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densitat propi de l’aigua a 20ºC ( ρ = 998,2 kg/m3).  

Un cop conegut el valor de cperm ret trobat a l’equació (Eq. 2.4), amb el valor del diàmetre de la 

canonada (d = 20 mm, PN = 16) es determina el cabal de permeat de sortida que es gasta en el 

retrorrentat ( Qperm ret) a l’equació (Eq. 2.5),  

 0,75·
perm

P

γ
∆

=
g

c retperm

2

2
_  (Eq. 2.4) 

 Qperm ret = cperm ret · π ·  r
2
canonada (Eq. 2.5) 

 

S’obté un valor de Qperm ret  = 2,65 l/s.  Considerant que el volum del dipòsit ha de garantir que 

es puguin fer retrorrentats de durada (Tret) aproximada de 50 ds, el valor de Vdipòsit  requerit  en 

aquest cas ha de verificar:  

 Vdipòsit  ≥  Qpermeat ret ·  Tret  (Eq. 2.6)  

Obtenint   

 Vdipòsit  ≥  1,32 l 

 

qAjuntant les condicions de (Eq. 2.3) i (Eq.2.6) s’ha de verificar: 

 

1,32 ≤Vdipòsit ≤2,11  

 

Val a dir, que aquests resultats són de caire aproximatiu i tenen un valor indicatiu, ja que en la 

seva determinació s’han realitzat diverses suposicions. No obstant, s’ha intentat tendir cap a 

circumstàncies poc favorables com cabals baixos de permeat generat (0,83l/h) que fa que es  

trigui a omplir més el dipòsit i pressió de l’aire utilitzat elevada  (2 bars) que fa que el dipòsit 

expansor es buidi més ràpidament durant el retrorrentat. 

 

Fent referència al dipòsit expansor real proposat, aquest  permet abarcar aproximadament 1,6 l 

de permeat i realitzar durades de retrorrentat de 60 ds, en el cas d’usar aire a 2 bars de pressió. 

Pel què fa al temps necessari per omplir el dipòsit, aplicant les hipòtesis anteriors en què 

Q1membr = 1 m3/h i Qperm fil és el 5% corresponent, el resultat és d’1 minut i 56 segons. El temps 

comprés entre cada retrorrentat, ha de ser igual o superior a aquest valor obtingut, si les 

durades són de 60 ds. Si els retrorrentats duren menys, es pot augmentar la freqüència dels 

retrorrentats. 
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Dipòsits d’emmagatzematge 

Com a dipòsits es presenten 6 recipients cil· líndrics fabricats en polietilè lineal anti-UV de 

diferent capacitat i de característiques indicades a la Taula 2.7. Així, els dipòsits 

d’alimentació, de refusos, de producte i de neteja (D001, D002, D003 i D004 respectivament) 

són d’una capacitat de 500 litres; mentres que en el cas del dipòsits d’acid i base (D005 i 

D006) aquests són de 250 litres. 

 

Al ser de polietilè, en el cas de D005 i D006 no presenten problemes de corrossió amb els 

productes químics que s’usen en les neteges químiques, al tractar-se de concentracions força 

diluïdes (0,5-2 %). Pel què fa a valors de temperatura, es recomana que els fluids 

emmagatzemats no sobrepassin els 60 ºC, temperatura superior a l’habitual de treball de la 

planta (20 ºC). 

Taula 2.7. Característiques dels dipòsits 

 Dipòsits d’alimentació, 
refusos, producte i neteja 

Dipòsits àcid i base 

Model DO501 DO251 

Marca ALLIBERT Rotomolding 

Material Polietilè lineal anti-UV 

Capacitat 500 litres 250 litres 
Diàmetre (φ ) 800 mm 580 mm 

Dimensions 
Alçada (H) 1.200 mm 1.083 mm 

Pes 18 kg 10 kg 
  

Els dipòsits són blancs translúcids i porten gravats indicadors del volum contingut. 

 

Cartutx filtrant  

Al mercat existeixen diferents tipus de filtres de cartutx i s’empra un o altre en funció de les 

necessitats de filtració i condicions de treball. Així, hi ha cartutxos de polipropilè, nylon, 

carbó actiu, polifosfats, fibra de vidre, polietilè,etc. 

 

En aquest cas s’ha optat per un cartutx de polipropilè capaç de filtrar partícules en suspensió 

de tamany superior a les 50 mµ  contingut en un portacartutx model 1N1 amb sistema 

d’aireació. Tots dos elements són de la casa CUNO i les seves característiques principals es 
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mostren a les taules 2.8 i 2.9. 

 

Taula 2.8. Característiques del cartutx Micro -Wynd II  

 

 

Taula 2.9. Característiques del portacartutx 1N1 

 Portacartutx 1N1 
Connexions ¾ ’’ 
Pes 1,2 Kg 

Capçal ABS 

Vas Policarbonat 
transparent 

Junta Tòrica de Buna N 
Material 

Purga aireació  Polipropilè 
 

La selecció del cartutx s’ha fet considerant el seu material i valors de pressió i cabal de treball 

màxims, procurant que siguin compatibles amb les pressions de treball (MF:1,4-2 bars, 

UF:1,8-5 bars)  i cabal subministrat per la bomba (1,2-4,2 m3/h). Sobre el seu material, el 

propilè és resistent a les dissolucions d’àcids i bases (0,5-2%) usades en la neteja química. En 

referència al vas del portacartutx, s’ha optat per un vas transparent i no pas opac, per a poder 

verificar l’estat del cartutx filtrant. 

Als annexos (Annex E) es facilita més informació sobre el filtre i el portacartutx. 

 

Vàlvules  

Al tractar-se d’un disseny majoritàriament manual, les vàlvules més usades són les vàlvules 

de bola de dues vies metàl· liques o de PVC, en què el grau d’obertura és regulat per l’operari.  

 

Vàlvules de bola  

 

q Vàlvules de PVC 

Al circuit hidràulic per enllaçar els trams rígids de canonades es fan servir les vàlvules de la 

casa FIP amb les característiques de la taula 2.10. 

    Paràmetres de treball màxims 
Material Longitud Filtració  Pressió  Cabal 

Cartutx  
Micro-Wynd II 

Polipropilè 
bobinat 

10’’ 
50 

micres 
10 kg/cm2 a 

20ºC 
4,5 m3/h 
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 Taula 2.10. Característiques principals de les vàlvules VXIV FIP 

 Vàlvules VXIV FIP 

Diàmetre nominal extern (d) 20 mm 32 mm 
Diàmetre nominal intern (DN) 15 mm 25 mm 
Pressió nominal a 20ºC (PN) 16 bar 16 bar 
Coeficient de cabal Kv100 200 770 
(Kv100 : nombre de litres per minut d’aigua que a temperatura de 20ºC pateix una caiguda de pressió d’1 bar amb la vàlvula totalment oberta) 

 

Als annexos (Annex E) s’adjunten les gràfiques de treball i de caiguda de pressió de les 

vàlvules, que juntament amb les dades presentades verifiquen que són adients pel rang de 

treball de la planta. 

 

Les vàlvules amb d = 32 mm, es troben ubicades als circuits d’alimentació del càrter (on 

circula l’aigua a filtrar o les substàncies químiques en cas de neteja) i els circuits d’evacuació 

dels rebuigs fruit de la filtració o la neteja química; les vàlvules de d = 20 mm es troben en 

trams per on hi circula el permeat. L’elecció de les vàlvules concorda amb el dimensionament 

de les canonades, que s’ha fet en funció del cabal a tractar en cada tram. A continuació es 

llisten les referències que han usat vàlvules de d = 20 mm i d = 32mm. 

 

Vàlvules d = 32 mm 

q Vàlvules d’aïllament  dels dipòsits: V000, V001, V002, V003, V005, V006, V007  i V008 

q Vàlvula by-pass: V004 

q Vàlvules de distribució del cabal d’alimentació: V009, V110 i V210 

q Vàlvules de flux reversible: V101,V102, V103,V104; V201, V202, V203, V204; V301, 

V302, V303 i V304.  

q Vàlvules de distribució del refús/neteja: V107, V108, V109; V207, V208, V209; V307 i 

V308. 

 

Vàlvules d = 20 mm 

q Vàlvules d’aïllament del permeat dels càrters: V105, V205 i V305 

q Vàlvules de buidatge del dipòsit expansor del permeat : V116, V216 i V316. 
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En comptats casos del circuit hidràulic, serà necessari enllaçar conductes rígids amb 

conductes flexibles. És el cas de les vàlvules que distribueixen el permeat obtingut durant la 

filtració ja sigui evacuant-lo cap al dipòsit Alimentació o el dipòsit Producte. Correspon a les 

referències V111, V112; V211, V212;  V311 i V312. 

En aquest cas, s’utilitzen també vàlvules de bola de dues vies de PVC, però amb 

característiques que s’adapten a les necessitats d’ensamblatge. Així, a través de la via 1 de les 

vàlvules hi entra el fluid corresponent mitjançant un tub de goma de DN8 que s’ajusta a 

l’exterior de la via amb l’ajuda d’una abraçadora. La via 2 s’ensambla amb un tram de 

canonada de DN15, mitjançant un enllaç en forma de T, tal com es pot veure a la Figura 2.21.  

 

q Vàlvules metàliques  

Són vàlvules estàndards de la casa ICP model Serie 2000 i la seva connexió és ¼’’. Aquestes 

vàlvules de bola de dues vies s’usen en el circuit pneumàtic amb la funció d’aïllar certes parts 

d’aquest circuit. Les vàlvules d’aquest tipus són les següents: 

q Vàlvula d’aïllament general de l’alimentació d’aire a la planta: VA00 

q Vàlvules d’aïllament de l’entrada d’aire als respectius reguladors i vàlvules pneumàtiques 

per a realitzar el cop d’aire a cada càrter: V106, V206 i V306 

Al circular-hi aire, no requereixen especificacions crítiques respecte el material de les 

vàlvules. 

 

Vàlvules pneumàtiques  

S’usen 6 vàlvules pneumàtiques de dues vies pel fluid a tractar i de dues posicions habituals 

(en repós i actuada) sent del tipus 2/2. Són de la casa FIP, model CM i s’han escollit del mode 

NC (normalment tancades). Són adients pel pas de líquids neutres i agressius, així com els 

gasos. Les seves característiques es mostren ala taula 2.11. 

Aquestes vàlvules funcionen de la següent manera: l’aire actuador (aire A1, provinent de la 

Figura 2.21. Connexions de la vàlvula 
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corresponent electrovàlvula activada, tal com s’ha descrit a l’apartat 2.2.2. ) entra a la vàlvula 

pneumàtica a un cert valor de pressió necessari per a vèncer la força de la molla existent 

(pressió de control), provocant així el desplaçament de la membrana i el pas del fluid  

corresponent. En aquest moment la vàlvula pneumàtica està actuada (oberta). Quan no hi ha 

alimentació de l’aire actuador o bé aquest no té suficient pressió, la vàlvula està en repós 

(tancada). Cal dir que el model escollit de la vàlvula presenta visible un indicador per a veure 

la posició de la vàlvula (oberta/tancada). 

 

Taula 2.11.Característiques principals de les vàlvules pneumàtiques 

 Vàlvules pneumàtiques CM FIP 
Diàmetre nominal extern (d) 20 mm 
Diàmetre nominal intern (DN) 15 mm 
Pressió de treball  màxim 6 bar (  fins a 40ºC) 
Pressió de control 4-7 bar 
Temperatura màxima de control 40ºC 
Material de la membrana EPDM 
Material del cos de la vàlvula PVC 
Pes aproximat  300 g 
 

Als annexos (Annex E) s’hi especifiquen les seves dimensions. 

Les vàlvules pneumàtiques descrites corresponen a les següents referències dels esquemes del 

circuit presentats: 

q Vàlvules pneumàtiques d’evacuació del permeat: V114, V214 i V314 

q Vàlvules pneumàtiques d’entrada d’aire pel retrorrentat: V115, V215 i V315 

 

Vàlvules antiretorn  

Com a vàlvules antiretorn, s’usen unes vàlvules de seient de la casa GEORG Fischer (GF) 

Typ303. Són vàlvules plàstiques amb bona resistència a la corrosió i la incrustació, amb les 

següents característiques: 

        Taula 2.12. Característiques de les vàlvules de retenció  

 Vàlvules de retenció GF 
Diàmetre nominal extern (d) 20 mm 
Diàmetre nominal intern (DN) 15 mm 
Material del cos de la vàlvula PVC – U 
Material del seient PTFE 
Només permeten la circulació de fluid en un únic sentit, ja que l’objecte (seient) que hi ha a 



Disseny, construcció i posta en marxa d’una planta d’assaig de  micro i ultrafiltració tangencial  Pàg.76 

 

 

l’interior de la vàlvula és qui bloqueja el pas de fluid a la vàlvula en sentit contrari al fixat. La 

vàlvula  presenta un tap enroscat, que permet netejar el seient sense que la vàlvula hagi de ser 

demuntada del circuit.  

 

A la planta s’utilitzen tres vàlvules seient que es troben ubicades després de les vàlvules 

pneumàtiques V115, V215 i V315. Tenen les següents referències: V117, V217 i V317. Així 

a la planta, la vàlvula permet el pas de l’aire tipus A2 (el seient s’eleva permetent el pas del 

fluid) en direcció el dipòsit expansor. Un cop passat aquest aire, el seient torna a la seva 

posició inicial, bloquejant el pas i fent impossible la circulació del fluid en direcció contrària.  

 

Electrovàlvules 

Les electrovàlvules usades  a la planta pertanyen a la sèrie Minisol EB de la casa KV. Són 

electrovàlvules d’accionament directe vàlides per a aire i gasos neutres muntades sobre una 

placa base. S’han escollit del tipus 2/2 NC (normalment tancades) en funcionament en corrent 

altern. Aquestes electrovàlvules s’obren quan els hi arriba el senyal de corrent elèctric 

permetent el pas del fluid corresponent (aire), en cas contrari romanen tancades. Són l’enllaç 

entre el sistema de control i el circuit pneumàtic. 

 

Taula 2.13. Característiques principals de les electrovàlvules 

 Electrovàlvules 6211EB0230  

Pressió de treball 0-10 bar 
Rang de temperatura -15ºC a +50ºC 
Temps de resposta 8-15 ms 
Voltatge  24 V CA 
Tolerància de voltatge -10% a + 15% 
Consum 6,5 VA CA 
Preotecció  IP65 
Classe d’aïllament F (155ºC) 

 

Les electrovàlvules a l’activar-se subministren l’aire necessari per obrir les vàlvules 

pneumàtiques que requereixen una pressió de control de 4-7 bars (veure taula 2.11.). Aquest 

rang de valors es troba dins dels corresponents valors de pressió de treball de les 

electrovàlvules (0-10 bars). Al circuit estan referenciades amb EV114, EV115, EV214, 

EV215, EV314 i EV315. Als annexos (Annex E) hi ha informació relativa al material i les 
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dimensions de les electrovàlvules. 

 

Reguladors de pressió  

Els reguladors usats són de la marca WILKERSON model R08, amb les característiques de la 

taula 2.14. Corresponen a les referències R101, R201 i R301 del circuit i regulen la pressió de 

l’aire (aire A2) que circula per les vàlvules pneumàtiques V115, V215 i V315 (quan es troben 

obertes) en direcció al dipòsit expansor del permeat per a realitzar el retrorrentat. 

 

Taula 2.14. Característiques dels reguladors 

 Regulador R08 
Cabal* 18,9 dm3/s 
Temperatura màxima de treball 79ºC 
Pressió màxima de treball 21 bar 
Tamany connexió  ¼” 
Pes 0,3 kg 

 *Corresponent a una pressió d’entrada de 7 bar i una pressió de sortida de 6 bar.  

 

 

Mitjançant el botó d’ajustament es regula la pressió de l’aire de sortida que es visualitza a 

través del manòmetre muntat sobre el regulador. Durant l’operació de la planta, els reguladors 

treballen amb pressions de 6-9 bars a l’alimentació del primari i en el cas del secundari, amb 

valors de 0,5-2 bars, tal i com s’ha especificat a l’apartat 2.2. Tots aquests valors són molt 

inferiors al valor de pressió màxima dels reguladors.  

Als annexos (Annex E) s’adjunta més informació d’aquests reguladors. 

 

Filtre -Regulador  

El filtre-regulador utilitzat corresponent a la referència FR001 és de la casa Wilkerson model 

B08 amb les característiques de la Taula 2.15. A banda del regulador, presenta un filtre de 

propilè per a extreure de l’aire comprimit circulant  totes les impureses i l’aigua condensada 

que pugui contenir. El micratge de l’element filtrant és de 5 micres i es troba situat en un vas 

de plàstic. La purga del filtre es fa de manera manual mitjançant el cargol de purga, ja que no 

s’ha cregut necessari un sistema de purga automàtic.  
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Taula 2.15. Característiques del filtre-regulador 

 Filtre-regulador B08 
Cabal 19,9 dm3/s 
Temperatura màxima de treball 52ºC (Vas de plàstic) 
Pressió màxima de treball 10 bar (Vas de plàstic) 
Capacitat dipòsit 12 cm3 
Tamany connexió  ¼” 
Pes  0,34 kg 

 *Corresponent a una pressió d’entrada de 7 bar i una pressió de sortida de 6 bar. 
 

El valor de pressió màxima ve limitat pel vas del filtre, el qual és de policarbonat. Les 

pressions de treball són inferiors a aquest valor, ja que a l’alimentació del primari la pressió és 

la pròpia de l’aire originari del compressor de 6-9 bars i la pressió al secundari, la pressió de 

control de les vàlvules pneumàtiques de 4-7 bars (veure taula 2.11.)  

Als annexos (Annex E) s’adjunta més informació sobre les característiques del filtre-

regulador. 

 

Instruments de mesura 

Cabalímetres  

A la planta s’utilitzen 5 cabalimetres (C001, C002, C003, C004 i C005) de tipus flotàmetre de 

la casa FIP de diferent escala segons la seva aplicació. Tots ells presenten el tub de plàstic 

polisulfon (resistent a substàncies químiques com el clor) i les unions de connexió a les 

respectives canona des de PVC, sent els cabalímetres resistents a l’àtac dels àcids i bases. A la 

Figura 2.22, es mostra la corba de treball dels cabalímetres, que són compatibles amb les 

pressions i temperatura de treball dels processos de MF i UF (veure Taula 1.3).  

Figura 2.22. Corba de treball dels cabal ímetres 
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Les escales de cada cabalímetre marcats a la Taula 2.16 van d’acord amb el cabal esperat a 

tractar a cada cas. 

Taula 2.16. Escala dels cabalímetres 

 C001 C002 C003 C004 C005 

Escala 0,5 – 5 m3/h 0,5 – 5 m3/h 0 –  650 l/h 0,5 –  5 m3/h 

Tram del circuit Alimentació  Evacuació refusos Evacuació permeat Evacuació neteja 

 

Així, en el cas de C001 (situat després de la bomba) i C005 (intervé quan es realitzen neteges 

químiques i la dissolució netejadora és aïllada del circuit) la seva escala abarca els valors  de 

cabal màxim i mínim que pot subministrar la bomba (1,2-4,2 m3/h). Pel què fa a l’escala de 

C002 i C003-C004, hi ha la dificultat de què es desconeix a priori el cabal de permeat que 

s’obtindrà als assaigs. Davant d’això, es considera l’aproximació de què el 5% del cabal 

tractat passa a permeat i la resta (95%) a refusos, considerant el rang d’1,2-4,2 m3/h de la 

bomba. Conseqüentment s’han triat els cabalímetres amb l’escala indicada a la Taula 2.16, 

optant per usar en C002 la mateixa escala que a C001, a l’estar estimats els refusos en el 

mateix ordre de magnitud que l’alimentació (90-95%) i una escala d’odre inferior per a C003 i 

C004, al ser estimat el permeat en el 5%.  

 

Els cabalímetres són fàcilment desmuntables, així en cas de què durant els assaigs es detectés 

que la seva escala no és l’adient, serien substituïts per uns altres. 

Als annexos (Annex E) s’adjunta més informació sobre els cabalímetres emprats. 

 

Manòmetres  

S’usen manòmetres amb glicerina  de la casa WIKA de diferents escala segons el cas. Aquests 

manòmetres són aptes per la circulació de fluids (inclosos substàncies químiques) i gasos.  

 

Manòmetres del circuit hidràulic  

q Manòmetres a l’entrada de l’alimentació del càrter: M102, M202 i M302 

q Manòmetres a la sortida del refús del càrter: M103, M203 i M303 

L’escala escollida per aquests manòmetres és de 0-6 bar. L’escala és suficient d’acord amb les 

pressions de treball pròpies de processos com la MF i l’UF (1,4-2 i 1,8-5 bars respectivament, 

segons Taula 1.3).  
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q Manòmetres a la sortida del permeat del càrter: M104, M204 i M304.  

Les pressions esperades del permeat, en aquests processos ronda els 0,5 bars, segons font 

consultades [1] [5]. L’escala és de 0-4  bars, de llarg suficient. 

 

 Manòmetres del circuit pneumàtic  

q Manòmetre muntat sobre el filtre-regulador (FR001): M001  

La seva escala és de 0-12 bars. Aquesta escala és suficient, ja que s’ha especificat 

anteriorment que l’aire entra al filtre-regulador a pressions de 6-9 bars i surt a valors 

compresos entre 4-7 bars. 

  

q Manòmetre muntat sobre els reguladors (R101, R201 i R301):M101, M201 i M301 

L’aire de sortida d’aquests reguladors es dirigeix a les vàlvules pneumàtiques encarregades 

de subministrar l’aire per a realitzar el retrorrentat (V115, V215 i V315) que ha de transmetre 

al permeat valors de pressió compresos entre 0,5 i 2 bars. El manòmetre en té prou amb una 

escala de 0-4 bars, que és la que s’ha triat. 

 

Termòmetre  

El termòmetre situat a la sortida de la bomba és un termòmetre bimetàl· lic de la casa WIKA 

de les característiques indicades a la Taula 2.17. La seva referència al circuit és T001. 

 

Taula 2.17. Característiques termòmetre  

 Termòmetre bimetàl· lic 
Diàmetre 100 mm 
Graduació  0 – 100 ºC 
Diàmetre del tub d’immersió  8 mm 
Material caixa Acer inoxidable 
Material tub d’immersió  Acer inoxidable (AISI 316 Ti) 

 

La graduació, és de llarg suficient, ja que està previst treballar habitualment amb fluids a 

temperatura ambient (20ºC). D’altra banda, els conductes del circuit hidràulic són de PVC 

amb temperatura màxima admissible de treball de 55-60ºC.  
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Alimentació  

Refús 

Permeat 

Conducte d32 

Brides 

Peça A 

Peça B 

Membrana  

Conducte d40 

Junta tòrica 

a) Figura 2.23      b) 

a) Vista externa del càrter    b) Càrter amb trams d’interès seccionats  

Te reduïda 40x20 

E2

E1

E2

2.4.2 .  Descr ipció  d’e lements  no es tàndards  

Càrters  

El càrter és l’estructura que suporta les membranes durant els processos de filtració.En aquest 

cas, la planta presenta tres unitats operacionals (M1, M2 i M3) on cada càrter conté una única 

membrana ceràmica tubular amb les característiques geomètriques explicitades a les 

especificacions a la Taula 2.1. El concepte càrter fa referència al conjunt de peces que 

allotgen la membrana i l’enllacen amb el sistema d’alimentació, evacuació del refús i 

evacuació del permeat. El càrter està format per una estructura central (E1) enllaçada a unes 

estructures secundàries (E2). Cada estructura està formada per la unió de diverses peces, la 

majoria d’elles conductes o accessoris estàndards, amb l’excepció de dos tipus de peces (peça 

A i peça B) que s’han hagut d’elaborar expressament al no ser estàndards; motiu pel qual es 

descriu el càrter en aquest apartat. A la Figura 2.23 es mos tren esquemes del càrter; així a la 

Figura 2.23 a) es veu la vista externa del càrter i els fluxos involucrats, i a la Figura 2.23 b) les 

principals peces que el conformen amb alguns trams d’interès seccionats.  
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q Descripció  

Tot seguit es comenta l’estructura del càrter vista a la Figura 2.23. Al càrter es distingeix 

l’estructura central (E1) de les estructures secundàries (E2).  

 

E1 : L’estructura central és una estructura simètrica formada per dos trams de canonada 

circular de dimensions estàndards (d40, PN16) amb diàmetre interior nominal superior al 

diàmetre exterior de la membrana enllaçats mitjançant una te de 90º reduïda de dimensions 

estàndards (40x20 i PN16). A l’extrem que queda lliure dels conductes de d40, s’hi ha unit les 

peces A, obtenint-se així una única estructura fruit de diverses peces encolades l’una amb 

l’altra (peça A + conducte d40 + te + conducte d40 + peça A) conformant l’estructura central 

del càrter. 

 

L’espai comprés entre la part exterior de la membrana i part interior de l’estructura és inundat 

pel permeat que es genera instantàniament durant el procés de filtració. L’extracció del 

permeat del càrter es realitza a través de la tercera via de la te, ja que es troba enllaçada amb 

els conductes del circuit hidràulic i la vàlvula d’evacuació del permeat, que són de d20.  

 

E2 : El càrter presenta dues estructures secundàries. Cada estructura està formada per una 

peça B encolada a un tram de conducte de d32. Aquest conducte ha de comunicar amb el 

sistema d’alimentació i evacuació dels refusos del circuit hidràulic de la planta, que són de 

d32. Per facilitar, que el càrter pugui ser aïllat del circuit hidràulic s’usaran accessoris 

desmuntables (enllaços de 3 peces amb sistema de rosca) que uniran els conductes de d32 

amb el circuit hidràulic. 

 

L’estructura íntegra del càrter s’obté unint l’estructura central (E1) amb les estructures 

secundàries (E2). Les peces no estàndards A i B, encolades als extrems de l’estructura E1 i les 

estructures E2, estan preparades per ser encaixades l’una amb l’altra. Un cop encaixades 

mitjançant unes brides de 4 forats de fixació, queden unides les estructures secundàries (E2) a 

l’estructura central (E1), obtenint així l’estructura íntegra del càrter. 

 

Al igual que els conductes del circuit hidràulic de la planta, els diversos elements estàndards 

que conformen el càrter, són de PVC gris i PN 16, al ser aquest material compatible amb les 

condicions de treball del càrter pel què fa a pressions (1,4-2 bars MF, 1,8-5 bars UF) i 
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temperatures. Les peces no estàndards A i B també són de PVC gris. 

q Qüestions sobre el disseny del càrter 

Els aspectes que requereixen més detall en el disseny del càrter, fan referència a la correcta 

subjecció de la membrana i al garantiment de les condicions d’estanqueïtat en le s unions, per 

evitar pèrdues de l’aigua a tractar i sobretot del permeat obtingut.  

 

A la Figura 2.24, es mostra l’estructura del càrter amb la membrana al seu interior en posició 

horitzontal. S’observa que la membrana es troba sostinguda en el mateix eix de simetria de 

l’estructura E1 del càrter, trobant-se així en una disposició concèntrica. La seva subjecció ve 

garantida pel muntatge de les peces A i B i la junta tòrica usada. Aquesta junta garanteix 

l’estanqueïtat de la unió i evita les pèrdues de fluid. El seu efecte hermetitzant és degut a la 

deformació axial que pateix la seva secció. Aquesta deformació s’obté pel disseny adequat de 

l’espai de muntatge, el qual en funció de les característiques de la junta tòrica, ha de complir 

unes recomanacions pel què fa a mides. La junta usada és estàndard i la seva denominació 

normalitzada és LR 20 x 3,00 EPDM 70. La denominació indica que el seu diàmetre intern és 

de 20 mm, el de la secció de 3mm, és d’etilè-propilè (EPDM) i presenta una duresa de 70 

Shore resistent a pressions de fins 160 bars. El seu material és resistent al fluid a estanqueïtzar 

(aigua), així com les seves temperatures de treball (-40 a 150ºC) que són de llarg suficients 

amb el rang de temperatures de treball de la planta. 

 

En el disseny de l’estructura central del càrter (E1) s’ha considerat una longitud efectiva 

desitjada de 33 cm respecte la longitud total de la membrana que inicialment és de 36 cm, tal i 

com s’ha senyalat a la Figura 2.24. La longitud efectiva en termes de filtració de la membrana 

fa referència al tram que genera permeat, tram que coincideix quan la membrana es troba just 

a l’interior dels conductes de d40 i la te reduïda 40x20 d’E1. Al fixar 33 cm de longitud 

efectiva, i d’acord amb les dimensions estàndards de la te reduïda 40x20 (veure Annex E), la 

longitud del conducte d40 a encolar a banda i banda de la te, ha de ser de 14,3 cm.  

 

Pel què fa als conductes de les estructures secundàries E2, la longitud dels conductes d32 no 

té a priori un valor fixat, ja que la seva funció és enllaçar el càrter amb el circuit d’alimentació 

i evacuació dels refusos i dependrà de la distribució física a l’espai de la resta del circuit 

hidràulic.  
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Els càrters només serveixen per a membranes de característiques geomètriques específiques, 

per les qual han estat dissenyats. El càrter de la Figura 2.24 tot i que ha estat pensat per 

membranes de característiques les explicitades a la Taula 2.1, permet un marge a la longitud 

de la membrana de 8 mm a banda i banda, degut a les caracterísrtiques de les peces no 

estàndards A i B, comportant un total de 1,6 cm. Així membranes de 37,8 cm també poden ser 

introduïdes en aquest càrter. 

 

q Peces no estàndards  

Les peces de PVC no estàndards (peça A i peça B) usades en el muntatge del càrter es 

mostren a la Figura 2.25, on es poden veure les seves vistes en alçat i planta i les seves 

dimensions. Aquestes dimensions verifiquen que: 

q La peça A pot ser encolada a canonades de diàmetre exterior 40 mm (d40). 

q La peça B pot ser encolada a canonades de diàmetre exterior 32 mm (d32).  

q Les peces A i B estan estan preparades per ser encaixades l’una amb l’altra amb una 

amplitud de tolerància corresponent a la qualitat IT11 [11]. Un cop encaixades es poden 

enllaçar mitjançant el sistema d’unió amb brides de 4 forats de fixació a 90º.  

q Les seves dimensions interiors són adequades per garantir la subjecció de la membrana de 

les característiques especificades a la Taula 2.11 al càrter, garantint un marge a la longitud de 

les membranes de 8 mm a banda i banda. 

q Les dimensions de l’allotjament triangular de la junta tòrica (Peça A) usada en el 

muntatge del càrter són les recomanades d’acord amb les dimensions de la junta tòrica LR 20 

x 3,00 EPDM 7 pel fabricant de juntes tòriques Lidering [12]. 

Vistes les principals dimensions dels elements del càrter, es coneix el volum de fluid que 

abarca el càrter entre els punts A-A’ marcats a la Figura 2.23, estimat en 220 ml. 
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Figura 2.24. Estructura seccionada del càrter 

Junta tòrica 

Unitats en mm 

 

 

* Dimensions estàndards 

de la te reduï da 40x20 * * 
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c) Peces A i B  

b) Peça B a) Peça A 

Figura 2.25. Vistes de les peces no estàndards  

* unitats en mm 
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2.4.3 .  Sistema d’automati tzació  

En el funcionament habitual de la planta pilot, hi ha certes tasques que estan automatitzades, 

raó per la qual es fa necessari seleccionar un sistema d’automatització a implementar. Tot 

seguit es presenten els principals sistemes  existents:  

 

Lógica cable jada o electromecànica. Es basa en interconnectar relés amb els elements 

d’entrada  i sortida del sistema a automatitzar, de manera que  a base de realitzar connexions 

en sèrie i en paral· lel dels elements adients (relés de commutació, contactors, relés de  funcions 

lògiques, temporitzadors, relés de control, etc.) s’obtingui l’automatisme desitjat. 

 

Lógica neumàtica. Utilitza aire comprimit i elements com vàlvules distribuïdores, detectors, 

polsadors i pilots pneumàtics entre d’altres. No requereix contactes elèctrics. Ocupa un cert 

espai en comparació amb altres sistemes d’automatització. Útil per a treballar en àtmosferes 

explosives. 

 

Lógica estàtica integrada. Es defineix per la utilització de circuits integrats de portes 

lògiques (TTL, CMOS). Acostuma a ocupar poc espai; tot i que té certs desavantatges com 

l’alta sensibilitat a les forces electromagnètiques i la impossibilitat de modificació de 

l’automatisme resultant. 

 

Lógica estàtica programada.  Soluciona els problemes de dificultat de modificació de la 

lógica estàtica integrada utilitzant sistemes basats en microprocessadors que permete reduir el 

circuit electrònic i fer que sigui programable. Requereix personal especialitzat en programació 

en codi màquina.  

 

Ordenador de procés. És una millora dels sistemes basats en lògica estàtica programada amb 

processador, ja que substitueix aquest i el sistema passa a estar capacitat per a realitzar càlculs 

complexes. Requereix personal amb coneixements informàtics i d’automatització industrial. 

 

Autòmat programable industrial (PLC) 

Un autòmat és una màquina electrònica on les funcions a realitzar són programades i per tant 

fàcilment modificables. La seva programació (la majoria es basen en diagrames de relés) i 
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manteniment no requereixen necessàriament la formació informàtica del personal. Són 

robustos i el seu sistema operatiu està molt adaptat a la gestió de possibles fallades del 

sistema. 

 

En el cas d’estudi, vistos els avantatges i desavantatges principals de cada sistema, s’ha optat 

per utilitzar elements habit uals en la lògica electromecànica (relés, contactors, etc.) juntament 

amb un autòmat programable.  

 

En l’elecció de l’autòmat s’ha optat per un senzill mòdul lògic programable de dimensions 

petites amb 10 punts  d’entrades/sortides programables molt utilitzat en automatismes senzills 

i de baix cost. El model seleccionat conté una pantalla LCD amb tecles d’operació que 

permeten programar en format diagrama de relés o contactes. Integra temporitzadors i 

comptadors interns, de manera que el cablejat es limita a la font d’alimentació i al circuit 

d’entrades/sortides, disminuïnt així el cost de muntatge i cablejat. 

Aquesta CPU també incorpora mesures de protecció en el cas de fallada d’energia elèctrica, ja 

que la seva EPROM protegeix el programa i la configuració del sistema quan  no està 

alimentat, mitjançant uns bits de retenció. 

El criteri de selecció del model han estat les seves petites dimensions, així com la seva 

facilitat de programació. Les seves característiques es mostren a la Taula 2.18. 

 

 Taula 2.18. Característiques del mòdul lògic programable 

 CPU de tipus LCD 
Model ZEN – 10C1AR – A 
Marca Casa OMRON 
Tensió de la font d’alimentació  100 a 240 V corrent alterna 

0.15 mA a 100 V c.a. 
Entrades 6 100 a 240 V c.a. 50/60 Hz 

0.35 mA a 240 V c.a. 
Sortides 4 Relés  
Dimensions 90 mm X 70 mm X 56 mm 
 

L’autòmat juntament amb els elements que es llisten estan continguts en un armari de la casa 

HIMEL model PLM-54, que esdevé el quadre de control de la planta i que es troba ubicat al 

lateral dret del bastidor. Inclosos els elements de protecció, el seu contingut és: 

- Autòmata Omron ZEN 10C1AR-A  

- Transformador 0-220-380 / 0-24 / 0-220   100VA 
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- Contactor Telemecanique LC1-D09A 24V AC 

- Disyuntor Telemecanique GV2-M07 (1,6 - 2,5 A) 

- 2 Relés Omron amb els seus respectius sòcols G2R1SN 24V AC 

- Interruptor BIHPLAT 12A  

- 2 Interruptors Magnetotèrmics Merlin Gerin C60N 2A 

 

L’alimentació al quadre de control és trifàsica amb tensions de línea de 380 V i freqüència de 

50 Hz. Aquest voltatge és l’adequat pel motor de la bomba que és troba connectat en estrella 

(380 V), però difereix a la requerida per altres elements com és l’autòmat (100-240V) o les 

electrovàlvules (24/50 V) i el contactor (24 V). Per aquest motiu s’usa un transformador de 

les  característiques de la Taula 2.19. 

 

 Taula 2.19. Característiques del transformador   

 Transformador 
Model Transf II, Nº 9153 
Marca Casa CR, Construccions Elèctriques, s.l. 
Potència nominal 100 VA 
Tensions nominals de primari 220 – 380 V 

24 V 
Tensions nominals de secundari 

220 V 
Freqüència nominal 50 – 60 Hz 

 

En l’ús del transformador, s’utilitza l’entrada de 380 V al primari i les dues sortides del 

secundari de 24 V i 220 V, obtenint així els valors de tensió desitjats i compatibles amb la 

resta d’elements del quadre de control.  

 

Mitjançant el quadre de control es realitzen les següents tasques: 

q Engegada i aturada de la bomba d’alimentació. 

Es disposa d’un selector de dues posicions (0-1) per engegar el funcionament de la planta. Al 

ser activat la bomba és alimentada per corrent elèctric i es posa en marxa. Si es desactiva, 

s’atura el seu funcionament. 

 

q Control de la realització del retrorrentat de permeat impulsat per micropulsos d’aire a 

pressió (cop d’aire) a cadascún dels càrters de la planta amb freqüència i durada programa ble 

segons l’usuari, de manera automàtica. 
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Interruptor  
principal 

CÀRTER 1    CÀRTER 2   CÀRTER 3 
  

BOMBA 

POLSADOR D’EMERGÈNCIA 

Selectors  

Pilot funcionament normal 

Pilot bomba 

Figura 2.26. Elements exteriors del quadre de control 

L’usuari programa a l’autòmat en diagrama de contactes la durada i freqüència dels 

retrorrentats. El manual de l’autòmat s’adjunta als annexos (Annex E). La selecció dels càrters 

en què es vol fer el retrorrentat, es fa mitjançant tres selectors de dues posicions (0-1) del 

quadre de control. Cada selector correspon a un càrter. Si el selector està activat es realitza el 

retrorrentat al seu càrter, mitjançant l’obertura/tancament de les vàlvules pneumàtiques 

implicades. En cas contrari, no es realitza el retrorrentat i les vàlvules pneumàtiques del 

corresponent càrter romanen per defecte tancades.  

 

q Protecció de la instalació dels habituals accidents elèctrics com poden ser la sobrecàrrega 

o el curtcircuit mitjançant fusibles, interruptos magnetotèrmics o disjuntors. 

Així, s’ha protegit el circuit de potència i el circuit de maniobra amb un interruptor 

magnetotèrmic de 2 A en cada cas. El disjuntor (1,6-5 A) s’ha usat per protegir 

específicament el motor de la bomba contra sobretensions. El motor té una alimentació 

trifàsica en estrella amb un valor de  corrent nominal (IN) 1,5 A (veure dades elèctriques de la 

bomba al seu catàleg de l’Annex E), regulant -se llavors el disjuntor a 1,6 A durant el 

funcionament de la planta per protegir la bomba de sobretensions a partir del 110%. 

 

 A la Figura 2.26, es mostren els elements externs del quadre de control a través del qual es 

gestiona el funcionament de la planta. Hi ha dos pilots: un indicador de funcionament correcte 

de la planta i l’altra, indicador de què la bomba està patint sobretensió i de què ha saltat el 

disjuntor. També es pot veure el polsador d’emergència requerit a les instal· lacions elèctriques  

i el selector de l’interruptor principal que talla el subministrame nt elèctric al quadre de control 

i que serveix per desconnectar tot l’equip elèctric en parades de llarga duració de la planta.. 
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2.5. Distribució física dels components 

Com a estructura de suport de la planta s’utilitza un bastidor on s’instalen els equips i altres 

elements involucrats en el circuit hidràulic, el circuit pneumàtic i el sistema d’automatització. 

Els diversos dipòsits d’emmagatzematge i de neteja es situaran al darrera del bastidor. El 

bastidor és d’acer inoxidable 304, material que presenta unes bones propietats mecàniques, de 

resistència a la corrosió així com de facilitat de neteja. 

 

Taula 2.10. Característiques del bastidor 

 Dades principals  Vista isomètrica 

Material Acer Inoxidable 304 

Dimensions 

principals 

 

Longitud                               3.100 mm 

Amplitud                                 440 mm 

Alçada                                  1.900 mm 

Volum  2,6 m3 

 

 

Les seves dimensions principals es mostren a la Taula 2.10. En la seva elaboració s’han 

utilitzat barres de secció rectangular. Han calgut 52,5 metres de barres, que s’han disposat tal i 

com es pot veure a la mateixa Taula 2.10. El bastidor buit ocupa poc, tan sols un volum de 2.6 

m3, seguint així l’objectiu del disseny de disposar d’una planta compacta de dimensions 

reduïdes. 

 

A les Figures 2.27 i 2.28, es mostra la distribució proposada dels components de la planta al 

bastidor, on s’ha diferenciat amb color blau el circuit d’alimentació i evacuació dels refusos i 

amb color verd, el circuit de gestió del permeat. A les Figures 2.29 i 2.30, es mostren 

separadament aquests circuits.  

 

La geometria del bastidor amb diverses barres a la part frontal, posterior i laterals, permet la 

correcta subjecció de les canonades i elements mitjançant unions cargolades i l’ús de 

braçadores específiques. Així a la part frontal del bastidor hi ha gran part del circuit 

d’alimentació i d’evacuació dels refusos i els càrters, amb excepció d’alguns trams o elements 
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com el cartutx, que es troba al lateral, o les vàlvules V005,V006,V007 i V008 que es troben a 

la part superior. El circuit de gestió del permeat es troba majoritàriament suportat per la part 

posterior del bastidor, amb excepció dels cabalímetres C003 i C004 que es troben a la part 

frontal i d’altres elements com el dipòsit expansor situats a la part mitja interior. 

 

El quadre de control es troba situat al lateral dret del bastidor. Pel què fa al circuit pneumàtic, 

la majoria dels seus elements es troben ubicats en aquest mateix lateral, exceptuant els tres 

conjunts de vàlvula/regula dor/manòmetre (V106/R/M101, V206/R/M201 i V306/R/M301) 

previs a les tres vàlvules pneumàtiques per on circula l’aire utilitzat en els pulsos d’aire, que a 

l’igual que les sis vàlvules pneumàtiques de la planta es troben situats a la part posterior.  

A la Figura 2.28, s’observa com des del lateral dret del bastidor, es disposa de sis sortides 

d’aire A1 i tres d’aire A2 que mitjançant tubs de goma (que no s’han representat a les figures 

per evitar carregar les imatges) es fan arribar als corresponents elements pneumàtics situats a 

la part posterior del bastidor. A nivell estimatiu es preveu usar un total de 25 m de tub de 

goma DN8 en aquestes connexions. 

 

La distribució d’aquests elements al bastidor s’ha fet amb la intenció de garantir una planta 

compacta de fàcil operació per part dels usuaris. Les diverses entrades i sortides de fluid a les 

canonades del bastidor s’enllaçaran als corresponents dipòsits i les seves vàlvules d’aïllament 

mitjançant conductes flexibles.  
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Figura 2.27. Vista isomètrica de la distribució física dels components de la planta al bastidor. 
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Figura 2.28. Vistes del bastidor i distribució dels components de la planta 
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Figura 2.30. Vista parcial del bastidor (part posterior) amb el circuit de gestió del 

permeat i càrters. 

Figura 2.29. Vista parcial del bastidor (part frontal) amb el circuit d’alimentació dels 

càrters i evacuació dels refus os. 
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2.6. Càlculs associats a la planta 

2.6.1 .  Punt de funcionament del  s is tema  

La bomba ha de proporcionar una alçada dinàmica de bombeig  suficient que subministri 

l’energia necessària al fluid per a realitzar el seu recorregut. La bomba seleccionada (veure 

Taula 2.2) proporciona alçades manomètriques en el rang de 37,5-15 m, segons el punt de 

funcionament asssolit pel sistema. De manera general i d’acord amb la situació física del 

dipòsit d’alimentació i la bomba, el sistema de bombeig de la planta es trobarà sotmés a una 

succió positiva, a l’estar el nivell del líquid del dipòsit d’alimentació (segons estigui més o 

menys ple) per damunt de l’eix de la bomba, proporcionant així una pressió addicional al 

fluid.  

 

El punt de funcionament correspon a la intersecció entre la corba de la bomba (HB) i la corba 

resistent del circuit (HR) que en aquest cas, variarà en funció del mode d’operació de la planta. 

Els processos d’operació en sèrie generen més pèrdues d’energia que els casos en què s’opera 

en paral· lel. Es procedeix a determinar el punt de funcionament del sistema pel cas més 

desfavorable corresponent a l’operació de 3 membranes en sèrie.  

 

A la Figura 2.31, es mostra un esquema dels elements involucrats en aquest mode d’operació i 

els punts als quals es fa referència al llarg del text  

 

Hipòtesis i consideracions realitzades 

 

En l’elaboració de la corba resistent s’ha considerat el següent: 

 

q Es pren la hipòtesi de què es genera una quantitat global de permeat de 0.15Q 

(aproximadament un 5% del cabal entrant a cada membrana), fent Q referència al cabal 

succionat per la bomba. A la Figura 2.31, es mostra la quantitat de cabal estimada a cada 

tram. No es consideren en els càlculs la variabilitat de permeat degut a la colmatació de les 

membranes i es menystenen les possibles fuites del circuit. 
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Figura 2.31. Esquema d’operació de 3 membranes en sèrie. 

q En aquest mode d’operació en sèrie s’ha pres el cas d’operació en continu, evacuant els 

refusos i el permeat generats al mateix dipòsit d’alimentació per així mantenir una alçada al 

dipòsit constant i suposar un règim permanent. S’estima que el dipòsit d’alçada 1,2 m, és 

semiple amb Hdip = 0,9 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q La corba resistent es determina fent un balanç energètic entre el punt inicial  (I) i final (F) 

del circuit (Eq. 2.7) 

 HR = (zF-zI) + 
gρ

 )P-(P IF +α
g2

 )c-(c I
2

F
2

+ ∆hS + ∆hL (Eq. 2.7), 

on z és el valor de cota en m, P la pressió en Pa i c la velocitat mitja del fluid en m/s en un 

determinat punt.  ∆hS fa referència a les pèrdues singulars (bifurcacions, canvis de direcció, 

etc.) i  ∆hL a les pèrdues lineals del circuit.  

 

En el cas objecte d’estudi, el punt inicial i final és el mateix (punt A, Figura 2.31), a 

l’evacuar-se totes les corrents generades al mateix dipòsit. Així, s’anul· len els termes de cota 

(z), pressió (P) i velocitat (c) a l’equació (Eq.2.7) i es simplifica la corba resistent a les 

pèrdues lineals i singulars del circuit (Eq. 2.8).  

En aquesta darrera equació es distingeixen les pèrdues corresponents a l’evacuació del 

permeat (∆hperm) i les pèrdues pròpies de la resta del circuit (∆hrcirc:alimentació dels càrters, 

càrters i evacuació dels refusos). 

 HR = ∆hrcirc + ∆hperm  (Eq. 2.8) 
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Figura 2.32. Gràfic de les corbes resistents H R1, HR2 i de la corba de la bomba HB. 

CAS 2 

Obrint la vàlvula 

V006 al 30% 

CAS 1 

Amb totes les vàlvules 

100% obertes 

Determinació del punt de funcionament  
amb 3 membranes operant en sèrie 

q S’ha distingit dos casos en el càlcul de la corba resistent: 

CAS 1: totes les vàlvules estan 100% obertes i no es considera que originin pèrdues singulars. 

CAS 2: la vàlvula V006, darrera vàlvula del tram d’evacuació dels refusos, es troba oberta al 

30% introduïnt pèrdues singulars al circuit. 

 

q A l’annex A, apartat A.1,  es mostren els càlculs realitzats en la determinació dels resultats 

que es presenten a continuació.   

 

Resultats obtinguts  

A la següent Figura, es mostren graficades la corba de la bomba HB i les corbes resistents HR1  

i HR2 amb els corresponents punts de funcionament obtinguts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS 1 : Vàlvules 100% obertes  

Equació de la corba resistent (HR1)  

L’equació de la corba resistent, expressada en funció del cabal Q (m3/h) succionat per la 

bomba és: 

HR1 = ∆hrcirc + ∆hperm = 1,50Q 2 + 0,036Q2 = 1,54Q 2 
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Es detecta que les pèrdues associades a la gestió del permeat són inferiors al 5% de les 

pèrdues totals del circuit. Això és degut principalment als baixos coeficients de circulació de 

cabal (0,05Q-0,15Q) en el circuit del permeat. 

 

Punt de funcionament (Q1, H1)  

A la Figura 2.32, es mostra la corba resistent obtinguda (HR1) i la corba característica de la 

bomba (HB), obtenint així el punt de funcionament pel mode d’operació en sèrie de Q1=3,65 

m3/h i H 1=20,46 m. Aquest valor d’H1, correspon a les següents pèrdues: 

 

  ∆hLrcirc= 2,93 m 

 ∆hrcirc = 19,98 m ∆hSrcirc= 5,86 m ∆hc1= 4,13 m 

H2=∆h=20,46 m  ∆hcàrters= 11,19 m ∆hc2= 3,73 m 

   ∆hc3= 3,33 m 

 ∆hperm= 0,48 m 

 

on ∆hperm són les pèrdues associades al permeat, 

 ∆hrcirc les pèrdues conjuntes de l’alimentació, els càrters i l’evacuació dels refusos, 

  ∆hLrcirc les pèrdues lineals de ∆hrcirc, 

  ∆hSrcirc les pèrdues singulars de ∆hrcirc, 

  ∆hcàrters les pèrdues conjuntes als càrters i ∆hcx les pèrdues individuals de cada càrter x.  

 

Paràmetres d’interès (Q 1, H1)  

Conegut el punt de funcionament assolit pel sistema es determinen paràmetres d’interès com 

les pressions de treball a la membrana, les caigudes de pressions als càrters i les velocitats 

d’operació a la membrana, d’acord amb el cabal circulant en cada cas. Aquests resultats es 

presenten a la Taula 2.11.  

 Taula 2.11. Paràmetres d’interès de Q1, H1  

 Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3 
Pressió de treball a la 
membrana (Px, bars) 

Px1 = 1,34 Px2 = 0,80 Px3 = 0,27 

Caigudes de pressió als 
càrters (∆Pc, bars) ∆Pc1=P2-P3= 0,32 ∆Pc2=P4-P 5= 0,45 ∆Pc3=P6-P7= 0,41 

Velocitats a la membrana 
( cent - csort , m/s) 6,57-6,24 6,24-5,91 5,91-5,58 
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Dels valors obtinguts a la Taula 2.11, el més rellevant són les baixes pressions de treball 

obtingudes. Si es comparen amb les pressions de treball pròpies dels processos de MF i UF 

(1,4-2 i 1,8-5 bars respectivament, segons Taula 1.3), cap de les membranes entra en el rang 

de valors habituals. Tan sols la membrana del primer mòdul s’acosta al  valor  de pressió 

mínim habitual aplicant-se a la MF. Davant d’això, és previsible que a la realitat, no es generi 

permeat al segon i tercer càrter i que en el cas del primer mòdul se’n generi molt poc. Cal 

doncs, augmentar la pressió de treball a les membranes.  

 

Per aquest motiu cal fer variar el punt de funcionament del sistema de manera que la bomba 

proporcioni una alçada manomètrica superior i es produeixi un augment de les pressions. 

Això s’aconsegueix manipulant alguna de les vàlvules que es troben a la línea d’evacuació 

dels refusos de la filtració, com la vàlvula V006, que és la darrera vàlvula del tram 

d’evacuació dels refusos i que s’ha considerat al cas 2.  

 

CAS 2 : Vàlvula V006 oberta al 30% 

 

Equació de la corba resistent (HR2)  

Ara s’introdueix el terme de pèrdues singulars ocasionats per la vàlvula V006. La corba 

resistent finalment obtinguda és HR2 (Eq. 2.9) 

 

 HR2 = HR1 + ∆hvàlv = 1,54Q2 + 2,41Q2 = 3,95Q2  (Eq. 2.9) 

 

Punt de funcionament (Q2, H2) 

El nou punt de funcionament obtingut és Q2 =2,68 m3/h i H2=28,37 m. Aquest valor d’H2, 

correspon a les següents pèrdues: 

  ∆hLrcirc= 1,58 m 

 ∆hrcirc = 10,77 m ∆hSrcirc= 3,16 m ∆hc1= 2,23 m 

  ∆hcàrters=6,03 m ∆hc2= 2,01 m 

H2=∆h=28,37m   ∆hc3= 1,79 m 

 ∆hperm= 0,24 m 

 ∆hvàlv = 17,36 m 
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Paràmetres d’interès (Q 2, H2)  

Les pressions de treball a la membrana, les caigudes de pressions al càrter i les velocitats 

d’operació a la membrana per a aquest punt de funcionament (Q2,H2) es mostren a la Taula 

2.12, on es pot veure que les pressions de treball augmenten i entren dins el rang de valors 

propis de pressió d’aquests processos de filtració. 

  

 Taula 2.12. Paràmetres d’interès de Q2, H2 

 Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3 
Pressió de treball a la 
membrana (Px, bars) Px1 = 2,42 Px2 = 2,12 Px3 = 1,84 

Caigudes de pressió als 
càrters (∆Pc, bars) ∆Pc1=P2-P3= 0,14 ∆Pc2=P4-P 5= 0,28 ∆Pc3=P6-P7= 0,26 

Velocitats a la membrana 
( cent  - csort , m/s) 

4,78 - 4,54 4,54 - 4,30 4,30 - 4,06 

 

2.6.2 .  Volum de f luid necesssari  per omplir  el  circuit  hidràulic  

En la determinació del volum de fluid necessari per omplir el circuit hidràulic, es considera 

que totes les vàlvules estan obertes. El volum abarcat per les vàlvules, caba límetres i 

singularitats del circuit com colzes, tes, etc., es determina comptabilitzant la seva longitud 

com a longitud equivalent de tram de canonada d32 o d20, depenent de la ubicació d’aquests 

elements. 

En els càlculs, veure Annex A apartat A..2,  s’ha n distingit dos trams: 

- Tram d’alimentació, càrters i evacuació dels refusos: V1= 15,75 l  

- Tram de gestió del permeat : V2= 6,94 l  

 

Considerant V1 i V2 conjuntament, el volum necessari per omplir tot el circuit hidràulic 

suportat pel bastidor és d’aproximadament 23 l.  

2.6.3 .  Volum de la planta  

Es fa una revisió de l’espai ocupat pels elements de la planta, per estimar el volum ocupat. Es 

distingeix: 

 

- Volum del bastidor amb els equips: 3 m3. 

El bastidor buit ocupa un espai de 2,6 m3 (veure Taula 2.10). Un cop muntats els equips que 
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suporta, aquest volum augmenta lleugerament i s’ha estimat en 3 m3. 

 

- Volum dels dipòsits d’emmagatzematge: 3 m3. 

Cada dipòsit de capacitat 500 l ocupa un volum de 0,60 m3; els dipòsits de 250 l, un volum de 

0,30 m3, d’acord amb les dimensions d’aquests dipòsits explicitades a la Taula 2.7. 

Es disposen de 4 dipòsits de 500 l i 2 de 250 l, ocupant un volum final de 3 m3. 

 

- Volum d’altres espais: 2,5 m3 

En aquest apartat es vol englobar el volum no comptabilitzat en cap dels punts anteriors, com 

per exemple, l’espai comprés entre el bastidor i els dipòsits o l’espai que ocupa el compressor 

utilitzat per a subministrar l’aire al circuit pneumàtic de la planta. Es fixa en 2,5 m3.  

 

En total, s’estima un volum global ocupat de 8,5 m3. Aquest valor és inferior al fixat a les 

especificacions a l’apartat 2.1 de 10 m3. La clau és la distribució compacta dels equips al 

bastidor i les seves reduïdes dimensions. 

2.6.4 .  Superf íc ie  f i l trant  de la  planta  

La planta presenta tres unitats operacionals on cada càrter conté al seu interior una membrana 

ceràmica de longitud 36 cm i diàmetre intern (φ) 1,4 cm (veure Taula 2.1).  

D’aquests 36 cm de longitud, 33 cm són efectius en termes de filtració (Lefec) (veure Figura 

2.24).  

 

Es determina la superfície filtrant de les membranes (Sf_m ) i de la planta (Sf_p). 

 

Sf_m= φπLefec= 145 cm2 (Eq. 2.10)  

Sf_p= 3 Sf_m = 435 cm2 (Eq. 2.11)  

 

2.6.5 .  Consum elèctr ic  de la planta  

El consum global de la planta diari, suposant 8 hores de funcionament, és de 6,16 kWh/dia 

(veure apartat A.3 de  l’Annex A). El consum anual considerant que es realitzen assaigs amb la 

planta 4 dies la setmana i durant 9 mesos, ascendeix a 887,04 kWh/any. 
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Per estimar la repercussió del cost anual d’aquest consum elèctric a la factura elèctrica de 

l’IPCT es pren un valor de 0,080 €/kWh, corresponent al preu vigent del cost del consum de 

la Tarifa 2.0 de B.T. vigent el 27-10-2003. 

 

El cost anual ascendeix a 71,32 €. A aquest valor caldria afegir el cost de l’I.V.A. i l’impost 

sobre electricitat ascendint el cost finalment a 86,98 € anuals. 
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3. CONSTRUCCIÓ DE LA PLANTA 

La planta del disseny proposat ha estat construïda per l’empresa INTREC, S.L. El  muntatge 

ha durat 80 hores distribuïdes en 10 dies i ha estat realitzat per un operari qualificat, sota la 

supervisió del tècnic superior de l’empresa. Abans d’iniciar el muntatge s’ha verificat el 

correcte estat de tots els elements i equips adquirits.  

 

Les eines emprades durant el muntatge han estat bàsicament el trepant, la màquina talladora 

elèctrica, eines de manyaneria diversa i materials com el teflo, cola especial per a PVC, etc. 

utilitzats en el muntatge i unions dels conductes i equips. A l’Annex B, es presenta un 

seguiment del procés constructiu de la planta. 

 

A la Figura 3.1. es pot veure l’aspecte final de la planta ja muntada i traslladada al seu lloc 

d’explotació llesta per entrar en funcionament.  

 

 

Figura 3.1. Planta de filtració  
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4. POSTA EN MARXA 

En aquest apartat s’indiquen les instruccions de funcionament de la planta i es comenten les 

principals tasques de manteniment requerides. També es pr esenten alguns resultats dels 

primers assaigs. 

4.1. Elaboració d’un manual d’operació i manteniment 

Operació  

q Inici d’operació  

Per iniciar el funcionament de la planta operant en filtració, suposant que les membranes es 

troben ja muntades als càrters, cal adoptar el següent procediment: 

- Revisar que la planta rep subministrament elèctric. Activar l’interruptor principal en cas 

d’estar desconnectat. 

- Obertura/tancament de les vàlvules manuals implicades segons el mode d’operació 

desitjat i en funció dels càrters amb els què es vol treballar. Val la pena prestar atenció a 

aquest punt, ja que fàcilment es poden accionar vàlvules que no corresponen.  

- Regulació dels reguladors i del filtre-regulador del circuit pneumàtic de manera que 

proporcionin a la sortida del seu sec undari, els valors de pressió requerits pel correcte 

funcionament de la planta. En aquest cas, els reguladors R101, R201 i R301 han d’anar 

regulats a valors entre 0,5-2 bars i el FR001 amb valors de 4-7 bars (veure Figura 2.5). 

- Programació de l’autòmat. Introducció dels valors de durada temporal i freqüència 

desitjats en la realització del retrorrentat per cop d’aire a les membranes.  

- Selecció mitjançant els selectors externs del quadre de control dels càrters operatius 

durant la filtració. Si el selector està activat, les corresponents vàlvules pneumàtiques 

s’obren/tanquen d’acord amb els valors de durada temporal i freqüència del retrorrentat 

establerts. En cas contrari, les vàlvules pneumàtiques romanen tancades. 

En el cas particular de realitzar operacions de filtració sense retrorrentats, cal activar 

igualment el selector del càrter operatiu; si no s’activés, no es podria evacuar el permeat a 

l’estar la vàlvula pneumàtica que es troba en el tram d’evacuació tancada. La solució és 

activar el selector del càrter corresponent i programar una freqüència de retrorrentat de 

temps superior al temps d’operació previst. 

En el cas de realització de neteges a les membranes, al no intervenir el retrorrentat ni el 

tram d’evacuació del permeat, els selectors dels càrte rs han d’estar desactivats.  
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E2 

E2 

E1 
vàlvula d’evacuació 

del permeat 

unions 
desmuntables 

Figura 3.1. Esquema del càrter Figura 4.1. Esquema del càrter 

- La planta està llesta per operar. S’activa el selector del quadre de control que posa en 

marxa la bomba, entrant la planta en funcionament i realitzant-se el procés d’operació en 

el mode desitjat. 

 

En alguns modes d’operació com la neteja química, es poden estalviar alguns passos dels 

descrits com la revisió dels filtres del circuit pneumàtic, en no intervenir aquests elements en 

aquest mode d’operació. 

 

q Canvi de membranes als càrters 

Aïllament del càrter del circuit hidràulic  

- El càrter està unit al circuit hidràulic a través d’accessoris desmuntables amb sistema de 

rosca  indicades a la Figura 4.1. Per aïllar-lo, es desmunta primer la unió que comunica la 

te del càrter amb la vàlvula d’evacuació del permeat. Després les altres dues, i 

posteriorment es treu l’estructura del càrter del circuit. Si el circuit hidràulic no ha estat 

buidat, al desmuntar el càrter, lògicament sobresurt l’aigua retinguda en aquest tram del 

circuit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmuntatge del càrter per extreure la membrana 

- Les brides del càrter presenten 4 forats de fixació. S’afluixen gradualment els seus cargols 

i es desmunten les brides. 

- Desmuntades les brides, la corresponent estructura E2 segueix encaixada a l’estructura 

central del càrter. Això és degut a l’efecte de muntatge de la junta tòrica amb la membrana 

i les peces A i B no estàndards que conformen aquestes estructures descrites al capítol 

2.4.2.  
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Cal separar acuradament cada estructura E2 de l’estructura central del càrter E1.  

- S’extreuen les juntes tòriques usades. 

- Es treu la membrana. 

Al tenir el càrter desmuntat, es recomana aprofitar per netejar les seves peces en cas de 

presentar brutícia.  

 

Muntatge del càrter i la membrana 

- S’introdueix la nova membrana a l’estructura central del càrter E1.  

- En el muntatge intervenen dues juntes tòriques (LR 20 x 3,00 EPDM 70) que es posen 

una a cada extrem de l’estructura E1, envoltant la membrana, just on hi ha un espai previst 

per al seu allotjament. És important que la junta tòrica no es torsioni al col· locar-se. Es 

poden usar les juntes anteriors si aquestes no estan malmeses (deformades o pessigades). 

- Es fan encaixar les estructures E2 amb l’estructura central del càrter. Cal fer-ho 

acuradament, per evitar que es trenqui la membrana, i vigilant que la junta tòrica 

implicada no es descol· loqui. 

- Es procedeix a muntar les brides. Es recomana que en el muntatge s’apretin els cargols de 

forma gradual i seguint un ordre que no provoqui un trencament de la membrana.  

 

Muntatge del càrter al circuit hidràulic 

- Es posa el càrter al seu espai previst i s’enrosquen els accessoris que l’uneixen amb el 

circuit hidràulic. Primerament els situats als extrems longitudinals de la seva estructura i 

després els que comuniquen la te del càrter amb la vàlvula d’evacuació del permeat. 

 

En cap cas es pot procedir a muntar els càrters al circuit hidràulic sense membrana, ja que 

aleshores l’estructura deixa de ser estanca.  

 

q Aturada de la planta  

La manera habitual d’aturar el funcionament de la planta consisteix en desactivar el selector 

de la bomba. Posteriorment es desactiven els corresponents selectors dels càrters, per deixar la 

planta en el seu estat inicial. 

En cas d’aturades de llarga duració, es desconnecta tot l’equip elèctric de la planta, mitjançant 

l’interruptor principal.  

Pels casos d’urgència,  es disposa del polsador d’emergència que talla immediatament el 
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subministrament elèctric a la planta. 

 

q Observacions 

- La regulació de les presions als càrters es realitza mitjançant la manipulació manual de 

vàlvules situades a la línea d’evacuació dels refusos de filtració.  

En cas de voler treballar a taxa constant de filtració, cal anar incrementant la pressió als 

càrters mitjançant la manipulació d’aquestes vàlvules manuals, quan s’observi que amb el 

pas del temps el cabal de permeat decreix. Les principals vàlvules uades per aquesta tasca 

són la V005 i la V006, per ser les darreres vàlvules situades en el tram d’evacuació dels 

refusos. 

- L’ús del by-pass, permet disminuir el cabal d’alimentació a les membranes durant 

l’operació. 

- A l’iniciar una operació de filtració amb un fluid d’alimentació diferent al tractat en 

l’anterior operació, cal buidar els dipòsits expansors mitjançant les seves vàlvules de 

buidatge (V116, V216 i V316). L’objectiu és evitar la barreja de permeats de diferent 

naturalesa. 

- En cas de detectar qualsevol anomalia (altes vibracions, increment de temperatura, fuites, 

etc.) durant l’operació de la planta, cal aturar el seu funcionament per identificar i 

solventar els problemes existents. 

- No  és estrany observar bombolles d’aire al cabalímetre del permeat. L’aire utilitzat al 

retrorrentat surt del circuit a través de les canonades o amb el permeat del circuit. El 

problema ve quan aquestes bombolles es produeixen al cabalímetre indicador del cabal 

refús, ja que això indica que durant el retrorrentat l’aire ha entrat a les membranes 

podent–les danyar. En aquest cas, cal revisar que els paràmetres del retrorrentat com 

pressió, durada i freqüència siguin correctes. 

 

Manteniment 

Per un correcte funcionament de la planta, cal verificar periòdicament l’estat dels diferents 

elements que la configuren. A continuació es presenten les operacions de manteniment més 

habituals de la instal· lació. És important realitzar les operacions de manteniment proposades, 

així com llegir atentament les instr uccions d’ús proporcionades pel fabricant, per prolongar la 

vida útil de l’aparell, reduint així la generació d’aquest tipus de residus en la fase 

d’explotació. 
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q Bastidor 

Verificar els cargols de subjecció utilitzats per suportar els diferents elements dels circuits, a 

partir del segon any. Al ser d’acer inoxidable no presentarà problemes de corrosió, no 

requerint així tractaments específics de la seva superfície. 

 

q Circuit hidràulic 

Bomba 

Cada 6 mesos lubrificar. Verificar la seva estanqueïtat un cop al mes i revisar la correcta unió 

de les brides metàl· liques de la bomba amb les brides de PVC del circuit.   

Unions (ensamblatge)  

Un cop al mes, inspecció visual a la cerca de fuites a les unions del circuit hidràulic, fent 

operar la planta a valors elevats de pressió, és la prova de l’estanqueïtat del circuit. Aquestes 

fuites poden originar-se per diferents motius en funció del tipus d’unió: existència de juntes 

tòriques malmeses (vàlvules, càrter, etc.) mal estat del tefló emprat, mal muntatge de les 

unions roscades, mal estat de la cola a les unions encolades,etc. En cas de detecció de fuites 

en alguna unió procedir a la seva reparació. 

Canonades 

Durant la inspecció de fuites al circuit hidràulic mensual, cal verificar el bon estat dels 

conductes. Si es detecten fuites associades a un mal estat de les canonades, cal procedir a la 

substitució del segment de canonada malmés i connectar-lo amb maneguets.  

Dipòsits d’emmagatzematge  

Els dipòsits porten gravats els indicadors del nivell de contingut. Netejar els dipòsits quan 

sigui impossible determinar visualment el volum de fluid emmagatzemat. Com a mínim, 

netejar un cop l’any.  

Càrter 

El manteniment del càrter consisteix principalment en garantir la seva estanqueïtat, requerint 

un bon estat de les 2 juntes tòriques presents a cada càrter i un correcte muntatge. En cas de 

detectar fuites durant la inspecció mensual de fuites, procedir al seu desmuntatge. Substitur 

les juntes tòriques en cas d’estar malmeses i muntar correctament el càrter amb la membrana. 

Cartutx filtrant 

La duració del filtre dependrà de la quantitat de sòlids en suspensió de l’aigua tractada. Al ser 
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el vas del portacartutx transparent, l’operari pot verificar fàcilment l’estat del mateix. Aquest 

s’ha de substituir com a mínim un cop l’any. Durant el canvi del cartutx, aprofitar per netejar 

totes les peces i verificar l’estat de la junta del capçal, substituint-la en cas d’estar malmesa. 

Vàlvules pneumàtiques 

Si se’n detecta un mal funcionament, el manteniment d’aquestes vàlvules consisteix en 

netejar la seva membrana si està obstruïda, substituir la molla si ha perdut elasticitat o bé 

substituir-les completament si la seva fallada no té solució factible. 

Vàlvules antiretorn (seient) 

Aquestes vàlvules presenten un tap roscat que permet netejar el seient sense que la vàlvula 

hagi de ser desmuntada del circuit. Netejar, de tant en tant, com a mínim anualment per evitar 

així un funcionament inadequat. 

Vàlvules de bola 

No requereixen un manteniment especial. En cas de mal funcionament desmuntar i substitur 

si cal. 

Cabalímetres 

Desmuntar, netejar i verificar l’estat del flotador intern cada 6 mesos. Fer-ho abans, si es 

detecta que el flotador intern s’encalla degut a la brutícia existent. Netejar amb dissolvent 

(p.e. amoníac). 

Manòmetres 

Calibrar i ajustar-los cada 3 mesos. 

Termòmetre 

Contrastar i ajustar-lo cada 3 mesos. 

 

q Circuit pneumàtic  

Mensualment es realitzen proves de funcionament per determinar l’estat dels elements 

d’aquest circuit. 

 

Electrovàlvules 

En cas de detectar-ne un mal funcionament, es pot procedir a substituir el seu solenoide si no 

converteix el senyal elèctric en mecànic, la molla si ha perdut elasticitat o netejar la 
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membrana si aquesta es troba obstruïda. Si això no és factible, es substitueix l’electrovàlvula. 

Reguladors 

Tots els reguladors del circuit porten adherits un manòmetre indicador de la seva pressió de 

sortida, que són calibrats i ajustats cada 3 mesos. Partint del correcte funcionament dels 

manòmetres, es procedeix un cop al mes a fer proves de funcionament dels reguladors. Si es 

detecta que no proporcionen les pressions desitjades, es substitueixen.  

Filtre-regulador 

Igual manteniment que els reguladors amb l’afegitó de què es recomana purgar mensualment 

el filtre. 

Vàlvules de bola\Vàlvules pneumàtiques 

Igual manteniment que l’explicitat anteriorment al circuit hidràulic.  

 

q Sistema de control/Electricitat 

Les principals tasques de manteniment a realitzar són: 

- Netejar l’armari elèctric anualment (mínim) 

- Netejar i ajustar els borns dels interruptors, contactor, relés,..anualment (mínim) 

- Revisar cada 6 mesos l’estat dels cables elèctrics existents. cusidó diu que 

mensualment és massa freqüent 

- Anualment fer una prova del funcionament correcte de les funcions d’interès de 

l’autòmat com la conservació de memòria en cas de fallida elèctrica. 

 

Incidències detectades  

En la posta en marxa de la planta, en què s’han realitzat les primeres proves de funcionament 

i els primers assaigs, s’han produit les següents incidències: 

- Hi ha hagut fuites degut a un mal ajustament de les brides metàl· liques de la bomba 

amb les brides de PVC del circuit. S’han desmuntat i ajustat correctament. 

- S’ha detectat problemes d’estanqueïtat en un dels càrters. S’ha desmuntat i s’ha 

comprovat que una de les seves juntes tòriques estava malmesa. 

- Els cabalímetres inicialment no funcionaven correctament, ja que s’encallaven degut a 

la brutícia adquirida durant el procés de construcció (restes de PVC). S’han desmuntat 

i netejat. 

- S’ha detectat una permeació exagerada d’alguna de les membranes testejades. S’ha 
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desmuntat el càrter, per verificar que aquesta alta permeació no era deguda a cap 

anomalia de la membrana. No ha estat així, ja que la membrana presentava unes 

esquerdes que causaven aquesta alta permeació. 

- En algun assaig, la lectura del cabalímetre del permeat era nul· la inexplicablement tot i 

haver-hi suficient pressió aplicada als càrters. La causa ha estat que les vàlvules 

pneumàtiques estaven tancades degut a què el corresponent aire del circuit pneumàtic 

no tenia la pressió suficient per obrir-les, no evacuant-se així el permeat. 

4.2. Aspectes de risc i seguretat  

Tot seguit es llisten aspectes a considerar per garantir unes condicions segures de treball 

durant el funcionament habitual de la planta.  

 

q Cal controlar les condicions de pressió i temperatura de treball per evitar que excessos de 

pressió o temperatura puguin ocasionar incidents a la planta (p.e. deflagracions). La planta 

disposa d’instruments de mesura indicadors de la pressió i temperatura. Així hi ha un gran 

nombre de manòmetres a diferents punts de la planta que permeten saber la pressió als 

càrters, la pressió de l’aire utilitzat, etc. Pel què fa a la temperatura, es disposa d’un 

termòmetre situat al punt més crític del circuit, on el fluid s’escalfa més, que és a la sortida de 

la bomba.  

De totes maneres, el risc de què es puguin originar incidents és biax al treballar a baixes 

pressions i amb fluids a temperatura ambient 

 

q S’ha de protegir la planta d’incidents elèctrics com la sobrecàrrega o el curtcircuit 

mitjançant fusibles, interruptors magnetotèrmics i disjuntors. Així, s’ha protegit el circuit de 

potència i el circuit de maniobra amb un interruptor magnetotèrmic de 2 A en cada cas. Pel 

què fa al motor de la bomba, s’ha protegit de les sobretensions a partir del 110% amb un 

disjuntor regulat a 1,6 A, al ser el corrent nominal de la bomba d’1,5A. Aquests elements es 

troben dins l’armari situat al lateral dret del bastidor. 

 

q S’han de realitzar adequadament les tasques de manteniment, sobretot a l’equip elèctric, 

el seu cablejat i la bomba, garantint en tot moment que els components emprats es troben en 

bon estat i estan correctament instal· lats. En cas contrari hi ha el risc de què un component 
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defectuós es pugui convertir en font de calor susceptible de generar incendis. 

 

q D’acord amb el Reglament de Baixa Tensió, s’ha de garantir la seguretat de la instalació i 

de les persones en cas de fuites a terra o contactes indirectes. Cal protegir la instalació amb 

l’interruptor diferencial adient, així com connectar les masses existents en el circuit elèctric a 

la presa de terra existent a l’edifici (IPCT) on es troba la planta.  

 

q Durant l’operació de la planta s’usen solucions químiques per a la realització de neteges, 

generalment HCl i NaOH en concentracions diluïdes del 0,5-2%. A l’estar tan diluïdes 

aquestes solucions són de poca perillositat en comparació amb solucions del mateix producte 

d’alta concentració. Tot i això, com a mesura preventiva, es recomana una correcta 

manipulació d’aquestes substàncies, evitant el màxim el seu vessament i amb un correcte 

sistema d’emmagatzematge. L’operari ha de pendre les mesures adients per evitar entrar en 

contacte directe amb aquestes solucions. 

4.3. Assaigs 

A la planta es realitzaran assaigs que permetin determinar els següents paràmetres: 

- Permeabilitat de les membranes. S’estudia rà com evoluciona el cabal permeat a les 

membranes i els factors que l’influeixen. Es compararan els valors de permeabilitat 

obtinguts amb el propi de les membranes comercials. 

- Determinació del PMT (pes mol· lecular de tall) de les membranes. Per avaluar la  

distribució del tamany dels porus, les membranes seran exposades a solucions de 

compostos ben definits, de pesos mol· leculars coneguts, que continguin en el cas de 

l’aigua els contaminants rellevants (bactèries, pigments, virus). 

- Optimització de funcionament en relació al seu embrutament (pressions de treball). Es 

determinaran aquelles condicions de treball (pressió, velocitats, freqüència de 

retrorrentats) que minimitzin l’efecte de l’embrutament, originant així un major 

permeat. 

- Anàlisis comparatiu de le s membranes. Amb els resultats obtinguts, es compararan les 

diferents membranes avaluades a la recerca de la membrana que presenti uns millors 

resultats. 
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La realització de tots aquests assaigs amb les diferents membranes el· laborades, així com 

l’anàlisi més profund dels resultats obtinguts, no entren dins l’àmbit d’aquest treball. 

De totes maneres, a mode d’exemple, en aquest apartat es mostren alguns assaigs preliminars 

realitzats que serveixen per verificar que la planta funciona correctament i que permeten 

extreure unes primeres conclusions dels processos de filtració. També es comparen punts de 

funcionament assolits per la planta amb els esperats teòricament.  

 

q Punt de funcionament de 3 membranes en sèrie 

 

A l’apartat 2.6, s’ha determinat el punt de funcionament del circuit hidràulic operant amb 3 

membranes en sèrie en continu. Primerament s’ha el· laborat la corba HR1, en què es 

considerava que totes les vàlvules implicades estaven 100% obertes, obtenint un punt de 

funcionament amb uns valors de pressions molt baixos a les membranes, sent poc probable la 

generació de permeat. Davant d’això, s’ha el· laborat la corba HR2 amb una pressió a les 

membranes garantida per l’obertura del 30% de la darrera vàlvula del tram d’evacuació dels 

refusos (V006). El punt de funcionament teòric finalment estimat ha estat QT=2,68 m3/h i 

HT=28,37 m (veure Figura 2.33). 

 

S’ha procedit a realitzar proves operant en igual mode amb l’objectiu de comparar els 

resultats. S’han usat 3 tubs de membrana d’iguals característiques, amb aigua de xarxa i a 

temperatura ambient. Els cops d’aire efectuats han estat de 0,5 bar/min amb una durada de 50 

ds. 

 

De les proves realitzades s’ha confirmat que amb totes les vàlvules 100% obertes, les 

pressions als càrters són tant baixes que no es produe ix permeat. El permeat es genera quan es 

manipula la vàlvula V006. Amb una obertura d’aquesta vàlvula propera al 30%, el cabal 

succionat per la bomba ha estat de 2,9 m3/h, corresponent-li una alçada manomètrica de la 

bomba de 27m. De les lectures dels instruments de mesura del circuit se n’han tret les dades 

experimentals presentades a la Taula 4.1., que es mostren juntament amb els valors estimats 

del punt de funcionament teòric.  

 

 



Disseny, construcció i posta en marxa d’una planta d’assaig de  micro i ultrafiltració tangencial  Pàg.115 

 

 

 

Taula 4.1. Comparativa paràmetres teòrics/experimentals  

 Teòric Experimental 
 (2,65 m3/h, 28,68 m) (2,9 m3/h, 27 m) 
 Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3 Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3 

Pressió de treball a la 
membrana (Px, bars) 

2,42 2,12 1,84 2,00 1,70 1,50 

Caigudes de pressió als 
càrters (∆Pc, bars) 0,14 0,28 0,26 0,1 0,25 0,2 

Velocitats a la membrana 
( cent / csort , m/s) 

4,82 - 4,58 4,58 - 4,34 4,34 - 4,10 5,23/-- --- --- 

 

En la determinació del punt de funcionament, s’ha realitzat un error en termes de cabal, d’un 

9,4%. Si es comparen els paràmetres obtinguts en cada cas, les pressions de treball són 

lleugerament inferiors a les previstes. Les caigudes de pressió als càrters són bastant 

coincidents. En termes de velocitat, al primer càrter la velocitat d’entrada és superior a la 

teòrica degut al cabal entrant (2,9 m3/h). La resta de velocitats experimentals no es mostren 

degut a què la planta presenta un cabalímetre que quantifica el permeat comú originat a la 

planta, i no pas el particular de cada càrter. 

Com a conclusió, es pot afirmar que el punt teòric calculat serveix com a primera aproximació 

del comportament experimental de la planta en aquest mode d’operació, amb totes les seves 

limitacions ja que el punt experimental dependrà de factors no considerats en l’estimació 

teòrica com la naturalesa de la membrana.  

 

q Assaigs preliminars 

A la Taula 4.2. es mostren els resultats preliminars obtinguts en diferents assaigs on 

s’analitza el comportament particular d’un tub (amb o sense membrana) operant en continu, 

evacuant el permeat i refusos obtinguts cap al dipòsit alimentació.  

Cada tub i membrana avaluat presenta un codi diferenciador, degut a què estan formats per 

composicions o porositats diferents en les quals no s’entra en detall al no ser l’àmbit d’aquest 

treball. 

Les condicions en què s’han realitzat aquests assaigs han estat les següents: 

- S’ha usat aigua de xarxa a temperatura ambient.  

- La duració de les proves ha estat de 30 minuts, anotant-se el cabal permeat a l’instant 

inicial i final dels assaigs, per veure l’efecte de l’embrutament. 
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- Tots els tubs emprats estan inicialment nets.  

- Els pulsos de sobrepressió aplicats són de 0,5 bar/min i durada 50 ds, amb l’excepció 

de l’assaig G, on els pulsos han estat de 0,5 bar/5min i durada 50 ds. 

 

A partir dels valors de Qperm a t=0 i t=30, s’ha estimat en percentatge la caiguda del permeat 

en aquest intèrval de temps. D’acord amb les dades de pressió de cada assaig i la superfície 

efectiva de filtració dels tubs ( S = 145 cm2), s’ha calculat la permeabilitat de la membrana en 

relació al consum energètic (Le en l/h/m2/bar) amb l’equació (Eq. 4.1). 

 Le= Qperm / (S· Pent) (Eq. 4.1) 

on  Qperm = cabal permeat (l/h) 

 S =superfície efectiva de filtració (m2) 

 Pent  = pressió d’entrada (bars) 

 

Taula 4.2. Resultats dels assaigs preliminars 

 

*Permeabilitat de les membranes comercials: 500-2.000 l/m2/h/bar (Castillón y Lavenière, 1994) 

 

Es procedeix a comentar els resultats de la taula.  

 

Assaigs A i B 

Es comparen tubs diferents (23-5), ambdós sense membrana, que operen a igual pressió i 

velocitat similar. Amb el tub de l’assaig A (23), s’obté més permeat tant a t=0 com a t=30 en 

comparació amb el tub de l’assaig B (5). Ara bé, el tub 23 experimenta major caiguda de 

permeat (55%) que el tub 5 (45%), indicant d’aquesta manera que els efectes de 

Assaig Tub Membrana Pent ∆Pc Qalim  v Qperm (l/h) Permeabilitat* (l/h/m2/bar) 

   (bar) (bar) (m3/h) (m/s) t=0 t=30 

Caiguda de 

Qperm (%) t=0 t=30 

A 23 --- 1,5 0,4 3,5 6,3 60 27 55      2.759           1.241      

B 5 --- 1,5 0,4 3,45 6,2 40 22 45      1.839           1.011      

C 15 --- 3,4 0,2 1,6 2,9 54 15 72      1.095              304      

D 15 --- 1,6 0,4 3,4 6,1 29 24 17      1.250           1.034      

E 14* 14 1,4 0,4 3,6 6,5 30 14 53      1.478              690      

F 14* 14 2,65 0,25 2,4 4,3 47 13,5 71      1.223              351      

G 14* 14 1,4 0,4 3,6 6,5 30 12,5 58      1.478              616      
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l’embrutament tenen major repercussió en el primer tub. Tot i això, els valors de permeabilitat 

hidràulica són superiors en el tub 23 al llarg de l’assaig, sent aquest tub millor, en termes de 

filtració, que el tub 5.  Caldria veure però, si a llarg termini per a t>30 minuts això es segueix 

complint, ja que pot ser que els efectes de l’embrutament originin valors de permeabilitat en 

el tub 23 inferiors als del tub 5. 

 

Assaigs C i D 

En aquests assaigs s’utilitza el mateix tub (en tots dos casos, inicialment net) operant a 

pressions i velocitats diferents. L’assaig que obté major permeabilitat indica els paràmetres 

d’operació més favorables per aquest tub. 

S’observa que a l’assaig C inicialment la quantitat de permeat generat (54 l/h) és molt 

superior a l’assaig D (29 l/h). Això és degut a què C treballa a una pressió més elevada i 

velocitat més baixa, factors que en principi afavoreixen el permeat. Passats 30 minuts però, el 

permeat de C decau estrepitosament amb un percentatge del 72% obtenint un permeat de 15 

l/h. El motiu ve causat per la baixa velocitat, que a la llarga afavoreix amb més claredat la 

deposició de material existent en el corrent d’alimentació al tub, que no pas la generació de 

permeat. 

El contrari succeeix a l’assaig D que treballa a doble velocitat i pressió inferior que C. 

Inicialment genera menys permeat, però aquest es manté més estable produint-se una caiguda 

de només el 17%. Tot això queda reflectit en els valors de permeabilitat obtinguts, que 

permeten afirmar que les condicions de l’assaig D són més favorables que les de l’assaig C. 

 

Assaigs E, F i G 

Utilitzen el mateix tub filtrant amb membrana, que a l’inici de cada assaig es troba net. G 

presenta la particularitat que els seus pulsos d’aire són de 0,5 bar/5min a diferència de la resta 

d’assaigs que són a 0,5 bar/min. 

Si observem E i F, veurem que F opera a pressió superior i velocitat inferior que E. Es torna a 

repetir el fet de què a major pressió i menor velocitat (assaig F), es genera més permeat 

inicialment (47 l/h) però aquest decau en un alt percentatge passats als 30 minuts (71%). 

Observant els valors de permeabilitat obtinguts s’arriba a la mateixa conclusió que en els 

assaigs C i D, comentats anteriorment, on són més favorables les condicions de treball de 

pressions més baixes i velocitats més altes (assaig E). 
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Sobre els assaigs E i G, aquests operen en iguals condicions de pressió i velocitat, però amb 

diferents pulsos de pressió.Inicialment generen el mateix permeat, però passats 30 minuts el 

valor de permeabilitat operant a 0,5bar/5min és lleugerament inferior que operant a 

0,5bar/min. Aquests resultats són lògics d’acord amb la freqüència aplicada dels pulsos, on és 

més favorable aplicar 0,5bar/min. 

 

Els resultats comentats corresponen al comportament d’aquests tubs en els primers 30 minuts 

d’operació. A continuació es presenta un gràfic fruit d’allargar els assaigs E, F i G fins a 5 

hores per a veure l’evolució del cabal permeat.  

A nivell general, s’observa que la davallada pr incipal de permeat es produeix durant la 

primera mitja hora de treball; ja que després, tot i anar disminuint lleugerament, es comporta 

de manera més estable. 

Es mantenen les conclusions extretes anteriorment, ja que l’assaig F on s’opera a pressió alta i 

velocitat baixa a les 5 hores d’operació és qui presenta un cabal permeat inferior. Pel què fa 

als pulsos de pressió, operant en les mateixes condicions de pressió i velocitats (E i G), 

l’aplicació de pulsos amb freqüència superior disminueix els efectes de l’embrutament 

generant un permeat lleugerament superior. 

*Tub 14 - Membrana 14
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*Finalitzat cada assaig, el tub filtrant ha estat netejat amb HCl al 2% durant 30 minuts i un cop sec, 

escalfat fins a 500ºC abans de la seva utilització 

Figura 4.2. Evolució del cabal permeat en el tub 14 membrana 14 
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5. IMPACTE AMBIENTAL 

L’avaluació de l’impacte ambiental s’ha de realitzar per a cadascuna de les fases d’un 

projecte: planificació/disseny, construcció/muntatge, explotació i desmantellament. En el cas 

de la planta de filtració tangencial, es presta atenció a les seves etapes de muntatge, explotació 

i desmantellament. En aquesta darrera fase, l’interès ambiental es centra en donar destinació 

final als components de la planta de manera respectuosa amb el medi ambient.  

5.1. Fase de construcció  

En aquesta fase les principals activitats que es realitzen, susceptibles de causar impactes 

ambientals, són l’adquisició dels equips  i material utilitzats a la planta així com el seu 

transport a la sala de muntatge i les activitats associades pròpiament al muntatge com: 

 

- Tallar les canonades de PVC que s’han adquirit en longituds de 5 m, segons les 

necessitats d’ús, mitjançant talladora elèctrica. 

- Fer els forats necessaris al bastidor per muntar els elements de fixació  (braçadores) 

que han de subjectar elements de la planta com les canonades.  

- Ensamblatge de tots els elements del circuit hidràulic, pneumàtic i del sistema de 

control, implicant a mode d’exemple l’ús de materials com coles especials o tefló. 

 

Les necessitats de recursos en aquesta fase són: 

 

- Ocupació territorial necessària. El muntatge de la planta es realitza en una sala de 30 

m2. 

- Mà d’obra. Es contracta un operari durant 80 hores distribuïdes en 10 dies.  

- Màquinària (trepant, màquina talladora), eines de manyaneria diversa 

- Equips i elements que constitueixen la planta. 

- Consum d’electricitat.  

 

A continuació es llisten els impactes que es poden causar en aquesta fase. Tots ells són poc 

significatius. Tan sols s’han marcat amb símbol * els impactes que comparativament amb la 

resta poden causar algunes molèsties a l’operari.  
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Emissions a l’atmósfera 

q Augment de les partícules en suspensió causat pel trànsit vehicular vinculat a l’adquisició 

i trasllat dels equips a la sala de muntatge.  

q *En l’ensamblatge de les canonades de PVC s’usen coles especials i netejadors que poden 

estar compostos per dissolvents orgànics volàtils nocius pel medi ambient i la salut de les 

persones. S’estima un consum d’1 litre de netejador i d’1 kg de cola. 

q Emissions associades a la generació d’energia elèctrica d’acord amb l’energia consumida 

durant aquesta fase. Es considera bàsicament el consum elèctric del trepant (Pot = 500 W) i de 

la màquina talladora (Pot = 700W). S’estima 1,5 hores de funcionament en cada cas durant tot 

el muntatge, obtenint un consum final d’1,8 kWh. És un consum baix, ja que l’ús d’aquestes 

eines és puntual. Les seves emissions associades es determinen mitjançant la Taula 5.1 en 

funció de la font de generació elèctrica, generalment es prenen els valors mitjans. Al tractar-se 

d’un consum baix, les emissions seran de poca importància.  

 

Taula 5.1. Emissions resultants del consum de potència a Catalunya (1994) [13][13]. 

 Carbó  Petroli Gas Nuclear i altres Total 
% de kWh total* 39 6 0 55 100 
Emissions, g/kWh*      
SO2 1,36 1,07 0,07 0 0,59 
NOx 2,22 1,2 0,73 0 0,94 
Partícules 0,17 0,13 0,01 0 0,07 
CO2 880 680 480 0 384 
* Referits a kWh elèctrics. 

 

Emissions acústiques 

q *Increment del nivell sonor durant l’ús del trepant i la màquina talladora de PVC estimat 

en 1,5 hores en cada cas. Els nivells de pressió acústica d’aquests elements és de 95 i 80 dB 

respectivament. La majoria de països considera els 65 dB de nivell sonor com a límit superior 

de tolerància, sent els nivells superiors a 70 considerats de molèstia lleu i els superiors a 90 

de molèstia greu.  

 

Residus generats 

q Embalatges dels equips i elements de la planta adquirits. Bàsicament, paper, cartró i 

plàstics. 
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q Residus urbans del personal de muntatge. 

q Altres residus originats durant la construcció de la planta com restes de PVC fruit de 

tallar les barres o material malmés durant el muntatge que pot haver quedat inutilitzat. 

 

Degut a les reduïdes dimensions de la planta i durada del muntatge, aquests impactes no són 

rellevants. De totes maneres, amb l’objectiu de prevenir, corregir o bé minimitzar els efectes 

dels impactes llistats, es procedeix a les següents pràctiques ambientals: 

- Ús d’aquelles coles i netejadors per a PVC del mercat més respectuosos amb el medi 

ambient. L’operari treballa amb mascareta. Es garanteix una ventilació contínua a la 

sala de muntatge.  

- L’operari disposa de taps per l’oïda per paliar els efectes de pressió acústica a la què 

es troba sotmés en certs moments del muntatge. 

- Recol· lecció mitjançant separació selectiva en origen dels residus generats en aquesta 

fase.  

- Bon ús de les eines elèctriques utilitzades per a no incrementar innecessàriament el seu 

consum energètic. 

5.2. Fase d’explotació  

En aquesta fase cal distingir entre l’operació pròpiament de la planta i les tasques de 

manteniment dels elements que la configuren. 

 

Operació  

L’operació fa referència al funcionament ordinari de la planta, en qualsevol dels modes 

d’operació descrits a l’apartat 2.3, on s’inclou també el funcionament de la planta realitzant 

neteges. A nivell esquemàtic els corrents d’entrades/sortides habituals que es produeixen a la 

planta operant es veuen a la Figura 5.1: 

Aigua a tractar 

Solucions químiques 

Aire  

Refusos de filtració  

Refusos de neteja química 

Aire expulsat1 

Planta pilot 

1L’aire A1 utilitzat per obrir les vàlvules pneumàtiques és expulsat per les 

electrovàlvules, quan les vàlvules pneumàtiques es tanquen.  

L’aire A2, utilitzat en el retrorrentat s’expulsa a través de les canonades del circuit. 

Figura 5.1. Entrades/sortides de la planta en operació 
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El seu funcionament requereix una ocupació territorial de 8,5 m3
, un consum elèctric estimat 

en 887 kWh/any (veure apartat 2.6) i la contractació d’una persona responsable de l’operació 

de la planta. Els principals impactes originats són: 

 

Emissions a l’atmósfera 

q Emissions associades a la generació d’energia elèctrica d’acord amb el consum elèctric 

estimat. 

El consum anual d’electricitat de la planta no és elevat, de fet comparativament, està en 

l’ordre del consum elèctric doméstic propi d’una familia urbana de 6 membres durant dos 

mesos. Tot i això, es procedeix a quantif icar les corresponents emissions associades que 

contaminen l’atmosfera. S’utilitzen els valors mitjans d’emissions resultants del consum de 

potència a Catalunya (Taula 5.1), obtenint els resultats que es mostren a la següent taula: 

 

Taula 5.2. Emissions vinculades al consum elèctric de la planta 

Consum anual 887 kWh/any 
Emissions (kg/any) 

SO2 0,52 
NOx 0,83 
Partícules 0,06 
CO2 340,62 

 

Emissions acústiques 

q Augment del nivell sonor causat per l’operació de la planta. Si la planta funciona 

correctament, aquest impacte és poc significatiu al no assolir nivells sonors que puguin 

originar molèsties greus al responsable de la planta. 

 

Corrents residuals 

q Refusos de filtració  

Habitualment, les aigües que tracta la planta són de característiques similars a les aigües 

provinents del tractament secundari d’una EDAR, les quals poden arribar a tenir 

concentracions de DBO i SS de fins 25 mg/l en funció de l’origen de l’EDAR que ha tractat 

l’aigua. Es considera que el concentrat obtingut durant la filtració no presenta residus químics 

i que per tant són residus nets amb concentracions de DBO i SS variables en funció de la 
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càrrega contaminant de l’aigua i del comportament de la membrana testejada (permeabilitat, 

PMC). Aquest tipus de residus estan definits pel Catàleg de Residus de Catalunya [14] com a 

no especials. 

 

q Refusos de neteja química 

La quantitat i característiques d’aquests refusos depenen de la freqüència en què es realitzin 

les neteges químiques a la planta i la naturalesa dels productes químics utilitzats. Es suposa 

que com a solucions netejadores, s’usen solucions diluïdes (0,5-2%) àcides (pH<2) i bàsiques 

(10<pH<13) d’HCl i NaOH, respectivament. Els residus líquids que contenen substàncies 

àcides i bàsiques estan classificats segons el Catàleg de Residus de Catalunya [14] com a 

residus especials que requereixen un tractament específic. 

 

Altres residus 

q Residus urbans ocasionats pel personal de la planta.  

 

Amb l’objectiu de prevenir, corregir o bé minimitzar els efectes dels impactes llistats, es tenen 

en compte les següents consideracions: 

- El centre on s’explota la planta disposa d’un Pla Integral de Recollida Selectiva dels 

residus més habituals generats. Es recullen saparadament: el paper, els plàstics, les 

piles, el material electrònic i cables, els olis minerals/lubricants, els residus en petites 

quantitats de laboratori i la matèria orgànica per facilitar el seu posterior reciclatge. En 

cas de generar residus no classificables en cap d’aquest grups, potencialment 

valoritzables o que requereixin tractaments especials, es procedirà a contactar amb el 

gestor adient. 

 

- El mode d’operació habitual de la planta, durant els assaigs, serà preferentment en 

continu, evacuant permeat i refusos de filtració cap al dipòsit alimentació. L’objectiu 

és reutilitzar al màxim l’aigua tractada per evitar generar residus de filtració. 

Hi ha assaigs però, com el mode d’operació consistent en evacuar el permeat 

separadament i recircular el concentrat al màxim per augmentar la seva ràtio de 

conversió, que comporten la generació inevitable de refusos. La primera opció 

consistirà en guardar el concentrat per a ser usat en altres assaigs un cop diluit. Si es 

descarta aquesta opció i el concentrat té elevats valors de DBO i SS i és suficientment 
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espés, es procedirà a emmagatzemar aquests refusos en un dipòsit a part de la 

instal· lació per a ser tractat a plantes de tractament de fangs que facin un tractament de 

destinació final d’acord amb la legislació  vigent. 

- El concepte de reutilització màxima també s’aplica a les solucions àcides i bàsiques 

usades en les realitzacions de neteja. Un cop reutilitzats al màxim, a l’estar catalogats 

com a residus especials els refusos s’emmagatzemaran a part i seran facilitats a un 

gestor especialitzat autoritzat per l’Agència Catalana de Residus, tal com especifica el 

Programa Integral de Recollida de residus del centre.  

 

Manteniment 

S’inclouen les tasques previstes de manteniment descrites a l’apartat 4.1.  El principa l impacte 

de les operacions de manteniment, és la generació de residus, tot i que és un impacte menor, 

al realitzar-se aquestes operacions de manera puntual i no continuada. Els residus generats 

correspondran a aquells components o equips que s’hagin malmés i hagin de ser substituïts 

(juntes tòriques, cartutxs, etc.). També es generaran residus de lubricants, els quals són 

considerats per l’Agència Catalana de Residus com a residus especials, ja que aquests olis 

depenent dels seus additius incorporats, pode n contenir metalls, sulfurs o compostos clorats. 

Tots els residus generats seran classificats d’acord amb el Pla Integral de Recollida del centre, 

per al seu posterior reciclatge, incloent també els lubricants.  

5.3. Fase de desballestament 

Arribats aquesta fase, es considera que la planta ha assolit el final de la seva vida útil. De 

manera genèrica hi ha quatre opcions  diferents per donar sortida als productes que arriben al 

final del seu cicle de vida: la reutilització, el reciclatge, la recuperació d’energia (incineració) 

i l’abocament [15]. 

 

En el cas què es tracta, s’opta preferentment per l’opció de la reutilització dels 

equips/components emprats ja que és la què genera menys impactes ambientals.Ara bé, no és 

una opció generalitzable, ja que depén de diversos factors com l’estat dels equips, l’evolució 

de la tecnologia, etc., raó per la qual s’opta en segon lloc pel reciclatge dels equips, amb 

l’objectiu de recuperar els seus materials principals per a tornar -los a utilitzar com a matèria 

primera en un nou procés de fabricació. La incineració, pot semblar una bona sortida per 
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aquells materials de difícil separació, però té el problema de les emissions sobretot pels 

plàstics. L’abocador, d’altra banda ha de ser l’últim recurs a emprar per l’impacte ambiental 

que comporta (modificació del paisatge, males olors,etc.) 

 

El desballestament de la planta de filtració que es proposa s’inicia de la següent manera: 

Es contracta empresa gestora autoritzada que realitza el desballestament inicial de la 

instal· lació. L’empresa desmunta la planta separant els seus equips i elements del bastidor i 

procedeix a classificar els equips en grups d’acord amb els materials genèrics més abundants 

a la instal· lació (plàstics i metalls) i les seves característiques. Distingeix tres grans grups: 

 

q Elements/Equips metàl· lics 

S’inclouen els elements formats íntegrament o de manera parcial, però majoritària, per metalls 

(fèrrics/no fèrrics) habituals com el ferro, l’acer, l’alumini, etc. Formen part d’aquest grup: el 

bastidor, l’electrobomba, les vàlvules metàl· liques, els reguladors, les electrovàlvules, els 

manòmetres, el termòmetre i els accessoris de muntatge (cargols, femelles,etc.).  

 

q Elements/Equips plàstics 

S’inclouen els elements formats ínte grament o de manera parcial, però majoritària, per 

plàstics. S’han classificat en aquest grup: les canonades de PVC, els accessoris del circuit 

hidràulic (tes, colzes, etc.), els dipòsits expansors, els càrters, els dipòsits 

d’emmagatzematge,el cartutx fil trant, les vàlvules de bola de PVC, les vàlvules pneumàtiques 

i els cabalímetres. 

 

q Elements/Equips electrònics i cables elèctrics 

En aquest grup s’han inclós elements com l’autòmat, el transformador, el contactor, el 

disjuntor, els relés i els interruptors continguts al quadre de control, així com tots els cables 

elèctrics de la instal· lació involucrats. 

 

Un cop feta la classificació, els equips de cada grup són traslladats al corresponent 

gestor/reciclador especialitzat per ser sotmesos a tractaments de recuperació i reciclatge. 
 

q Gestor elements/equips metàl· lics 

Dels elements que hi arriben només el bastidor està format íntegrament per acer, la resta 
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contenen altres materials o diferents tipus de metalls (acer, alumini) que han de ser separats 

per a facilitar-ne la seva recuperació, en cas de què els equips no siguin reutilitzables. Per 

reciclar els materials dels equips/components no reutilitzables, aquests són sotmesos 

conjuntament a un procés de trituració. El material triturat passa a un procés de separació 

obtenint tres corrents principals: metalls fèrrics (acer), metalls no fèrrics (alumini) i elements 

no metàl· lics. La separació es realitza mitjançant l’ús d’electroimants que separen els metalls 

fèrrics de la resta i l’ús de separadors per corrent Foucault que separa l’alumini. Els metalls 

separats són fosos separadament, sent així recuperats i amb possibilitat de ser introduïts de 

nou al cicle productiu. Així, les indústries mecàniques poden usar-los per  conformar nous 

elements. Pel què fa al corrent format per la barreja d’elements no metàl· lics (principalment 

plàstics, altres, etc.) al ser una corrent mixta on la separació dels materials implicarà costos 

molt elevats, s’usarà com a matèria primera per a fabricar productes útils amb pocs 

requeriments de qualitat com  mobiliari urbà, estructures de l’enginyeria hidràulica,etc., en 

substitució de l’ús de fusta o metalls purs. 

 

q Gestor elements/equips plàstics 

Els elements/equips plàstics són portats a un gestor especialitzat en la separació i reciclatge de 

plàstics que recicla els plàstics genèrics PVC, PE i PP, identificant i separant primer aquells 

elements reutilitzables.  

Després, es separen manualment els elements no reutilitzables formats per un sol tipus de 

plàstic fàcilment identificable. En aquest cas (considerant que cap dels elements del grup 

plàstic és reutilitzable) es classifiquen dins el grup de PVC: les canonades, els accessoris del 

circuit hidràulic (tes, colzes, etc.), els dipòsits expansors, els càrters i les vàlvules de bola; en 

el grup del PE els dipòsits d’emmagatzematge. Aquests elements plàstics identificats i 

separats, es reciclen separadament mecànicament de la següent manera: el plàstic es tritura, 

després es renta per eliminar-ne la possible brutícia, es fon i posteriorment s’extrusiona en un 

macarró que es retalla en forma de grànuls d’igual diàmetre (granalla) llest per ser usat com a 

matèria primera en l’elaboració de productes plàstics. La qualitat però, del plàstic reciclat és 

de menor qualitat que l’original segons la degradació que hagi patit el plàstic durant el seu ús, 

havent-se d’usar per aplicacions de menors exigències com perfils de sabata (PVC), bosses 

d’escombraries i sacs industrials (PE), etc., o bé optar per barrejar amb matèria primera 

original, per augmentar-ne la seva qualitat. 
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La resta d’elements són considerats plàstic mix a l’estar format per diversos tipus de plàstic de 

forma majoritària i contenir altres materials en menor quantitat. Aquest plàstic mix es pot 

sotmetre a diferents processos de separació com per exemple el consistent en triturar els 

equips en trossos de 3-6 mm de diàmetre, separar els diferents materials mitjançant tècniques 

de flotació aprofitant les diferències de densitat obtenint plàstics genèrics identificables (PVC, 

PP, PE) i un refús de materials residuals. També es poden usar altres mètodes electrònics o 

pneumàtics en la separació. Hi ha la problemàtica però que aquests processos solen ser 

costosos. Davant d’aixó, s’opta per no separar-los i abans d’incinerar-los o dipositar -los a 

l’abocador, optar per emprar el plàstic mix com a matèria primera per a fabricar productes 

útils amb pocs requeriments de qualitat (p.e.: mobiliari urbà). 

 

q Gestor elements/equips electrònics i cables elèctrics 

Els equips electrònics poden contenir nous metalls que poden originar greus problemes 

mediambientals si no es tracten adequadament. Existeixen gestors especialitzats en el 

desballestament d’aquest tipus d’equips que tenen com a objectiu recuperar el màxim nombre 

dels seus components. Així el gestor realit za una separació manual detallada dels components, 

identificant aquells que són reutilitzables ja sigui com a recanvis o amb una nova funció. 

També tracta separadament elements de  tractament especial per contenir materials altament 

perillosos com els relés (amb mercuri) o el transformador elèctric (oli amb PCBs). La resta 

són sotmesos a un procés de trituració i posterior separació dels materials per recuperar els 

metalls implicats (ferro, alumini, coure)  amb els mètodes convencionals. 

Pel què fa als cables elèctrics, compostos per fils conductors (coure) i recoberts d’un material 

plàstic aïllant (PVC), la seva recollida permet recuperar la pràctica totalitat dels materials que 

el composen. Es gestor recupera el cable mitjançant el pelat, que consisteix en la separació 

dels metalls (coure) i dels recobriments plàstics (PVC) amb màquines pelacables. 

 

A la Figura 4.2. es mostra un esquema de la gestió proposada en el desballestament. En tots 

els casos, els gestors que intervenen han d’estar inscrits al Registre General de Gestors 

autoritzats per l’Agència Catalana de Residus [16]  

La realització del desballestament i les corresponents operacions de reciclatge no estan 

exemptes d’originar impactes ambientals com els associats al transport vehicular realitzat en 

aquesta fase, els impactes dels operaris que intervenen, el consum energètic de les operacions 

de reciclatge,etc.El principal avantatge però, és l’obtenció de material reciclat apte per ser 
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introduït al cicle productiu que evita els impactes associats a la primera fabricació d’aquests 

materials i la seva extracció de matèries primeres. Cal doncs fer una comparativa entre 

l’impacte de reciclatge i l’impacte de primera fabricació, per veure l’impacte evitat que és en 

realitat el que té importància. A la taula 5.3, es mostren els consums energètics associats a la 

primera fabricació i al reciclatge dels principals materials. 

 

Taula 5.3. Energia de primera fabricació i reciclatge d’alguns materials [13]. 

Material Primera fabricació  
(MJ/kg) 

Reciclatge* 

(kJ/kg) 
Metalls   
  Alumini 305 9-18 

  Coure 105 2-22 
  Acer 55 n.d. 
Polímers   
  Polietilè 100 n.d. 
  Polipropilè 110 n.d. 
  Poli clorur de vinil 80 n.d. 

*Rang de valors corresponents als diferents mètodes de reciclatge 

n.d.: no disponible 

 

En el cas dels metalls, reciclats mecànicament, el consum energètic mitjà del seu reciclatge té 

un valor 0,002-0,02% respecte el consum energètic de primera fabricació.  

No es disposa de valors numèrics associats als consums de reciclatge en el grup dels materials 

plàstics. No obstant, fonts consultades apunten que el consum energètic  durant el seu 

reciclatge varia en funció de la tècnica emprada i és més elevat quan s’utilitzen mètode s  com 

els químics, els quals redueixen les cadenes moleculars dels plàstics fins obtenir els 

monòmers inicials o productes intermitjos de baix pes molecular que serveixen de matèria 

primera per a la polimerització. Si es sotmet el plàstic a reciclatge mecànic (trituració del 

plàstic), tal i com es proposa, el consum energètic és inferior al del reciclatge químic, ja que 

és un procés més senzill sent més barat i amb consums energètics del mateix ordre que el 

reciclatge mecànic de metalls (0,002-0,02% del consum energètic de primera fabricació) 

[17][18]. 

D’acord amb això i considerant un consum energètic de reciclatge del 0,02% per tots els 

materials, cas més desfavorable, el consum energètic evitat és del 99,98%, reduïnt-se en el 

mateix percentatge les emissions associades a aquest consum energètic.  
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A banda de l’estalvi de consum energètic evitat, cal afegir, en el cas de tots els materials, 

l’estalvi de recursos naturals. A mode d’exemple, si estalviem la fabricació d’una tona 

d’alumini, evitem l’extracció de fins 4,38 tones de bauxita i l’ús de 500 kg de coc de petroli.  

Pel què fa als plàstics, aquests són materials de polèmica a causa dels problemes derivats en la 

seva obtenció a partir del petroli, ja que en la seva etapa d’extracció i refinament es 

produeixen emissions de CO 2 i d’hidrocarburs contaminants.D’aquí la importància cabdal del 

seu reciclatge. Actualment hi ha nombrosos camps d’estudi centrats en la recuperació 

d’aquests materials, sobretot en el cas del reciclatge químic, on interessa reduir costos i fer 

més viable aquests processos per a productes plàstics on no és apte el reciclatge mecànic. 
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Desballestament inicial 

Classificació 

 dels equips i elements 

Elements/Equips  

electrònics i cables  

Gestor electrònic 

Cables elèctrics 

(pelat) 

Aïllant 

(PVC) 

Conductor 

 (coure)  

Equips electrònics 

(desmuntatge manual) 

Components 

reutilitzables 

Resta elements 

(trituració, separació 

de principals metalls) 

Ferro Alumini     Coure     Refusos

Elements especials com 

relés, transformador,.. 

(tractament especial) 

Elements/Equips  

metàlics 

Gestor metalls 

Metalls fèrrics 

(acer) 

Metalls no fèrrics 

(alumini) 

No metalls  

(plàtics, altres) 

No reutilitzables  

(Trituració conjunta, separació, 

fusió separadament) 

Components 

reutilitzables 

Elements/Equips  

plàstics 

Gestor plàstics 

PVC  PE Plàstic mixt 

Components 

reutilitzables 

No reutilitzables  

(Classificació manual per tipus, trituració, 

 rentar, fusió, extrusió,tall en granalla)  

 

Figura 5.2. Esquema del desballestament 
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6. PRESSUPOST 

El pressupost quantifica la inversió  necessària per obtenir la planta de filtració especificada al 

llarg d’aquest projecte,. A l’Annex C, es presenta el pressupost detallat en partides, del qual 

se’n mostra un resum a la Taula 6.1. 

El pressupost realitzat distingeix dues parts diferenciades: el pressupost pròpiament de la 

planta i el pressupost del projecte, diferenciant així la fase constructiva de la fase projectual.. 

 

El pressupost de la planta inclou els costos dels elements i equips que la configuren, 

juntament amb els costos de mà d’obra de muntatge i supervisió involucrats en la construcció 

de la planta, incloent el seu transport un cop muntada al seu lloc d’explotació. 

 

El pressupost del projecte fa referència als costos de personal (tècnic superior, tecnic mitjà i 

administratius) i material (ordinador, impressió, fungibles, etc.) no inclosos al pressupost 

anterior. Corresponen a costos com els originats durant la planificació del disseny de la 

planta, en la redacció dels corresponents informes i memòries, etc. 

 

La inversió a realitzar és de 15.799,07 €. Aquest valor és inferior al valor límit fixat en les 

especificacions de la planta en 18.000 € incloent l’I.V.A.  

 

Taula 6.1. Resum del pressupost 

 

Pressupost planta Pressupost projecte  

Material 4.483,89 € Personal 7.776,00 € 

Mà d’obra 960,00 €  Material 100,00 €  

Supervisió  180,00 €    

Transport 120,00 €    

Total planta  5.743,89 € Total projecte  7.876,00 € 

    

Total planta i projecte   13.619,89 €  

I.V.A. (16%)  2.179,18 € 

Total planta i projecte (I.V.A. inclós)  15.799,07 €  
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CONCLUSIONS 

 

Per millorar la gestió de l’aigua i fonamentar-ne la seva reutilització, cal incidir en la millora 

contínua dels sistemes de depuració i tractament de l’aigua. En aquest sentit, les aplicacions 

ambientals dels processos de filtració a baixa pressió (MF i UF) en el camp del tractament de 

les aigües residuals són de gran interès, ja que aquests processos es poden aplicar en diversos 

punts del tractament d’aigües. Així, les membranes de MF i UF poden ser una alternativa als 

mètodes habituals de clarificació, a l’ús d’additius usats en la floculació químioca i a l’ús de 

productes químics en la desinfecció; a banda de poder-se combinar amb altres tractaments 

com l’OI, la NF o els BRM (biorreactors de membrana). 

 

Havent -hi la opció d’usar membranes inorgàniques o ceràmiques en aquests processos, hi ha 

especial interès en  l’ús de les membranes ceràmiques degut als diversos avantatges que 

presenten respecte les membranes inorgàniques, com l’elevada resistència química, un cost de 

manteniment més baix i una vida útil més llarga. El seu elevat cost de fabricació, però, 

propicia que hi hagi estudis a la recerca d’obtenció de membranes ceràmiques a baix cost.  

 

L’objectiu principal del present projecte ha estat dissenyar una planta pilot que permeti assajar 

membranes ceràmiques de micro i ultrafiltració tangencial d’el· laboració pròpia, d’acord amb 

uns requisits i especificacions establerts a l’inici del projecte. La planta pilot mostrada és una 

planta majoritàriament manual amb l’excepció de les tasques de retorrentat que es realitzen de 

manera automàtica. La planta en qüestió, compleix tots els requisits imposats. A continuació 

se’n mostren algunes característiques. 

 

q Permet avaluar membranes ceràmiques d’estuctura tubular de diàmetre extern 2 cm i 

longitud 36-37,6 cm. 

q Ofereix diferents modes d’operació, amb una sola membrana o fins a tres. La disposició 

de les membranes a la planta permet operar en paral· lel o en sèrie. 

q Es poden obtenir rendiments globals (rendiment de la planta) i rendiments particulars 

(rendiment d’una sola membrana). 

q Les membranes poden ser testejades en un rang prou ampli de velocitats (fins a 7 m/s) i 
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pressions dins el rang de valors propis de la MF i UF (1,4-2 i 1,8-5 bars, respectivament). 

q Permet caracterizar les membranas i avaluar el seu comportament en diferents condicions 

de treball, mitjançant la lectura dels cabalímetres i manòmetres instal· lats. Així, es poden 

determinar paràmetres com la seva permeabilitat o optimitzar el seu funcionament davant els 

efectes del bioembrutament 

q Es pot realitzar de manera rutinària un retrorrentatextern amb el permeat col· lectat de 

manera automàtica, programant durada i freqüència.  

q Permet l’opció de realitzar neteges químiques.  

q Es disposen de diversos dipòsits d’emmagatzematge que permeten separar els diferents 

corrents d’operació, facilitant la recollida i evacuació separada dels residus de filtració i 

neteja.  

q La distribució dels seus equips a l’espai és compacta, ocupant la planta un volum reduït 

que no supera els 10 m3 i que facilita que la planta pugui ser traslla dada en cas de ser 

necessari.  

q La inversió necessària per obtenir la planta de filtració no supera el valor fixat inicialment 

(18.000 € inclós l’I.V.A.). 

 

La valoració de la planta és favorable, ja que compleix les especificacions requerides, 

resultant ser una planta fàcilment manejable i flexible per l’operari que permet assajar de 

manera ràpida diferents membranes, facilitant la recerca de la formulació ceràmica òptima. 
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