la dessalinització d’aigües, sinó que també es pot utilitzar en la 
separació de diferents compostos en alguns processos industrials, en 
alimentació.... 

La característica principal dels processos que inclouen l’ús de membranes, és que 
no requereixen un canvi de fase per tal que es produeixi la separació. Les 
membranes que s’utilitzen poden estar fetes de diferents materials, 
majoritàriament esters o mescles d’esters, poliuretà i poliamides.  

Els dos mètodes que utilitzen membranes per a la dessalinització d’aigües 
salades es detallen a continuació.  

 

OSMOSI INVERSA 

Si es disposa de dues solucions de diferent concentració, connectades a través 
d’una membrana semipermeable (que deixi passar el dissolvent però no el solut), 
la tendència natural és que passi dissolvent de la dissolució menys concentrada a 
la més, amb l’objectiu d’igualar el valor de la concentració a les dues cares de la 
membrana, arribant-se així a l’equilibri. Aquest fenomen passa contínuament al 
cos humà on les parets de les cèl�lules fan la funció de les membranes.  

Tot dissolvent que contingui una certa quantitat de sòlids dissolts, se li assigna el 
que es diu una pressió osmòtica, segons la fórmula de Van’t Hoff:  

 

  
  

 1Π =
1C ⋅ R⋅ T

                       [1.2] 
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Així, l’aigua potable té una pressió osmòtica de 2atm, mentre que la pressió 
osmòtica de l’aigua de mar és de 25atm.  

Si el que es vol és fer passar dissolvent de la dissolució més concentrada a la 
menys, al aplicar a la dissolució una pressió com a mínim igual a la pressió 
osmòtica de la dissolució, i dirigir el flux sobre una membrana semipermeable 
que deixi passar el líquid però no els sòlids dissolts. La quantitat i qualitat de 
l’aigua produïda depèn de la pressió aplicada sobre l’aigua (P), de la concentració 
de sals en l’aigua d’alimentació(C), i de la constant de permeabilitat de les 
membranes(k), d’acord amb la fórmula general:  

  

     q =
k(P − Π)

C
               [1.3] 

 

 

 

L’esquema general d’un procés d’osmosi inversa és el següent:  

 

Figura 2. Representació esquemàtica d’una instal�lació d’osmosi inversa 
[Font: Elaboració pròpia].  

 

És possible millorar la qualitat de l’aigua si s’instal�la un segon pas de 
membranes per on s’hi faci passar l’aigua produïda en el primer pas.   

En les instal�lacions d’osmosi inversa, cal realitzar una sèrie de pretractaments a 
l’aigua d’entrada, per tal d’evitar que la membrana s’embruti tant, i per 
assegurar que l’aigua que arriba a les membranes és d’una qualitat compatible 
amb elles. L’apartat de pretractaments s’exposarà detalladament en següents 
apartats.  

 

Una vegada l’aigua d’entrada està en condicions per poder entrar en contacte 
amb la membrana, es pressuritza a una pressió al voltant de 60atm. (Kirk-
Othmer 1972).  

Com més alta sigui la pressió, més flux d’aigua passarà a través de la 
membrana. La bomba d’alta pressió impulsa l’aigua directament cap al muntatge 
que conté la membrana i el suport, anomenat permeador. Els continus avanços 
fets en la investigació sobre membranes en els darrers temps, ha permès que la 
pressió d’operació de les membranes sigui cada cop més baixa, on s’obtenen  
uns rendiments equivalents. Aquest factor contribueix de forma decisiva a fer la 
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tècnica energèticament més favorable, al mateix temps que allarga la vida de les 
membranes utilitzades.  

Per la dessalinització d’aigua de mar, aquests permeadors poden estar 
configurats de dues formes diferents: en mòduls de fibres buides, o en mòduls 
d’estructures en espiral. Una de les principals diferències entre les dues, és que 
en les primeres hi ha un flux laminar, mentre que a les segones es produeix un 
flux turbulent. Els permeadors estan constituïts per la membrana i un suport. Les 
membranes que fins ara sembla que donin uns millors resultats són les de 
poliamida i les d’acetat de cel�lulosa i les mescles d’esters, encara que també hi 
ha les anomenades de pel�lícula composta. Aquestes membranes són molt 
primes i tenen un gruix que no supera els 500 Aº, per això han d’estar 
construïdes sobre un suport porós. Com a norma general, les membranes 
construïdes en una configuració de mòduls de fibra buida requereixen més 
pretractaments que les construïdes en espiral.  

 

Les membranes no funcionen com si fossin un filtre que no deixa passar les 
partícules grans, sinó que de fet es creen uns enllaços dèbils entre les molècules 
d’aigua i la superfície de la membrana, de forma que hi intervenen tant 
processos químics com físics. Així doncs, l’aigua cal que es difongui a través de la 
membrana per travessar-la.  

Les característiques més importants que condicionen una membrana són:  

• Flux: Representa la quantitat d’aigua que flueix a través de la membrana. 
El coeficient de transport de l’aigua, ve determinat per una sèrie de factors 
entre els quals s’hi inclou el tipus i el gruix de la membrana. El flux és 
proporcional a la pressió aplicada entre d’altres factors. Cal tenir en 
compte que la configuració de la membrana juga un paper important en la 
instal�lació dessalinitzadora. Així que per membranes enrotllades en 
espiral es poden aconseguir fluxos de 130-615 L/m2  dia amb una àrea 
específica de 1053m2/m3, mentre que amb membranes de fibra buida, el 
cabal està entre els 0,8-1,2 L/m2 dia però en aquest cas amb una àrea 
específica de 16400 m2/m3. (Kirk-Othmer 1972). 

• Rebuig de sals: la dessalinització d’aigües es pot pensar en diferents 
esquemes de membranes, però per a dessalinitzar aigua de mar 
s’acostuma a fer servir un esquema de dessalinització multiefecte, amb 
posterior recuperació de l’aigua continguda encara a la salmorra, tal com 
es mostra a la figura 2.  

La qualitat de l’aigua que arriba a la membrana és determinant per a la vida útil 
de la membrana. Una membrana utilitzada per dessalar aigua de mar, té una 
vida màxima entre 2 i 3 anys,  mentre que les membranes usades per dessalar 
aigües menys concentrades poden durar fins a 6 anys. Les membranes 
comencen a fallar quan les sals menys solubles comencen a precipitar a la cara 
on s’alimenta l’aigua. Això és degut a que a la superfície de la membrana, la 
concentració de sals pot arribar a superar el límit de solubilitat de determinades 
sals, i llavors precipiten. Una vegada ha començat la precipitació, el creixement 
de nous cristalls sobre, es veu molt afavorit. A part de les sals poc solubles, 
l’aigua de mar també pot contenir altres compostos com metalls pesats, sorra, 
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compostos orgànics, algues etc... que contribueixen a l’obstrucció de la 
membrana.  

 

ELECTRODIÀLISI INVERSA 

L’electrodiàlisi és un mètode d’extracció de sals, però que es basa en la utilització 
de membranes específiques arrenglerades entre un ànode i un càtode capaços de 
conduir els ions específicament cap a un elèctrode o cap a un altre. Degut a 
aquest flux i a les membranes col�locades en el camí dels ions, es pot arribar a 
separar l’aigua en dues fraccions de diferent salinitat. Les membranes utilitzades 
estan dissenyades de tal manera que n’hi hagi de permeables als anions, i de 
permeables als cations. L’energia elèctrica necessària per a dur a terme 
l’operació és proporcional a la concentració de sals a l’aigua, i cal que sigui un 
corrent continu. Per això, una de les parts importants de la instal�lació és el 
rectificador de corrent.  

 

En una cel�la hi pot haver en total entre 200 i 1000 membranes intercanviadores, 
que estan construïdes en fines làmines de polímers muntades sobre uns suports. 
Les membranes contenen uns punts on es pot produir el pas d’ions. Aquests 
punts poden estar distribuïts uniformement en la membrana, o bé en punts 
discrets, depenent del fabricant. També són característiques importants de la 
membrana la seva mida, el seu gruix i la composició. També el seu contingut en 
aigua és important, ja que com més en tingui més  fàcil serà el pas d’ions a 
través. Les membranes de caràcter iònic que es fan servir estan fetes d’un 
copolímer, constituït de clorur de vinil i acrilonitril. Per la seva banda, les 
membranes de caràcter catiònic estan constituïdes de copolímers sulfonats de 
compostos de vinil. La distància entre les membranes cal que sigui molt petita 
(entre 0,5 i 2mm), perquè l’aigua, tot i contenir moltes sals dissoltes té una 
conductivitat molt baixa. La temperatura de l’aigua és important en aquest 
sentit, ja que un augment en la temperatura comporta una disminució de la 
resistència, i per tant un augment de l’eficàcia del procés.  

El principal problema del procés d’electrodiàlisi és la precipitació de les sals que 
provoquen l’embrutiment de les membranes. Això passa encara que s’hi facin 
pretractaments a l’aigua, i comporta un encariment dels costos degut a la 
necessitat de manteniments més sovint. Per solucionar parcialment aquest 
problema, es va optar per l’electrodiàlisi inversa, que es basa en canviar la 
polaritat dels elèctrodes cada 15-20 minuts. Aquest canvi de polaritat fa que les 
incrustacions es tornin a dissoldre, i puguin sortir amb el flux de salmorra. Els 
elèctrodes que es fan servir són de titani o niobi platinitzat (Kirk-Othmer 1972).  

Pel que fa als pretractaments, aquests són necessaris si es vol gaudir  d’un 
procés sense massa problemes, sobretot si a l’aigua s’hi troben certs metalls de 
transició com el ferro i el manganès. També s’hi troba H2S.  

Fins ara la utilització de les tecnologies d’electrodiàlisi només s’han fet servir per 
potabilitzar aigües de salinitat baixa (fins a 4000ppm), tot i que el seu ús per la 
dessalinització d’aigua de mar s’hagi estat considerant molt seriosament.  

En algunes ocasions, la polaritat de l’ànode i el càtode s’inverteix alternativament 
per evitar l’embrutiment de les membranes selectives al pas dels ions. En aquest 
cas es parla d’electrodiàlisi reversible.  
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L’esquema general de l’operació seria el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema principi de l’electrodiàlisi. [Font: Introducción a la 
desalación de aguas. José Miguel Veza. Pàg. 233] 

 

1.2.2. Tecnologies que requereixen l’aportació o extracció de calor 

Al contrari de les tecnologies de membrana (2.1), aquests mètodes fa més temps 
que s’utilitzen, no només per l’obtenció d’aigua potable a partir d’aigua de mar, 
sinó que de fet troben la seva aplicació principal en molts altres processos.  

La principal característica d’aquests mètodes que els diferencia dels altres, és 
que aquí fa falta arribar a un canvi de fase per aconseguir l’objectiu. 
Naturalment, la necessitat de treballar lluny de les condicions ambientals, fa que 
aquests mètodes siguin més cars encara que necessitin un manteniment menor.  

Els principals mètodes s’indiquen en aquesta categoria tot seguit.  

 

DESTIL�LACIÓ MULTIEFECTE 

Es tracta senzillament d’un seguit d’evaporadors connectats en sèrie, el primer 
és alimentat amb un vapor extern a baixa pressió a uns 70-80ºC, i els següents 
són alimentats amb el vapor format a la cambra d’evaporació de l’efecte anterior. 
L’aigua de mar també va passant d’un evaporador a l’altre mentre es va 
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concentrant cada vegada més, fins que a l’últim efecte s’extreu una salmorra 
molt concentrada i a una temperatura pròxima a la del vapor d’entrada. 
Simultàniament, el condensat (l’aigua dessalinitzada) va perdent temperatura 
fins que quan surt és pròxima a la temperatura de l’aigua de mar.  

El diagrama del procés seria el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representació esquemàtica d’una instal�lació de destil�lació 
multiefecte.[Font: 

http://www.spiraxsarco.com/es/images/applications/industries/sugar/m
ulti-stage-evap.jpg; data: 02-05-2010]  

 

La pressió de la cambra d’evaporació ha de disminuir al llarg de les etapes, de la 
manera que en cada efecte l’aigua pugui evaporar-se a menys temperatura, ja 
que la font de calor és un vapor de cada cop menys qualitat. A l’últim efecte la 
pressió es manté a 0,05kg/cm2 que correspon a una temperatura d’ebullició de 
l’aigua de 33ºC (Kirk-Othmer 1972). 

Quan augmenta el número d’efectes, disminueixen els costos energètics, però 
augmenten els costos d’immobilitzat degut a l’espai utilitzat. El número d’efectes 
presenta doncs un número mínim, que està al voltant de 12 (Vian Ortuño 1994).  

Una de les avantatges importants d’aquest mètodes és que pot aprofitar el vapor 
de baixa qualitat provinent per exemple d’una central tèrmica propera, o d’algun 
altre tipus d’instal�lació, tenint així la planta una utilització dual. És per això que 
aquest tipus d’instal�lació va ser de les primeres que es va utilitzar.  

 

COMPRESSIÓ DE VAPOR  

El principi bàsic d’aquesta tècnica és evaporar l’aigua de mar, i comprimir el 
vapor format. El vapor comprimit, que ha guanyat temperatura durant la 
compressió, s’utilitza per evaporar nova aigua de mar quan aquesta cau 
polvoritzada sobre els tubs per on passa el vapor. El vapor comprimit cedeix la 
seva energia a l’aigua del mar que s’evapora, mentre ell condensa en forma 
d’aigua dessalinitzada. Tot el conjunt es manté a una pressió inferior a 
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l’atmosfèrica que permeti treballar a una temperatura entre els 40 i 50ºC. (Kirk-
Othmer, 1972).  

Per comprimir el vapor es pot fer servir un compressor amb un motor de 
combustió interna, així els gasos del motor es poden utilitzar per preescalfar 
l’aigua d’entrada. També es possible l’ús d’un motor elèctric per dur a terme la 
compressió. El fet de treballar a temperatures baixes és beneficiós, ja que evita 
en part la formació d’incrustacions sobre els equips, i també perquè permet la 
utilització de polímers en alguna de les seves peces, la qual redueix els costos de 
materials i accelera la construcció.  

Les figures següents (figura 5 i figura 6) il�lustren dues de les possibles 
variacions que el procés de compressió ofereix: la polvorització superficial i la de 
tubs verticals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de flux d’un procés bàsic d’un destil�lador de 
compressió de vapor per aspersió.[Font: Introducción a la desalación de 

aguas. José Miguel Veza. Pàg.164] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de flux d’un procés bàsic d’un destil�lador de 
compressió de vapor per tubs verticals.[Font: Introducción a la 

desalación de aguas. José Miguel Veza. Pàg.164] 
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FLASH MULTIEFECTE 

Un flash és una evaporació sobtada d’un líquid que s’ha escalfat a una 
temperatura i pressió determinada, quan s’introdueix en una cambra que està a 
una pressió menor. Els vapors formats són retirats i utilitzats per escalfar l’aigua 
d’entrada.  

L’esquema d’una instal�lació d’aquestes característiques amb una sola etapa és el 
següent:  

Figura 7. Destil�lació flash (escalfador de salmorra i primera etapa). 
[Font: Desalación de aguas. Juan C. Ibrahim Perera. Pàg.16] 

 

Aquest tipus d’instal�lacions de dessalinització funcionen de manera semblant a 
les de destil�lació multiefecte, però en aquest cas la pressió de les càmeres flash 
també va disminuint en cada efecte, de forma que la pressió a l’últim efecte fa 
que la temperatura estigui al voltant dels 30ºC, mentre que el primer efecte està 
al voltant dels 122ºC (Kirk-Othmer, 1972). Aquesta temperatura no pot ser 
sobrepassada, ja que en cas contrari, la precipitació del CaSO4 donaria seriosos 
problemes d’incrustació.  

Les plantes dessalinitzadores que utilitzen aquest sistema representen un 85% 
del total mundial en respecte a la producció d’aigua potable (Kirk-Othmer, 1092). 
Malgrat tot, l’aparició dels nous processos de separació per membranes ha fet 
disminuir aquest percentatge, i encara disminuirà més.  

 

CRISTAL�LITZACIÓ EN FRED 

En aquest procés es tracta d’extreure calor de l’aigua de mar mitjançant un 
intercanvi amb un líquid-refrigerant, amb l’objectiu de formar cristalls de l’aigua 
però no de les sals. Després d’aquest pas, segueix una separació dels cristalls de 
la resta de la solució concentrada, una neteja dels cristalls amb aigua quasi pura 
per eliminar les sals que haguessin pogut cristal�litzar, i finalment refondre els 
cristalls per obtenir l’aigua dessalinitzada. 
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Els components bàsics d’un equip de cristal�lització són els següents:  

Figura 8. Components bàsics del procés de destil�lació per congelació. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

Hi ha diferents formes de fer entrar en contacte el líquid refrigerant amb l’aigua 
d’entrada, depenent bàsicament del tipus de refrigerant utilitzat. En el mètode de 
contacte indirecte, el refrigerant s’emporta el calor de cristal�lització de l’aigua a 
través de les cares d’un bescanviador de calor on s’evapora. En el mètode de 
contacte directe, un refrigerant inert i immiscible, entra en contacte amb l’aigua 
salada que es congela, mentre que el refrigerant es vaporitza.  

Una de les característiques que fa pensar en la cristal�lització en fred com un 
procés millor que els que utilitzen calor, és el fet que l’entalpia de cristal�lització 
del gel és de 334kJ/kg, mentre que l’entalpia de vaporització de l’aigua és de 
2260kJ/kg (7 vegades més gran). També el fet de treballar a temperatures 
baixes, i per tant no tenir tants problemes d’incrustacions ni de corrosió, faria 
pensar també en aquest sentit. Malgrat tot, la gran quantitat de calor necessària 
pels mètodes tèrmics, es veu reduïda en realitat quan s’utilitzen processos amb 
diverses etapes, que fan que es millori molt el rendiment de l’operació. A més, 
l’aigua produïda a partir de la cristal�lització en fred no té un grau de puresa tan 
gran, i es necessiten grans quantitats d’aigua potable per netejar els cristalls 
formats. La principal raó però, per la qual aquest tipus de procés no ha 
aconseguit imposar-se, és que de fet és més fàcil i barat produir calor que no pas 
produir fred, degut als elevats costos que comporten els equips i l’energia 
requerida. Tot plegat fa que aquest sistema de dessalinització no estigui gairebé 
gens extès. 
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1.3. Comparació entre els mètodes de 
membranes i els mètodes tèrmics 

 

Característica Membranes Tèrmics 

Contingut final en sòlids 10-500ppm 1-50ppm 

Consum energètic 6000-12000kWh/AF1 > 20000kWh/AF 

Manteniment Neteja de membranes 4 
cops l’any i canvi cada 3-
5anys 

Canvi de tubs degut a 
incrustacions, no tant 
sovint 

Recuperació aigua potable 40-50% <30% 

Corrosió No Sí 

Costos de construcció Baixos Alts 

Costos manteniment Alts Baixos 

Necessitat de terreny Poc Bastant 

Medi ambient No produeix impacte 
tèrmics 

No produeix aigües 
residuals per neteja de 
filtres 

Pretractaments Molts necessaris per 
eliminar algues, sòlids 
suspesos... 

Necessaris per eliminar 
metalls pesants en el cas 
que n’hi hagi 

Posttractaments No hi ha diferència No hi ha diferència 

1. AF= Acre-foot = 325825 galons = 1233m3 

Taula 2.  Comparació entre mètodes de membranes i mètodes tèrmics. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

 

 

Es pot observar doncs que les avantatges que representen els mètodes de 
membranes enfront els mètodes tèrmics, són el relatiu baix consum energètic, la 
major recuperació d’aigua potable, els pocs problemes de corrosió a la 
instal�lació derivats del fet de no haver de treballar a altes temperatures, i els 
baixos costos de construcció. Pel que fa al consum energètic, cal tenir en compte 
que l’energia total requerida en el procés de destil�lació (calor sensible més calor 
latent) és de 625kcal/kg, mentre que pel procés d’osmosi només es requereixen 
3kcal/kg, ja que no cal arribar a cap canvi de fase. D’altra banda, els mètodes 
tèrmics poden aconseguir una aigua amb un contingut de sals substancialment 
menor, en detriment però d’una conversió també menor. El principal problema 
però que comporten els mètodes tèrmics, és l’elevat consum d’energia necessari 
per dur a terme el canvi d’estat. A més, aquest gran consum és molt poc 
susceptible de ser variat, ja que l’entalpia de vaporització de l’aigua és un valor 
inamovible. Per contra, contínuament estan apareixent noves membranes que 
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són permeables a una pressió més baixa, i que per tant requereixen menys 
energia.  

 

En quan a costos de construcció, els mètodes tèrmics requereixen molt més 
espai que una instal�lació d’osmosi inversa, i a part els equips són més cars. 
Malgrat tot, el manteniment que cal fer és relativament poc (canviar de tant en 
tant algun tub que s’hagi fet malbé), mentre que una instal�lació d’osmosi 
inversa requereix canviar les membranes cada 3-5 anys, netejar-les cada any i 
fer grans inversions en instal�lacions de pretractament. Això és el que fa encarir 
actualment els processos de membranes. Les previsions de futur són però 
optimistes en aquest sentit, i en  els pròxims anys podran aparèixer noves 
membranes que no necessitin ser canviades tant sovint, o que requereixin menys 
pretractaments oferint les mateixes prestacions.  

 

Vistes doncs les comparacions entre els dos grups de tecnologies, i tenint en 
compte factors com ara el consum energètic, la disponibilitat d’espai, els costos 
de construcció, i sobretot tenint en compte les bones expectatives de futur; el 
més raonable és escollir un mètodes de membranes per a dur a terme la 
dessalinització de l’aigua de mar. Dels mètodes de membranes, el que s’ha 
destacat com a més útil en la tasca és l’osmosi inversa. En la segona part 
d’aquest projecte, s’exposaran doncs totes les nocions necessàries per conèixer a 
fons les bases de funcionament de l’osmosi inversa.  

 

Comparem ara doncs, les tres principals tecnologies de dessalació; a més de 
l’aspecte energètic, que suposa en la majoria dels casos el cost d’explotació més 
gran, existeixen altres aspectes que cal tenir en compte, doncs en situacions 
concretes poden resultar avantatjoses per l’elecció del procés. Com a simple 
referència de les seves característiques podem dir que:  

• La destil�lació 

a. Té un elevat consum energètic 

b. Requereix una elevada inversió inicial 

c. Necessita d’una extensió de terreny important 

d. La seva eficiència és baixa 

e. No  depèn de la salinitat de l’aigua 

f. Necessita una font de vapor que segons els casos pot o no ser 
independent del procés 

g. Produeix una aigua de qualitat quasi bé pura 

h. Pot acoblar-se a una central elèctrica productora d’energia 

 

• L’osmosi inversa 

a. Té el menor consum energètic 
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b. Es pot utilitzar tant en aigua salobre com en aigua de mar 

c. La inversió precisa està lligada a les característiques de l’aigua que 
es necessita dessalar i en general és inferior a la dels altres 
sistemes 

d. Necessita pretractaments fisicoquímics que a vegades poden ser 
importants 

e. Necessita una font exterior d’energia 

f. A més de ions, també separa bactèries i virus, per la qual també 
necessita un procés de desinfecció 

g. La presencia de ions específics limita les possibilitats de l’aplicació 
eficient 

h. La seva manipulació es complica en funció de les característiques 
físico-químiques de l’aigua 

 

• La electrodiàlisi 

a. Té un consum energètic de tipus mitjà que per aigües de salinitats 
baixes pot ser similar a l’osmosi inversa 

b. Necessita menys tractaments químics que en altres sistemes 

c. Les necessitat d’espai e inversió són intermèdies entre les dels 
altres sistemes 

d. El seu cost d’instal�lació és superior al de l’osmosi inversa 

e. L’aigua que s’obté és d’una qualitat inferior a la de les altres 
tecnologies 

f. El consum de reactiu és menor i la seva manipulació és més senzilla 
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CAPÍTOL 2:TEORIA I 

PRÀCTICA DE 

L’OSMOSI INVERSA  

 

2.1. Plantes existents 
En els últims anys s’han construït i estan en operació un gran nombre de plantes 
de dessalinització per osmosi inversa arreu del món. La capacitat de 
dessalinització per aquest mètode, era aproximadament d’uns 300 milions de 
m3/dia al 1987.(Osada, 1992), que representava un 25% de la capacitat total de 
les plantes dessalinitzadores per tots els mètodes.  

La capacitat mundial de les plantes de dessalinització per osmosi inversa, es 
mostra a la taula següent. La planta més gran existent fins el desembre de 1987, 
es troba situada a l’Aràbia Saudita, i pot produir 56800m3/dia d’aigua. (Osada, 
1992).  
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País Capacitat (m3/dia) Bais Capacitat (m3/dia) 

EUA 982.626 Kuwait 27.786 

Aràbia Saudita 832.913 Mèxic 26.321 

Iraq 122.473 Anglaterra 25.617 

Bahrain 106.987 Unió Soviètica 19.492 

Espanya 84.848 Egipte 17.984 

Líbia 83.777 Itàlia 15.940 

Algèria 78.226 Oman 14.994 

Emirats Àrabs 77.314 Holanda 14.401 

Japó 66.912 Qatar 4.715 

Austràlia 65.385 Antilles 1.700 

Alemanya 50.849 Hong Kong 1.554 

Malta 41.660 Illes Verges 1.501 

Iran 32.754 Altres 207.909 

  TOTAL 3.005.369 m3/dia 

Taula 3. Producció d’aigua potable produïda per osmosi inversa a 
diferents països. [Font:Desalación de aguas salobres y de mar. Osmosi 

inversa. José Antonio Medina San Jua. Pàg.18] 

 

 

2.2. Definició i equacions 

2.2.1. Introducció 

Com ja ha estat esmentat, l’osmosi és un procés natural en el que s’hi veu 
implicat un flux de líquids a través d’una membrana semipermeable. És un 
procés selectiu en el sentit que el dissolvent passa a través de la membrana molt 
més fàcilment del que ho fan els sòlids dissolts. Aquesta diferència de velocitats 
de pas a través de la membrana, és la que en definitiva comporta la separació de 
dissolvent i solut. La direcció del flux de dissolvent ve determinada pel potencial 
químic, que alhora és funció de la pressió, de la temperatura i de la concentració 
de soluts.  

 

Si tenim una membrana semipermeable amb aigua pura a la mateixa 
temperatura a cada banda, no hi haurà flux a través de la membrana, perquè el 
potencial químic de les dues solucions és igual. Si dissolem una quantitat de sals 
en un dels costats, li haurem reduït el seu potencial químic, i llavors es produirà 
un flux d’aigua del costat de la membrana amb aigua pura fins a l’altre costat. 
Això continuarà fins que la diferència de pressió hidrostàtica entre banda i banda 
sigui igual a la pressió osmòtica de la solució amb sals. S’haurà arribat un altre 
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cop a l’equilibri. L’equilibri també es pot assolir però, aplicant una pressió sobre 
la banda on es troben dissoltes les sals. Si apliquem una pressió igual a la 
pressió osmòtica de la dissolució, haurem arribat també a l’equilibri. Si apliquem 
una pressió superior a la pressió osmòtica, farem que la dissolució tingui un 
potencial químic superior, i això farà fluir dissolvent des de la solució més 
concentrada a la menys concentrada. Aquest és el principi d’osmosi inversa que 
permet obtenir aigua potable a partir d’aigua de mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Operació de la membrana d’osmosi inversa. [Font: Desalación 
de aguas. Juan C. Ibrahim Perera. Pàg. 128] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Fluxes en el procés d’osmosi inversa [Font:Desalación de 
aguas salobres y de mar. Osmosi inversa. José Antonio Medina San 

Juan. Pàg.58] 

 

 



Alba Latorre Gasull____________ _____________________________________________________________ 

 - 28 - 

2.2.2. Pressió osmòtica 

La pressió osmòtica d’una dissolució pot ser determinada experimentalment 
mesurant la concentració de sals dissoltes a la dissolució, aplicant l’equació:  

 

                               π =1.19T + 273,15( )⋅ C∑                                 [2.1] 

 

on π : pressió osmòtica en psi; T: Temperatura en ºC; C: concentracions molars.  

Es pot fer una aproximació tenint en compte que una dissolució amb 1000ppm 
de TDS (sòlids totals dissolts), té una pressió osmòtica de 11psi (0,76 atm).  

 

2.2.3. Transport d’aigua i de sals 

Es creu que el mecanisme de separació per osmosi inversa segueix dos models 
de transport: porositat i difusió. És a dir, el transport d’aigua a través de la 
membrana pot ser a través de porus existents a la membrana, o bé a través de 
dos punts d’enllaç al seu interior. La naturalesa de la membrana permet que a la 
interfase sòlid-líquid, l’aigua sigui absorbida preferentment. Aquesta absorció 
preferencial pot ser realitzada a través d’un enllaç dèbil entre l’aigua i la 
superfície de la membrana, o bé gràcies a que l’aigua es dissolgui dins 
l’estructura de la membrana. En tot cas, és clar que es forma un gradient de 
concentracions al llarg de la interfase sòlid-líquid, que dependrà en part de les 
propietats de la membrana.  

 

La quantitat d’aigua que passa a través d’una membrana semipermeable ve 
definida per l’equació:  

 

   Qw = ∆P − ∆π( )⋅ kw ⋅
S

d
= A⋅ NDP( )                      [2.2] 

 

On ∆P: pressió hidràulica; ∆π : diferència pressió osmòtica; kw: coeficient de 
permeabilitat de l’aigua; S: àrea de la membrana; d: gruix de la membrana; A: 
constant que engloba kw, S i d; NDP: força impulsora.  

El flux de sals a través de  la membrana, ve donat per:  

 

    Qs = ∆C⋅ ks⋅
S

d
= B⋅ ∆C               [2.3] 

 

on ∆C: diferència de concentracions; ks: coeficient de permeabilitat de les sals; 
B: constant que inclou ks, S i d.  

 

 

D’aquestes dues equacions se’n pot despendre que, per una mateixa membrana:  
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• El cabal d’aigua que passa a través d’una membrana, és proporcional a la 
diferència de pressions entre les seves dues cares. 

• La quantitat de sals que passen a través d’una membrana, és proporcional 
a la diferència de concentracions entre les seves dues cares, i és 
independent de la pressió aplicada. Així un augment de la pressió aplicada 
farà augmentar el cabal d’aigua que travessi la membrana, mantenint però 
el mateix flux de sals. El resultat serà doncs una dilució de sals més grans 
en el permeat (menys concentració).  

La salinitat del permeat depèn de la relació entre la quantitat d’aigua i de sals 
que hagi pogut travessar la membrana, i ve expressada matemàticament per:  

 

     Cp =
Qs

Qw

               [2.4]

  

El fet que l’aigua i les sals tinguin diferents coeficients de permeabilitat a través 
d’una mateixa membrana (sense que aquest fenomen no seria possible una 
separació), fa aparèixer el que s’anomena rebuig. Cap membrana és però ideal, 
en el sentit que totes deixen passar una petita quantitat de sals. Cal que els 
coeficients de permeabilitat siguin molt diferents per a una membrana destinada 
a dessalinitzar aigua de mar.  

 

2.2.4. Pas de sals i rebuig de sals 

És la característica principal de la membrana i la que permet definir el camp 
d’actuació o funcionament en relació amb l’aigua que es vol tractar.  

S’ha de tenir en compte que el disseny de la instal�lació de membranes depèn 
tant de la qualitat de l’aigua que es vol tractar com de la que es vol aconseguir. 
No existeix una membrana perfecte que elimini el 100% de sals que conté a 
l’aigua que passa a través, però el desenvolupament tècnic ha permès acostar-se 
cada vegada més a aquest 100%. Els paràmetres que caracteritzen una 
membrana des d’aquest punt de vista són: el pas de sals i el rebuig de sals.  

El pas de sals ve definit com la relació de la concentració de sals en el permeat, i 
la mitjana de concentració de sals en el cabal d’alimentació. Això s’expressa amb 
l’equació:  

 

     
fm

p

C

C
SP ⋅= 100               [2.5] 

 

Observant l’equació es pot deduir doncs que, com més baixa sigui la pressió 
aplicada, més baix serà el cabal de permeat i més alta serà la Cp, i per tant 
augmentarà el pas de sals (SP).  
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D’altra banda, el rebuig de sals ve definit de forma inversa al pas de sals, segons 
l’equació:  

 

                        SR=100%-SP               [2.6] 

 

També és el percentatge de sals que rebutja la membrana i es determina a partir 
del pas de sals mitjançant l’equació:  

 

    SR=100⋅
Ca − Cp

Ca

                 [2.7] 

 

De manera que si una membrana té un pas de sals del 4% tindrà un rebuig del 
96%. 

 

2.2.5. Recuperació de permeat 

La recuperació d’aigua potable ve expressada per l’equació:  

 

     R =
Qp

Qa

 

 
 

 

 
 ⋅ 100                 [2.8]  

 

On Qp és el cabal de permeat i Qa el cabal d’alimentació; sempre treballant amb 
les mateixes unitats. 

D’aquesta equació es pot observar que, si augmenta R, la concentració de sals 
en la cara de l’alimentació també augmenta (ja que vol dir que la membrana ha 
estat travessada per més aigua), i això provoca un augment en el pas de sals 
d’acord amb l’equació 2.3. De manera semblant, un augment en la concentració 
de sals de l’alimentació farà augmentar la pressió osmòtica en aquesta cara de la 
membrana, i segons l’equació 2.2 farà disminuir el cabal d’aigua potable que 
travessa la membrana.  

Aquest factor és molt diferent segons es tracti de membranes individuals o de 
mòduls en els que intervenen més membranes col�locades en sèrie. En les 
membranes d’espiral, per exemple, aquest factor no és superior al 12-15% si es 
tracta de membranes d’aigua salobre i del 10% si és el cas d’aigua de mar. En 
membranes de fibra buida, aquest factor sol arribar al 85% en aigua salobre i al 
60% a l’aigua de mar. Per elevar la conversió d’un sistema de membrana és 
necessari incrementar el nombre de passos o esglaons de producció.  

 

2.2.6. Polarització per concentració 

A mesura que l’aigua va travessant la membrana i les sals van essent 
rebutjades, es va formant una capa a prop de la superfície de la membrana on la 
concentració de sals és molt més gran que la concentració en el sí de la 
dissolució. Aquest augment en la concentració és el que s’anomena polarització 
de la concentració, és a dir, la concentració a la superfície és major que la 
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concentració en el cabal circulant. Els efectes d’aquesta polarització són múltiples 
i sempre perjudicials:  

• Es produeix un augment de la pressió osmòtica a la superfície, que fa 
disminuir el cabal de permeat segons l’equació 2.2, al disminuir la 
diferència neta de pressions. 

• Augmenta el pas de sals a través de la membrana d’acord amb l’equació 
2.3 

• Augmenta la probabilitat que s’excedeixi el producte de solubilitat 
d’algunes sals poc solubles, i que precipitin a la superfície de la membrana 
donant lloc a incrustacions 

Es defineix el Factor de Polarització per Concentració (CPF) com la relació entre 
la concentració de sals a la superfície de la membrana, i la concentració en el sí 
de la dissolució:  

 

    CPF =
Cs

Cb

                 [2.9] 

 

Si es vol augmentar el cabal de permeat, també augmentarà el flux d’ions que 
arriba a la membrana, i això farà que augmenti Cs. D’altra banda, si s’augmenta 
el cabal d’alimentació, hi haurà una major turbulència que farà disminuir el gruix 
de la capa de polarització.  

 

Per tant, són efectes contradictoris, que podrien ser expressats per la següent 
equació:  

 

    CPF = kp ⋅ exp
Qp

Qa

 

 
 

 

 
                               [2.10] 

 

on kp és una constant que depèn de la geometria del sistema. 

 

El fet que hi hagi una gran turbulència és beneficiós perquè permet que els ions 
que s’han dipositat a la membrana es puguin tornar a dissoldre en el corrent 
d’entrada, i puguin sortir així del sistema, evitant la polarització. Per tal que es 
produeixi aquesta redissolució cal que els ions es difonguin de la membrana fins 
al corrent circulant. La velocitat de difusió dependrà de la grandària dels ions, és 
a dir, els ions monovalents (Na+, Cl-) es difondran més ràpidament que no pas 
els ions bivalents (Ca2+, SO4

2-). 

Fins ara, els mètodes que s’han estudiat per disminuir els efectes de la 
polarització per concentració, i alguns dels problemes que comporten són els 
següents:  

• Augmentar la velocitat del flux: el problema és que es veu limitat per una 
alta pèrdua de càrrega. 

• Introduir bafles per augmentar la turbulència: es formen remolins, i la 
pèrdua de pressió pot ser alta. 
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• Membranes co-arrugades: també es formen remolins degut a la forma 
irregular de la superfície de la membrana. 

• Provocar inestabilitat en el flux: els fluxos polsants també produeixen 
remolins.  

• Membranes rotatives: les membranes estan dins de cilindres o discs 
giratoris. 

• Membranes vibrants: s’ha mostrat com un bon mètode. 

• Ultrasons: indueixen cavitacions a la superfície de la membrana, i són molt 
complicats de dissenyar. 

• Insuflació de gas: si és inert també provoca turbulències. 

• Càrregues elèctriques: un camp elèctric fa aparèixer càrregues sobre les 
macromolècules. 

• Mètodes químics: modificar la càrrega i la hidrofilia de la superfície de la 
membrana. 

Els mètodes més simples per disminuir els efectes de la polarització per 
concentració es basen en incrementar la velocitat del flux d’alimentació, o en 
introduir bafles inerts que augmentin la turbulència. Malgrat tot, estan limitats 
per altes pèrdues de càrrega. Les modificacions químiques de la superfície de les 
membranes també s’acostumen a utilitzar industrialment, però el seu ús 
afavoreix l’embrutiment de les membranes. Algunes de les modificacions 
químiques que s’acostumen a fer són:  

• Polimerització d’acrilat d’hidroxipropinil sobre PVDF. 

• Deposició d’hidroxipropinil de cel�lulosa sobre una membrana de 
polisulfona. 

• Conversió de poliacrilonitril en una superfície molt hidrofílica. 

Les altres tècniques de despolarització generalment només s’utilitzen en 
instal�lacions amb poca capacitat, degut al seu elevat cost. Malgrat tot, s’han 
mostrat com a unes bones tècniques en comparació amb les altres.  

 

 

2.3. Variació dels paràmetres 
Una membrana ve definida pels valors dels seus paràmetres, aquests valors els 
proporciona el fabricant en base a unes proves que es realitzen a la fàbrica i que 
estan normalitzats.  

Aquesta normalització no és arbitraria, sinó que per poder comparar unes 
membranes amb altres es refereix tant a la salinitat de l’aigua tractada, que sol 
ser una aigua reconstruïda artificialment, com a la temperatura i la pressió a la 
que es realitzen les proves. Com que a la pràctica aquestes condicions varien per 
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a cada instal�lació, convé conèixer com influeix aquesta variació en les 
característiques de funcionament de les membranes.  

 

 

2.3.1. Salinitat de l’aigua d’alimentació 

La pressió osmòtica de l’aigua d’alimentació és directament proporcional a la 
salinitat. El flux de permeat és proporcional a la pressió neta d’operació 
disponible, que és la diferència entre la pressió aplicada a l’aigua d’alimentació i 
la pressió osmòtica mitja en la superfície de la membrana. És doncs evident, que 
una salinitat major de l’aigua de l’alimentació requerirà una pressió més gran de 
l’aigua d’alimentació per produir un determinat flux de permeat.  

La salinitat del permeat és proporcional a la salinitat mitjana de l’aigua de 
l’alimentació a la superfície de la membrana. És per això que un increment en la 
salinitat de l’aigua de l’alimentació provocarà una major salinitat del permeat.  

 

2.3.2. Amb la temperatura 

En tot el sistema d’osmosi inversa hi ha unes temperatures màximes i mínimes 
d’operació imposades per la pròpia membrana. La temperatura mínima per a 
totes les membranes és de 0ºC i la màxima depèn de la membrana i de la 
pressió. Els límits superiors els estableixen els fabricants amb 35,45ºC. Aquests 
límits s’estableixen per prevenir diferents problemes com per exemple, la ràpida 
hidròlisi de les membranes d’acetat de cel�lulosa, els errors d’adherència en 
membranes espirals, esquerdes en la fulla del tub i la capa epòxid en els 
permeats de fibra buida, i una compactació excessiva en totes les membranes.  

Normalment el funcionament òptim es produeix a una temperatura entre els 
24ºC i els 27ºC, encara que aquestes temperatures poden ser perjudicials en cas 
de contaminació biològica, donat que afavoreixen el desenvolupament de la 
contaminació biològica.  

Quan la temperatura de l’aigua d’alimentació és superior o inferior a les òptimes 
es pot utilitzar un escalfador o intercanviador de calor per al seu control, però a 
la pràctica aquesta tècnica no resulta rentable. Si la temperatura es manté 
constant, es manté la productivitat.  

El punt on es mesura la temperatura del procés més avall del punt en que 
s’injecten els productes químics i el més pròxim a l’entrada a les membranes, 
doncs en el seu pas per les bombes d’alta pressió, l’aigua pot elevar la seva 
temperatura 1 o 2 graus.  

Quan augmenta la temperatura, també ho fa el cabal. Això es deu principalment 
a la viscositat de l’aigua amb la temperatura i per tant la seva difusió és més 
gran a través de la membrana. També té lloc un descens del rebuig de sals, que 
es deu a un efecte dilatador de l’aigua a la membrana, a un increment de la 
solubilitat de la sal a la membrana, o a ambdós.  
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Figura 11. Influència de la temperatura. [Font: Desalación de aguas 
salobres y de mar. Osmosi inversa. José A. Medina San Juan. Pàg. 101] 

 

Al refrigerar l’aigua, es pot augmentar la pressió, la conversió i es millora la 
qualitat de l’aigua de sortida.  

 

2.3.3. Amb la pressió 

L’efecte de la pressió en la productivitat total de la membrana és el resultat de la 
suma de la productivitat instantània i de la compactació. Normalment, la 
productivitat és sempre més gran operant a altes pressions que a baixes 
pressions, però durant el temps l’augment de la pressió d’operació produeix una 
compactació de la membrana que al mateix temps redueix el cabal. En ocasions, 
aquest descens pot arribar al 25%.  

Però la pressió també influeix sobre la conductivitat de l’aigua de sortida, doncs 
quan augmenta el flux a través de la membrana disminueix aquella.  

El rebuig de sals, per la seva part, segueix una trajectòria creixent curvilínia fins 
a arribar un moment en que s’estabilitza. A més en el pas de l’aigua per les 
membranes o tubs de pressió es produeix una caiguda de pressió o pèrdua de 
càrrega que redueix la pressió neta que s’aplica a cada membrana.  

Mentre que la pressió d’alimentació influeix en els dos paràmetres principals de 
l’osmosi inversa, productivitat i conductivitat de l’aigua de sortida, la caiguda de 
pressió afecta a l’estabilitat mecànica de l’equip. Si aquesta és elevada es 
produeixen danys a la membrana.  
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Figura 12. Relació producció-salinitat. [Font: Desalación de aguas 
salobres y de mar. Osmosi inversa. José A.Medina San Juan. Pàg. 102] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Influència de la pressió . [Font: Desalación de aguas salobres 
y de mar. Osmosi inversa. José A.Medina San Juan. Pàg. 102] 

 

La màxima caiguda de pressió en els elements espirals és de 0,55-0,8 kg/cm2 
(8-12 psi) per element o 2,7-4,2 kg/cm2 (40-60 psi) per tubs de sis elements. A 
la fibra buida poden permetre’s fins a 3,5kg/cm2 (50 psi) sense problemes 
mecànics. En totes les configuracions és bo limitar la caiguda a 1,7kg/cm2 
(25psi). Encara que ni el pas de sals, ni el gradient de concentració a través de la 
membrana estan directament afectats per un canvi en la pressió de l’alimentació, 
existeix un efecte indirecte de la pressió en la concentració de sals de l’aigua de 
sortida. Si la pressió es redueix, passa menys aigua a través de la membrana 
mentre el pas de sals continua constant, amb la qual cosa hi ha més sal per 
unitat de volum d’aigua de sortida i en conseqüència una major salinitat 
d’aquesta aigua de sortida.  

Amb els avenços aconseguits en el camp de la investigació han anat apareixent 
membranes que treballen cada vegada a una pressió més petita, però 
proporcionant un cabal i un rebuig de sals acceptable.  

Tant l’embrutiment com la precipitació estan molt relacionats amb el flux de 
membrana i s’acceleren àmpliament per l’efecte de la polarització de la 
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concentració en la superfície de la membrana. Al forçar la pressió per augmentar 
el flux, es nota al poc temps un descens que pot arribar al 25%.  

 

2.3.4. AMB EL ph 

El rebuig de sals de les membranes depèn en certa mesura del pH, doncs cada 
material té un pH al que el rebuig és màxim. No totes les membranes reaccionen 
de la mateixa manera a la variació del pH de l’aigua d’alimentació.  

Les membranes d’acetat de cel�lulosa són molt sensibles a aquestes variacions, 
de manera que només poden actuar entre valor de pH de 4 a 7 d’una manera 
contínua, i durant períodes reduïts, com passa durant la neteja, poden separar-
se lleugerament d’aquests pH.  

Fora d’aquests valors, les membranes s’hidrolitzen i perden tant de forma 
irreversible les seves característiques. La membrana de poliamida, menys 
sensible, funciona sense problemes entre valors de pH entre 4 fins a 11 i durant 
períodes curs suporta valors de 3 o de 12. La flexibilitat de les membranes és 
doncs bastant diferent i per tant, les cures que s’han de tenir amb una i amb 
l’altre són diferents.  

El que una membrana pugui funcionar dins d’un rang de valors de pH 
determinats, no significa que sigui igualment eficient a tots ells. Normalment hi 
ha un valor òptim de pH al que la membrana té un rebuig de sals molt més gran 
i per tant convé treballar el més a prop possible d’aquest valor. A mesura que 
ens anem separant d’aquests valors, el rebuig de sals es deteriora i per tant, en 
igualtat de les altres condicions de temperatura i pressió la qualitat de l’aigua de 
sortida és inferior.  

Tot i així, per les característiques de l’aigua d’alimentació, en determinades 
circumstàncies pot interessar treballar a un pH diferent al òptim de la membrana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Influència del pH en el rebuig de sals. [Font: Desalación de 
aguas salobres y de mar. Osmosi inversa. José A.Medina San Juan. Pàg. 

104] 
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2.3.5. Índex de conversió del permeat 

L’índex de conversió al que pot operar un sistema d’osmosi inversa d’aigua 
salobre es defineix principalment per la química de l’aigua: la composició iònica 
de l’aigua d’alimentació. Un índex de conversió excessiu pot portar a la formació 
d’esquerdes  minerals a la superfície de la membrana. En els sistemes d’osmosi 
inversa amb aigua de mar, aquest índex es limita per la salinitat requerida en el 
permeat i les limitacions en la pressió de l’aigua de l’alimentació. L’augment de 
l’índex del sistema porta a una major salinitat mitjana a la superfície de la 
membrana amb un increment proporcional a la pressió osmòtica mitja de l’aigua 
de l’alimentació que requereix una pressió més gran de l’aigua d’operació per 
mantenir el flux del permeat de disseny. Amb aquesta salinitat més elevada el 
pas de sals a través de la membrana també augmenta.  

 

2.3.6. Edat de la membrana 

Durant l’operació en planta es produeixen diferents canvis en l’estructura física i 
en la superfície d’una membrana d’osmosi inversa. Com a resultat d’aquesta 
aplicació d’altes pressions, la membrana es fa més densa (compactació de la 
membrana) i menys permeable a l’aigua i la sal. Alguns components de l’aigua 
d’alimentació tals com les partícules col�loïdals i les sals poc solubles es poden 
dipositar a la superfície de la membrana durant l’operació (embrutiment de la 
membrana). Depenent de la naturalesa i extensió del depòsit, el flux de permeat, 
el rebuig de sals i les característiques hidràuliques de l’element de membrana 
poden quedar afectada en diferents graus.  

 

 

2.4. Qualitat de les aigües. L’aigua a dessalar 

2.4.1. Introducció 

Donat els diferents procediments que es pot dessalar aigua, i conseqüentment 
les diferents característiques físico-químiques, és convenient abans de seguir 
endavant repassar alguns conceptes i aspectes que poden tenir incidència a la 
forma de realitzar el disseny i en les precaucions que han de prendre’s per 
aconseguir un funcionament continuo i sense grans alteracions de la instal�lació. 

Les característiques bàsiques que defineixen des d’un punt de vista químic l’aigua 
són:  

• Conductivitat elèctrica o salinitat.  

• Duresa 

• pH 

• Anhídrid carbònic lliure.  

Encara que les quatre estiguin relacionades amb la composició química de 
l’aigua, la primera és una característica més general que proporciona una idea de 
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conjunt, mentre que les altres recullen aspectes més concrets que, en relació la 
dessalació, s’han de tenir en compte en el disseny i operació de la instal�lació.  

 

2.4.2. Salinitat 

La salinitat d’una aigua és el contingut total de sals. Al parlar de salinitat és 
necessari saber de quin tipus d’aigua parlem. No és el mateix parlar d’aigua de 
mar amb un contingut en sals total de 40.000ppm que una aigua salobre de 
4.000ppm. Inclòs una aigua d’una salinitat determinada com 2.000ppm té un 
comportament o aplicació molt diferent segons aquesta salinitat la determinin els 
clorurs o sigui causada per carbonats o sulfats.  

S’han classificat les aigües fonamentalment en el tipus d’aplicació que se li 
atorgui. Lògicament serà una aigua diferent la que es dediqui a l’agricultura a 
aquelles aigües dedicades a la industria o abastament humà.  

A la següent taula es recull un espectre de les diferents salinitats que pot tenir 
l’aigua. La funció és indicar les grans variacions a que pot ser sotmesa i d’elles 
s’ha de veure quina aplicació concreta tindrà.  

 

Tipus d’aigua Salinitat(ppm) 

Salmorra 300.000 

Aigua de mar 30.000 

Aigua salobre 3.000 

Aigua potable 300 

Aigua industrial 30 

Aigua desionitzada 3 

Aigua pura de calderes 0,3 

Aigua ultrapura 0.03 

Taula 4. Espectre de salinitats d’aigua.[Font: Desalación de aguas 
salobres y de mar. Osmosi inversa. José A. Medina San Juan. Pàg. 34] 

 

Encara que la majoria de les instal�lacions d’osmosi inversa es realitzen per 
tractar aigües salobres o de mar, també les aigües potables o industrial poden 
ser objectes d’aquests tractaments, amb objectius diferents de la simple reducció 
del contingut de sals a nivells d’aigua de consum humà.  

La salinitat s’expressa com a residu sec a 105ºC o TDS i es mesura normalment 
en mg/l o ppm.  

La seva determinació es realitza pesant una mostra d’aigua, que es porta a una 
estufa per a escalfar-la fins arribar als 105ºC. Es pesa la mostra novament i la 
diferència de pes és el valor buscat.  Aquesta determinació és lenta i requereix 
una mostra que posteriorment es portarà a analitzar al laboratori. En els 
processos industrials, en els quals es necessita trobar el valor instantàniament el 
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que es fa és mesurar la conductivitat elèctrica, que és un paràmetre que es pot 
mesurar de manera ràpida i al moment.  

La conductivitat elèctrica és, al contrari de la resistència elèctrica, la facilitat o 
habilitat que té una substància per a conduir el corrent elèctric. La conductivitat 
elèctrica d’una aigua determinada no és un paràmetre constant sinó que depèn 
de la temperatura, augmentant el seu valor al augmentar la conductivitat 
elèctrica. És per això, que per a poder realitzar comparacions, és necessari una 
referència i així la conductivitat queda definida a una temperatura determinada, 
que segons els mètodes oficials és de 20ºC.  

 

2.4.3. Duresa  

Mesura la capacitat d’una aigua per produir incrustacions degut a la presencia de 
sals dissoltes de calci i magnesi. És la principal font de dipòsits e incrustacions en 
calderes, intercanviadors de calor, canonades.... En canvi, les aigües molt toves 
són agressives i poden ser no indicades per al consum.  

Existeixen diferents formes de duresa:  

• Duresa total o títol hidrotimètric (TH): mesura el contingut total de ions 
Calci i Magnesi. ES pot distingir entre la duresa del Calci (THCa) i la del 
magnesi (THMa). 

• Duresa permanent o no carbonatada: mesura el contingut en ions calci i 
magnesi després de sotmetre l’aigua a ebullició i un cop s’ha recuperat el 
volum inicial amb aigua destil�lada. El mètode té poca exactitud i depèn de 
les condicions d’ebullició. 

• Duresa temporal o carbonatada: mesura la duresa associada a ions HCO3, 
eliminable per ebullició, i és la diferència entre duresa total i permanent. 

Si la duresa és inferior a la alcalinitat, aleshores tota la duresa és carbonatada, 
però si la duresa és superior a la alcalinitat hi ha una part de la duresa que no és 
carbonatada i està associada a altres ions.  

Per a disminuir la duresa de les aigües es poden sotmetre a tractaments 
d’estovament o desmineralització.  

 

2.4.4. pH 

És una mesura de la concentració d’ions hidrogen, i es defineix com 
pH=log(1/[H+]. 

És una mesura de la naturalesa àcida o alcalina de la solució aquosa. La majoria 
de les aigües tenen un pH entre 6 i 8.  Des del punt de vista de la dessalació per 
membranes, exerceix dos tipus d’accions:  

• Influeix en la solubilitat dels carbonats i regula per tant la seva 
precipitació. 

• Limita la utilització de les membranes d’acetat de cel�lulosa que a valors 
inferiors a 5 o superiors a 5 puguin experimentar hidròlisis.  



Alba Latorre Gasull____________ _____________________________________________________________ 

 - 40 - 

2.4.5. Altres paràmetres, físics i químics, a tenir en compte 

SABOR I OLOR: Són valoracions organolèptiques de determinació subjectiva per 
a les que no existeixen instruments d’observació, i registres ni unitats de 
mesura. 

 

COLOR: és la capacitat d’absorbir certes radiacions de l’espectre visible. No es 
pot atribuir a cap constituent en exclusiva, encara que certs colors en aigües són 
indicatius de la presència d’alguns contaminants. L’aigua pura només és blava en 
determinats espessors. Les mesures de color es fan normalment al laboratori, 
per comparació amb un estàndard arbitrari i s’expressa en unitats Hazen. Segons 
l’origen del color, els principals tractaments d’eliminació poden ser la coagulació 
o la filtració, la cloració o la absorció de carbó actiu.  

 

TERBOLESA: És la dificultat de l’aigua per a transmetre la llum degut a 
materials insolubles en suspensió, col�loïdals o molt fins. Són difícils de decantar i 
filtrar, i poden donar llor a la formació de dipòsits en les conduccions, equips de 
procés... la mesura es realitza per comparació amb la terbolesa induïda per 
diverses substàncies. Existeixen diferents tipus de turbidímetres que donen 
valors numèrics pràcticament idèntics. La terbolesa s’elimina mitjançant un 
procés de coagulació, decantació i filtració.  

 

ALCALINITAT: És una mesura de la capacitat per a neutralitzar els àcid. 
Contribueixen a la alcalinitat els ions bicarbonat, carbonat i oxhidril. També els 
fosfats i àcid silicis i altres de caràcter dèbil. Els bicarbonats i carbonats poden 
produir CO2 en el vapor, que és una font de corrosió en les línies de condensat. 
També pot produir espumes, provocar arrastraments de sòlids i fragilitzar l’acer 
de les calderes.  

Es distingeix entre l’alcalinitat total (TAC) a la mesura per addició d’àcid fins al 
viratge del ataronjat de metil, a pH entre 4,4 i 3,1 i la alcalinitat simple (TA) a la 
mesura per el viratge de la fenolftaleïna a pH entre 9,8 i 8,2.  A partir d’aquestes 
dues mesures es poden determinar les concentracions de carbonat, bicarbonat e 
hidròxid. Es mesura amb les mateixes unitats que la duresa i es corregeix per 
descarbonatació amb calç, tractament amb àcid o desmineralització per 
intercanvi iònic.  

 

COL�LOIDES: És una mesura del material en suspensió a l’aigua que, per la 
seva mida al voltant dels 10-4 i 10-5mm, es comporta com una solució, i pot 
travessar un paper de filtre. Els col�loides poden ser d’origen orgànic. En aigües 
potables pot ser una molèstia només de caire estètic.  

 

COMPOSICIÓ QUÍMICA DE L’AIGUA: Donada la varietat d’elements que 
poden trobar-se a l’aigua i que són causant de la salinitat, convé repassar quins 
d’aquests elements, el seu origen o les causes que provoquen la seva presència 
a l’aigua, els seus efectes a l’usuari final de l’aigua, principalment l’agricultura i el 
consum humà i per últim la importància del contingut en relació amb els 
possibles efectes sobre les membranes.  
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No tots els elements es troben en les mateixes proporcions per això cal fer una 
separació entre aquells que són més abundants(principals) i aquells minoritaris 
(microelements).  

Entre els primers trobem:  

• SODI: correspon a sals de solubilitat molt elevada i difícil de precipitar. 
Solen estar associat al ió clorur. El contingut en aigües dolces acostuma a 
estar entre 1 i 150ppm però és fàcil trobar valors molt superiors. L’aigua 
de mar conté prop de 11.000ppm. És un indicador potencial de corrosió. 
La determinació analítica es fa per fotometria de flama. Als anàlisis 
rutinaris el ió sodi no es determina sinó que es calcula com a diferència 
entre el balanç d’ions i de cations. El sodi s’elimina per intercanvi iònic. 

• CALCI: el ió calci forma sals moderadament solubles a molt insolubles. 
Precipita fàcilment com a CaCO3. Contribueix de manera especial a la 
duresa de l’aigua i a la formació d’incrustacions. Les aigües dolces solen 
tenir entre 10 i 250ppm o inclús 600ppm. L’aigua de mar conté uns 
400ppm. Es determina analíticament per complexometria amb EDTA o 
NTA. L’eliminació del calci es realitza per precipitació e intercanvi iònic.  

• MAGNESI: el ió magnesi té propietats molt similars a les del ió calci, però 
les seves sals, són en general, més solubles i difícils de precipitar; per 
contra, el hidròxid és menys soluble. Les aigües dolces contenen entre 1 i 
100ppm i l’aigua de mar conté uns 1.300ppm. Contribueix a la duresa de 
l’aigua i a pH alcalí pot formar incrustacions d’hidròxid. La seva 
determinació analítica es fa per complexometria i pot precipitar com a 
hidròxid, però la seva eliminació es realitza fonamentalment per intercanvi 
iònic.  

• CLOR:  el ió clor forma sals en general molt solubles i va associada al ió 
sodi, especialment en aigües  molt salines. Les aigües dolces contenen 
entre 10 i 250 ppm, de clorurs, però no és estrany trobar valors molt més 
grans. Les aigües salobres poden tenir centenars, inclús milions de ppm. 
L’aigua de mar conté al voltant de 20.000ppm. El contingut en clorurs 
afecta a la potabilitat de l’aigua i al seu potencial agrícola i industrial. A 
partir de 300ppm l’aigua comença a adquirir un gust salat. Les aigües amb 
clorurs poden ser molt corrosives degut a la mesura tan petita del ió que 
pot penetrar la capa protectora a la interfase òxid-metall i reaccionar amb 
el ferro estructural. Es valora amb nitrats de plata utilitzant cromat 
potàssic com a indicador. Es separa per intercanvi iònic, encara que és 
menys retingut que els ions polivalents, per la qual cosa les aigües d’alta 
puresa requereixen un polit final.  

• SULFATS: el ió sulfat correspon a sals moderadament solubles a molt 
solubles. Les aigües dolces contenen entre 2 i 150ppm i l’aigua de mar 
prop de 3.000ppm. Encara que a l’aigua pura es satura a uns 1.500ppm, 
com a CaSO4, la presencia d’altres sals augmenta la seva solubilitat. La 
determinació analítica per gravimetria amb clorur de bari és la més 
segura. En presencia d’ions calci es combina per formar incrustacions de 
sulfat càlcic. La seva eliminació es realitza per intercanvi iònic.  
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Pertanyen al segon grup, o són microelements:  

• NITRATS: la variació en el contingut de nitrats és gran. Un alt contingut en 
nitrats pot indicar pol�lució i ser considerat com un indicador i un avís que 
s’ha de tenir en compte per comprovar la presencia de bactèries perilloses. 
Els nitrats amb concentracions més grans a 45ppm són indesitjables en 
aigües per a ús domèstic pel possible efecte tòxic sobre els nens.  

• FERRO: pràcticament totes les aigües contenen ferro, el seu contingut pot 
ser problemàtic per a determinats usos, domèstics o industrials. 
Continguts de 0,5ppm són normalment perjudicials, i inclòs alguns 
processos industrials no permeten continguts superiors a 0.1ppm. 

• MANGANÈS: té un comportament químic similar al ferro i es presenta en 
les mateixes condicions que aquest, encara que les seves marques són 
més intenses i difícils d’eliminar. 

• SILICI: es poden trobar en algunes aigües subterrànies en quantitats de 
fins a 100ppm i continguts de 20ppm són bastant normals. No contribueix 
a la duresa de l’aigua, però és una part important de les incrustacions 
formades per moltes aigües. No convé superar concentracions en el rebuig 
superiors a 150mg/l. 

• FLUOR: apareix només amb concentracions petites a l’aigua subterrània. 
És un dels components més problemàtics de l’aigua en els processos de 
dessalació, ja que el rebuig per les membranes és elevat i la solubilitat de 
les seves sals que es concentren a la salmorra molt baixa, essent els 
riscos de precipitació alta. Continguts a l’aigua tan baixos com 5-7ppm 
poden resultar molt perillosos. A la Reglamentació Tècnica Sanitaria 
s’admeten continguts màxims de fluor a l’aigua de 1.500µg/l 

• BARI I ESTRONCI: no són elements abundants, la seva presència es 
detecta en determinades aigües subterrànies. 

• ALUMINI: no es troba normalment ni en aigües subterrànies ni 
superficials, a no ser que s’hagi produït una contaminació de caire 
industrials o de vessament.  

 

GASOS DISSOLTS: A més dels ions constituents, les aigües de destí origen 
poden tenir també gasos dissolts. Encara que el seu contingut no es determina 
en els anàlisis rutinaris, la seva presencia en quantitats importants té un especial 
significat en l’ús de l’aigua en certs sectors.  

Els gasos dissolts més comuns són l’oxigen, el diòxid de carboni, el nitrogen,, 
l’anhídrid sulfurós i l’amoni. Com que la solubilitat dels gasos és inversament 
proporcional a la temperatura i augmenta la pressió, els gasos dissolts 
intervenen freqüentment en problemes de corrosió i de precipitació.  

 

TEMPERATURA: La temperatura de l’aigua varia bastant no només en funció de 
la zona sinó també segons el tipus de l’aigua. En les nostres latituds, les 
temperatures mitjanes de l’aigua varien entre els 18ºC i 24ºC segons l’estació  
de l’any. A mesura que descendim cap al sud podem trobar temperatures entre 
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els 8ºC i els 18ºC com passa a Sud-àfrica, Namíbia o Xile; en canvi en països del 
Golf Pèrsic les temperatures són més elevades i fins i tot poden arribar als 30ºC.  

La influència de la temperatura en el funcionament de les membranes és 
important des del punt de vista:  

• La solubilitat de diferents sals augmenta amb la temperatura i per tant a 
temperatures més elevades es poden reduir els riscos de precipitació. 

• La temperatura influeix en la viscositat de l’aigua i en la dilatació dels 
materials que constitueixen les membranes, s’ha de tenir en compte en el 
disseny i partir d’aquelles que són més perjudicials pel procés. 

• L’augment de la temperatura afavoreix l’activitat biològica dels 
microorganismes que provoquen l’embrutiment de les membranes.  

 

2.4.6. Característiques generals de l’aigua en relació amb les 
membranes 

L’aigua és una solució de diverses sals, on el seu conjunt determina les seves 
característiques. És important saber la seva composició, quan es tracta de 
sotmetre-la a un tractament de separació o dessalació mitjançant membranes, 
per quatre raons principals, a saber:  

• No totes les membranes tenen el mateix rebuig de sals 

• Una mateixa membrana rebutja els diferents ions de manera diferent 

• Existeixen ions específics que presenten limitacions en la separació 

• El pH òptim, tan de funcionament com de rebuig de sals d’una membrana 
està clarament determinat.  

És convenient fer un breu repàs dels diferents components químics que es troben 
tant en l’aigua salobre com en la de mar, en relació a la dessalació.  

Les sals es troben dissociades a l’aigua en forma de ions positius i negatius. Les 
principals cations que es troben són el Calci (Ca2+), el Magnesi (Mg2+), el Sodi 
(Na+) i el Potassi (K+), mentre que els anions que es troben en més abundància 
són el Clor (Cl-), el Sulfat (SO4

2-), el Carbonat (CO3
2-) i el bicarbonat (HCO3

-). En 
menys quantitat apareixen altres com el ferro, manganès, alumini o nitrat, 
fosfat, fluorur... El predomini d’uns o d’altres fa que l’aigua pugui ser utilitzada 
directament o requereixi d’un tractament previ.  

Les propietats químiques de l’aigua salada depenen de la seva concentració total 
i només en menys importància de la proporció relativa d’uns ions sobre els 
altres. Així mateix, en els processos de dessalació per osmosi inversa aquestes 
proporcions són importants per la seva incidència en la precipitació o incrustació 
de sals sobre la membrana.  
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2.4.7. Condicions de l’aigua bruta aportada 

La qualitat de l’aigua producte desitjada, així com la de l’aigua d’entrada (bruta), 
que s’obté en el procés de dessalació és fonamental a l’hora d’escollir un procés 
o un altre.  

Per exemple, en els processos de destil�lació es consumeix la mateixa quantitat 
d’energia independentment de la salinitat de l’aigua aportada, per la qual cosa, 
són apropiades per a la dessalació d’aigües marines.  

Basant-nos només en la quantitat de sòlids totals dissolts a l’aigua (TDS), la 
següent taula mostra la denominació d’aquesta aigua en funció de la seva 
salinitat (Rueda y otros, 2000). 

 

Denominació de l’aigua Salinitat (ppm de TDS) 

Ultrapura 0,03 

Pura 0,3 

Desionitzada 3 

Dolça (potable) < 1000 

Salobre  1000-10000 

Salina 10000-30000 

Marina 30000-50000 

Salmorra > 50000 

Taula 5. Rangs de salinitat dels diferents tipus d’aigua. [Font: 
Desalación de aguas salobres y de mar. Osmosi inversa. José A. Medina 

San Juan. Pàg.34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Salinitat mitjana dels principals mars i oceans del planeta. 
[Font: Abu Qdais (1999); Handbury, Hodgkiess, Morris (1999)].  

 

 

 

Mar (oceà) Salinitat (ppm de TDS) 

Bàltic 28000 

Mar del Nord 34000 

Pacífic 33600 

Atlàntic Sud 35000 

Mediterrani 36000 

Roig 44000 

Golf Pèrsic 43000-50000 

Mort 50000-80000 

Mitjana Mundial 34800 
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En quant a la salinitat dels mars i oceans del planeta, que no és constant, es pot 
fer una mitjana i dir:  

El contingut salí de les aigües salobres depèn de la localització de l’aqüífer des 
d’on s’extregui l’aigua. En aquest cas, la contribució de la sal comuna (NaCl) pot 
ser més petita que un altre tipus de constituent, provinent de tècniques de 
fertilització.  

L’aigua pura no condueix l’electricitat però es va fent més conductora amb 
l’addició de diversos constituents de la naturalesa electrolítica, així com altres 
constituents químics integrats dins l’aigua. El pretractament de l’aigua bruta 
necessari per a cada procés dessalador és a vegades més costos i complex que el 
propi procés de dessalació, per la qual cosa, encara que un pretractament pugui 
suplir les deficiències que planteja aquest procés, el seu cost i complexitat poden 
fer inviable la instal�lació.  

A la següent taula es mostra un resum del tipus de procés bàsic a utilitzar en 
funció de l’aigua d’entrada.  

 

Procés Aigua de mar Aigua salobre 

MSF   

MED   

TVC   

OI   

ED   

Taula 7. Tipus de procés bàsic a utilitzar en funció de l’aigua d’entrada. 
[Font:Elaboració  pròpia] 

 

2.4.8. Algunes consideracions finals 

La qualitat de l’aigua obtinguda per a qualsevol dels mètodes de dessalació 
existents és apta per al consum humà amb només un petit postractament en 
alguns casos. El pretractament, però, és necessari per el bon funcionament de la 
instal�lació.  

En el cas d’aigües per a ús industrial o agrícola, és necessari estudiar de forma 
individualitzada cada cas. En la majoria dels casos, els requeriments mínims 
sempre seran més petits que el de l’aigua potable, amb la qual cosa, que 
qualsevol mètode dessalador compleix de bon grat els mínims requeriments.  
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CAPÍTOL 3: PARTS 

INTEGRANTS D’UNA 

INSTAL�LACIÓ 

D’OSMOSI INVERSA 

3.1. Introducció 
Una instal�lació dessalinitzadora d’aigua de mar per membranes d’osmosi inversa 
consta dels següents components:  

• Sistemes de captació d’aigües 

• Zona de pretractaments 

• Bomba/es d’alta pressió 

• Diferents elements de membranes 

• Sistemes de control i instrumentació 

• Tanc d’emmagatzematge de l’aigua produïda, que poden incloure algunes 
etapes de postractament 

• Unitat de recuperació d’energia de la salmorra i posterior abocament 

• Unitat de neteja de les membranes 

A continuació es detallarà cadascun d’aquests punts.  
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3.2. Presa d’aigua 
La presa d’aigua del mar es pot fer a través de canonades en un punt allunyat de 
la costa, o bé a través de pous realitzats a la platja o al fons marí. Si la presa es 
fa mitjançant canonades, cal procurar que estiguin col�locades lluny d’altres 
possibles canonades de descàrrega d’alguna planta de tractament d’aigües 
residuals, per evitar bombejar aigua de mala qualitat cap a la instal�lació 
dessalinitzadora. Si tanmateix això no fos possible, els pretractaments i els 
postractaments s’haurien d’adequar a la composició de l’aigua.  És convenient, 
sempre i quant sigui possible i no representi impactes significants sobre la 
topografia de la platja, o sobre reserves subterrànies d’aigua que la presa 
d’aigua de mar es faci a través de pous a la platja. D’aquesta manera s’evita que 
les espècies marines siguin aspirades i entorpeixin el funcionament de la planta, 
o bé que obstrueixin l’aspiració d’aigua. Una altra avantatge important que 
comporta el fet d’aspirar l’aigua a través d’un pou, és que la mateixa sorra fa de 
medi filtrant, i això vol dir que seran necessàries menys etapes de 
pretractament. La presa d’aigua de mar a través de canonades porta afegit un 
altre problema de caràcter ambiental, ja que pot afectar els corrents marins que 
regulen la vida marina.  

 

 

3.3. Pretractaments 
L’aigua d’alimentació conté concentracions variables de sòlids suspesos i dissolts. 
Els sòlids suspesos poden ser partícules inorgàniques, col�loides, i restes 
biològiques com ara microorganismes o algues. Els sòlids dissolts poden ser sals 
molt solubles (com clorurs) o poc solubles (com carbonats o sulfats). Durant el 
procés d’osmosi inversa, el volum d’aigua d’entrada disminueix, i això fa 
augmentar la concentració de les partícules dissoltes i de les suspeses. Les 
partícules suspeses es poden dipositar sobre la membrana bloquejant els canals 
d’entrada fent augmentar les pèrdues de càrrega del sistema. Les sals poc 
solubles poden precipitar donant lloc a incrustacions sobre la superfície de la 
membrana, provocant una disminució en el cabal de permeat, i per tant una 
disminució de les propietats de la membrana.  

L’objectiu dels pretractaments, és doncs, millorar la qualitat de l’aigua 
d’alimentació per tal de minimitzar tots aquests efectes perjudicials per la 
instal�lació.  

La qualitat de l’aigua d’entrada ve definida d’una banda, en termes de 
concentració de sòlids suspesos, i d’altra en termes de nivells de saturació de les 
sals poc solubles. Cada terme té les seves respectives unitats. Les unitats que 
s’acostumen a fer servir per expressar la quantitat de sòlids suspesos són la 
terbolesa (NTU) i l’índex de Densitat de Fangs (SDI- Silt Density Index). Els 
límits màxims pel bon funcionament d’una unitat d’osmosi inversa són NTU=1 i 
SDI=4, però s’aconsella un NTU=0,5 i un SDI=2,5 (ambdós valors com a 
màxim), si el que es desitja és un llarg funcionament de la instal�lació. Les 
unitats utilitzades per indicar els límits de saturació de les sals poc solubles són 
l’índex de Saturació de Langelier (LSI), i les relacions de saturació. El LSI dóna 
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una idea del nivell de saturació del CaCO3. Valors negatius indiquen que l’aigua 
tindrà tendència a dissoldre’l, en canvi, valors positius fan preveure la possibilitat 
que precipitin els carbonats. El LSI és vàlid només per a aigües de baixa salinitat, 
per això el que s’acostuma a fer servir és la relació de saturació, que és el 
producte de la concentració actual d’ions en el rebuig per les solubilitats 
teòriques de les sals a una temperatura determinada.  

Depenent de la qualitat d’aigua d’entrada, els processos de pretractament poden 
constar d’alguns o de tots els següents passos:  

• Separació de partícules grans mitjançant una reixa 

• Desinfecció de l’aigua amb clor 

• Clarificació amb o sense floculació 

• Clarificació i reducció de la duresa (amb calç) 

• Reducció de l’alcalinitat modificant el pH 

• Addició d’un inhibidor d’incrustacions 

• Reducció del clor lliure mitjançant bisulfit sòdic o filtres de carbó actiu 

• Esterilització de l’aigua mitjançant radiació UV 

• Eliminació final de sòlids suspesos per mitjà de filtres de sorra 

 

L’eliminació inicial de partícules de gran mesura de l’aigua d’entrada es pot dur a 
terme amb un filtre de malla. És habitual fer prèviament una desinfecció de 
l’aigua si es tracta d’una instal�lació alimentada amb aigües superficials, per tal 
d’eliminar els microorganismes. Si l’aigua s’extreu d’un pou, en la majoria de 
casos no farà falta clorar-la perquè la quantitat de microorganismes és 
menyspreable. En alguns casos, es pot clorar l’aigua dels pous per oxidar el ferro 
i el manganès continguts, abans que sigui filtrada. En tot cas, mai es cloraran les 
aigües de pous que continguin sulfur d’hidrogen, ja que podria reaccionar donant 
sofre elemental que taponaria les membranes.  

La sedimentació de partícules en un tanc comporta una reducció de gran 
quantitat de partícules en suspensió. L’efecte millora si s’afegeixen coagulants 
(sals de ferro i alumini) i floculant (molècules orgàniques de cadena llarga). El 
procés de clarificació també es pot realitzar amb calç, ja que la calç fa augmentar 
el pH i a pH elevats es formen partícules de CaCO3 i de Mg(OH)2. L’extracció 
d’aquestes partícules comporta una clarificació de l’aigua i una reducció de la 
duresa i de l’alcalinitat de l’aigua.  

En general, si la instal�lació utilitza aigua extreta de pous, com que l’aqüífer ja té 
un efecte filtrant i el contingut de partícules suspeses és molt baix, els 
pretractaments es limiten a una separació dels sòlids suspesos (tamisatge, 
floculació...), a l’addició d’un inhibidor d’incrustacions, i finalment es fa passar 
l’aigua per un filtre de profunditat.  

En canvi, l’aigua que s’extreu de la superfície (en el cas que l’aigua de mar 
s’aspirés a través d’una canonada en el fons), conté altes concentracions de 
partícules suspeses, que poden ser tan orgàniques com inorgàniques. En les 
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instal�lacions en que s’utilitzi aigua de la superfície, es requereix com a mínim 
una desinfecció per eliminar els microorganismes, i una extracció dels sòlids 
suspesos per filtració. La desinfecció es pot fer amb clor, ozó o amb radiació UV, 
però cal tenir en compte que algun tipus de membranes no toleren el clor o l’ozó. 
Per això, si per exemple no convé que el clor arribi a les membranes, en una 
etapa posterior a la seva addició, caldrà afegir bisulfit sòdic per eliminar el 
possible clor lliure que encara hi pugui ser present. En el cas de que l’aigua 
utilitzada contingui una gran quantitat de substàncies orgàniques dissoltes, 
aquestes poden ser eliminades fent-les passar a través d’un filtre de carbó actiu. 
A més, depenent de la composició de l’aigua, caldrà afegir-hi un inhibidor 
d’incrustacions.  

En tot cas, abans de la bomba d’alta pressió caldrà instal�lar sempre un filtre de 
profunditat, que sigui capaç de retenir partícules entre 5 i 10 µm. En algunes 
instal�lacions s’han provat filtres de fins a 1 µm  però les despeses que comporta 
un grau més elevat de manteniment, no es veuen compensades per un gran 
augment de la qualitat de l’aigua.  

Recentment han aparegut nous equips de pretractament per instal�lacions 
d’osmosi inversa. Es tracta de mòduls de membranes de micro i d’ultrafiltració 
netejables. Aquestes membranes requereixen una pressió d’alimentació més 
baixa, i tenen uns nivells de recuperació molt alts. La gran avantatge és que 
proporcionen una aigua d’alimentació de gran qualitat que no s’obtindria ni amb 
diferents etapes de filtració convencional. El problema és que el cost és molt 
elevat en proporció al cost de  tota la instal�lació.  

Com a norma general, també vàlida pels mètodes tèrmics, caldrà controlar que 
el valor de pH, alcalinitat i duresa estiguin dins del rang d’operació de la 
membrana. També s’haurà de procurar que els productes químics que s’utilitzin 
en els pretractaments no siguin introduïts en excés, i que no siguin perjudicials 
pel medi ambient.  

 

 

3.4. Equips d’alta pressió 
Les bombes de procés, conegudes també com d’alta pressió, s’utilitzen 
bàsicament dos tipus. Les bombes de desplaçament positiu i les bombes 
centrífugues. Dins les bombes centrífugues trobem les de segments, les de 
càmera partida, les de tub Pitot i les d’alta velocitat (aquestes dues últimes 
només s’han instal�lat en contades ocasions).  
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Figura 15. Esquema general d’una bomba centrífuga. [Font: Ósmosis 
inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel Fariñas 

Iglesias. Pàg. 80] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Aspecte d’una bomba amb tub de Pitot seccionada. [Font: 
Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel 

Fariñas Iglesias. Pàg. 82] 

 

Les bombes d’alta pressió són el cor de la planta d’osmosi inversa ja que 
impulsen la solució a tractar cap a les membranes s la pressió necessària per 
aquestes. És aquí on es consumeix la major part de l’energia del procés, per la 
qual cosa, la decisió del tipus de bomba a instal�lar té una gran importància. A 
l’hora de seleccionar la bomba s’han de tenir en compte diferents paràmetres 
com ara el rendiment, la inversió necessària, el manteniment necessària, la 
disponibilitat, els nivells de soroll, les vibracions.... 

Les bombes centrífugues, especialment les de segments i càmera partida, 
s’utilitzen molt més que no pas les de desplaçament positiu ja que presenten 
unes avantatges com ara: 

• Absència de pulsacions de pressió i cabal 

• Més operativitat 

• Menys manteniment 
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Figura 17. Aspecte d’una bomba de càmera partida seccionada. . [Font: 
Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel 

Fariñas Iglesias. Pàg. 81] 

Les bombes de segments s’utilitzen tan en plantes petites com en grans, si que 
és cert que amb cabals inferiors als 25m3/h i pressions superiors als 50bar, el 
seu rendiment disminueix tan que és aconsellable utilitzar bombes de 
desplaçament positiu. Per sobre dels 300m3/h i pressions superiors als 50bar es 
pot obtenir un rendiment més elevat amb les bombes de càmera partida. Per 
cabals superiors als 500m3/h i pressions per sobre dels 50bar acostuma a ser 
més interessant utilitzar les bombes de càmera partida. Les bombes amb tub de 
Pitot només s’utilitzen en plantes petites de fins a 25m3/h i 70bar, quant el cost 
d’energia elèctrica no és important. Les bombes d’alta velocitat s’utilitzen en 
situacions especials i combinades sempre amb turbines de recuperació d’energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Bomba centrífuga de segments. [Font: Ósmosis inversa. 
Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel Fariñas Iglesias. Pàg. 

80] 
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3.5. Membranes d’osmosi inversa 
Una membrana semipermeable per aplicacions d’osmosi inversa consisteix en 
una fina pel�lícula de material polimèric d’uns quans Angstrom de gruix, 
construïda sobre un teixit porós. Una bona membrana ha de tenir coeficients de 
transport molt grans per l’aigua, i molt petits per les sals. Ha de ser també 
estable en un rang ampli de pH i temperatures, i tenir una bona estabilitat 
mecànica. El període durant el qual aquestes condicions es mantenen més o 
menys estables, s’anomena vida útil de la membrana i acostuma a estar entre 
els 3 i els 5 anys.  

Les membranes comercials es poden classificar segons diferents paràmetres. 

  

3.5.1. Segons la seva estructura trobem membranes simètriques o 
membranes asimètriques.  

Les membranes simètriques són aquelles don la secció transversal ofereix una 
estructura porosa uniforme al llarg de tota la seva espessor, sense existir zones 
amb una densitat més gran en una o dues de les cares de la membrana. Les 
membranes asimètriques són aquelles que presenten una densitat diferent en 
una cara quer a l’altre.  

 

 

Figura 19. Microfotografía d’una membrana simètrica i una asimètrica 
respectivament. [Font: Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y 

aplicaciones. Manuel Fariñas Iglesias. Pàg. 11-12] 

 

3.5.2. Segons la seva naturalesa trobem membranes integrals i 
membranes compostes de capa fina. Sempre seran membranes 
asimètriques.  

Les membranes integrals són aquelles membranes on existeix una continuïtat 
entre una capa i l’altre. Les dues parts tenen la mateixa composició química i 
entre ells no hi ha una clara separació sinó que un augment progressiu de la 
porositat.  En canvi en la membrana de capa fina, les dues capes són de 
matèries diferents.  
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Figura 20. Secció transversal d’una membrana integral. [Font: Ósmosis 
inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel Fariñas 

Iglesias. Pàg.14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Secció transversal d’una membrana de capa fina. [Font: 
Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel 

Fariñas Iglesias. Pàg.15] 

 

3.5.3. Segons la seva forma poden ser planes, tubulars, de fibra buida. 

Les planes presenten una capa activa plana i es fabriquen en forma de làmina de 
paper continuo on posteriorment es talla per a que es pugui adaptar a diferents 
formes geomètriques en funció de la tècnica utilitzada per al seu posterior 
assemblatge: rectangular, de disc circular, el�líptica... Les tubulars es 
construeixen en forma de tub buit, de diferents longituds. Els seu diàmetre 
interior varia entre 6 i 25mm. La capa activa se sol trobar a la superfície interior 
del tub. La solució a tractar circula pel interior, el permeat flueix radialment del 
interior cap a l’exterior i el rebuig s’obté per l’altre extrem del tub. Són 
membranes majoritàriament integrals encara que alguns fabricants també 
subministren membranes de capa fina tubulars. En canvi les de fibra buida són 
unes membranes constituïdes per un feix de milions de tubs capil�lars de la mida 
d’un cabell humà, buits interiorment. Disposa d’una pel�lícula molt densa en la 
part exterior que constitueix la capa fina. A baix  d’aquesta fina pel�lícula i cap al 
centre es troba l’estructura porosa que li serveix de suport. Són membranes 
exclusivament integrals donat a que és molt difícil de fer membranes de capa 
fina amb aquesta forma. Les membranes de fibra buida presenten una gran 
superfície per unitat de volum, per la qual cosa s’utilitzen amb polímers on el 
cabal de permeat per unitat de superfície sigui baix.  
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Figura 22. Esquema de la circulació de fluxes en una membrana tubular. 
[Font: Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel 

Fariñas Iglesias. Pàg.17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema de la circulació de fluxes en una membrana de fibra 
buida. [Font: Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones. 

Manuel Fariñas Iglesias. Pàg.20] 
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Figura 24. Tub de membrana de fibra buida. [Font: Desalación de aguas. 
Juan C. Ibrahim Perera. Pàg.: 135] 

 

3.5.4. Segons la seva composició química poden ser orgàniques e 
inorgàniques.  

Les orgàniques són totes aquelles membranes on la capa activa està fabricada a 
partir d’un polímer o copolímer orgànic.  Encara que existeix un gran nombre de 
polímers, copolímers i mescles, tan naturals com sintètics amb els que es pugui 
fabricar membranes, molt poques d’aquestes són aptes per l’osmosi inversa. De 
tots els compostos orgànics, els que han tingut èxit en la fabricació de 
membranes per a osmosi inversa són:  

 

 ACETAT DE CEL�LULOSA (AC) 

Al començament, aquest tipus de membranes estaven fetes exclusivament de 
diacetat de cel�lulosa, però actualment es fabriquen d’una mescla de diacetat i de 
triacetat. La membrana es construeix fonent en acetona una dissolució d’una fina 
pel�lícula de polímer d’acetat de cel�lulosa amb additius esponjosos sobre un 
suport de polièster. Durant aquest pas, el dissolvent s’evapora parcialment. 
Després, la membrana s’introdueix en un bany fred que elimina l’acetona que 
encara queda lliure. Seguidament, se submergeix en un bany calent a 60-90ºC, 
que millora la semipermeabilitat de la membrana (fa disminuir una mica el 
coeficient de permeabilitat de l’aigua, però el de les sals baixa substancialment). 
La membrana resultant és asimètrica, sent la resta de la membrana més 
esponjosa i porosa. És possible obtenir membranes amb diferents propietats fent 
variar el temps i la temperatura del bany calent.  
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POLIAMIDA  

La fabricació d’aquest tipus de membranes consta de dos passos. Primer 
s’emmotlla un suport de polisulfones sobre una tela de polièster. La capa de 
polisulfones és molt porosa i per tant no és semipermeable. Posteriorment, es 
crea la capa semipermeable sobre el substracte de polisulfons fent-hi 
polimeritzar monòmers que continguin grups amino i grups àcids carboxílics.  

Aquestes membranes permeten el pas d’un cabal més gran d’aigua, i tenen 
també un rebuig més gran de sals que les d’acetat de cel�lulosa. A part, són 
estables en un rang de pH més gran. L’únic problema que comporten, é que es 
degraden en contacte amb el clor (les anteriors el poden tolerar en petites 
concentracions), i que no són tan llises.  

Per totes aquestes característiques, les membranes d’acetat de cel�lulosa 
s’acostumaran a utilitzar en el tractament d’aigües brutes (aigües residuals), 
mentre que les de poliamida seran utilitzades per a dessalinitzar aigua de mar, 
degut a les prestacions que ofereixen en quant a rebuig de sals.  

Les membranes presenten dos problemes importants que redueixen el seu camp 
d’aplicació: l’estabilitat química i la resistència a la temperatura. La recerca de 
solucions a aquests problemes ha desembocat a la utilització de materials 
inorgànics per a la fabricació de les membranes. Hi ha quatre grans grups de 
membranes inorgàniques: 

• Ceràmiques 

• Vidre 

• Fosfazens 

• Carboni 

 

3.5.5. Segons la seva càrrega superficial trobem membranes neutres, 
catiòniques o aniòniques.  

Les neutres són aquelles que no presenten cap càrrega elèctrica. En aquestes 
membranes el potencial Z serà nul. Les catiòniques són aquelles en que la 
càrrega elèctrica és positiva i per tant el potencial Z és qui ens indica si són 
fortes o dèbils. Les aniòniques són aquelles on la càrrega elèctrica és negativa. 
La càrrega elèctrica dependrà no només de la naturalesa del polímer sinó que 
també del pH de la solució.  

 

3.5.6. Segons la seva morfologia de la superfície es troben membranes 
llises o rugoses.  

Tal i com el seu nom indica, les llises seran totes aquelles membranes on la capa 
exterior de la capa activa sigui llisa. En canvi les rugoses seran aquelles que la 
capa exterior de la capa activa sigui rugosa. La morfologia de la superfície té 
importància tant des del punt de vista del embrutiment com el de la neteja de les 
membranes. Una superfície rugosa té més tendència a embrutar-se i és més 
difícil de netejar.  
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3.5.7. Segons la pressió de treball existeixen membranes de molt baixa 
pressió, de baixa pressió, de mitja pressió o d’alta pressió.  

La pressió és el paràmetre fonamental que defineix les condicions d’operació 
d’una instal�lació d’osmosi inversa. El valor de la pressió ve determinat en funció 
de la salinitat de la solució a tractar. Les de molt baixa pressió estan compreses 
entre els 5 i 10bar. S’utilitzen per dessalar aigües de baixa salinitat i fabricar 
aigua ultrapura. Les de baixa pressió estan compreses entre els 10 i 20 bar i 
s’utilitzen per dessalar aigües de salinitat mitja. Les de mitja pressió treballen 
entre els 20 i 40 bar. S’utilitzen per dessalar aigua d’alta salinitat. Les 
membranes d’alta pressió s’han desenvolupat per poder obtenir aigua potable a 
partir de l’aigua de mar. La pressió de treball degut a la elevada pressió osmòtica 
de l’aigua de mar està entre els 50 i 80 bar.  

 

3.5.8. Segons la tècnica de fabricació es troben membranes de màquina 
o membranes dinàmiques. 

Les de màquina són aquelles en que les reaccions entre els diferents compostos 
que intervenen en la seva formació i la conseqüent fabricació de la membrana té 
lloc a una màquina destinada a aquest objectiu. Les membranes dinàmiques es 
fabriquen al moment. Es filtra a través d’un suport porós una solució que conté 
determinades substàncies col�loïdals o dissoltes. Aquest tipus de membrana no 
s’utilitza per l’osmosi inversa ja que presenta dos problemes; el primer es que es 
deterioren amb el temps i el segon és que no es reprodueixen els diferents 
paràmetres ja que els valors que s’obtenen solen ser aleatoris.  

 

 

3.6. Configuracions de mòduls de membranes 
En una planta d’osmosi inversa, si es disposa d’un única unitat rep el nom 
d’element, i un grup que reuneix més d’un element en un recipient a pressió 
s’anomena mòdul. A la pràctica, existeixen quatre configuracions de mòduls 
diferents: marc i placa, tubular, en espiral i en fibra buida. Cada mòdul es pot 
connectar en paral�lel o en sèrie.  

 

3.6.1. Mòduls de placa i marc 

Aquest tipus de mòdul és una estructura laminada composta per membranes 
amb espais alternats pels quals pot entrar l’aigua a tractar, i en pot sortir e 
permeat. És similar a l’estructura d’un filtre-premsa. Les avantatges d’aquest 
mètode, és que és simple i compacte, resistent a la pressió, i a més, el canvi de 
membranes no comporta dificultat d’altra banda, la caiguda de pressió és 
relativament petita, i es pot usar un flux d’alta velocitat (1-5 m/s). 

 



Alba Latorre Gasull____________ _____________________________________________________________ 

 - 58 - 

 

 

 

 

Figura 25. Mòdul de plaques. Distribució de fluxes en cada paquet. 
[Font: Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel 

Fariñas Iglesias. Pàg.36] 

 

3.6.2. Tubular 

La membrana es col�loca al interior o a l’exterior del tub cilíndric porós que fa de 
suport. A la pràctica es col�loquen molts mòduls tubulars en un recipient a 
pressió i es connecten uns amb els altres en paral�lel o en sèrie. Les avantatges 
d’aquests mòduls inclouen la facilitat de neteja amb una bola-esponja, i la seva 
utilitat per tractar aigües residuals que continguin una càrrega important de 
sòlids suspesos. D’altra banda, l’àrea de la membrana per unitat de volum és 
petita comparada amb la d’altres mòduls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Mòdul tubular. Distribució de fluxos en cada paquet. [Font: 
Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel 

Fariñas Iglesias. Pàg.38] 
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3.6.3. Mòdul de fibres buides 

El diàmetre exterior d’una fibra buida està en el rang de 40 a 250 µm, que 
correspon a entre 2 i 4 vegades el diàmetre interior. La tolerància que mostri la 
fibra buida a l’alta pressió depèn de la relació entre diàmetre exterior i interior, i 
és independent del gruix de la membrana. En els mòduls de fibra buida, es 
col�loquen milions de paquets de fibres doblegades per la meitat en un recipient 
a pressió sense cap tipus de suport. La llargada total de la fibra és d’uns 120cm. 
L’àrea superficial efectiva de la membrana per unitat de volum dels mòduls 
també depèn de la relació entre el diàmetre exterior i el interior, i és molt gran 
comparada amb altres tipus de mòduls. Un extrem de la fibra buida està obert 
per tal de que pugui sortir l’aigua dessalinitzada i l’altre està segellat. Aquest 
tipus de configuració permet àrees de membranes majors per unitat de volum i 
els equips seran més compactes. El cabal d’entrada es dirigeix als espais entre 
paquets de fibres amb l’objectiu de mantenir unes condicions de flux uniformes. 
L’entrada d’aigua d’alimentació es fa mitjançant un tub de plàstic foradat, que 
s’incorpora al mig del paquet de fibres. L’aigua amb alts continguts de sals passa 
a través de la fibra buida, i l’aigua neta surt pels capil�lars de la fibra. Depenent 
del tipus de flux d’alimentació, i de la disposició de les fibres, es diferencien tres 
configuracions: axial, radial i de bobina i cartutx. En aquest tipus de configuració, 
el cabal de permeat produït per àrea de membrana és més baix, i això fa que la 
polarització per concentració a la superfície no sigui un problema tant gran. 
Generalment es treballa a un nivell de recuperació per sobre del 50%. Aquest 
tipus de fibres poden estar fabricades tant d’una mescla d’acetats de cel�lulosa 
com de poliamides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Secció d’un mòdul de fibra buida. [Font: Ósmosis inversa. 
Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel Fariñas Iglesias. 

Pàg.43] 
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3.6.4. Mòdul en espiral 

En aquesta configuració, les membranes semipermeables i unes làmines per on 
s’introdueix l’alimentació es col�loquen alternadament. Un mòdul està construït 
per dues membranes semipermeables de les quals se’n segellen tres bandes, i 
una làmina de suport porós que s’introdueix entremig de les dues membranes 
per formar un camí per on pugui fluir el permeat. Llavors es connecta aquest 
suport a un tub per on circularà l’aigua neta, i s’enrotllen les tres làmines en 
forma d’espiral, sent-ne l’eix el tub de permeat. Per cada cilindre hi ha enrotllats 
entre 4 i 6 mòduls d’aquestes característiques. A l’entrada hi ha una malla per on 
s’hi introdueix l’aigua a dessalinitzar, que alhora actua com un accelerador 
turbulent que ajuda a reduir la polarització per concentració que es podria formar 
sobre la membrana, i que en fa disminuir el rendiment.  

Per norma general, un element industrial amb membranes enrotllades en espiral 
fa aproximadament 100 o 150cm de llarg i de 10 a 20 cm de diàmetre. El cabal 
d’alimentació flueix a través de l’element paral�lelament a la superfície de les 
membranes. Els fabricants aconsellen que el cabal d’alimentació sigui tal que 
permeti una recuperació entre un 5 i un 15% per element, per tal de disminuir 
els efectes de la polarització per concentració. La recuperació o conversió és una 
funció del recorregut que fa l’aigua sobre l’element. Per tal d’operar a nivells de 
recuperació acceptables, els sistemes en espiral es munten de forma que en un 
mateix tub pressuritzat hi hagi de 3 a 7 elements de membranes connectats en 
sèrie. D’aquesta manera, la solució concentrada del primer element passa a ser 
l’alimentació del segon dins d’un mateix tub. La solució concentrada de l’últim 
surt en forma de salmorra per a ser abocada o per a ser utilitzada en una segona 
etapa. Els permeats de cada element de dins el tub, es dirigeixen cap un tub 
col�lector, i surten de l’element com a únic cabal de permeat. El principi de cada 
element està segellat per tal que el cabal d’alimentació/salmorra no bypass un 
element. Amb aquesta forma d’operació, es pot aconseguir que en un únic tub a 
pressió amb 4 o 6 elements connectats en sèrie, operi a gairebé el 50% de 
recuperació en les condicions de disseny inicials.  

Els elements de membranes enrotllades en espiral acostumen a estar fabricats 
amb làmines planes de membranes de qualsevol dels dos tipus vistos 
anteriorment. Les avantatges que presenten aquests mòduls en espiral són:  

• La polarització per concentració és baixa 

• La velocitat de circulació es pot mantenir a valors entre 5 i 10cm/s 

• Les pèrdues de pressió són baixes entre 0,07 i 0,105kg/cm2 

• La disminució de pressió efectiva és molt baixa comparada amb la que es 
produeix en altres configuracions 

Tot i haver-hi quatre tipus diferents de configuracions de mòduls de membranes, 
només els dos últims (fibres buides i mòduls en espiral) es poden utilitzar per a 
dessalinitzar aigua de mar. En principi aquests dos mòduls es podrien fer servir 
indistintament, ja que tenen prestacions semblants, però el fet que només hi 
hagi un únic fabricant de membranes de fibra buida, enfront dels diversos 
fabricants de mòduls en espiral, i tenint en compte que les membranes de 
diferents fabricants intercanviables, la decisió de la majoria de dissenyadors és 
instal�lar membranes enrotllades en espiral.  
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Figura 28.  Mòdul en espiral d’una fulla. [Font: Ósmosis inversa. 
Fundamentos, tecnología y aplicaciones. Manuel Fariñas Iglesias. 

Pàg.39] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Tub de membrana en espiral. [Font: Desalación de aguas. 
Juan C. Ibrahim Perera. Pàg.: 136] 
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3.7. Sistemes de control i instrumentació 
Una instal�lació d’osmosi inversa consta d’una sèrie de recipients a pressió, 
canonades per interconnectar els diferents recipients, i accessoris per a les 
canonades d’alimentació, de permeat i de rebuig. Les membranes es troben dins 
dels recipients a pressió formant els denominats elements. Cada element consta 
d’una quantitat determinada de membranes, i dins d’un mateix recipient a 
pressió hi pot haver fins a 7 elements de membranes connectats en sèrie.  

Els tubs pel permeat de cada element estan connectats entre ells, de forma que 
tot el permeat s’acaba recollint conjuntament. En una de les bandes de cada 
element de membranes, hi ha un segellat que tanca el pas entre l’extrem 
exterior de l’element i la paret interior del recipient a pressió. Aquest 
segellament impedeix que l’aigua d’alimentació deixi de passar per un dels 
elements, i la força a passar a través dels canals d’entrada de cada element  

A mesura que l’aigua d’alimentació va passant a través dels diferents elements 
de membranes, part d’aquest cabal es va perdent en forma de permeat. Això fa 
que la concentració de sals al llarg del recipient a pressió vagi augmentant, i al 
mateix temps també vagi augmentant gradualment la salinitat de l’aigua que 
s’obté de permeat.  

Una planta d’osmosi inversa està dividida en diferents grups de recipients a 
pressió, que reben el nom d’etapes. En cada etapa, els recipients a pressió estan 
connectats en paral�lel respecte a la direcció del cabal d’aigua d’entrada. El 
número de recipients a pressió de cada etapa va disminuint en la direcció del 
cabal d’alimentació normalment en una relació de 2 a 1.  

Així doncs, es pot veure que, el flux d’aigua d’alimentació a través dels recipients 
d’una planta d’osmosi inversa s’assembla a una estructura piramidal, en que a la 
base hi circula un gran cabal d’aigua, mentre que la quantitat d’aigua que 
abandona la part superior de l’estructura és molt més petita. El fet que en cada 
etapa hi hagi un número més petit de recipients a pressió, queda compensat per 
la pèrdua de cabal d’alimentació que va sent convertit contínuament en permeat.  

L’objectiu d’aquesta configuració piramidal és mantenir un cabal d’alimentació 
similar per cada un dels recipients en tota la longitud de la instal�lació, alhora 
que així es manté el cabal d’alimentació dins dels límits de disseny especificats 
per un determinat tipus de membrana. Si per un recipient hi passa un cabal 
d’alimentació molt gran, es produiran moltes pèrdues de càrrega, i es pot arribar 
a fer malbé l’element. Si en canvi, el cabal que hi circula és molt baix, no es 
produiran les turbulències suficients, i això provocarà una concentració de sals 
massa gran a la superfície de la membrana, amb tots els problemes de 
polarització per concentració que això comporta. Per una determinada instal�lació 
d’osmosi inversa, el número d’etapes dependrà de la relació de recuperació de 
permeat i del número d’elements en cada recipient a pressió. Per tal d’evitar una 
polarització per concentració excessiva a la superfície de la membrana, la relació 
de recuperació per cada element individual no hauria d’excedir del 15%.  
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3.7.1. Recirculació del concentrat 

La instal�lació d’osmosi inversa més senzilla possible consisteix en un recipient a 
pressió que contingui un únic element de membranes. Una configuració d’aquest 
tipus només podria donar nivells de recuperació de permeat al voltant del 15% 
(com a màxim inicial). Per tal d’augmentar la relació de recuperació del sistema, 
el que es pot fer és retornar una part del cabal de concentrat cap a la canonada 
d’aspiració de la bomba, tal com es mostra en la següent figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de flux d’una unitat d’osmosi inversa d’una etapa 
amb recirculació de concentrat.[Font: Elaboració pròpia]  

 

Aquest tipus d’alternativa només es fa servir en petites instal�lacions, i ofereix 
l’avantatge de ser un sistema molt compacte. La desavantatge és que cal una 
bomba d’alta pressió més gran per poder tractar un major cabal. Conseqüència 
d’això, el consum energètic serà més gran que no pas el consum requerit en una 
configuració multietapa. A part, l’altra gran desavantatge és que com que 
s’augmenta la salinitat de l’alimentació degut a la mescla, la salinitat del permeat 
obtingut també serà més alta.  
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3.7.2. Esglaonament del permeat 

Una unitat comercial d’osmosi inversa, consta normalment d’una única bomba i 
un conjunt de recipients a pressió multietapa, seguint un esquema semblant a la 
figura següent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Esquema d’una instal�lació d’osmosi inversa amb dues 
etapes.[Font: Desalación de aguas salobres y de mar. Osmosi inversa. 

José Antonio Medina San Juan. Pàg. 77] 

 

Tal com es pot observar, el cabal de concentrat de la primera etapa esdevé 
l’alimentació de la segona etapa. Els cabals  i les pressions es controlen amb les 
vàlvules respectives a les canonades d’alimentació i de concentrat. La vàlvula 
d’alimentació situada just després de la bomba d’alta pressió, controla el cabal 
d’alimentació del sistema. La vàlvula del concentrat, situada a la sortida del 
sistema controla la pressió existent.  

 

3.7.3. Distribució de cabals 

En alguns casos determinats és necessari equilibrar els cabals de permeat les 
dues etapes, en el sentit de disminuir el cabal produït en la primera etapa, i 
augmentar el cabal de la segona. Aquest objectiu es pot aconseguir mitjançant 
dos dissenys diferents.  
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• Una solució és instal�lar una vàlvula a la canonada de permeat de la 
primera etapa, tal com es mostra a la següent figura. Quan s’estrangula la 
vàlvula de permeat, augmenta la seva pressió dins la canonada, i això fa 
reduir la diferència de pressions entre les dues bandes de la membrana, i 
fa disminuir la força impulsora. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir la 
quantitat de permeat produït en la primera etapa. En la segona, per 
contra, com que l’alimentació tindrà una pressió més elevada, es podrà 
produir més quantitat de permeat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de flux d’un sistema inversa amb dues etapes amb 
estrangulament de permeat. [Font: Desalación de aguas salobres y de 

mar. Osmosi inversa. José Antonio Medina San Juan. Pàg. 78] 

 

• Una altre solució és instal�lar una bomba impulsora a la canonada de la 
solució concentrada entre les dues etapes, tal com es mostra en el 
següent diagrama. La bomba incrementa la pressió d’alimentació de la 
segona etapa, i això es tradueix en un augment del cabal del permeat 
produït en aquesta etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de flux d’un sistema d’osmosi inversa de dues 
etapes amb una bomba intermitja. Font: Desalación de aguas salobres y 

de mar. Osmosi inversa. José Antonio Medina San Juan. Pàg. 78] 
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L’avantatge del primer disseny, és la simplicitat de la instal�lació d’una banda, i 
els baixos costos que impliquen. Tan mateix, el primer disseny té inconvenients 
al tenir pèrdues de càrrega més elevades i un consum energètic més gran. El 
segon disseny per contra, implica la instal�lació d’una segona bomba, i de tots els 
accessoris necessaris. Aquest fet comporta uns costos d’instal�lació més elevats, 
però es veuen compensats per uns consums energètics menors.  

El fet de tenir dues bombes instal�lades, faria pensar que en un primer moment 
el consum energètic seria més gran, però tal com es podrà observar a l’apartat 
de càlculs, realment no passa així. La raó d’aquest fet és que la instal�lació d’una 
segona bomba implica la producció d’una mica més de permeat en la segona 
etapa, i no tant en la primera. Això permetrà que la bomba d’alta pressió de la 
primera etapa no sigui tant potent, i com que aquesta és la que mou la major 
part del cabal, els costos energètics seran menors.  

 

3.7.4. Partició del permeat 

Per algunes aplicacions determinades, una instal�lació d’osmosi inversa on es 
previngui únicament el pas del permeat a través de la membrana, pot ser que no 
sigui capaç de produir una aigua de la salinitat requerida. Aquestes condicions es 
poden trobar per exemple, en sistemes de dessalinització d’aigua de mar, que 
operin amb una aigua d’alimentació amb un alt contingut en sals, o bé que 
treballin a uns nivells de recuperació molt alts, o a molt alta temperatura. També 
es pot donar aquest cas, quan l’aigua produïda en la instal�lació d’osmosi inversa 
tingui com a finalitat ser introduïda en una caldera per produir vapor.  

Per obtenir una reducció addicional de la salinitat del permeat, que no hagi pogut 
ser aconseguida amb un sol pas de l’aigua a través de la membrana; el que es fa 
és tornar a passar el cabal de permeat a través d’uns altres elements de 
membranes.  

Depenent de la qualitat que es desitgi, tot el cabal produït en el primer grup de 
membranes es fa passar pel segon grup, o bé, només se’n fa passar una part. 
Així doncs, d’acord amb aquestes dues possibilitats, aquest tipus de configuració 
és coneguda com a sistema de dos passos complet, o de dos passos parcial.  

Un possible esquema de la configuració és el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de flux d’un sistema d’osmosi inversa amb dos 
passos parcials.[Font:Elaboració  pròpia] 
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El segon grup de membranes pot operar a relacions de recuperació relativament 
altes (85-90%). El cabal de permeat produït en el primer grup es pot portar 
primer a un tanc d’emmagatzematge, o es pot dirigir directament a la zona 
d’aspiració de la segona bomba.  

El cabal de rebuig produït en el segon grup, es retorna al començament de la 
instal�lació. La concentració de sals dissoltes en el corrent de concentrat de la 
segona unitat és sempre més baixa que la concentració de sals de l’alimentació 
de la primera unitat, per tant, mesclar els dos corrents redueix lleugerament la 
salinitat de l’alimentació, i augmenta la utilització global de l’aigua.  

 
 

3.8. Postractament de l’aigua dessalinitzada 
Els postractaments que cal fer a l’aigua que ha quedat separada, no divergeixen 
depenent de la tecnologia usada, sinó que troben les seves diferències en l’ús 
posterior que es pretén fer de l’aigua. Així doncs, per exemple, si es vol utilitzar 
l’aigua dessalinitzada com a aigua potable per abastar una població, caldrà que 
no superi els següents nivells:  

 

Terbolesa < 5mg/l 

DBO < 3mg/l 

pH 7-8,5 

Residu sec a 110ºC < 750mg/l 

Clorurs < 250mg/l 

Sulfats < 200mg/l 

Nitrats < 30mg/l 

Calci < 100mg/l 

Magnesi < 50mg/l 

Ferro – Manganès < 0,2mg/l 

Coure < 1,5mg/l 

Zinc < 1,5mg/l 

Fluor < 1,5mg/l 

Arsènic < 0,2mg/l 

Plom < 0,1mg/l 
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Seleni < 0,05mg/l 

Crom < 0,05mg/l 

Cianurs < 0,05mg/l 

Fenols < 0,001mg/l 

Detergents Absència 

Bacteris 65bacteris/ml 

Cloriformes, 
estreptococs Absència 

Taula 8. Paràmetres químics límits per una aigua potable. (Font: Gran 
Enciclopèdia Catalana) 

 

En canvi, si es vol destinar l’aigua per regar o per un ús menys noble, 
possiblement no caldrà fer-li cap tractament posterior. Si es vol utilitzar com a 
aigua de caldera, caldrà passar-la per unes columnes d’intercanvi iònic amb 
resines per tal d’eliminar el màxim d’ions i cations.  

 

 

3.9. Recuperació de l’energia   

3.9.1. Introducció 

Una instal�lació d’osmosi inversa té dos corrents de sortida: el cabal de permeat 
comentat en el punt anterior, i un corrent de salmorra que està a alta pressió. 
Aquesta pressió, depèn de les pèrdues de càrrega que hagi sofert l’aigua de mar 
dins del circuit, però acostuma a ser només una o dues atmosferes inferior a la 
pressió d’entrada. Això significa, que l’energia que conté aquest corrent és 
enorme, i que cal intentar recuperar-la. 

Fins ara el mètode tradicional per recuperar l’energia continguda en salmorra en 
forma de pressió, era utilitzar turbines d’impulsió Pelton, amb unes eficàcies al 
voltant del 75%. Actualment, la tendència és cada vegada més a instal�lar els 
anomenats bescanviadors de treball que ofereixen més avantatges.  

  

3.9.2. Recuperació de l’energia amb turbines d’impulsió tipus pelton 

Les turbines de tipus Pelton, són les turbines que s’utilitzen a les centrals 
hidroelèctriques que disposen d’un gran salt d’aigua, és a dir, quan es té aigua a 
molta pressió encara que sigui amb un cabal petit. Es considera un salt d’aigua 
gran, un desnivell de 400-600m, fet que representen 40-60atm, que està dins 
del rang de la pressió que cal recuperar de la salmorra.  
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A la figura 34 mostra un esquema d’una turbina d’aquest tipus. Els components 
principals de la turbina és el injector (1) per on entra l’aigua procedent de la 
canonada (2), el rotor (3) que està acoblat a l’eix (4). El conducte injector i el 
rotor s’instal�len per sobre del nivell de l’aigua, per tant el rotor gira a l’aire, i 
només alguna de les aspes interacciona amb l’aigua en un moment determinat. 
El rotor només és capaç d’utilitzar l’energia cinètica de l’aigua, i per tant cal 
transformar primer l’energia de l’aigua en energia cinètica; això s’aconsegueix 
amb els injectors. La velocitat en el punt vj pot arribar als 100m/s, ja que el 
diàmetre de la canonada es fa estret després que l’aigua ha passat pel injector. 
El rotor consta d’un disc que conté de 12 a 40 aspes. Cada aspa té dues cares 
curvilínies separades per un sortint. El rotor es munta de forma que els sortints 
coincideixin en la direcció del flux. Degut al canvi de velocitat i de direcció que 
pateix el flux, el rotor pot girar conjuntament amb l’eix. L’eix està connectat al 
rotor d’un generador que és el que produeix l’energia elèctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Esquema d’una turbina Pelton. [Font: 
http://www.sapiensman.com/.../docs/images/Pelton4.jpg. [Data de 

consulta: 20-03-2010] 

 

Com que l’aigua entra en el rotor a una gran velocitat, es requereixen uns 
acabats superficials molt acurats de les parts de la màquina que estan en 
contacte amb l’aigua. Per tal d’evitar que la part posterior de l’aspa impacti amb 
el corrent entrant d’aigua, es fa una ranura especial (7). La capacitat d’una 
turbina Pelton es pot regular variant la quantitat de cabal que circula a través 
d’ella. Aquesta regulació es porta a terme amb una agulla (8).  

 

 

 

 

 

Figura 36. Regulació de cabal en una turbina Pelton.[Font: 
http://www.sapiensman.com/.../docs/images/Pelton4.jpg. [Data de 

consulta: 20-03-2010]  
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Quan l’agulla està en la posició de la figura 36a el corrent pot circular sense cap 
impediment, i es pot obtenir el cabal màxim. A mesura que l’agulla es va movent 
cap a la dreta (fig. 36b), el cabal que pot circular va disminuint, fins que quan 
arriba a la posició c no circula gens de cabal.  

Per poder variar el cabal amb l’ajuda de l’agulla, aquesta està acoblada a un eix 
que està connectat a un pistó d’un servomotor hidràulic. L’agulla està alineada 
amb l’eix, e instal�lada dins d’una ranura per prevenir desplaçaments 
horitzontals.  

La potència d’una turbina Pelton també pot variar sense necessitat de moure 
l’agulla, si s’utilitzen uns deflectors a continuació del injector, que fan que una 
part del cabal no arribi al rotor. L’activació d’aquests deflectors és instantània 
quan es vol disminuir la potència de la turbina.  

Les dimensions d’una aspa d’una turbina són variables, i es poden moure en els 
següents rangs:  

• 2.8 a 3.6 vegades el dj 

• 2.5 a 2.8 vegades el dj 

• 0.9 a 1.0 vegades el dj 

El disseny d’una turbina Pelton depèn principalment del número total d’unions 
que representa el número d’injectors. Un augment del número d’injectors 
comporta un augment de la potència de la turbina, encara que es mantingui 
constant el diàmetre de la turbina. La posició de l’eix de la turbina divideix 
aquest tipus de turbines en dos grans grups: les horitzontals i les verticals.  

En turbines horitzontals, el rotor es pot alimentar amb un injector o amb dos. En 
el cas que es faci amb dos injectors, es fa necessària la partició adient del cabal 
d’entrada. Pel que fa a les turbines verticals, es fa més fàcil connectar més 
injectors, i poden tenir de 2 fins a 6 o més injectors. En tots els casos hi pot 
haver fins i tot més d’un rotor.  

La construcció de turbines Pelton comporta un gran nombre de dificultats. Una 
d’aquestes és el disseny del rotor, i en particular la subjecció de les aspes al 
rotor. Les aspes de les turbines Pelton treballen sota condicions molt dures, 
perquè la càrrega que suporten les aspes és polsant. És a dir, la càrrega és 
màxima quan l’aspa interacciona de ple amb la injecció d’aigua, i després 
disminueix. El disseny dels materials que treballin en condicions d’altes càrregues 
alternades és molt complicat, perquè els components estan sotmesos a fatiga. 
Aquesta fatiga pot provocar que s’afluixin o es trenquin les soldadures. En les 
últimes dècades però, s’ha avançat molt en la tecnologia de soldadures 
d’aleacions.  

L’aigua s’alimenta a les turbines a través de conductes a alta pressió, i a part cal 
tenir en compte les càrregues suplementàries que s’originen quan els injectors es 
tanquen ràpidament i el cabal disminueix.  
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3.9.3. Recuperació d’energia mitjançant bescanviadors de treball 

És el tipus de recuperador d’energia més modern. L’objectiu de tot sistema de 
recuperació d’energia, és transformar l’energia que porta la salmorra en treball 
útil per al procés. També  cal que sigui possible instal�lar l’aparell en plantes 
d’osmosi inversa que ja existeixin, i que sigui fàcilment controlable. A més també 
es pretén poder reduir els costos d’operació d’una instal�lació d’aquest tipus, i 
millorar-ne així l’eficàcia. 

El nou aparell es basa en pressuritzar el bescanviador de treball amb la salmorra 
a pressió. S’utilitza una vàlvula de bobina per millorar el flux hidràulic cap a dins 
i cap a fora del bescanviador, i es redueix així el número d’aparells de control 
necessaris en altres mètodes d’aprofitament d’energia. El sistema està pensat de 
manera que la pressió en el bescanviador es redueixi suaument.  

L’ús de cilindres bescanviadors de treball ofereix unes eficàcies més grans que no 
pas treballar amb turbines d’impulsió, i així les plantes poden ser dissenyades 
amb uns consums energètics molt menors. En instal�lacions dissenyades amb 
aquest tipus de recuperadors, el cabal de permeat és el mateix que el cabal que 
passa per la bomba d’alta pressió. El cabal addicional és el que es bombeja a 
través de l’intercanviador gràcies a la salmorra. Com que el cabal que sortiria del 
bescanviador no tindria la pressió suficient degut a les pèrdues lògiques de 
pressió, cal instal�lar una altra bomba que porti aquest cabal a la pressió 
desitjada. Això fa reduir la potència de la bomba d’alta pressió i la mida de tota 
l’aparamenta mecànica que l’acompanya.  

D’altra banda, com que s’aprofita molta energia, les instal�lacions poden ser 
dissenyades amb una relació de recuperació més baixa. Això implica una 
necessitat de superfície de membranes més gran, però per contra la seva vida 
útil s’allarga (ja que si hi passa menys cabal, la membrana es degrada menys).  

Una de les avantatges que ofereix aquest nou mètode, és que es pot instal�lar en 
plantes ja existents. Així, si es donés el cas que alguna planta volgués 
incrementar la seva producció, no caldria que canviés la bomba d’alta pressió, tot 
i que el cabal d’entrada sí que es veuria incrementat. L’esquema de la instal�lació 
és el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Esquema general d’una instal�lació d’osmosi inversa amb un 
bescanviador de treball [Font:Disseny d’una instal�lació de 

dessalinització d’aigua de mar per osmosi inversa. Àlex Garciapons. 
Pàg.50]  
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En aquest model, s’eviten els problemes de funcionament que tenien els 
components mecànics del sistema de pressurització, gràcies a la utilització de 
ports d’equilibrat. La despressurització també s’aconsegueix amb ports 
d’equilibrat. L’ús de tècniques d’equilibrat millora l’estabilitat de la pressió de la 
salmorra, i per tant de la membrana, ja que si la membrana se sotmet a 
fluctuacions de pressió és perjudicial pel temps de vida d’operació. Per tant si es 
millora l’estabilitat de la pressió, s’allarga el temps d’operació de la planta.  

 

3.9.4. Descàrrega de salmorra 

La part de l’aigua de mar que no s’ha transformat en aigua potable, és un afluent 
líquid que conté les següents substàncies:  

• Concentracions de sals molt més elevades que els de l’aigua d’entrada. 
L’aigua de mar conté unes 35.000ppm de sals dissoltes, i l’aigua de 
descàrrega en conté entre 46.000 i 80.000ppm, depenent de l’eficàcia de 
la instal�lació.  

• Una terbolesa més gran que la de l’aigua d’entrada. 

• Si la instal�lació fos de destil�lació, hi hauria nivells menors d’oxigen 
perquè s’hauria desairejat per tal d’evitar problemes de corrosió. 

• Productes químics usats en els pretractaments, tals com biocides, 
coagulants, antiincrustants, antiescumants... 

• Productes químics usats en la neteja de canonades i de membranes. 

• Compostos orgànics i metalls que ja estaven presents en l’aigua d’entrada, 
però que s’han concentrat durant el procés. També metalls que s’han 
dissolt en l’aigua, provinents dels equips i les canonades.  

• També, i només si s’ha utilitzat algun mètode tèrmic, l’aigua retornarà uns 
4ºC per sobre de la temperatura d’entrada.  

 
 

3.10. Sistemes de compactació de les 
membranes i embrutiments. Sistemes de neteja 
de membranes  

3.10.1. Introducció 

Durant el funcionament de la instal�lació, les membranes estan sotmeses a una 
molt alta pressió de l’aigua d’entrada. Aquesta alta pressió pot ser que provoqui 
el fenomen anomenat compactació, que no és res més que un augment d ela 
densitat de la membrana. Aquest fenomen fa disminuir el coeficient de difusió de 
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l’aigua i de les sals dissoltes a través de la membrana. Com a resultat directe 
d’aquesta compactació, cal que sigui aplicada sobre la membrana una pressió 
més elevada per tal de mantenir el cabal de permeat de disseny. D’altra banda, 
hi ha l’efecte beneficiós que produeix el fet que la difusió de sals també sigui 
menor, ja que així la salinitat del permeat també serà més baixa.  

L’efecte de la compactació és més important sobretot en membranes d’acetat de 
cel�lulosa asimètriques, que no pas en les membranes de poliamida compostes. 
Si la temperatura de l’aigua és molt alta, també s’afavorirà a que la compactació 
aparegui abans. Els efectes de la compactació es deixen notar sobretot durant el 
període inicial d’operació, i en aquest període comporten una disminució 
percentual relativament petita del cabal de permeat.  

Per una altra banda, l’embrutiment de les membranes té uns efectes més 
negatius en el rendiment global de la instal�lació, i en els casos més extrems es 
pot acabar donant una degradació irreversible de la membrana. S’entén per a 
embrutiment de la membrana al dipositament de substàncies inorgàniques o 
orgàniques sobre la superfície de la membrana, i/o bloqueig dels canals 
d’entrada. En les etapes inicial del procés d’embrutiment, els canvis en les 
presentacions de la instal�lació són similars a aquells causats en el procés de 
compactació. El procés d’embrutiment es relaciona directament amb un augment 
de la caiguda de pressió. Si el procés d’embrutiment no es controla 
adequadament, pot derivar cap a una degradació severa en el rendiment de la 
membrana, i fins i tot pot comportar la destrucció total de la mateixa. Aquestes 
pèrdues de rendiment poden ser del tipus:  

• Que sigui necessari augmentar la pressió de la bomba per continuar 
mantenint el mateix cabal de permeat.  

• Que augmentin les pèrdues de càrrega en la instal�lació.  

• Que disminueixi la capacitat de rebutjar les sals.  

El mètode més efectiu per combatre l’embrutiment, és identificar l’origen de 
l’embrutiment i eliminar-lo modificant els processos de pretractament, o bé les 
condicions d’operació. El problema de l’embrutiment també es pot resoldre amb 
una neteja química adequada. Tanmateix, l’èxit d’aquesta neteja química depèn 
molt de l’edat de la capa d’embrutiment, i de la tria d’una solució netejadora.  

 

3.10.2. Agents embrutidors i mètodes per eliminar-los de les membranes 
de poliamida.  

Coneixements previs 

El primer que cal conèixer pel que fa a la neteja d’aquest tipus de membranes, 
és que els elements de membranes per a osmosi inversa fabricats amb 
poliamides no han d’estar mai exposats mai a l’aigua clorada. Si es produeix 
algun tipus de contacte d’aquest tipus, es produirà un dany irreversible en la 
membrana. Per tant, caldrà prendre les màximes precaucions per tal que després 
de la desinfecció de les canonades i dels equips no quedi la mínima traça de clor 
que després podria arribar a les membranes.  Si hi hagués algun dubte de la 
presència de clor caldria fer les anàlisis pertinents per poder-ho averiguar. Per tal 
de neutralitzar qualsevol residu de clor residual, cal utilitzar una dissolució de 
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bisulfit sòdic, i assegurar un temps de contacte adequat perquè es produeixi una 
descloració completa.  

També s’hauria d’evitar la utilització de tensioactius catiònics, ja que també es 
pot produir un dany irreversible de la membrana.  

 

Agents embrutidors de membranes 

Durant l’operació normal al llarg d’un període de temps, les membranes d’osmosi 
inversa poden embrutar-se degut a partícules suspeses o a sals poc solubles, que 
puguin estar presents en l’aigua d’alimentació. Els exemples típics d’aquestes 
substàncies són les incrustacions de carbonat i sulfat de calci, les incrustacions 
d’òxids metàl�lics, les capes de SiO2, i els dipòsits orgànics i biològics.  

Les substàncies que es poden dipositar més freqüentment sobre les membranes, 
són les següents:  

• Carbonat de calci: pot provenir de gairebé qualsevol tipus d’aigua 
d’alimentació, i es produeixen sobretot si hi ha algun error en el sistema 
d’addició del inhibidor, o en el sistema de control del pH que faci 
augmentar el pH de l’aigua d’entrada. És important que es detectin 
ràpidament les incrustacions de carbonat de calci, ja que els cristalls 
formats afectarien greument les capes actives de la membrana. Si les 
incrustacions són detectades aviat, es poden eliminar amb relativa facilitat 
si es disminueix el pH de l’aigua d’entrada entre 3 i 5 durant una o dues 
hores. Si les incrustacions són més serioses, es poden eliminar fent 
recircular una dissolució determinada detallada més endavant.  

• Com a norma general, el pH de les solucions netejadores no haurien 
d’ésser inferiors a 4 ni superiors a 10. En cas contrari, es podrien arribar a 
malmetre les membranes, especialment si s’opera a altes temperatures. 
Per augmentar el pH es pot fer servir hidròxid de sodi, i per disminuir-lo 
àcid clorhídric o sulfúric.  

• Sulfat de calci: el millor mètode per eliminar aquest tipus d’incrustacions, 
és la solució netejadora 2, detallada a continuació.  

• Òxids de metalls: els precipitats d’hidròxids (com per exemple l’hidròxid 
fèrric), es poden eliminar normalment aplicant les tècniques descrites pel 
carbonat de calci.  

• Dipositacions de substàncies orgàniques: les dipositacions d’aquest tipus 
més corrent són els fangs de microorganismes i els fongs. La millor forma 
de netejar-ho és utilitzant la solució número 3. Per tal d’inhibir 
creixements posteriors, cal utilitzar un biocida aprovat per l’empresa 
subministradora de les membranes, i tenir les membranes remullades en 
aquesta solució durant tres dies com a mínim.  

 

Solucions netejadores 

Les següents netejadores estan recomanades per a la neteja de les membranes 
d’osmosi inversa. Les solucions apropiades que cal utilitzar per cada tipus 
d’embrutiment, s’han pogut determinar a través d’anàlisis químiques dels 
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elements embrutidors, amb el control posterior dels resultats obtinguts, i 
introduint-hi les variacions necessàries.  

La solució número 1 està recomanada per embrutiments de caràcter inorgànic. 
La solució 2 està pensada específicament per sulfat de calci i deposicions 
orgàniques lleugeres. La solució 3 és per utilitzar-la en cas de deposicions 
orgàniques persistents.  

Totes les solucions cal que siguin utilitzades a la més alta temperatura que siguin 
aplicables (no més de 40º), i com a mínim durant 60 minuts. Les dades que es 
donaran a continuació estan calculades per 100 galons US (379 L) d’aigua, i han 
estat extretes de la informació tècnica proporcionada per l’empresa 
Hydranautics. Caldrà doncs, proporcionar les quantitats de productes químics 
necessaris d’acord amb el volum de solució netejadora que es requereixi. 
Sempre caldrà utilitzar aigua exempta de clor com a dissolvent.  

Les diferents solucions es preparen de la següent forma:  

- Solució 1: 7,7kg. d’àcid cítric, i ajustar el pH a 4 amb hidròxid sòdic.  

- Solució 2: 7,7kg. de tripolifosfat sòdic, 3.18kg d’EDTA tetrasòdic, i ajustar 
el pH amb àcid sulfúric.  

- Solució 3: 7,7kg de tripolifosfat sòdic, 2,4kg de dodecilbenzè sulfunat 
sòdic, i ajustar el pH a 10 amb àcid sulfúric.  

La taula següent detalla els símptomes generals que deixen notar pels agents 
embrutidors més comuns, i les accions a prendre.  

 

Embrutidor Símptomes Acció 

Carbonats de calci 
(incrustacions localitzades 
al circuit de concentrat) 

Disminució acusada del rebuig 
de sals, increment moderat de la 
diferència de pressions entre 
alimentació i concentrat, petita 
disminució en la producció 

Netejar amb la 
solució 1 

Hidròxids metàl�lics (ferro, 
níquel,  coure) 

Disminució ràpida del rebuig de 
sals, augment ràpid de la 
diferència de pressions entre 
alimentació i concentrat, 
disminució ràpida de la 
producció. 

Netejar amb la 
solució 1 

Barreja de col�loides 
(ferro, orgànics, silicats) 

Petita disminució del rebuig de 
sals, augment gradual de la 
diferència de pressions, 
disminució gradual (durant 
setmanes) de la producció 

Netejar amb la 
solució 2 

Sulfat de calci 
(incrustacions localitzades 
al circuit de concentrat) 

Augment significatiu en el rebuig 
de sals, moderat augment en la 
diferència de pressions, petita 
disminució de la producció 

Netejar amb la 
solució 2 
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Deposicions orgàniques Augment gradual en la 
diferència de pressions, i 
disminució gradual en la 
producció 

Netejar amb la 
solució 2. Si 
l’embrutiment és 
persistent emprar 
la solució 3 

Embrutiment per bactèries Possible disminució en el rebuig 
de sals, marcat augment de la 
diferència de pressions, marcada 
disminució de la producció 

Es pot netejar amb 
qualsevol de les 
solucions.  

Taula 9. Agents embrutidors de membranes, símptomes que 
produeixen, i solucions a prendre.[Font: Elaboració pròpia] 

 

Procediments de neteja de les membranes 

Una forma d’evitar els problemes que produeix l’embrutiment de les membranes, 
és fer un seguiment periòdic (uns quants cops per setmana) de les condicions 
d’operació de la instal�lació.  

Així doncs, sabrem que s’estan produint dipòsits de substàncies sobre les 
membranes si es donen un o alguns dels següents símptomes:  

• El cabal de permeat produït entre un 10-15% respecte les condicions 
inicials. 

• La pèrdua de pressió al llarg d’una etapa ha augmentat un 10-15%. 

• El rebuig de sals, que inversament representa la quantitat de sals dissoltes 
en el permeat, ha anat augmentant en el temps.  

Les mesures d’aquestes variables s’han de fer referides a una temperatura, ja 
que per exemple es poden donar variacions de cabal de permeat que siguin 
degudes a dues mesures fetes a diferents temperatures. Cal tenir en compte que 
si la temperatura baixa, s’ha de preveure que faci falta més pressió a la bomba 
per tal d’obtenir el mateix cabal. Per tant, si la reducció de cabal només és 
deguda a una disminució de la temperatura, això no significa pas que els sistema 
s’hagi embrutat.  

La següent figura ens mostra les parts bàsiques d’un equip de neteja de 
membranes d’osmosi inversa. La solució netejadora es bombeja des d’un tanc 
d’emmagatzematge a través d’uns filtres cap als recipients on hi ha les 
membranes. La solució es recircula posteriorment cap al tanc. La quantitat de 
solució netejadora ha de ser suficient per omplir completament tots els 
recipients, els filtres i les canonades. És aconsellable instal�lar un controlador de 
nivell al tanc, per tal d’evitar que la bomba pugui arribar a treballar en sec. A 
part, és també preferible instal�lar un controlador de temperatura connectat a un 
equip calefactor/refrigerador, per tal de mantenir la solució en un rang de 
temperatures òptim.  
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Figura 38. Esquema general de neteja de les membranes d’una 
instal�lació d’osmosi inversa. [Font: Elaboració pròpia] 

 

Els materials dels quals estan fabricats cada component de l’equip de neteja són 
els següents:  

• Tanc: plàstic reforçat amb fibra de vidre, o polipropilè. Hauria de portar 
una coberta extraïble.  

• Canonades: PVC o nylon reforçat 

• Vàlvules i bombes: acer inoxidable.  

La bomba hauria de ser centrífuga per aconseguir els cabals i les pressions que 
es detallaran a la propera taula. Tots els components haurien de ser capaços de 
suportar valors extrems de temperatura i de pH (45ºC). Finalment, tots els 
interruptors i fonts de corrent han de portar les proteccions i les connexions a 
terra adequades.  

Per portar a terme la neteja, es recomanen grans cabals de líquid a baixa 
pressió, vigilant però de no excedir mai el límit de cabal d’alimentació per cada 
tipus de membrana. A la següent taula, es donen valors de pressions i cabals 
d’alimentació per elements de diferents diàmetres.  

 

Diàmetre de l’element (cm) Pressió d’alimentació (bar) Cabal per element (L/min) 

6,4 1,4-4,1 11-20 

10,1 1,4-4,1 30-40 

15,2 1,4-4,1 60-75 

20,2 1,4-4,1 115-150 

Taula 10. Especificacions de cabals i pressions per a la neteja d’elements 
de diferents membranes. [Font: Desalación de aguas. Juan Carlos 

Ibrahim Perera. Pàg.146] 
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En la neteja d’un sistema cal seguir els següents passos:  

• Preparar la solució netejadora seguint les instruccions del punt 
anterior(solucions netejadores).  

• Introduir la solució netejadora en els elements. Per evitar que la solució es 
dilueixi amb l’aigua que contenen els recipients, es va despreciant l’aigua 
que surti en els primers moments, fins que es tingui la certesa que tots els 
recipients estan plens de la solució netejadora.  

• Recircular la solució netejadora cap al tanc d’emmagatzematge. 

• Continuar l’operació durant un mínim d’una hora. Si l’embrutiment és molt 
persistent, pot ser necessari que l’operació sigui duta a terme durant més 
temps.  

• Si la solució netejadora circula als cabals indicats en la taula anterior, les 
turbulències creades degut als règims de cabals tan alts permetran la 
neteja de les membranes. No és aconsellable però, que la pèrdua de 
pressió per cada element superi els 10psi. Si es donés el cas, caldria reduir 
el cabal. 

• Al final, inundar el sistema amb el permeat que s’obtingui a la instal�lació 
per tal d’extreure la solució netejadora.  

Sigui quin sigui el tipus de membrana instal�lat, la solució i els passos a seguir en 
el procés de neteja són sempre bastant similars. Malgrat to, cal tenir present els 
següents punt:  

1. La utilització de clor o d’oxidants de ferro en una membrana de poliamida pot 
causar danys irreversibles en la membrana. 

2. Els rentats amb solucions calentes (32-37ºC), sempre donen millors resultats 
que els rentats a baixes temperatures. 

3. Si el pH d’una solució rentadora àcida augmenta durant les successives 
recirculacions, caldrà afegir més àcid per tornar a obtenir el pH necessari. 
Aquesta disminució en la concentració d’àcid es dóna perquè l’àcid es va 
consumint a mesura que va dissolent les incrustacions de les sals 
inorgàniques.  

4. Si s’utilitzen solucions de pH baix, és preferible no utilitzar àcid sulfúric, 
perquè hi ha el risc que es formin deposicions de sulfats.  

5. Quan es preparen les solucions netejadores, és aconsellable utilitzar l’aigua 
obtinguda com a permeat. Cal preveure, que si s’utilitza aigua del servei 
normal de distribució, es poden produir precipitacions de carbonats, 
especialment si l’aigua és molt dura.  
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3.11. Procediments per emmagatzemar 
membranes de poliamida 

3.11.1. Emmagatzematge per un període curt 

Quan es parla d’un període curt, es refereix a períodes en que la planta ha 
d’estar fora de funcionament per més de cinc dies, però per menys de 30 i 
mantenint els elements en el seu lloc. En aquests casos el procediment a seguir 
és el següent:  

• Inundar els recipients a pressió amb aigua d’alimentació, de forma que 
simultàniament es vagi eliminant l’aire del sistema. 

• Quan els recipients estiguin plens, cal tancar les vàlvules corresponents de 
la instal�lació, per tal d’evitar que entri aire.  

• Repetir l’operació del primer punt aproximadament cada cinc dies.  

 

3.11.2. Emmagatzematge per un període llarg 

Es considera un període de temps llarg, quan la planta ha d’estar fora de servei 
durant més de 30 dies. En aquesta situació, el procediment és el següent:  

• Netejar les membranes amb les solucions adequades, depenent del motiu 
de l’embrutiment. 

• Inundar els elements amb un biocida adequat, preparat amb aigua 
provinent del permeat. 

• Quan s’està segur que tot el volum dels recipients està ple d’aquesta 
solució, es tanquen les vàlvules corresponents per tal de retenir la solució 
en el seu interior. 

• Repetir els punts 2 i 3 amb noves dissolucions cada 30 dies si la 
temperatura està per sota dels 27ºC, o cada 15 dies si la temperatura està 
per sobre dels 27ºC.  

• Quan la instal�lació s’hagi de tornar a posar en funcionament, caldrà fer 
circular aigua d’alimentació a baixa pressió durant aproximadament una 
hora, despreciant el permeat que es produeixi. Després caldrà fer el 
mateix procediment però a alta pressió durant 5 o 10 minuts. A 
continuació la instal�lació ja estarà preparada per funcionar normalment, 
però abans caldrà comprovar que realment no hagi quedat cap resta de 
biocida en cap punt de la instal�lació. 

 

3.11.3. Emmagatzematge anterior a la instal�lació de les membranes 

Durant el període que avarca des del moment que la membrana ha estat 
fabricada fins que s’instal�la, les membranes han d’estar protegides de la llum 
directe del sol. També cal que siguin emmagatzemades en un lloc sec a una 
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temperatura ambient entre 20 i 35ºC, i submergides en una dissolució especial. 
Aquesta dissolució conté un 1% de bisulfit sòdic i un 20% de propilenglicol.  

Degut a que les membranes guardades en aquesta solució, caldrà netejar-les 
adequadament abans de posar en marxa la planta. Per tant, un cop les 
membranes estiguin instal�lades en els seus recipients, s’inundarà la instal�lació 
amb aigua d’alimentació, i es treballarà a la pressió de disseny durant un mimin 
de 4 hores.  
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CAPÍTOL 4:DISSENY 

D’UNA PLANTA 

D’OSMOSI INVERSA 

PER OBTENIR AIGUA 

POTABLE A PARTIR 

D’AIGUA DE MAR 

 

4.1. Consums d’aigua 
Els consums d’aigua d’una comunitat, es poden subdividir en els següents quatre 
grans grups:  

• Ús domèstic: inclou l’aigua subministrada a les zones residencials, als 
comerços, a les vivendes, i es comptabilitza a partir de la que ha estat 
mesurada pels comptadors individuals. Aquesta aigua es destina després a 
beure, rentar, dutxes, cuina.... 
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• Ús industrial: la quantitat subministrada aquí és força variable. Les grans 
indústries com fàbriques de conserves, plantes químiques i refineries 
tenen el seu propi subministrament, i no depenen de la xarxa d’aigües 
públiques; les indústries més petites sí que en depenen completament.  

• Servei públic: representa la part més petita en les despeses d’aigua. En 
aquest apartat està inclosa l’aigua necessària per edificis públics, lluita  
contraincendis, manteniment de parcs i jardins... 

• Pèrdues i cabals no comptabilitzats: dins dels cabals no comptabilitzats 
s’hi inclouen els usos no autoritzats de l’aigua, errors en els aparells de 
mesura, o sistemes inadequats de control entre d’altres. D’altra banda, les 
pèrdues són degudes a l’envelliment del sistema, als materials de 
construcció, o a fugues en el sistema. Les pèrdues solen estar entre el 10 i 
el 12% del total per construccions noves i entre el 15 i 30% per 
canonades velles.  

La següent figura mostra el consum d’aigua pels diferents usos a Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Consum d’aigua a Catalunya [Font: 
http://nou.adenc.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=16

&Itemid=33 data de consulta: 24-04-2010] 
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4.2. Paràmetres de disseny que afecten el 
rendiment d’una instal�lació 

4.2.1. Salinitat de d’aigua d’entrada 

Alguns sistemes d’osmosi inversa experimenten fluctuacions en la composició de 
l’aigua d’entrada durant el seu funcionament. Això pot ser degut per exemple a 
variacions estacionals de la salinitat de l’aigua, o bé, a la captació intermitent 
d’aigua de diferents fonts. Aquestes variacions en la salinitat de l’aigua d’entrada 
afectaran a la pressió requerida, i la salinitat del permeat obtingut; en el sentit 
que quan augmenti una, també augmentaran les altres dues variables.  

Un cas particular, el podem trobar si alguna de les diferents fonts d’aigua 
d’entrada contenen concentracions elevades de sals poc solubles. Llavors 
s’hauria de pensar en disminuir el nivell de recuperació de permeat, per tal 
d’evitar la possibilitat que es formin incrustacions sobre la membrana.  

 

4.2.2. Temperatura de l’aigua d’entrada 

La temperatura també és un paràmetre que afecta el funcionament, ja que un 
canvi en la temperatura de l’aigua de l’alimentació farà variar el coeficient de 
difusió de l’aigua i les sals a través de la membrana.  

Aquesta variació del flux amb la temperatura es pot representar amb la següent 
equació:  

 

         TFC = exp K *
1

273+ T( ) −
1

298

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                   [4.1] 

 

 

on TFC és el factor de correcció de temperatura, K és una característica del 
material de la membrana, T és la temperatura de l’aigua a l’entrada en ºC.  

En l’equació anterior [1] es pren com a referència un TFC=1 quan la temperatura 
d’entrada és 25ºC  

La següent figura mostra una gràfica de com varia el cabal que travessa les 
membranes amb la temperatura, prenent com a base una temperatura de 25ºC.  

La variació que es produeix és aproximadament un 3% per cada grau. Com que 
els sistemes d’osmosi inversa estan dissenyats per operar obtenint sempre un 
cabal de premeat constant, la pressió d’entrada cal que sigui ajustada per 
compensar les variacions de flux a través de la membrana quan canvia la 
temperatura. La difusió de les sals també canvia amb la temperatura 
aproximadament amb la mateixa intensitat que varia el flux d’aigua. Això de fet 
representa un problema, ja que el cabal de permeat s’ha de mantenir constant, 
la salinitat en aquest corrent pot sofrir modificacions a l’alça.  
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Figura 40. Representació de la relació cabal/temperatura per a 
membranes de poliamida [Font: Disseny d’una  instal�lació de 

dessalinització d’aigua de mar per osmosi inversa. Àlex Garciapons. 
Pàg.69] 

 

4.2.3. Pressió d’entrada 

Els sistemes d’osmosi inversa equipats amb mòduls de membranes enrotllades 
en espiral estan dissenyats per operar produint un cabal de permeat constant, al 
cap de temps de funcionament, cal ajustar la pressió d’entrada per compensar 
les fluctuacions de la temperatura de l’aigua d’entrada, i les reduccions de cabal 
de permeat degudes a les pèrdues en les propietats de la membrana. Totes 
aquestes deficiències, provoquen que en 3 anys es pugui assumir una pèrdua de 
producció de permeat aproximadament d’un 20%. La bomba per tant, ha de ser 
dissenyada per proveir la pressió d’entrada amb les condicions inicials, i alhora 
se capaç de compensar la disminució esperada de cabal amb els anys.  

Si la instal�lació està equipada amb una bomba centrífuga, la pràctica habitual és 
instal�lar una bomba sobredimensionada, i regular la pressió d’entrada 
estrangulant parcialment la vàlvula d’entrada.  

Si en canvi, està equipada amb un motor elèctric de velocitat variable (la solució 
adoptada més freqüentment en els últims anys), la situació és més flexible, ja 
que permet un ajust del cabal i de la pressió d’entrada en un rang molt ampli i 
amb unes pèrdues d’eficàcia molt baixes. Aquests motors de velocitat variable 
han fet reduir les pèrdues que eren comuns temps enrere.  

En algunes instal�lacions es poden utilitzar bombes de desplaçament positiu, 
aquestes bombes permeten una regulació de la pressió d’entrada, amb petits 
canvis de rendiment de la bomba. Aquest tipus de bomba, però, no són tant 
comuns degut a que tenen una capacitat limitada i requereixen un manteniment 
molt més gran. Són més sorolloses i produeixen més vibracions.  
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4.2.4.  Límits de disseny  

En aquest punt s’indicaran alguns dels límits de disseny per l’operació de la 
instal·lació d’osmosi inversa. 

Taula 11. Índex mitjos de flux i reducció previsible anual del flux. [Font: 
Desalación de aguas. Juan C. Ibrahim Perera. Pàg.: 148.]   

 

Ø membrana (in)(2) Cabal aliment màx. (m3/h) Cabal concentrat mín. (m3/h) 

4 3.6 0.7 

6 8.8 1.6 

8 17.0 2.7 

8.5 19.3 3.2 
2)in = 2.54cm.  
1)1GFD=0.0407m3/m2/dia.  

Taula 12. Índex de fluxos màxims d’alimentació i mínims de concentrat 
per tub. [Font: Desalación de aguas. Juan C. Ibrahim Perera. Pàg.: 

149.]   

 

Cal a més tenir en compte que en les membranes que s’utilitzin per dessalinitzar 
aigua de mar, es produirà un augment percentual anual en el pas de sals entre el 
3 i el 17%.  

També cal tenir en compte els límits de saturació de les sals poc solubles, que 
són:  

 

Sal % Saturació 

CaSO4 230 

SrSO4 800 

BaSO4 6000 

SiO2 100 

Taula 13.  Límits de saturació de les sals poc solubles. [Font: Desalación 
de aguas. Juan C. Ibrahim Perera. Pàg.: 149.]   

 

 

 

Font SDI Cabal mig produït % Disminució per any 

Aigua superficial 2-4 8-14 GFD(1)  7.3-9.9 

Aigua de profunditat <2 14-18GFD 4.4-7.3 
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4.3. Càlculs 

4.3.1. Requeriments previs 

La instal�lació que es proposa és una instal�lació per a l’abastiment d’aigua 
potable per a una població de 5000 habitants. Tots els càlculs es realitzaran amb 
el programa de disseny de l’empresa HUDANAUTICS (www.membranes.com). Els 
algorismes que s’utilitzen al programa per fer els diferents càlculs queden 
detallats a l’annex , apartat 7.1.1.  

Per poder començar els càlculs, el programa requereix la següent informació:  

• Cabal de permeat a obtenir: és la quantitat d’aigua necessària per a poder 
abastir a tota la població tenint en compte les seves necessitats. Se 
suposa que en un país desenvolupat la mitjana de consum d’aigua és 
d’uns 625L/persona�dia. Per una població de 5000 habitants, representa 
un consum total de 3125m3/dia, que es pot arrodonir a 3500m3/dia en 
previsió a l’augment del consum estacional o qualsevol altre incidència.  

• Recuperació: es refereix al tant per cent d’aigua d’alimentaicó que es 
converteix en aigua potable. Es provaran diferents valors entre el 20% I el 
50% per tal de poder establir l’òptim. 

Composició de l’aigua d’entrada: l’aigua de mar està comosta per una complexa 
dissolució de substàncies gasoses, sals inorgàniques, I espècies orgàniques, en 
les que s’han pogut identificar més de 70 compostos, encara que a baixes 
concentracions hi podrien ser gairebé tots els elements naturals coneguts. 
Existeix una analogia en la composició qualitativa, I en la proporció relativa dels 
diferents components majoritaris de l’aigua de mars, si bé, sí que varia la 
salinitat total entre ells. S’enteén per salinitat a la quantitat de matèria total 
sòlida, en grams, dissolta en 1kg d’aigua, quan tot el brom I el iode han estat 
reemplaçats pel clor equivallent, quan tot el CO3

2-s’ha convertit en òxid, i quan la 
matèria orgànica s’ha oxidat completament.  

El mar Mediterrani té una concentració de sals molt forta, degut als pocs corrents 
d’entrada d’aigua dolça per pluja o rius i degut a la gran evaporació. La saliitat 
augmenta cap a l’est I cap al sud. Per la zona del litoral català s’han trobat els 
següents valors percentuals (Vian Ortuño, 1994) 

 

Compost Percentatge respecte el total  

ClNa 77,03 

KCl 2,48 

MgCl2 8,76 

BrNa+Br2Mg 0,49 

CaSO4 2,76 

MgSO4 8,34 

CaCO3+MgCO3 0,1 

Taula 14. Quantitats percentuals de sals de l’aigua de mar al litoral 
català. [Font:Selecció de diversos llibres. Elaboració pròpia ] 
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Amb aquests valors s’arriba a la següent caracterització de l’aigua:  

 

 

 

 

 

Taula 15 I 16.  Composició de sals al litoral català. [Font:Selecció de 
diversos llibres. Elaboració pròpia] 

 

Introduïnt aquestes dades al programa, s’obtenen uns valors de Sals Dissoltes 
Totals (SDT) de 38.541 ppm i una pressió osmòtica (Posm) de 27,4bar.  

 

• Temperatura de l’aigua d’entrada: s’ha considerat una temperatura 
mitjana de l’aigua de mar de 18ºC, tenint en compte les oscil�lacions 
temporals.  

 

• Tipus i quantitat d’elements de membranes: l’empera HYDRANAUTIC 
ofereix 5 models diferents de membranes especials per a la dessalinització 
d’aigua de mar. la diferencia entre elles es basa en la mida, i en la 
capacitat de rebutjar sals de cadacuna. Pels càlculs de la instal�lació s’ha 
triat el tipus SWC 4 + ja que era la que podia produir més cabal de 
permeat, amb un rebuig de sals més que acceptable. 

Les característiques principals (el full d’especificacions s’adjunta com a Annex al 
final de l’informe) d’aquests tipus de membrana són els següents:  

 

Propietat Valor Propietat Valor 

Cabal de permeat 24,6m3/dia Àrea de la membrana 400ft2  

Rebuig de sals 99,7% Pressió màxima 8,27MPa 

Configuració Espiral Cabal d’alimentació màx 17m3/h 

Material Compost poliamida Recuperació permeat 10% 
Ft2= 0.092903m2 

Taula 17.  Característiques principals de la membrana SWC4B de 
l’empresa HYDRANAUTICS [Font: www.membranes.com; data de 

consulta 24/04/2010] 

 

 

Pel que fa al número d’elements, el programa fa un càlcul previ quan se li 
introdueixen les dades anteriors. El programa calcula que per a dur a terme la 

Cations ppm 

Na+ 11751,9 

K+ 503,4 

Mg2+ 1534,4 

Ca2+ 322,2 

Anions ppm 

Cl- 21076,04 

Br- 155,7 

SO4
2- 3329,4 

CO3
2- 23,2 
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dessalinització serien necessaris 294 elements de membranes, repartits en 49 
recipients a pressió amb 6 elements cada recipient.  És a partir d’aqeusta 
configuració primària que cal començar a optimitzar el sistema.  

 

• Disminució de la producció del cabal de permeat per any: aquest és un 
paràmetre que ve especificat per defecte (però que és susceptible de ser 
canviat) i que reflecteix la tendència de les membranes a produir menys 
cabal d’aigua a mesura que passsa el temps. Això és degut al caràcter 
embrutador que té l’aigua. Aquest factor pot anar variarà en funció si 
l’aigua d’entrada prové de la profunditat del mar o de la superfície, de 
l’efectivitat del pretractament, I del cabal d’entrada. Si s’excedeix el valor 
recomenat pel fabricant, la membrana s’embrutarà més i conseqüent 
ment, farà augmentar la disminució percentual de producció de cabal.  

 

• Augment del pas de sals per any: és un valor que s’utilitza per calcular la 
salinitat del permeat, I també és un valor recomenat pel fabricant. Per 
membranes de poliamdia, com és el cas de la SWC4B, està recomenat un 
valor del 10% que representa que al cap de 3 anys, la salinitat del 
permeat obtingut serà un 30% més gran que l’obtinguda els primers dies 
d’operació.  

 

4.3.2. Optimització dels càlculs previs 

Per tal d’intentar trobar la configuració òptima de la instal�lació, s’han fet 
diferents càlculs utilitzant totes les possibilitats que ofereix el programa de càlcul 
(augmentar el número d’etapes, utilitzar una segona bomba impulsora, 
estrangular el permeat mitjançant una vàlvula, etc…) Malgrat tot, aquí només 
s’hi detallaran els més representatius.  

Primer de tot, es mostren els resultats obtinguts fent servir una sola etapa sense 
recirculació, amb diferents valors de recuperació de permeat. Els resultats 
obtinguts han estat:  

Recuperació (%) 20 30 40 50 

Cabal mig (L/m2�h) 13,3 13,3 13,3 13,3 

Recpients 49 49 49 49 

Elements 6 6 6 6 

Cabal alimentació (m3/h) 729,2 486,1 364,6 291,7 

Cabal rebuig (m3/h) 583,4 340,3 218,8 145,8 

Cabal permeat (m3/h) 145,8 145,8 145,8 145,8 

Pressió alimentació (bar) 50,6 53 57,2 63,7 

Pressió rebuig (bar) 47,3 51,3 56,2 63,1 

Pressió permeat (bar) 0 0 0 0 

Salinitat alimentació (ppm) 38541 38541 38541 38541 
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Taula 18. Resultats obtinguts per una instal�lació d’una sola etapa sense 
recirculació. [Font: programa de càlcul HYDRANAUTIC] 

 

Es pot observar com la pressió necessària per obtenir una conversió més alta 
també és més gran. Naturalment, si cal fer passar més aigua a través de la 
membrana, caldrà aplicar-hi més pressió.  

El cabal d’alimentació disminueix com és normal a mesura que augmenta la 
conversió, I al mateix temps també augmenta la salinitat dels dos corrents 
resultants. Pel que fa a l’energia necessària per bombejar l’aigua d’alimentació , 
aquesta disminueix quan augmenta la conversió, malgrat que la pressió 
necessària és més gran. El que succeeix, és el que al ser el cabal a bombejar 
més petit, i d’acord amb les gràfiques característiques de les bombes, l’energia 
necessària també disminueix. L’energia necessària es calcula prenent com a 
rendiment el valor per defecte que dóna el programa que és del 83%  

 

Una recuperació del 40% sembla que sigui la més òptima. La pressió a exercir 
sobre la membrana no és exagerada, i representa una relació de recuperació del 
6,66% per element.  El màxim que es pot obtenir per element és del 10%, cal 
preveure que l’element treballi amb bones condicions, ja que cal recordar que la 
membrana es degrada amb el temps. Si es provés una recuperació del 50% 
possiblement no seria beneficiós, ja que la pressió necessària augmenta  
considerablement i aquest augment fa disminuir la vida útil de la membrana. Per 
tant, s’ha escollit una recuperació del 40% per fer altres tipus de configuracions 
com per exemple; dos passos, estrangulament del permeat, i afegir-hi una 
segona bomba a diferent pressió.  

 

A la següent taula es pot observar com la millor opció energètica és la 
corresponent a un esquema de dues etapes amb una bomba intermitja de 10 
bar. La pressió de la segona bomba no pot augmentar més, perquè sinó 
s’excedeix el límit de cabal màxim a la segona etapa. Això és degut, a que si 
s’excedeix la pressió de la segona bomba, a la primera etapa no caldria produir 
tant permeat, per tant hi hauria molt concentrat que passaria cap a la segona 
etapa, on es disposa de molts menys elements, i això faria sobrepassar el límit 
de cabal d’alimentació de la segona etapa.  

 

 

 

 

 

Salinitat rebuig (ppm) 48152,7 55015 64158,6 76949,8 

Salinitat permeat (ppm) 94,7 103,1 114,8 132,4 

Energia (kw�h/m3) 9,12 6,37 5,16 4,59 
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Configuració Dos passos 
Estrangulament 
permeat 5 bar 

Segona bomba de 
10 bar 

Figura equivalent Figura 31 Figura 32 Figura 33 

Elements pas 1 49 49 49 

Elements pas 2 24 24 24 

Recipients 6 6 6 

Cabal alimentació (m3/h) 364,6 364,6 364,6 

Cabal rebuig 1 (m3/h) 218,8 249 260,2 

Cabal rebuig 2 (m3/h) 87,5 218,8 218,8 

Cabal permeat 1 (m3/h) 145,8 115,6 104,3 

Cabal permeat 2 (m3/h) 58,3 30,2 41,5 

Cabal total (m3/h) 58,3 145,8 145,8 

Pressió alimentació (bar) 67,7 54,8 47,2 

Pressió rebuig 1 (bar) 66,7 53,7 46,1/56,1 

Pressió rebuig 2 (bar) 10,5 51,3 53,7 

Pressió permeat (bar) 1 5 0 

Pressió permeat final (bar) 0 0 0 

Salinitat alimentació (ppm) 38541,1 38541,1 38541,1 

Salinitat rebuig 1 (ppm) 64158,6 56370,8 53947,6 

Salinitat rebuig 2 (ppm) 114,04 64122,1 64124,8 

Salinitat permeat 1  (ppm) 114,8 132,9 143,1 

Salinitat permeat 2 (ppm) 0,4 310 221,8 

Salinitat permeat total 
(ppm) 0,4 169,7 165,5 

Energia (kw�h/m3) 15,26 4,94 4,72 

Taula 19. Resultats obtinguts amb diferents configuracions. [Font: 
programa de càlcul HYDRANAUTIC] 

 

L’opció de construir la instal�lació mitjançant l’opció de dos passos queda 
descartada ja que energèticament és la més desfavorable, a més cal sotmetre a 
totes les membranes a una pressió molt alta, fet que sempre és desaconsellable.  

 

La configuració amb una bomba intermitja sembla l’opció més favorable, tant 
energèticament com per la pressió que cal aplicar a les membranes.  Aquesta 
configuració aplica una pressió molt gran sobre les membranes de la segona 
etapa, però la pressió aplicada sobre les membranes de la primera etapa es 
mantenen a la pressió més baixa de totes les configuracions amb un 40% de raó 
de recuperació. Podria semblar, que el consum energètic hagués de ser el més 
gran, degut a que hi ha dues bombes, però el fet d’haver de moure menys cabal 
amb la bomba que ha de donar més pressió dóna molt bons rendiments 
energètics. La segona bomba no cal que mogui tant cabal i no el porta a una 
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pressió tan alta. Un dels únics problemes que pot presentar aquesta configuració, 
és que faran falta més manteniments, i conseqüentment hi ha un risc més alt 
d’averies tècniques.  

A les següents figures es pot observar l’esquema detallat de la instal�lació, I les 
variacions que poden tenir la pressió de treball I la salinitat del permeat obtingut 
depenent de la temperatura de l’aigua i de la raó de recuperació. Es pot 
observar, com en principi la raó de recuperació que donaria uns consums 
energètics més baixos està entre el 20 I el 25%. Malgrat tot, si es vol fer una 
configuració amb aquests nivells de recuperació tant baixos, tenint en compte el 
cabal que cal produir s’excedeix sempre el límit màxim de cabal d’alimentació 
pels elements. Per tant, una raó de recuperació del 40% sembla que sigui la més 
òptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de la configuració amb dues etapes i una bomba 
intermitja de 10bar. [Font: programa HYDRANAUTICS] 
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Figura 42. Representació gràfica pressió – temperatura [Font: programa 
HYDRANAUTICS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Representació gràfica salinitat del permeat – temperatura. 
temperatura [Font: programa HYDRANAUTICS] 
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Figura 44. Representació gràfica pressió – raó de recuperació. 
temperatura [Font: programa HYDRANAUTICS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 45. Representació gràfica salinitat del permeat – raó de 
recuperació. temperatura [Font: programa HYDRANAUTICS] 
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4.3.3. Disseny del sistema de recuperació d’energia 

El sistema de recuperació d’energia que s’instal�larà serà el tradicional amb les 
turbines tipus Pelton.  Per tant, es calcularà l’energia susceptible de ser 
recuperada, amb la instal�lació de turbines Pelton, i també es calculerà les 
característiques principals d’aquestes turbines.  

D’acord amb la configuració triada finalment, es disposa d’un cabal de salmorra 
de 218,8 m3/h, a una pressió de 53,7 bar. Per calcular la potència que pot arribar 
a donar la turbina, cal utilitzar la següent equació:  

 

Qd =
Nd

9,8⋅ Hdη
             [4.2] 

 

on Qd és el cabal disponible (m3/s), Nd es la potència obtenible (kW), Hd és 
l’alçada de la columna d’aigua corresponent a la pressió disponible, i η és el 
rendiment que està entre el 0,88 i el 0,9.  

Prenent un rendiment del 0,88, la potència obtenible (Nd) és 337,76 kW (458,9 
CV).  Tenint en compte que l’energia necessària per a aquesta configuració és de 
4,72 kW�h/m3, i havent de bombejar 364,6m3/h, es podrien trobar les següents 
dades:  

• Potència de bombeig: 687,7 kW = 934,4 CV 

• Potència recuperada (potència obtenible): 337,76 kW = 458,9 CV 

• Potència a consumir: 349,94kW = 475,5 CV 

El segon pas és determinar el diàmetre intern del rotor, i el número d’injectors 
per un cabal unitari que es determina a partir de la gràfica següent. L’ús dels 
paràmetres unitaris és molt útil per caracteritzar turbines, perquè així es 
refereixen a alguns paràmetres com el cabal i la velocitat, a una alçada i un 
diàmetre d’un metre. D’aquesta manera es poden facilitar els càlculs.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Gràfica de característiques generals d’una turbina Pelton. 
[Font: Operacions Bàsiques. Volum 2. Jordi Dosta Parcerrisa.] 
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Es pot veure com la velocitat unitaria a la qual es pot obtenir el màxim 
rendiment és a 40 rpm, I amb un rendiment del 88%, li correspont un cabal 
unitari de 8�10-3 m3/s. També es podria haver agafat l’altre valor unitari (0,021 
m3/s), però resulten unes velocitats de gir molt elevades que no són 
recomanables. El diàmetre interior del rotor I la velocitat de gir es calculen amb 
les següents equacions:  

 

Dint =
Qd

z j ⋅ Q1 j ⋅ Hd

              [4.3] 

 

on Dint és el diàmetre interior del rotor, zj és el número d’injectors, i Q1j és el 
cabal unitari.  

 

n =
nop⋅ Hd

Dint

                [4.4] 

 

on n és la velocitat de gir, nop és un valor calculat que val 40 rpm.  

 

Amb aquestes dues equacions es pot confeccionar la següent taula.  

 

zj 1 2 

Dint 0,56 0,40 

n 1702 1865 

 

La velocitat de gir n, ha de variar el mínim possible de la velocitat de sincronisme 
que es determina amb l’equació: 

 

 

 

nsin =
6000

p
                       [4.5] 

 

on p és el número de pols del generador. Aquest número per aquests tipus de 
generadors té el valor de 4, 8, 14… En aquest cas un generador amb 4 pols és el 
més adequat, ja que és el que dóna una velocitat de sincronisme més semblant 
si agafem l’opció amb un sol injector.  

 

nsin =1500 

 

Ara fa falta recalcular tots els paràmetres amb aquesta nova velocitat. 

  

D1 =
nop⋅ Hd

n
= 0,50m          
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     Q1 =
Qd

D1
2⋅ Hd

= 7,482⋅ 10−3m3 /s 

 

Observem que aquests paràmetres no disten massa dels calculats aneriorment. A 
partir d’aquí, doncs, ja es poden calcular les dimensions bàsiques de la turbina 
de la següent manera:  

 

• Diàmetre del tub de sortida de l’injector:  

 

d j =
4⋅ Qd

π ⋅ 0,98⋅ 2⋅ g⋅ Hd

             [4.6] 

 

 

d j = 0,031m 

 

 

 

• Diàmetre de l’injector 

 

dn =1,3⋅ d j                       [4.7]

  

     dn = 0,040m 

 

 

 

• Diàmetre exterior del rotor 

Dext = D1 + a      [4.8] 

 a = 2,8a3,6( )⋅ d j              [4.9] 

 
a = 0,099

Dext = 0,59m
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4.3.4.  Disseny final de la instal�lació 

Per tot el que s’ha dit fins ara, la instal�lació considerada d’osmosi inversa per 
dessalinitzar aigua de mar, ha de constar de les següents parts:  

• Sistema de captació d’aigua a través d’un pou pròxim a la línia de mar. 
Amb això s’estalviaran etapes de pretractament, i es contribuirà al 
correcte manteniment del medi ambient.  

• Sistema de pretractament consistent en un sedimentador de partícules, un 
tanc agitat per addicionar l’inhibidor d’incrustacions, i un filtre de sorra o 
carbó actiu. El disseny d’aquests aparells no s’inclouen en aquest projecte.  

• Sistema de membranes de poliamida constituides en una configuració de 
dues etapes amb una bomba intermitja. La primera etapa constarà de 49 
recipients a pressió i la segona en tindrà 24. Cada recipient a pressió 
contindrà 6 elements de membranes enrotllades en espiral. La bomba que 
alimenta la primera etapa haurà de ser capaç de portar el cabal a un 
mínim de 47 bar, mentre que la bomba de la segona etapa haurà de donar 
una pressió de 10 bar.  

• Instal�lació de neteja completa, constituïda per una instal�lació anàloga a 
la de la figura 38. 

• Sistema de recuperació d’energia que constarà d’una turbina tipus Pelton, 
de 59cm de diàmetre exterior, alimentada amb un únic injector de 4cm.  
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CAPÍTOL 5:MEMÒRIA 

ECONÒMICA  

5.1. Gastos i costos fixes 
Els gastos i costos fixes són els que es generen com a conseqüència de la 
construcció de la planta. Una vegada s’ha finalitzat la construcció repercuteixen 
en la mateixa tan si funciona com si per circumstàncies especials ha d’estar 
parada.  

Dins aquest apartat s’inclouen principalment:  

• Amortització de la inversió 

• Personal 

• Manteniment 

A continuació s’analitzen en els següents apartats.  
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5.1.1. Amortització de la inversió 

S’entén per inversió a tots els gastos inicials que es generen al posar en marxa el 
projecte. En conseqüència, s’hauran de tenir en compte els gastos generats per:  

• Compra del solar 

• Permisos administratius 

• Projectes i estudis tècnics 

• Cost dels edificis i equips 

La seva amortització s’haurà de fer al llarg de la vida de la instal�lació. 

De totes maneres, no s’ha d’establir el mateix temps per a tots els conceptes, 
doncs al tractar-se d’elements diferents, els períodes de temps  referits a 
l’amortizació també seran diferents. 

Primer de tot s’han de fixar quins seran els plaços corresponents.  

En les instal�lacions dessaladores, al contrari que altres tipus d’obres de 
tractament d’aigües, l’obra civil no és tan important podent establir per al cas de 
les instal�lacions d’aigua de mar els següents percentatges respecte a la inversió 
total.  

• Obra civil 15-25% 

• Equips mecànics 35-43% 

• Membranes 12-18% 

• Equips elèctrics 10-14% 

• Instrumentació i control 2-4% 

Per l’obra civil i la resta de gastos de primer establiment es considera adequat un 
període de 20 anys, doncs encara que anys abans pugui ser necessari una 
remodelació d’alguns dels equips, l’obra civil és perfectament aprofitable per la 
nova instal�lació.  

Per la resta d’equips s’estableixen períodes de temps més curts i en molts casos, 
són més curts no tant perquè no funcionin amb bon rendiments sinó perquè 
hauran quedat obsolets tècnicament, i es poden canviar per altres de millor 
eficiència o més adaptats a les necessitats reals de la instal�lació.  

Amb aquests criteris, els períodes adoptats en cada situació són:  

• Equips mecànics 12 anys 

• Membranes 8 anys 

• Equips elèctrics 15 anys 

• Instrumentació i control 12 anys 

• Tuberies 15 anys 
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El cost de la inversió de la planta projectada es pot classificar en els següents 
conceptes:  

Concepte Preu (€) 

Bombeig aigua de mar 410.508 

Filtres de sorra 1.010.400 

Neteja de filtres 88.760 

Filtres cartutx 162.940 

Dosificació química 98.790 

Bomba alta pressió 1.362.170 

Bomba booster 164.100 

Recuperadors d’energia 426.970 

Bastidor de membranes 1.604.470 

Dipòsits d’emmagatzematge 253.100 

Sistema de postractament 829.030 

Equip de neteja química 97.300 

Aigua de serveis 39.290 

Mitjans d’elevació 73.890 

Equips contra incendis 67.160 

Electricitat 1.649.230 

Laboratori  123.490 

Instrumentació i control 249.120 

Obra civil edifici del procés 1.138.780 

Tuberies d’interconnexió 364.100 

Posada en marxa 93.960 

Altres 65.190 

TOTAL 10.372.748 

Taula 20. Cost total inversió. [Font: Diverses pàgines web amb data de 
consulta entre el 05-05-2010 i el 29-05-2010] 

 

La fórmula que s’utilitza per calcular l’amortització de la inversió és mitjançant el 
càlcul senzill d’amortització francesa (quota fixa de capital més interessos). En el 
nostre cas, es considera un temps d’amortització de 20 anys i un interès anual 
del 7%.  

 

Amortitzacióanual= C⋅
1+ i( )n ⋅ i

1+ i( )n +1
     [5.1] 

On:  

C= costos d’inversió  

i= tipus d’interès en tant per u 
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n: anys d’amortització 

Aplicant la fórmula descrita anteriorment surt una amortització anual de 
576.987.77€/any.  

Total Costos d’amortització: 576.987,77€/any 

 

5.1.2. Valoració del cost de l’aigua produïda 

La valoració del cost de l’aigua produïda és una altra de les opcions que ofereix el 
programa. Per poder realitzar aquest càlcul es requereixen les següents dades:  

• Capacitat de producció de la planta: 3500m3/dia 

• Consum energètic: 4,72Kwh/m3 (taula 19) 

• Vida útil de la instal�lació: se suposa una vida útil de la planta de 30 anys, 
tot i que aquest període no és un factor massa decisiu.  

• Vida útil membranes: 3 anys (recomanat pels fabricants). 

• Cost de les membranes: uns 650€/unitat 

• Inversió: Sota aquest apartat es recull el cost global de la instal�lació, 
menys el corresponent cost a les membranes. Aquest valor és de 
1.898.384€. El programa ens ho demana amb dòlars, així que fem 
l’aproximació de 2.296.881$.  

• Interès: 7% 

• Cost d’electricitat: S’estableix un cost de l’electricitat de 0.11€/kWh que 
equival a 1.21$/kWh.  

• Manteniment: el programa dóna un valor per defecte corresponent al 3% 
de la inversió, que no ha estat modificat. 

• Productes químics: de la taula 26, s’extrau que té un cost de 0,06€/m3, 
equivalent a 0.07$/m3.  

Amb tots aquests valors el programa dóna els resultats mostrats a l’annex 7.1.9. 

 

5.1.3. Personal i manteniment 

Són dos partides que es podrien considerar com a gastos variables, doncs en 
teoria només es necessita el personal i el manteniment si la planta funciona.  

S’ha de tenir en compte que una instal�lació d’aquestes característiques 
requereix un personal amb una formació prèvia, per tant no la pot fer qualsevol.  

El mateix passa amb el manteniment de la planta, encara que en gran part es 
pugui subcontractar per una altre empresa.  

Respecte a la mà d’obra s’ha de tenir en compte que qualsevol instal�lació 
dessaladora d’aigua de mar, requereix una inversió important i per tant exigeix 
una atenció de personal permanent.  
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El manteniment adequat és la garantía no només de la duració de la instal�lació, 
que serà més elevada, sinó també d’una major eficiència en el seu funcionament, 
ja que les parades per avaria, que sempre suposes una disminució de la 
producció, es redueixen al mínim.  

 

 

5.2. Gastos o costos variables 
Es produeixen exclusivament com a conseqüència de l’operació o funcionament 
de la instal�lació i entre ells es consideren els següents:  

• Reactius químics 

• Reposició de membranes 

• Reposició de cartutxos 

• Reposició de sorres 

• Neteja química 

• Recanvis 

• Energia 

• Varis 

• Assegurances 

• Olis i lubricants 

• Neteja 

• Material d’oficina 

• Equips de treball 

• Manteniment específic 
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5.2.1. Finançament de les instal�lacions 

Un dels problemes que més influeixen actualment a la implantació d’instal�lacions 
dessaladores, és la dificultat de contractar una via de finançament que permeti 
obtenir aigua potable a un preu que sigui assequible a la població que la demana.  

Com que les inversions són sempre importants i les entitats públiques tenen 
pressupostos limitats, cada vegada és més freqüent el finançament de les obres 
per part de grans empreses privades, que recuperen la inversió en base al preu 
de l’aigua produïda o en pagues aplaçades.  

Tres són els tipus més freqüents de finançament que s’ofereixen i que segons la 
terminologia comercial s’anomenen: Turn-Key (clau en mà), BOO (construït, 
operat i propietat del constructor, BOOT(construït, operat i transferit).  

 

TURN-KEY (CLAU EN MÀ) 

Amb aquest sistema, el contractista fa l’obra, la posa en marxa, forma 
generalment al personal del client i li entrega finalment en aquest la instal�lació, 
mitjançant la fórmula de pagament acordada prèviament.  

 

BOO (CONSTRUÏT, OPERAT I PROPIETAT DEL CONSTRUCTOR) 

El contractista construeix la instal�lació, la opera durant un període de temps 
prèviament acordat, durant el qual rep del client el pagament a la inversió 
realitzada, generalment inclosa en el preu de l’aigua.  

Al final del període acordat, la instal�lació és propietat del contractista, que de 
comú acord pot seguir explotant-la o vendre-la al client si aquest o desitja.  

El client per la seva part, no adquireix cap compromís de seguir amb el 
contractista, podent en cas que la tecnologia millori o tingui una altra oferta 
comprometre un altre subministrament.  

 

BOOT (CONTRIT, OPERAT I TRANSFERIT) 

És similar a l’anterior (BOO) però amb la diferència de que al final del període de 
temps acordat, la propietat de la instal�lació reverteix al client, que per tant 
podrà seguir explotant la instal�lació en el futur per ell mateix, o per mitjà del 
contractista que li ofereixi millors condicions.  

El primer tipus de finançament és generalment el més barat, però exigeix al 
client disposar d’una infraestructura tècnica adequada per fer-se càrrec de 
l’explotació de la planta una vegada acabada. Aquest tipus de finançament es 
dóna generalment en instal�lacions petites o mitjanes i preferentment en el 
sector industrial.  

Les altres dos resulten més adequades per a entitats públiques, i l’elecció d’una o 
altre està en funció de les disponibilitats de personal existents i de la planificació 
de la futura instal�lació.  

En qualsevol cas, sigui quina sigui la font de finançament escollida, és convenient 
per part del client realitzar un seguiment de l’explotació de la instal�lació, per a 
que aquesta es realitzi de forma òptima. 
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5.2.2. Costos d’explotació 

Personal 

Categoria Nº de persones Cost unitari brut(€/any) Cost total(€/any) 

Gerent 1 50.000 50.000 

Administratiu 1 22.400 22.400 

Cap de planta 3 40.000 120.000 

Oficials electromecànics 5 23.000 115.000 

Operadors de planta  3 30.000 90.000 

Analista 3 40.000 120.000 

TOTAL   517.400 

Taula 21. Costos del personal de la planta dissenyada, suposant que la 
planta no tanca mai, i té tres torns. [Font: 

http://www.ugtcomunicaciones.es/telefonica-moviles-
web/Comunicados/TABLAS%20SALARIALES%202010.pdf. Data de 

consulta: 29-05-2010] 

Reactius 

Reactiu Cost unitari (€/L o g)  Consum anual (l o g/any) Cost anual (€/any) 

NaClO 0.4506 66.000 29.739,6 

Coagulant 0.5403 23.500 12.697,05 

H2SO4 0.4506 40.000 18.024 

Dispersant 1.5050 3.300 4.966,5 

NaHSO3 0.4305 8.200 3.530,1 

Calcita 0.4099 7.130 2.922,587 

CO2 0.2140 7.270 1.555,78 

Neteja membranes   4.000 

TOTAL    77.435,617 

Taula 22. Distribució dels costos dels reactius utilitzats.[Font: Panreac]  

Factor energia 

També es pot considerar com a gasto fixa el factor de potència que s’estableix en 
el contracte del subministrament amb la companyia elèctrica, en el sentit de que 
una vegada establertes les necessitats de potència de la instal�lació, aquest 
factor s’ha d’abonar amb independència de que la planta estigui en funcionament 
o no.  

Tots aquests costos d’energia elèctrica són directes, associats a la planta on es 
produeixen.  

El càlcul dels gastos d’energia elèctrica es realitzen en base a les tarifes vigents 
per a juny de 2009, aplicant la tarifa 3.0A. (annex 7.1, apartat 7.1.2) 
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• Terme de potència: variarà en funció del període entre els 10,62 i 4.248 
€/kW any.  

• Terme d’energia: variarà en funció del període entre els 0,065 i els 0,14 
€/kWh.  

 

Terme de potència 

Correspon als gastos fixes de contractació. Tenint en compte la potència 
contractada i la tarifa vigent es calcula el cost del terme de potència. La potència 
contractada és funció de la suma de les potències dels equips electromecànics 
que la composen i de la simultaneïtat de funcionament.  

Aquests preus corresponen a les tarifes del juny de 2009.  

• Potència contractada: 800kW 

• Import del terme de potència: 5664€/any 

 

Terme d’energia 

El consum d’energia per les diferents parts del procés i un cabal mitjà de 
3.500m3/dia es descomponen en les següents parts:  

Part del procés Potència consumida(kW) Potència consumida(KW/m3) 

Bombeig aigua de mar 41,6 0,20 

Bombeig intermig 37,4 0,18 

Bombeig alta pressió 565,7 2,72 

Bombeig producte 48,3 0,23 

Varis 20,9 0,1 

Total 713,9 3,43 

Taula 23. Potències consumides dels procesos que formen la dessalació. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

Aquests preus unitaris corresponen a les tarifes vigents al juny del 2009.  

• Consum: 713,9kW.  

• Consum anual: 656661€/any. 

Total Costos d’energia elèctrica: 5664€/any + 656661€/any. = 662325 €/any 
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Costos de manteniment i conservació 

En aquest capítol s’inclouen les reparacions per conservació de les instal�lacions, 
consumibles i materials de manteniment, com són: els recanvis, lubricants... 
Però, no es consideren els costos de personal dedicat a aquestes reparacions 
perquè ja s’han tingut en compte en el corresponent apartat.  

El cost de manteniment de la planta és variable al llarg del temps, per la qual 
cosa s’utilitzarà un valor mig anual de manteniment i conservació.  

Actualment, els costos de manteniment dels equips mecànics i elèctrics són 
relativament baixos degut a l’alta qualitat dels materials i dissenys utilitzats en 
aquest tipus d’instal�lacions. Amb això, es pot establir el següent esquema de 
costos de conservació i manteniment en el cas de la nostra planta.  

 

Manteniment i conservació Cost (€/any) 

Manteniment electromecànic 5.000 

Conservació d’equips electromecànics 26.000 

Reparacions exteriors 5.000 

Manteniment especialitzat 8.000 

Reparacions d’obra civil 5.000 

Altres  2.000 

TOTAL 51.000 

Taula 24. Costos de manteniment i conservació de la planta dissenyada. 

 

Gastos pel recanvi de membranes 

Els valors indicats a continuació corresponen a un any mig en la vida de la 
instal�lació.  

• Número de membranes a la instal�lació: 438 membranes 

• Recanvi mitjà anual: 12% = 53 membranes 

• Preu de les membranes: 650€/unitat 

• Import dels recanvis: 34450€/any 

• Total: 34.450€/any 
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Costos varis 

Aquest apartat inclou conceptes com ara el laboratori, vestuari, telèfon i correu, 
material d’oficina, assegurances de persones i instal�lacions, serveis jurídics, 
gastos financers i impostos... 

Laboratori: inclou reactius i material fungible, estimat en 400€/any 

Vestuari: inclou un model complet; botes de seguretat, botes d’aigua, mono, 
impermeable, roba d’abric. Cada un té un preu aproximat d’uns 180€/persona. 
No tot el personal en necessita, així que el cost total serà: 2520€/any.  

Telèfon i correu: s’estima un total mensual d’uns 50€, que suposa un cost total 
anual de 600€/any. 

Material d’oficina: s’estableix un pressupost de 40€/mes, representant un cost 
total anual de 480€/any.  

Assegurances: com assegurança de responsabilitat  civil s’ha previst una prima 
mensual de 300€ corresponent a una pòlissa que cobreixi danys de fins a 
3.000.000€.  Això representa un cost anual de 3600€/any.  

Total costos varis: 7050€/any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taula 25. Resum general del cost total de la dessalació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte dels costos Cost (€) 

Explotació  

Personal 517.400 

Reactius 77.435,62 

Energia elèctrica 662.325 

Manteniment i conservació 51.000 

Recanvi de membranes 34.450 

Varis 7.050 

Costos d’explotació 1.349.660,62 

Gastos generals + benefici industrial (19%) 256.435,52 

TOTAL COSTOS EXPLOTACIÓ 1.606.096,62 

COST ANUAL AMORTITZACIÓ 576.987,77 

TOTAL COSTOS DESSALACIÓ 2.183.084 
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AMORTITZACIÓ

PERSONAL

REACTIUS

ENERGÍA

MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ

RECANVIS
MEMBRANES

ALTRES

Repercussió sobre el m3 d’aigua produïda 

Per avaluar el cost de l’aigua de la planta projectada per m3 d’aigua produïda, 
establim les condicions de disseny que són les següents:  

- Producció prevista d’aigua: 3500m3/dia 

- Dies d’operació: 350dies/any 

Concepte costos Cost (€/m3) 

Explotació  

Personal 0,42 

Reactius 0,06 

Energia elèctrica 0,54 

Manteniment i conservació 0,04 

Recanvi de membranes 0,03 

Varis 0,01 

Costos d’explotació 1,10 

Gastos generals + benefici industrial 
(19%) 0,21 

TOTAL COSTOS EXPLOTACIÓ 1,31 

COST ANUAL AMORTITZACIÓ 0,47 

TOTAL COSTOS DESSALACIÓ 1,78 

Taula 26. Costos dels elements de la dessalació sobre el m3 d’aigua 
produïda 

En el següent diagrama es pot observar quina és la distribució dels costos de 
dessalació de la planta dissenyada on es pot contemplar que l’energia és 
l’element amb més alt percentatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 46. Distribució dels costos de dessalació.  

 

 

 


