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RESUM  

Davant la previsió d’un augment sostingut de la demanda de xarops i injectables,  
s’estudia la instal·lació d’una nova planta purificadora d’aigua per a incrementar 
la capacitat productiva de la planta de producció farmacèutica. La solució 
valorada és la planta compacta Orion HSI, comercialitzada per Veolia Water 
Systems. 

La nova planta instal·lada tindrà capacitat per doblar el cabal actual de purificació 
d’aigua (8m3/h) però en un principi treballarà al 50% de la seva capacitat 
(4m3/h). 

La solució presentada suposa importants avantatges per a la planta de producció 
farmacèutica. En primer lloc, el sistema Orion HSI ocupa un espai 
extraordinàriament reduït, de manera que no serà necessària cap obra civil per 
adaptar la instal·lació. El segon punt fort de la instal·lació és la innovadora 
possibilitat de sanititzar exclusivament el punt crític de contaminació 
microbiològica, el filtre previ a l’osmosi, comportant un gran estalvi econòmic i 
energètic. 

El preu final de l’aigua purificada està en la zona baixa dels preus de mercat, ja 
que resulta a 10,665 €/m3. 

RESUMEN  

Ante la previsión de un aumento sostenido de la demanda de jarabes e 
inyectables se estudia la instalación de una nueva planta purificadora de agua 
para incrementar la capacidad productiva de la planta de producción 
farmacéutica. La solución valorada es la planta compacta Orion HSI, 
comercializada por Veolia Water Systems. 

La nova planta instalada tendrá capacidad para doblar el caudal actual de 
purificación de agua (8m3/h) aunque en un inicio trabajará al 50% de su 
capacidad (4m3/h). 

La solución presentada supone importantes ventajas para la planta de producción 
farmacéutica. En primer lugar, el sistema Orion HSI ocupa un espacio 
extraordinariamente reducido, de manera que no será necesaria ninguna obra 
civil para adaptar la instalación. El segundo punto fuerte de la instalación es la 
novedosa posibilidad de sanitizar exclusivamente el punto crítico de 
contaminación microbiológica, el filtro previo a la ósmosis, repercutiendo en un 
gran ahorro económico i energético. 

El precio final del agua purificada se halla cerca del límite inferior de los precios 
de mercado, puesto que se obtiene a 10,665 €/m3. 
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ABSTRACT 

Before a solid augment of the demand on syrups and injectable drugs, the 
installation of a new water purification plant is considered in order to increase the 
productive capacity of the manuphacturing plant. The case of study is the 
compact system Orion HSI, commercialized by Veolia Water Systems. 

This new purification plant will be able to duplicate the current purified water 
flow (8m3/h), although at the beginning will operate at 50% of its capacity 
(4m3/h). 

Presented solution means important benefits for the pharmaceutical plant. First 
of all, Orion HSI system occupies extraordinarily little volume, so no building 
works are needed accommodate the water purification plant. Another key point is 
the innovative possibility to sanitize exclusively the critical stage for 
microbiological contamination, the filter prior to osmosis stage, this supposing a 
great saving in economical and energetic terms. 

The final price of purified water is in the low zone of market prices, as it results 
to be 10,665 €/m3. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objectiu 
Aquest projecte presenta el disseny i instal·lació d’una planta purificadora d’aigua 
en una planta de producció d’ampolles injectables i xarops. La planta estarà 
destinada al tractament de l’aigua de xarxa amb què s’abasteix la planta de 
producció per tal d’obtenir aigua purificada segons els requeriments per a 
utilitzar-la com a matèria prima per a la fabricació de xarops i ampolles 
injectables. 

Un cop exposada la situació inicial, es procedirà a dimensionar la instal·lació 
d’acord amb les necessitats especificades i, a continuació, es presentarà la 
solució considerada òptima. 

1.2. Argumentació 
La planta de producció d’ampolles injectables i xarops (a partir d’ara referida 
com a planta MP, de l’expressió anglesa Manuphacturing Pharma) es troba en 
una situació de creixement moderat i constant, de manera que la necessitat 
d’abastiment de serveis i matèries primes està, ja en el present, una fase 
d’augment que es preveu que serà sostinguda durant els propers anys. Entre les 
més importants d’aquestes matèries primes s’hi troba l’aigua purificada, 
obtinguda a partir del tractament per osmosi inversa de l’aigua de xarxa que rep 
la planta MP. 

La planta MP actualment disposa d’una instal·lació de purificació d’aigua de xarxa 
per poder proveir les línies de fabricació de xarops i ampolles. Aquesta planta 
purificadora es troba treballant a ple rendiment i es preveu que no podrà fer 
front a un futur augment de demanda d’aigua purificada, així com tampoc podria 
mantenir el ritme de treball necessari en cas de donar-se una punta productiva. 



Ramon Pujol i Mestres  

 - 10 - 

Davant aquesta situació, l’única solució factible i pràctica és la instal·lació d’una 
segona planta purificadora d’aigua. 

1.3. Situació actual de la planta MP 

1.3.1. Abastiment d’aigua de xarxa 

La planta MP està situada al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, al sector 
Turó Can Mates. Aquesta ubicació geogràfica la situa entre les conques 
hidrogràfiques del Ter i del Llobregat, de manera que l’aigua de xarxa amb que 
s’abasteix prové d’ambdues conques. L’aigua proveïda per l’empresa municipal 
arriba a la planta MP a través de l’escomesa d’entrada, des d’on es deriva 
mitjançant una bomba amb sistema de vàlvules a un primer dipòsit separat en 
dos compartiments. 

El primer d’aquests compartiments està destinat a aigua per a emergència en cas 
d’incendis, de manera que acumula aigua sense cap tractament addicional. 
Només compta amb un sistema de control de nivell i un sistema de bombeig per 
a recircular-ne l’aigua i evitar que s’estanqui massa temps. 

El segon compartiment del dipòsit d’entrada és el que conté l’aigua d’abastament 
de la planta MP. Abans d’entrar en aquest dipòsit, l’aigua passa per un filtre de 
sílex/antracita, de la marca VEOLIA, model FIB150. Aquest filtre té una capacitat 
de treball de 17,7 m3/h, i se li instal·larà un segon filtre treballant en paral·lel: 
per tal de poder donar abast a l’ampliació de la capacitat de producció d’aigua 
purificada, amb un cabal de filtració de fins a 35,5 m3/h. 

A continuació l’aigua és tractada amb hipoclorit de sodi per tal de dosificar-ne el 
clor actiu fins a 0,7ppm. El sistema de cloració consta d’un lector i una bomba 
amb dosificador que manté constant el nivell de clor residual al dipòsit. El 
sistema de renovació i dosificació recircula el 12% del volum del dipòsit cada 
hora. 

Des d’aquest segon dipòsit en surt l’aigua per a abastir els lavabos, la cuina i 
altres serveis de la planta. Una de les sortides d’aquest dipòsit és la que abasteix 
la planta MP amb aigua que, un cop purificada, serà utilitzada per a la producció 
de xarops i ampolles injectables. 

1.3.2. Circuit d’aigua per a producció a la planta MP 

Des del Des del segon compartiment del dipòsit d’entrada, l’aigua és enviada al 
sistema de tractament USF. Aquest tractament consisteix en acumular l’aigua en 
un dipòsit de cloració de 40m3 on es torna a dosificar hipoclorit de sodi a un 
cabal estimat de 0,4 l/h per tal d’elevar el clor residual fins a 2,5ppm. Des 
d’aquest dipòsit, amb un temps de retenció d’1,5 hores, l’aigua es bombeja a 
través d’un filtre de sílex/antracita per eliminar-ne qualsevol possible sòlid en 
suspensió. Aquest filtre és el model FIB200 de la marca VEOLIA, i té un cabal 
nominal de 32 m3/h. 

Un cop filtrada, aquesta aigua s’acumula en un últim dipòsit de 30m3 que serveix 
com a pulmó d’alimentació per a la planta actual de purificació d’aigua i també 
per a la nova planta projectada.  
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1.4. Alternatives plantejades 
Davant la necessitat plantejada es valoren tres solucions alternatives possibles, 
totes elles basades en la implementació del model de planta purificadora 
compacta Orion, de la marca Veolia: 

a) Planta Back-up engega i para. Planta de cabal nominal 8 m3/h funciona 
arrancant i parant sempre que sigui necessari. 

b) Planta Back-up treballa al 50%. Planta de cabal nominal 8 m3/h treballa al 
50% de la seva capacitat nominal. La planta estarà preparada para passar 
a treballar al 100%. 

c) Planta Back-up treballa al 100%. Planta de cabal nominal 8 m3/h treballa 
al 100%  

 

Taula 1. Valoració dels avantatges de cada una de les solucions 
alternatives presentades. 

ALTERNATIVES AVANTATGES VALORACIÓ 

Planta Back-up 
engega i para 

 

- Estalvi en energies (aigua de xarxa i electricitat) 
perquè la planta està parada durant cert temps. 

Freqüència de parada: Segons experiència, 3 o 4 
setmanes com a màxim 1 o 2 vegades l’any. 

Aigua de xarxa: 70 m3/d x 6 setmanes:  3000 
€/any 

Electricitat: 15kW x 6 setmanes:             900 
€/any 

Baix 

Planta Back-up 
treballa al 50% 

 

- Estalvi en energies respecte alternativa 3: 

Increment de consum entre ara i futur amb 
aquesta alternativa: 

Aigua de xarxa: 35m3/d    12700 €/any 

Electricitat: 10kW               5200 €/any 

- Estalvi en consumibles respecte alternativa 3: 

Membranes d’osmosi i mòduls d’EDI: 10.000 €/any 

- La disponibilitat d’aigua purificada en cas de 
fallada de planta actual  és immediata. No 
requereix temps de posada a règim. 

Alt 

Planta Back-up 
treballa al 
100% 

 

- La disponibilitat de PW en cas de fallada de 
planta actual  es immediata. 

- Cabal de PW disponible en cas de fallada de 
planta actual cobreix el consum punta. 

 

Mitjà 

 



Ramon Pujol i Mestres  

 - 12 - 

Taula 2. Valoració dels inconvenients de cada una de les solucions 
alternatives presentades. 

ALTERNATIVES INCONVENIENTS VALORACIÓ 

Planta Back-up 
engega i para 

 

- Temps de posada a règim després de parada 
(Procediment davant parades prolongades; 
conservants; sanitització): 2 dies. 

- Risc de contaminació durant la parada. 
- Risc de degradació de les membranes per 
contacte amb el conservant. 

Alt 

Planta Back-up 
treballa al 50% 

 

- Cabal de PW disponible en cas de fallada de 
planta actual no cobreix el consum punta. 
- Temps per a aconseguir posada a règim del 
100% (Instal·lació de membranes addicionals d’OI 
i mòduls addicionals d’EDI): 2 dies. (Posada a 
règim del 100% només es justifica amb un 
increment de consums (Retorn a règim del 50% 
implica parada de mòduls i membranes 
addicionals. Veure inconvenients de l’alternativa 
1). 

Mitjà 

Planta Back-up 
treballa al 
100% 

 

- Despesa en energies respecte alternativa 2 

Increment de consum entre ara i futur amb 
aquesta alternativa: 

Aigua de xarxa: 70m3/d    25500 €/any 

Electricitat: 15kW   8000 €/any 

- Despesa en consumibles respecte alternativa 2 

Membranes d’osmosi i mòduls d’EDI: 10.000 
€/any 

Alt 

 

1.4.1. Conclusió 

Valorades les tres alternatives estudiades, la conclusió a què s’arriba és que la 
millor opció és la que contempla instal·lar la nova planta Orion amb un cabal 
nominal de 8 m3/h treballant a un rendiment del 50% (cabal de 4 m3/h), 
preparada per si cal passar a treballar a una capacitat del 100%. Aquesta nova 
planta treballarà en paral·lel amb la que ja existeix actualment a la planta MP. 
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CAPÍTOL 2: 

FONAMENTS TEÒRICS 

Abans d’entrar en el disseny de la solució presentada, cal introduir les bases 
teòriques dels processos que intervenen en la purificació d’aigua, tals com 
l’osmosi inversa, l’electrodesionització o la radiació ultravioleta. 

2.1. Tractaments amb membranes 
Des de fa molts anys, la filtració ha estat un dels tractaments més utilitzats per a 
líquids. El fonament de la filtració és molt simple, ja que consisteix en fer fluir 
una solució o suspensió a través d’un medi porós que impedeix el pas d’unes 
determinades partícules presents en el fluid. 

Aquest mateix principi, tan simplificat en el paràgraf anterior, és aplicable als 
tractaments amb membranes. En l’actualitat s’han desenvolupat membranes que 
permeten separar des de partícules visibles fins a ions dissolts en el fluid. Per 
tant, en funció de la mida de les partícules a separar, es pot parlar de: 

d) Filtració: es separen partícules des de mides macroscòpiques, fins a 1 
micròmetre. Per exemple, és d’aplicació per a la eliminació de sòlids en 
suspensió o bé en la separació de de les cèl·lules sanguínies. 

e) Microfiltració: les membranes de microfiltració permeten separar partícules 
des d’un micròmetre fins a partícules d’aproximadament 0,1 micròmetres 
suspeses en l’aigua, tals com bacteris i alguns virus. 

f) Ultrafiltració: permet la separació de macromolècules de fins a 
aproximadament 0,01 micròmetres. A nivell d’exemple, permeten la 
separació de tots els virus. 

g) Nanofiltració: requereix l’ús d’altes pressions i permet la separació de 
molècules orgàniques de baix pes molecular i fins i tot, la retenció d’alguns 
ions multivalents. 

h) Osmòsi natural: la diferència de concentració a ambdós costats de la 
membrana semipermeable fa que el fluid passi a través d’ella, tot retenint 
fins i tot els ions monovalents dissolts. 
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Figura 1. Diferents tipus de tractament amb membrana. 

 

Hi ha una variant de l’osmosi natural, l’osmosi inversa, manté el principi de 
funcionament de l’osmosi natural però invertint-ne el sentit mitjançant pressió 
externa.  

2.1.1. Diferències entre l’osmosi i els processos de filtració 

L’osmosi és un procés diferent, des d’un punt de vista fonamental, de les 
diverses filtracions. Aquest fet es basa en els punts següents: 

a) El flux de fluid és paral·lel a la membrana, contràriament als processos de 
filtració en què el fluid té un flux perpendicular a la membrana. 

 

 

 

Figura 2. Esquema del flux de fluid en l’osmosi inversa. 

Pr
es

si
ó
 

Aigua 
Salmorra 

Membrana 

Macrofiltració Ultrafiltració 

Nanofiltració Osmosi 
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b) No tot el fluid a tractar passa a través de la membrana, sinó que una part 
surt com a rebuig amb una alta concentració del solut no desitjat. 

c) El solut a eliminar no s’acumula sobre la membrana (o filtre) sinó que surt 
amb el cabal de rebuig. 

d) La força impulsora de l’osmosi no és la diferència de mida, ja que els ions 
separats no són significativament més grans que les molècules d’aigua, 
sinó una diferència de pressió osmòtica a cada costat de la membrana. En 
el cas de l’osmosi inversa la força impulsora és la pressió aplicada per 
vèncer la pressió osmòtica, ja que s’està revertint el procés de l’osmosi 
natural. 

 

2.2. Fonaments de l’osmosi natural 
L’osmosi natural és un procés de difusió passiva que es dóna espontàniament 
quan les concentracions de solut en un dissolvent són diferents a banda i banda 
d’una membrana semipermeable. És un procés freqüent en la naturalesa, ja que 
el trobem en les membranes plasmàtiques de les cèl·lules dels organismes 
pluricel·lulars. 

Degut a la diferència de concentració, el fluid dissolvent tendirà a passar a través 
de la membrana des de la solució més diluïda (hipotònica) vers la solució més 
concentrada (hipertònica), igualant així les concentracions i assolint un equilibri 
dinàmic. Es parla d’equilibri dinàmic ja que el flux net de solvent és zero, però 
això no significa que deixi de passar solvent a través de la membrana sinó que 
aquest es desplaça d’una banda a l’altra en la mateixa proporció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representació del fenomen d’osmosi natural. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la força impulsora d’aquest moviment de 
dissolvent és la diferència de concentració a banda i banda de la membrana 
semipermeable, també coneguda com a pressió osmòtica. 
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La pressió osmòtica és la pressió hidrostàtica que caldria aplicar a la solució 
hipertònica per a aturar el moviment de solvent a través de la membrana en un 
procés d’osmosi. En l’esquema anterior, la situació d’equilibri natural s’assolirà 
quan la diferència d’alçada de la columna d’aigua de la solució hipertònica 
contraresti la diferència de pressió osmòtica d’ambdues solucions. 

La pressió osmòtica d’una solució es representa amb la lletra  i s’obté segons 
l’expressió: 

 = MRT  (1) 

On  M: molaritat de la solució 

 R: constant dels gasos, 0,08206 (atm·l)/(K·mol) 

 T: temperatura absoluta 

Per tant, en un sistema format per dues solucions i una membrana 
semipermeable, la pressió osmòtica del sistema serà la diferència entre les 
pressions osmòtiques d’ambdues solucions. 

2.3. Fonaments de l’osmosi inversa 
És possible invertir el procés d’osmosi natural si s’aplica pressió suficient sobre la 
solució hipertònica, de manera que el dissolvent fluirà cap a la solució hipotònica. 
En aquesta situació, la solució hipertònica es concentrarà més, mentre que la 
solució hipotònica s’anirà diluint progressivament. 

La pressió aplicada per a poder revertir el procés d’osmosi ha de ser superior a la 
diferència de pressions osmòtiques entre les dues solucions a banda i banda de 
la membrana. A major pressió aplicada per sobre d’aquesta diferència, major 
serà el flux de solvent cap a la banda hipotònica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representació del fenomen d’osmosi inversa. 
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Atesa la necessitat d’aplicar una pressió externa, apareix immediatament la 
necessitat d’un sistema de bombeig per vèncer la pressió osmòtica, de manera 
que el sistema d’osmosi inversa quedarà definit per dos elements: la bomba i la 
membrana utilitzades. 

El càlcul de la pressió necessària i la posterior elecció de la bomba esdevé, 
doncs, un dels punts clau en el disseny d’un sistema d’osmosi inversa. A nivell 
d’exemple, per a dessalinitzar aigua de mar, cal vèncer els seus 24 bars de 
pressió osmòtica, i en les dessalinitzadores això es porta a terme aplicant 
pressions de treball d’entre 40 i 80 bars. 

L’altre punt clau és l’elecció de la membrana, ja que n’existeix una gran varietat, 
tant des del punt de vista de la seva naturalesa com des d’un punt de vista 
estructural o configuracional. En qualsevol cas, una membrana d’osmosi inversa 
ha de complir unes condicions mínimes: 

1. Permeabilitat al solvent a tractar 

2. Alt coeficient de rebuig de les sals presents 

3. Resistència elevada a les altes pressions de treball 

4. Resistència a temperatures suficients per a tractaments de sanitització 

 

Els diferents tipus de membranes existents actualment es tracten en l’apartat 
corresponent, estudiant-les segons la seva forma, la seva composició química, la 
seva pressió de treball, la seva estructura i segons la seva naturalesa. 

2.4. Equacions dels processos d’osmosi inversa 
Tot procés d’osmosi inversa es pot definir mitjançant un conjunt de paràmetres i 
equacions fonamentals. 

En primer lloc es pot reduir el procés d’osmosi a l’esquema següent, on Q indica 
cabal i C indica concentració: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema del procés d’osmosi inversa. 

 

A partir de l’esquema anterior es defineixen els paràmetres de cabal 
d’alimentació (Qa), concentració en l’alimentació (Ca), cabal de permeat (Qp), 
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concentració en el permeat (Cp), cabal de concentrat (Qr) i concentració en el 
concentrat (Cr). Totes les concentracions fan referència als contaminants a 
eliminar en la membrana semipermeable. 

Les magnituds anteriors estan directament relacionades per les següents 
expressions: 

 rpa QQQ 
 (2) 

 rrppaa CQCQCQ   (3) 

2.4.1. Pressió transmembrana (TMP) 

Es defineix com a pressió transmembrana la força impulsora del procés d’osmosi, 
és a dir, la força que condueix el cabal d’alimentació a través de la membrana. 
Es calcula a partir de les pressions d’entrada d’alimentació, de sortida del 
permeat i de sortida del rebuig segons l’expressió: 

 p
ra PPPTMP 




2
)(

 (4) 

On  Pa = pressió del cabal d’alimentació 

 Pr = pressió del cabal de rebuig 

 Pp = pressió del cabal de permeat 

2.4.2. Flux de membrana (Qa) 

El cabal d’aigua que circula a través de la membrana es dóna en volum per 
unitat de temps i per unitat de superfície de membrana. 

El cabal d’aigua s’obté segons l’expressió: 

 )( mma PAQ   (5) 

On  A = coeficient de transport de la membrana (l/m2/h) 

 Pm = pressió aplicada a la membrana (atm) 

 m = diferencial de pressió osmòtica a cada banda de membrana (atm) 

 

Aquest cabal es calcula a partir d’un dels paràmetres de disseny propi de la 
membrana, el coeficient de transport, que depèn de factors com la composició 
química o el gruix de la membrana i que varia en funció de la temperatura i la 
pressió de treball.   

El paràmetre A es pot optimitzar en la fabricació de les membranes, de manera 
que si s’aconsegueix un coeficient de transport més alt es podrà treballar a 
menor pressió per a un cabal desitjat determinat. Per tant, l’optimització del 
coeficient de transport de la membrana va directament relacionat amb l’estalvi 
energètic i és, per tant, un dels principals objectius en el disseny d’una 
membrana. 
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El gruix de la membrana afecta també directament el valor del coeficient de 
transport. Com més prima s’aconsegueix la membrana, més alt serà el 
coeficient. Actualment s’ha aconseguit reduir significativament el gruix de les 
membranes que treballen a baixa pressió, optimitzant-ne així el valor del 
coeficient de transport. En canvi, en el camp de la dessalinització d’aigua de mar, 
amb pressions de treball de fins a 80 bars, encara no s’han desenvolupat 
membranes de gruix reduït. 

Un altre paràmetre que afecta directament el valor del cabal d’aigua que circula a 
través de la membrana és la polarització de la membrana. Les sals contaminants 
del cabal d’alimentació tendeixen a acumular-se a la superfície de la membrana, 
augmentant la pressió osmòtica de la solució en la banda hipertònica. Aquest 
augment de pressió osmòtica implica que la diferència de pressions osmòtiques 
(m) augmenti significativament, reduint de manera dràstica el cabal d’aigua. 

2.4.3. Transport de sals 

El flux de sals o altres contaminants a través de la membrana queda definit per 
l’equació: 

 )( pass CCKQ   (6) 

On  Qs = flux de sals a través de la membrana (g/cm2/s) 

Ks = coeficient de transport de sals de la membrana (cm/s) 

 Ca = concentració de sals en l’alimentació (g/cm3) 

 Cp = concentració de sals en el permeat (g/cm3) 

 

El flux de sals ha de ser tan petit com sigui possible, ja que interessa que la 
membrana retingui tantes sals com sigui possible i no les deixi passar al 
permeat. 

El paràmetre Ks és propi de la membrana, de manera que és l’etapa de disseny i 
fabricació de la membrana la que en determinarà la capacitat de retenció de sals. 
Ni la temperatura ni la pressió de treball modifiquen el flux de sals a través de la 
membrana semipermeable, tal com es desprèn de l’equació anterior. 

En canvi, un factor que afecta activament el flux de sals és el fenomen de la 
polarització. L’acumulació de sals en la zona propera a la superfície de la 
membrana fa que augmenti la concentració de sals en la zona hipertònica (Ca), 
de manera que augmentarà directament el flux de sals a través de la membrana. 

2.4.4. Conversió del sistema (Y) 

La capacitat de conversió del sistema, també coneguda com a recuperació, és el 
paràmetre que indica el percentatge del cabal d’alimentació es converteix en 
permeat. Es calcula a partir dels cabals Qp i Qa, en les mateixes unitats: 

 100(%) 
a

p

Q
Q

Y  (7) 



Ramon Pujol i Mestres  

 - 20 - 

La recuperació d’un sistema d’osmosi varia des de valors propers al 10% en 
aplicacions de dessalinització d’aigua de mar fins a valors propers al 80% en 
aplicacions de purificació d’aigua amb sistemes de mòduls de membranes 
capil·lars. 

El factor de recuperació d’un sistema es pot millorar dividint el procés en vàries 
etapes o bé ampliant el nombre de membranes treballant en paral·lel. 

2.4.5. Rebuig de sals (R) 

El percentatge de rebuig de sals és un paràmetre crític de la membrana d’osmosi 
inversa. Com es desprèn del nom, indica el percentatge de sals del cabal 
d’alimentació que és rebutjat per la membrana i surt mitjançant el concentrat. 
Cal destacar que no existeix cap membrana que aconsegueixi un rebuig de sals 
del 100%. 

Es calcula segons l’expressió: 

 100



a

pa

C
CC

R  (8) 

El percentatge de rebuig de sals és inherent a la membrana i al seu procés de 
fabricació, tot i que per a una determinada membrana varia en funció de 
l’espècie química a separar. Per exemple, els ions monovalents són rebutjats en 
un percentatge força menor que els ions multivalents, que presenten 
percentatges més elevats com més alta és la seva valència. 

2.4.6. Pas de sals (Ps) 

El percentatge de pas de sals és el valor complementari al rebuig de sals d’una 
membrana, ja que indica la relació entre la concentració de sals en el permeat i 
la concentració de sals en l’alimentació: 

 100
a

p
s C

C
P  (9) 

 RPs 100  (10) 

2.4.7. Concentració del rebuig (Cr) i del permeat (Cp) 

En algunes aplicacions la concentració de contaminants en el cabal de rebuig és 
un paràmetre necessari en el disseny del sistema d’osmosi, ja que en funció 
d’aquesta concentració s’haurà de dissenyar una manera o una altra per a 
eliminar el rebuig. 

També es pot incidir sobre la concentració de rebuig, ja sigui modificant el factor 
de conversió del sistema o bé seleccionant una membrana amb un valor de 
rebuig de sals més adequat. Una conversió més elevada comportarà una 
concentració de sals més alta en el cabal de rebuig. La mateixa proporcionalitat 
directa s’obtindrà si s’utilitzen membranes amb un major percentatge de rebuig 
de sals. 

La concentració del rebuig s’obté de l’expressió: 
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Y
CRC a

r 



1

 (11) 

De manera anàloga es pot calcular la concentració de sals que s’obtindrà en el 
cabal de permeat: 

 
2

)()1( ra
p

CCRC 
  (12) 

2.4.8. Proporció de reducció  

La relació entre les concentracións de sals en el cabal d’alimentació i el cabal de 
permeat dóna una clara idea del rendiment del procés d’osmosi inversa. Més 
detalladament, aquesta relació de concentracions fa evident la diferència entre 
vàries membranes semipermeables que siguin possibles solucions per a una 
aplicació determinada. 

 
)1(

1
RC

C

a

p


  (13) 

Per tant, la proporció de reducció permetrà comparar dues membranes a partir 
del seu percentatge de rebuig de sals. És desitjable aconseguir valors de 
proporció de reducció el més elevats possible. 

 

2.5. Membranes d’osmosi inversa 
Les membranes utilitzades en els sistemes d’osmosi inversa han evolucionat 
extraordinàriament des de la invenció de la primera membrana d’acetat de 
cel·lulosa, l’any 1959 per part de C. E. Reid i E. J. Breton. 

2.5.1. Materials de les membranes 

a) Acetat de cel·lulosa 

L’acetat de cel·lulosa s’obté del tractament amb àcid acètic i anhídrid acètic de la 
polpa de fusta o bé del cotó. És el material amb el que es va fer la primera 
membrana citada anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura lineal dels polímers d’acetat de cel·lulosa. 
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Les membranes construïdes amb aquest material tenen una superfície llisa, poc 
susceptible a acumular contaminants, i amb càrrega superficial neutra. Tenen 
una moderada resistència als oxidants, tals com el clor lliure, i presenten una 
alta permeabilitat. Finalment, un dels principals avantatges d’aquestes 
membranes és el seu reduït cost d’adquisició. 

Per altra banda, aquestes membranes són força sensibles a la hidròlisi àcida i 
bàsica, de manera que hi ha el perill que es solubilitzin davant variacions de pH. 
També són molt sensibles a la presència de bacteris, però no permeten treballar 
a temperatures prou elevades per eliminar-los. Altres inconvenients són les 
relativament elevades pressions a què treballen, la ràpida davallada de la 
capacitat de retenció de sals. 

L’alta sensibilitat de les membranes d’acetat de cel·lulosa davant el pH i la 
temperatura afecta de manera molt significativa la seva vida útil. Una mateixa 
membrana que tindria una vida útil d’uns 3 anys si treballés a 23ºC i a pH 5, 
veuria la seva vida útil reduïda a menys d’un any simplement si la temperatura 
augmentés fins als 30ºC o el pH variés fins a 3 o 7. 

Taula 3. Resum d’avantatges i inconvenients de les membranes 
d’acetat de cel·lulosa. 

Avantatges Inconvenients 

- Baix cost d’adquisició 

- Resistència al clor lliure 

- Poca tendència a l’embrutament 

- Alta permeabilitat 

- Bona capacitat de retenció de sals 

- Hidrolitzables per variacions de pH 

- Ràpida disminució del flux de permeat 

- Pressió de treball moderadament alta 

- Sensibles a l’atac bacterià 

- Poca resistència a la temperatura 

 

b) Triacetat de cel·lulosa 

El tractament de la polpa de fusta i del cotó amb àcid acètic i anhídrid acètic 
realitzat en condicions controlades permet l’obtenció de cel·lulosa completament 
acetilada, o el que és el mateix, de triacetat de cel·lulosa. 

 

 

 

 

  

Figura 7. Estructura lineal dels polímers de triacetat de cel·lulosa. 

 

Les membranes de triacetat de cel·lulosa presenten unes propietats similars a les 
d’acetat, tot i que el triacetat en millora la resistència a la hidròlisi davant 
variacions de pH. En canvi, el triacetat disminueix la permeabilitat de la 
membrana, donant un flux de permeat sensiblement menor que les d’acetat. Per 
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aquest motiu, el triacetat s’utilitza en membranes capil·lars, ja que són les que 
donen una major superfície activa i, per tant, permeten contrarestar millor la 
baixa permeabilitat del triacetat. 

Actualment també es poden trobar membranes fabricades amb mescles d’acetat, 
diacetat i triacetat de cel·lulosa, de manera que se’n combinen els avantatges i 
inconvenients. 

 

c) Poliamides aromàtiques 

Actualment, el material de major èxit en la fabricació de membranes d’osmosi 
inversa són les poliamides aromàtiques, polímers formats per l’enllaç peptídic 
entre dos monòmers diferents, ambdós amb propietats aromàtiques. Un exemple 
de poliamida aromàtica el trobem en la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura d’una poliamida aromàtica. 

 

Les poliamides poden tenir estructura lineal, com la figura anterior, o bé poden 
presentar enllaços entrecreuats, creant una estructura bidimensional. Les 
poliamides lineals s’utilitzen en l’obtenció de membranes formades únicament 
amb poliamides aromàtiques, mentre que les poliamides creuades s’utilitzen en 
la fabricació de membranes de capa fina, tractades més endavant. 

Les membranes de poliamida aromàtica tenen una gran resistència química, no 
presenten hidròlisi ni biodegradabilitat i no és sensible a l’atac bacteriològic. Això 
permet treballar sense necessitat de controlar el pH d’alimentació. Treballen a 
pressions considerablement baixes i no presenta compactació amb el temps, de 
manera que la seva eficàcia en manté constant. 

Per contra, les poliamides aromàtiques són molt sensibles als oxidants, de 
manera que s’ha d’eliminar tot el clor lliure de l’aigua d’alimentació. La seva 
superfície és rugosa i té càrrega superficial negativa, fet que facilita l’acumulació 
de col·loides i, per tant, l’embrutament de la membrana. A més a més, les 
membranes de poliamides aromàtiques tenen un cost d’adquisició 
considerablement elevat. 
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Taula 4. Resum d’avantatges i inconvenients de les membranes de 
poliamides aromàtiques. 

 

Avantatges Inconvenients 

- Estable a ampli rang de pH 

- Resistents a l’atac bacterià 

- Bona capacitat de retenció de sals 

- Sensibles a l’atac bacterià 

- Tendència a l’embrutament per 
col·loides 

- No resistents al clor lliure 

- Elevat cost d’adquisició 

 

 

 

Taula 5. Condicions limitants de treball per als diferents materials de 
membranes d’osmosi inversa. 

 

Membranes 

d’acetat de 

cel·lulosa 

Membranes 

de triacetat 

de cel·lulosa 

Membranes 

de poliamida 

aromàtica 

Membranes 

de capa fina 

(*) 

pH 4-8 4-8 1-11 4-11 

Índex Langlier Negatiu Negatiu Negatiu Negatiu 

Clor lliure (ppm 

màximes) 
1,0 1,0 0,0 0,0 

Presència 

bacteriana 
Afectades Afectades No afectades No afectades 

Temperatura (ºC) 4-30 4-30 4-30 4-50 

* Per a major detall de les membranes de capa fina, veure apartat segons naturalesa 

 

d) Membranes inorgàniques 

Tot i estar en fase de desenvolupament, ja hi ha noves aplicacions en el camp de 
la fabricació de membranes d’osmosi inversa basades en materials inorgànics. 

Per una banda destaquen les membranes a base de materials ceràmics, com 
l’alúmina,  i les membranes de vidres, materials com el quars, l’àcid bòric i el 
carbonat de sodi. Ambdós tipus de membrana s’estan encara investigant, ja que 
tot i els nombrosos avantatges que presenten (per exemple, es pot definir la 
mida dels porus), tenen un inconvenient molt important, i és que són 
extraordinàriament fràgils i no resisteixen les vibracions pròpies del procés de 
separació. 
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Per altra banda, s’està estudiant la possibilitat d’incorporar al camp de l’osmosi 
inversa les membranes de carboni, actualment aplicades en microfiltració i 
ultrafiltració. El principal inconvenient que presenten és la gran dificultat per a 
treballar amb elles i poder configurar mòduls de vàries membranes. Els 
avantatges, però, són prou interessants per a seguir investigant la seva 
aplicació, ja que les membranes de carboni resisteixen condicions de treball 
extremes, tant de temperatura (fins a 300ºC) com de pH (0-14). 

2.5.2. Membranes d’osmosi inversa segons la seva naturalesa 

a) Membranes integrals 

Les membranes integrals són aquelles que estan formades amb un únic tipus de 
polímer, que actua al mateix temps com a capa activa, molt prima i densa, i com 
a capa de suport. 

El procés d’obtenció de les membranes integrals consta d’una sola fase i és més 
senzill que el corresponent a les membranes compostes de capa fina. En canvi, 
les membranes integrals tenen el seu principal inconvenient en la contradicció de 
la seva pròpia conformació: el mateix polímer ha de tenir propietats òptimes de 
filtració i a la vegada propietats mecàniques òptimes. Això comporta que la 
millora d’un aspecte sempre vagi en detriment de l’altre; és a dir, si s’optimitza 
la permeabilitat i el flux de permeat es perd capacitat de suport i a l’inrevés. 

 

b) Membranes de capa fina (Thin Film Composite) 

Les membranes TFC signifiquen l’state-of-the-art en el camp de membranes 
d’osmosi inversa. Són membranes formades mitjançant la superposició de vàries 
capes de diferents propietats adherides una sobre l’altra: una capa externa 
semipermeable (generalment poliimides o poliamides aromàtiques), una capa 
porosa intermèdia i una capa de suport. 

La composició més freqüent per a una membrana TFC destinada a la purificació 
d’aigua, patentada per l’empresa Filmtec, consisteix en la unió química entre una 
capa interior de polisulfona i una capa externa de poliamida aromàtica creuada. 
Aquestes capes es disposen sobre una capa de suport. 

 

 

 

 

Figura 9. Estructura d’una membrana de capa fina. 

 

Les membranes TFC presenten una altíssima retenció d’ions i altres partícules de 
difícil separació amb altres tipus de membranes, així com una molt bona 
permeabilitat a l’aigua. Són resistents als atacs microbiològics i tenen una major 
resistència a la temperatura que les altres membranes. 

Capa semipermeable 
(0,2-0,5µm) Capa adhesiva 

(opcional) 

Capa de suport 
(100-150µm) 

Capa porosa 
(40-75µm) 
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Un altre avantatge important de les membranes TFC és que es poden optimitzar 
per separat la capa permeable i la capa de suport, obtenint així membranes 
especialment dissenyades per a cada aplicació determinada. 

En canvi, les membranes TFC pateixen hidròlisi àcida, de manera que el rang de 
pH de treball ha de ser entre 4 i 11, i presenten una significativa compactació si 
s’augmenta la pressió de treball. De la mateixa manera que passa amb les 
membranes de poliamida aromàtica, tendeixen a l’acumulació de col·loides en la 
superfície, facilitant així el creixement microbiològic. També com les membranes 
de poliamida aromàtica, les membranes TFC són sensibles a la presència 
d’oxidants com el clor lliure. 

2.5.3. Membranes d’osmosi inversa segons l’estructura 

a) Membranes simètriques 

En un principi, les membranes semipermeables eren totes simètriques. Això 
significa que la seva secció transversal no presenta diferències morfològiques, 
sinó que s’hi pot observar una porositat i una densitat homogènies. Per tant, les 
membranes simètriques no presenten una cara activa, sinó que ambdues cares 
de la membrana tenen idèntiques propietats de permeabilitat. 

Aquesta homogeneïtat és la causa que les membranes simètriques presentin un 
important inconvenient per al seu ús en osmosi inversa. Si bé per una banda les 
membranes simètriques són altament permeables al solvent, per l’altra seva 
capacitat de rebuig de sals és molt petita. 

 

b) Membranes asimètriques 

L’evolució dels processos de fabricació de membranes ha portat al 
desenvolupament de les membranes asimètriques. Actualment totes les 
membranes comercials per a aplicacions d’osmosi inversa són de tipus 
assimètric. Aquestes membranes presenten diferències entre cada una de les 
seves dues cares. 

Una de les cares té una elevada densitat i és molt fina, i és la que actua com a 
membrana semipermeable, retenint les sals dissoltes en el solvent. 

L’altra banda de la membrana correspon a un llit porós, una capa molt més 
gruixuda i menys densa que serveix de suport a la capa activa i deixa passar el 
permeat procedent de la capa activa, oferint la menor resistència possible al seu 
pas. 

2.5.4. Membranes d’osmosi inversa segons la seva geometria 

a) Membranes planes 

Aquest tipus de membrana consisteix en una làmina semipermeable que reté les 
sals i altres contaminants a una banda i deixa passar el permeat cap a l’altra 
banda de la làmina. El seu principal avantatge és la facilitat d’accés i neteja de la 
capa activa de la membrana, altament susceptible a l’acumulació de 
contaminants. 

És la configuració més simple, però a la vegada és la que dóna una superfície útil 
d’intercanvi per volum alimentat més petita. Per a poder tenir rendiments 
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acceptables, les membranes planes es monten en piles, treballant en paral·lel 
amb separadors entre elles, de manera que el flux a tractar es pot augmentar 
fins a valors mínimament competitius. Tot i així, aquests mòduls de làmines 
apilades són massa voluminosos i cars pel rendiment que poden oferir, així que 
les membranes planes només són una opció rendible per a instal·lacions amb poc 
cabal de treball com pot ser el sector alimentari. 

En els últims temps s’ha desenvolupat un sistema que permet treure un 
rendiment molt més important a les membranes planes: els mòduls de 
configuració en espiral. En aquests mòduls, el detall dels quals s’explicarà més 
endavant, diverses membranes planes es munten juntes enrotllades en espiral. 

 

b) Membranes tubulars 

Les membranes tubulars són, com el seu nom indica, membranes en forma de 
tub. El seu diàmetre interior està generalment entre 6 i 25 mm i és per aquesta 
part interior del tub on es troba la membrana i per on circula la solució a tractar. 
La part exterior del tub està formada per una capa porosa que serveix de suport 
per a la membrana i per on flueix radialment el permeat. 

El principal avantatge que presenten les membranes tubulars és la seva facilitat 
de neteja, com en el cas de les membranes planes. 

A més a més, tenen un altre punt a favor respecte aquestes últimes, ja que en 
l’interior del tub s’hi poden disposar elements pertorbadors per tal de generar 
fluxos turbulents i aconseguir velocitats de treball més elevades (fins a 8 m/s). 
Aquesta capacitat fa que les membranes tubulars siguin especialment indicades 
per a aplicacions amb líquids amb una important càrrega de contaminants en 
suspensió. 

 

c) Membranes capil·lars (de fibra buida) 

 Les membranes capil·lars consisteixen en finíssimes fibres capil·lars amb la 
pel·lícula semipermeable a l’exterior i un suport porós a l’interior. A l’inrevés que 
les membranes tubulars, en les membranes capil·lars la solució a tractar circula 
per l’exterior i el permeat es filtra radialment cap a l’interior de la fibra. 

Els diàmetres interiors de les membranes capil·lars estan entre 45 i 120 µm i els 
diàmetres exteriors van des de 85 fins a 250 µm. Aquestes dimensions permeten 
una superfície activa molt més gran que en les membranes explicades 
anteriorment. 

Altres avantatges de les membranes capil·lars són el poc volum que ocupen un 
cop ensamblades en mòduls, així com la facilitat d’instal·lació, i la seva gran 
resistència a la pressió, fet que fa que presentin menor desgast a mesura que 
passa el temps. 

Entre els principals inconvenients de les membranes capil·lars destaca per sobre 
de tot la facilitat amb què s’hi acumula la brutícia, de manera que es fa 
extremament necessari l’estricte control de la solució d’alimentació. Per això 
instal·lacions de membranes tubulars sempre van acompanyades de 
pretractaments intensius que eliminen de l’alimentació qualsevol element 
susceptible de contaminar i danyar la membrana. 
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2.5.5. Altres característiques de les membranes d’osmosi inversa 

Hi tres altres paràmetres que també són importants en la definició d’una 
membrana i que també podrien ser un criteri de classificació, si bé no s’hi 
entrarà en detall degut al seu caràcter més general. Aquests paràmetres, 
desglossats a la taula següent, són la pressió de treball, la morfologia de la 
superfície de la capa activa i la càrrega superficial de la capa activa. 

 

Taula 6. Classificació de les membranes d’osmosi inversa segons criteris 
de pressió de treball, morfologia de la superfície i càrrega superficial. 

Característica Classificació 

Baixa pressió: entre 5 i 20 bars 

Pressió mitjana: entre 20 i 50 bars Pressió de treball 

Alta pressió: entre 50 i 80 bars 

Llises 
Morfologia de la superfície 

Rugoses 

Catiòniques: càrrega superficial positiva 

Aniòniques: càrrega superficial negativa Càrrega superficial 

Neutres: càrrega superficial neutra 

 

2.5.6. Mòduls d’osmosi inversa 

En les aplicacions comercials més habituals, les membranes comentades 
anteriorment no treballen de manera aïllada sinó que es munten en sistemes de 
treball compactes per tal de mantenir-les fixes sota la pressió de treball. 

Aquests sistemes compactes són els mòduls d’osmosi inversa, i es poden 
segmentar en funció de la seva configuració, que al seu torn depèn del tipus de 
membrana que conté el mòdul. Els principals mòduls d’osmosi inversa són els 
mòduls de plaques, els mòduls tubulars, els mòduls de fibra buida i els mòduls 
en espiral. 

 

a) Mòduls de plaques 

Contenen membranes planes disposades paral·lelament una sobre l’altra. Les 
membranes estan suportades per llits porosos que deixen passar el permeat a 
l’altra banda de la membrana. L’estructura de muntatge més habitual és la 
esquematitzada en la figura següent: 
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Figura 10. Estructura d’una membrana de capa fina. 

L’alimentació es distribueix uniformement per les membranes a l’entrada del 
mòdul, de manera que totes les membranes treballen en paral·lel. Així mateix, 
els fluxos de permeat i de concentrat rebutjat es reuneixen mitjançant juntes 
col·lectores a les sortides del mòdul. 

El principal avantatge dels mòduls de plaques és la simplicitat del seu muntatge, 
així com la facilitat d’accés i recanvi de membranes deteriorades. 

Per contra, els inconvenients que presenten els mòduls de plaques són força 
importants. En primer lloc, la superfície activa total és relativament petita, 
aconseguint un rendiment massa baix. Aquest baix rendiment fa que per a 
tractar cabals importants siguin necessaris mòduls amb un elevat nombre de 
plaques, fet que implica mòduls excessivament voluminosos. Per tant, els mòduls 
de plaques només són útils per a instal·lacions de cabals reduïts, com pot ser la 
indústria alimentaria. 

Finalment, un inconvenient significatiu i més complex és la relativa facilitat amb 
què el repartiment de l’alimentació esdevé desigual entre les membranes. 
Qualsevol moviment en l’estructura, qualsevol efecte de la pressió sobre la 
distribució de les membranes i les estructures separadores provoca pèrdues de 
càrregues diferents entre les membranes i, per tant, el repartiment no equitatiu 
del cabal d’entrada, fent disminuir el rendiment global del mòdul. 

 

b) Mòduls tubulars 

Els mòduls tubulars consten de membranes tubulars instal·lades dins de suports 
per tal de resistir les pressions de treball. En aquests mòduls, el cabal 
d’alimentació flueix per l’interior de la membrana, mentre que el permeat passa 
a l’exterior d’aquesta, fluint a l’exterior del mòdul entre la membrana i el suport. 

Contràriament als mòduls de plaques, en els mòduls tubulars no s’apilen vàries 
membranes per a fer-les treballar en paral·lel. Per aquest motiu, el principal 
inconvenient que presenten és el baix grau d’empaquetament i, per tant, un baix 
rendiment del procés d’osmosi. 

En canvi, aquest mateix baix grau d’empaquetament significa també el principal 
avantatge dels mòduls tubulars, que és la facilitat d’accés i substitució de les 
membranes deteriorades. 

Els mòduls tubulars solen utilitzar-se per a tractar líquids amb un alt component 
de sòlids en suspensió, ja que el seu elevat diàmetre interior evita 
embussaments a la vegada que és molt senzill canviar les membranes brutes. 

 

 

Capa semipermeable Separador 

Flux d’alimentació 

Capa porosa 

Flux de permeat 
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c) Mòduls capil·lars 

Els mòduls capil·lars consisteixen en un feix de membranes de fibra buida per 
l’exterior de les quals circula el cabal d’alimentació, mentre que el permeat es 
recull en el seu interior. La seva estructura és força similar a la d’un 
bescanviador de calor, com es pot apreciar a la figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura d’un mòdul capil·lar. 

 

El cabal d’alimentació és bombejat a l’interior de la carcassa a alta pressió pel 
tub central, que el distribueix de manera radial entre totes les membranes. A 
dins de la carcassa, la solució a tractar entra en contacte amb l’exterior de les 
membranes semipermeables, on tenen la capa activa. En el cabal d’alimentació 
s’hi van concentrant les sals i altres contaminants fins que a la sortida de la 
carcassa s’obté el concentrat de rebuig. 

La carcassa del mòdul conté en el seu interior un elevat nombre de membranes 
capil·lars disposades en forma de “U”, amb els dos extrems de totes les 
membranes units en una junta col·lectora de resina epoxi que recull el flux de 
permeat procedent de l’interior de cada membrana. A continuació, el permeat 
passa a través d’una superfície porosa amb l’objectiu d’aconseguir un 
repartiment hidràulic uniforme. Des de la placa porosa, finalment,  el permeat és 
recollit en la sortida del mòdul. 

L’alt grau d’empaquetament de les membranes en els mòduls capil·lars fa que 
sigui molt fàcil que s’acumulin els sòlids en suspensió, que s’embrutin les 
membranes i que es produeixin embussos. Per això els mòduls de fibres buides 
només tenen aplicació en el camp de purificació d’aigua, on l’alimentació passa 
per un pre-tractament molt estricte. 
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d) Mòduls espirals 

Els mòduls espirals consisteixen en l’ensamblatge en espiral de vàries 
membranes planes al voltant d’un tub central. 

Les membranes s’instal·len en paquets similars als vistos en els mòduls de 
plaques, formats per una membrana plana doblegada per la meitat amb la capa 
activa a l’exterior i un suport porós al mig, obtenint per un conjunt sellat amb 
cola [membrana – suport porós – membrana]. 

Entre paquet i paquet s’hi instal·la un separador amb canals (malla quadriculada) 
per a fer-hi circular homogèniament el flux d’alimentació, que circula de manera 
axial al mòdul. El permeat flueix perpendicularment a l’alimentació, a través de 
la capa porosa que el condueix fins al col·lector central. 

Els paquets de membrana es van enrotllant concèntricament al voltant del tub 
central, que actua com a col·lector del permeat. Com ja s’ha comentat, el llit 
porós recull el permeat i el deriva al col·lector central, mentre que la malla 
separadora distribueix l’alimentació per tota la superfície de la membrana a 
l’hora que hi genera un règim turbulent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estructura d’un mòdul espiral. 

 

Els mòduls comercialitzats avui dia tenen diàmetres nominals definits i poden ser 
de 2,5, 4, 8 o 10 polzades. Un mòdul estàndard de 8” conté, generalment entre 
16 i 18 paquets de membrana enrotllats al voltant del tub central. 

1: Entrada alimentació  6: Coberta protectora  11: Llit porós 

2: Sortida concentrat  7: Junta estanca  12: Membrana 

3: Sortida permeat  8: Col·lector permeat  13 Separador 

4: Direcció flux alimentació 9: Separador   14: Unió entre membranes 

5: Direcció flux permeat 10: Membrana 
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Els mòduls espirals solen connectar-se en sèrie dins una mateixa carcassa, de 
manera que es poden trobar tubs amb fins a 7 mòduls espirals en el seu interior. 

Aquest tipus de mòdul presenta un nivell d’empaquetament molt més gran que 
els de plaques o els tubulars, tot i que no arriba al nivell dels mòduls capil·lars. 
En canvi, presenten un menor grau d’embrutament que els mòduls capil·lars, de 
manera que són una bona solució per a la major d’aplicacions. 

2.6. Problemes de les membranes d’osmosi 

Quan es filtra aigua per una membrana perfectament neta, l’única resistència 
que troba el flux d’aigua és la del material de la membrana. Però el pas continuat 
del flux d’alimentació, ric en contaminants dissolts i partícules en suspensió, per 
la superfície de la membrana provoca l’acumulació de material a la membrana i 
la conseqüent disminució del rendiment de la membrana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diferents tipus de resistències al pas de l’aigua en una 
membrana d’osmosi inversa. 

 

L’acumulació de materials en la membrana es pot dividir en tres fenòmens: 

 Fouling 

 Scaling 

 Biofouling 

2.6.1. Fouling 

El fouling és la deposició de matèria orgànica dins els porus o sobre la superfície 
de la membrana, provocant la ineficiència de la membrana i un important 
decrement del flux de permeat. El fouling també pot afectar seriosament la 
qualitat del permeat. 

L’eliminació de la capa dipositada en la membrana sol ser un procés dificultós, 
fins al punt que pot requerir una neteja amb productes químics o, en els casos 
més extrems, la substitució de la membrana. Es coneix com a fouling reversible 
el cas en què les partícules es puguin eliminar simplement invertint el flux de la 

Rm: resistència de la membrana 

Ra: resistència per creixement 

microbià 

Rpb: resistència per fouling en els 

porus 

Rc: resistència per precipitació 
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membrana o algun altre mètode físic. En canvi, el fouling irreversible correspon a 
unions fortes de les partícules amb la matriu de la membrana i, en cas de poder-
se eliminar, s’ha de fer mitjançant mètodes químics. 

Els factors que afecten directament el fouling de la membrana són els següents: 

 Propietats de la membrana, tals com tamany i distribució de porus, 
hidrofobicitat o bé el material amb què està feta. 

 Propietats de la solució, la concentració i naturalesa dels contaminants o 
bé la distribució del tamany de partícula. 

 Condicions d’operació, tals com pH, temperatura, cabal i pressió. 

Tot i que el fouling fa referència al concepte global de deposició, ja sigui per 
causes biològiques, orgàniques o inorgàniques, molt sovint s’utilitza el concepte 
per referir-se al fouling per matèria orgànica. 

El fouling es pot evitar amb agents químics i biocides addicionats a la solució a 
tractar. 

2.6.2. Scaling 

Es coneix amb l’anglicisme “scaling” el tipus de fouling degut la formació de 
precipitats en la interfície de la membrana amb l’aigua d’alimentació com a 
resultat de canvis físics o químics. Aquesta precipitació es deu generalment a la 
cristal·lització de sals, òxids i hidròxids dissolts o suspesos en la solució. 

Aquestes substàncies precipiten perquè en la superfície de la membrana, on té 
lloc el procés de retenció de sals, hi ha un increment temporal de la concentració 
de contaminant, ja que la partícula retinguda no es redissol de manera 
immediata, i quan ho fa augmenta la seva concentració i pot superar el seu límit 
de solubilitat. 

Les principals espècies químiques que presenten precipitació per scaling en 
aplicacions industrials són les següents: 

 Fosfats 

 Carbonat de calci 

 Sulfat de calci 

 Oxalat de calci 

 Sulfat de bari 

 Hidròxid de magnesi 

 Silicats 

 Òxids i hidròxids d’alumini 

 Aluminosilicats 

 Coure metàl·lic 
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2.6.3. Biofouling 

El biofouling fa referència a l’acumulació de microorganismes, plantes i algues a 
la interfície entre la membrana i el cabal d’aigua d’alimentació. 

El biofouling es pot dividir en microfouling i macrofouling. El microfouling és la 
formació i adhesió d’una capa bacteriològica i és el que es sol donar en 
membranes d’osmosi. En canvi, el macrofouling es refereix a la adhesió a la 
membrana d’organismes més grans, tals com musclos i algues marines, 
generalment en superfícies diferents de les membranes com poden ser les parets 
de vaixells. 

2.7. Índexs de precipitació i solubilitat 

2.7.1. Producte de solubilitat 

La solubilitat d’un compost en aigua és la quantitat màxima d’aquest compost 
que es pot dissoldre en aigua, i ve determinada pel producte de solubilitat. Una 
sal en solució es dissocia en els seus corresponents ions d’acord amb una reacció 
d’equilibri: 

 AxBy (s)                x A (aq) + y B (aq) (14) 

amb la corresponent constant d’equilibri K: 

 
AxBy

y
B

x
A

a
aaK 


                  (15) 

Aquest equilibri només es donarà en una solució saturada, de manera que les 
activitats que s’hi representen corresponen a la màxima concentració de cada un 
dels ions que es podrà trobar en la solució. Atès que l’activitat d’un sòlid és 1, el 
producte de solubilitat correspondrà al producte de les activitats dels ions en la 
solució saturada: 

 
y
B

x
Aps aaK                    (16) 

Per tant, el grau de saturació d’una solució (SL) es determinarà com el 
percentatge del producte d’activitat dels ions respecte el producte de solubilitat: 

 

 
ps

y
B

x
A

K
aaSL 

                   (17) 

Una solució estarà sotasaturada respecte una espècie si encara pot dissoldre més 
solut, o el que és el mateix, si el grau de saturació d’aquest solut és inferior a 
1,0. 

En assolir l’equilibri de precipitació, el grau de saturació serà sempre igual a 1,0. 
Si es segueix augmentant la concentració de solut en la solució per sobre del Kps, 
aquest ja no es dissociarà sinó que directament precipitarà en el sí de la solució. 
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En aquest últim cas, la solució estarà sobresaturada. Com més sobresaturada 
està una solució, més augmenta la força impulsora de la formació de cristalls de 
solut. 

2.7.2. Sòlids totals dissolts (TDS) 

L’índex de sòlids totals dissolts és la concentració total d’ions dissolts en la 
solució. S’expressa en unitats de conductivitat (µS/cm) o bé en ppm de NaCl o 
ppm de Na2SO4. 

2.7.3. Índex de Saturació de Langelier (LSI) 

L’índex de saturació de Langelier és un valor calculat que serveix per estimar el 
potencial escalant d’una solució. El LSI indica com actuaria la solució respecte el 
carbonat de calci, CaCO3, que s’utilitza com a referent per al comportament de la 
majoria de sals. 

L’índex de Langelier es basa en el pH de l’aigua, la seva duresa i la seva 
alcalinitat, per a calcular a quin pH precipitaria el carbonat de calci (pHs). El valor 
de l’índex de Langelier s’obté segons la fórmula: 

 spHpHLSI                    (18) 

El pH de la solució és conegut, i el pH de saturació (pHs) s’obté a partir de 
l’estudi de l’equilibri del carbonat: 

 aqaqaq COHHCO )()()( 2
33
                    (19) 

 saqaq CaCOCOCa )()()( 3
2
3

2  
                  (20) 

 saqaqaq CaCOHHCOCa )()()()( 33
2  

                  (21) 

amb les corresponents constants d’equilibri, Ka per a la reacció 18 i Kps per a la 
reacció 19. La relació entre aquestes constants dóna la constant K de la reacció 
20: 
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Fent-ne el logaritme i aïllant la concentració de protons de l’equació anterior 
s’obté l’expressió del -log[H+] en condicions d’equilibri, o el que és el mateix, el 
pH de saturació: 
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Els coeficients d’activitat de cada espècie iònica es poden calcular fàcilment i les 
constants Ksp i Ka són funció de la temperatura i estan tabulades: 
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Taula 7. Valors de les constants Ka i Ksp en funció de la temperatura. 

Temperatura (oC) Ka·1011 Ksp·109 

5 2,754 8,128 

10 3,236 7,080 

15 3,715 6,020 

20 4,169 5,248 

25 4,477 4,571 

40 6,026 3,090 

 

Del valor de l’índex LSI se’n desprenen un seguit d’interpretacions relatives a la 
capacitat de provocar incrustacions d’una solució i del seu poder corrosiu: 

a) Si el LSI és inferior a 0, la solució està sotasaturada respecte el carbonat, 
de manera que la solució tindrà fins i tot tendència a dissoldre el carbonat 
de calci present en la instal·lació. 

b) Si el LSI és igual a 0, la solució es considera neutra des d’un punt de vista 
de formació de precipitats. 

c) Si el LSI és superior a 0, la solució està sobresaturada en carbonat de calci 
i tindrà tendència a precipitar. 

 

1. Si el LSI està entre -2,5 i -0,5, la solució tindrà un important poder corrosiu. 

2. Si el LSI està entre -0,5 i 0, la solució serà lleugerament corrosiva però sense 
precipitacions. 

3. Si el LSI està entre 0 i 0,5, la solució tindrà una petita tendència a precipitar i 
serà lleugerament corrosiva. 

4. Si el LSI està entre 0,5 i 2,5, la solució no serà corrosiva però tendirà a 
formar importants precipitats. 

 

Un valor considerat òptim per a l’índex de Langelier d’una solució és -0,2. 
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2.7.4. Índex de Saturació de Stiff Davis (SDSI) 

L’índex de saturació d’Stiff-Davis es basa en els mateixos principis que l’índex de 
Langelier, però intenta solucionar algunes de les limitacions d’aquest en els casos 
de solucions amb un elevat índex de sòlids dissolts totals. En aquestes solucions, 
l’efecte de l’ió comú és significativament important, i l’índex LSI no el té en 
compte. 

Per a calcular el pHs en l’índex de Stiff-Davis s’utilitza una modificació empírica 
que provoca desviacions de l’índex SDSI d’una solució respecte l’índex LSI de la 
mateixa solució. Aquesta desviació serà més gran com major sigui la força iònica 
de la solució, és a dir, com més quantitat de sòlids dissolts hi hagi.
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CAPÍTOL 3: 

DESCRIPCIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS 

En el capítol 3 s’expliquen les particularitats de la solució escollida per al cas 
d’estudi de la planta farmacèutica. L’aplicació escollida consisteix en una planta 
compacta d’osmosi inversa en dos passos, sanititzable per temperatura i amb un 
exhaustiu sistema de control en procés. 

A continuació es tracta amb detall cada pas del procés, mantenint al marge els 
càlculs de disseny, detallats en el capítol 4. 

3.1. Matèries primes 

3.1.1. Hipoclorit de sodi 

Durant el procés de pretractrament de l’aigua d’alimentació hi ha dues etapes de 
cloració. En aquestes etapes s’utilitza hipoclorit de sodi al 15% que té unes grans 
propietats desinfectants gràcies a la seva alta capacitat oxidant, deguda a l’estat 
d’oxidació +1 del clor. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estructura d’una molècula d’hipoclorit de sodi. 
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L’hipoclorit sòdic, NaClO, en una solució al 15% és corrosiu i s’ha 
d’emmagatzemar aïllat d’àcids, ja que esdevé inestable a pH àcid, i fins i tot 
allibera Cl2 si hi ha presència d’ions Cl-. 

En termes de desinfecció es parla de clor residual, ja que en un inici, l’hipoclorit 
reacciona amb compostos inorgànics (ferro, manganès...) i els redueix abans 
d’actuar sobre els microorganismes. 

El mecanisme d’acció desinfectant de l’hipoclorit de sodi es deu a l’efecte de 
l’àcid hipoclorós que es gener en entrar l’hipoclorit en contacte amb l’aigua: 

 aqaqaq NaOHHClOOHNaClO )()()( 2                    (24) 

L’àcid hipoclorós, a diferència de l’ió hipoclorit ClO-, pot penetrar la membrana 
cel·lular ja que és neutre. Aleshores l’àcid hipoclorós actua provocant un 
esgotament dels nucleòtids d’adenina que resulta en una disfunció metabòlica, 
així com també actua inhibint la replicació de l’ADN.  

3.1.2. Antiincrustant 

L’additiu antiincrustant utilitzat és el Hydrex 4103 Antiscale, comercialitzat per la 
casa Veolia  Water Systems. 

Aquest reactiu, que es presenta com un líquid clar, incolor o groc pàl·lid, amb 
una densitat relativa d’1,20 i un pH entre 10 i 11. Presenta l’avantatge de no ser 
tòxic, de manera que és òptim per a aplicacions d’aigua potable o, com el cas en 
estudi, per a aplicacions encara més crítiques com és l’aigua purificada. 

Consistent en una mescla de fosfonats, l’Hydrex 4103 és especialment útil per a 
evitar l’aparició d’incrustacions de sulfats i carbonats. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura d’un fosfonat. 

 

En la figura anterior, els substituents Rn representen diferents grups alquil o aril. 
El fosfonat més comú en aquesta mescla és l’hexametafosfat de sodi (HMP), 
d’estructura cristal·lina cilíndrica amb fórmula molecular (NaPO3)6. 

La solució de reactiu antiincrustant s’ha de renovar com a mínim un cop cada 
setmana, ja que en contacte amb l’aire es converteix en ortofosfat, sense 
propietats antiincrustants. 
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3.1.3. Bisulfit de sodi 

Com a pas previ a l’entrada de l’aigua al mòdul d’osmosi, aquesta es tracta amb 
bisulfit de sodi, NaHSO3, per tal d’eliminar el clor lliure residual que ha quedat en 
l’aigua com a excés del procés de cloració. La solució de bisulfit de sodi és una 
solució clara, incolora o lleugerament groga, amb un olor distintiva i un pH 
lleugerament àcid. 

El bisulfit utilitzat és una solució al 40% en aigua, que finalment es dilueix a 50 
litres amb aigua en el dipòsit de dosificació. El mecanisme d’eliminació del clor 
residual mitjançant bisulfit de sodi es detalla en l’apartat corresponent a la 
decloració. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estructura d’una molècula de bisulfit de sodi. 

Com a reactiu comercial s’utilitzarà el bisulfit de sodi Hydrex 4301 Reducer, de la 
casa Veolia Water Systems. 

3.1.4. Hidròxid de sodi 

L’aigua tractada en el primer mòdul d’osmosi es tracta abans d’entrar al segon 
mòdul amb una solució d’hidròxid de sodi al 30% per tal d’eliminar el diòxid de 
carboni dissolt i que ha passat a través de la membrana. 

L’hidròxid de sodi, NaOH, és una base metàlica forta, corrosiva i altament 
higroscòpica. És altament soluble en aigua, generant una reacció de dissolució 
exotèrmica. 

L’eliminació del diòxid de carboni té lloc segons la reacció: 

 OHCONaCONaOH 23222                    (25) 

L’hidròxid de sodi es dosifica mantenint entre 7 i 7,5 el pH d’entrada al segon 
mòdul d’osmosi inversa. 

3.1.5. Aigua de xarxa 

L’aigua de xarxa que abasteix la planta MP prové de la xarxa d’aigua potable de 
la zona de Sant Cugat del Vallès, que rep aigua procedent tant de la conca 
hidrogràfica del Ter com de la conca hidrogràfica del Llobregat. En la major part 
de l’any l’aigua procedeix íntegrament de la conca del Ter, amb uns paràmetres 
que es poden considerar força bons tant de conductivitat com de duresa. Durant 
l’estiu, en canvi, l’aigua d’entrada arriba procedent en major part de la conca del 
Llobregat, amb un nivell de contaminació en general més elevat. 

Per al cas en estudi es considerarà la pitjor opció en quant a conductivitat i 
duresa de l’aigua de xarxa. 
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D’acord amb el Reial Decret 140/2003 de Criteris Sanitaris de Qualitat d’aigua de 
Consum Humà, l’aigua de xarxa arribarà sempre amb els següents paràmetres 
mínims: 

 Conductivitat: <3500 µS/cm 

 Duresa:  <65 ºF 

 pH: >6,5 i <9 (en condicions normals es troba 
aproximadament a 7,8) 

3.2. Especificacions de l’aigua purificada 
L’aigua resultant del procés de purificació en la nova planta haurà de complir els 
requeriments d’aigua purificada segons Farmacopea Europea (EPh) i Farmacopea 
Americana (USP). 

Actualment, amb les edicions EPh 5th edition i USP 30 en vigor, les 
especificacions a complir són les següents: 

 Conductivitat: <1,3 µS/cm a 25ºC 

 TOC:   ≤500 ppb 

 Bacteris:  <100 ufc/ml 

 Nitrats  <0,2 ppb 

 Metalls pesats <0,1 ppb 

Tot i aquests límits, la planta instal·lada està preparada per mantenir el nivell 
d’exigència de les instal·lacions actuals a la Planta MP, establert en els següents 
valors com a límits d’alerta: 

 Conductivitat: <0,3 µS/cm a 25ºC 

 TOC:   <100 ppb 

 Bacteris:  <20 UFC/ml 

 Endotoxines  <250 UI/ml 

A nivell de productivitat, cal recordar que el cabal nominal de la planta és de 8 
m3/h i el seu cabal mínim de treball és de 4 m3/h. En rutina es treballarà a 
aquest cabal mínim. 

3.3. Diagrama del procés 
Els passos seguits en la purificació d’aigua per a la planta farmacèutica són els 
resumits en el diagrama de la pàgina següent. En ell s’hi poden apreciar els 
diversos pretractaments in-situ, és a dir, immediatament previs a l’entrada de 
l’alimentació en els mòduls de membranes. Cal recordar que l’aigua ja arriba a 
aquests pretractaments in-situ procedent de dues etapes de filtració per sílex-
antracita i cloració amb hipoclorit sòdic. 
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També es important destacar la possibilitat de desdoblar la planta en una segona 
línia d’osmosi inversa i posterior electrodesionització que li permetria treballar al 
100% del cabal nominal (8 m3/h). Aquesta segona línia no entra en 
funcionament des de l’inici ja que respon a les previsions de creixement de la 
planta farmacèutica. 

El diagrama del procés posa de manifest la principal característica del sistema 
Orion: tot el procés de purificació està concentrat en un en un sol sistema 
compacte prevalidat pel proveïdor, assolint uns nivells d’excel·lència únics tant 
pel que fa a optimització d’espai i recursos com pel que fa a rendiment i qualitat 
de l’aigua obtinguda. 

A més a més, en destaca un altre tret diferencial, com és la sanitització 
específica del filtre previ a l’osmosi, amb el conseqüent estalvi energètic que 
suposa poder sanititzar selectivament el punt crític de creixement microbiològic. 
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Figura 17. Diagrama de les instal·lacions del cas d’estudi. 
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3.4. Punts de presa de mostra 
Es defineixen una sèrie de punts en què es disposarà un sistema per a prendre 
mostra en continu. Aquests punts són, referits a l’esquema anterior, els 
següents: 

 Entrada de la planta purificadora 

 Immediatament després de l’addició d’antiincrustant 

 Sortida del dipòsit de ruptura 

 Sortida del filtre previ 

 Entrada del primer mòdul d’osmosi inversa 

 Pas entre els dos mòduls d’osmosi inversa 

 Sortida del segon mòdul d’osmosi inversa 

 Sortida del cabal de rebuig d’osmosi inversa 

 Sortida del permeat d’electrodesionització 

 Sortida del tractament Ultravioleta  

3.5. Resum del procés de purificació 
En el procés de purificació, l’aigua de subministrament procedent del procés de 
pretractament explicat en l’apartat 1.3 serà sotmesa a les següents etapes: 

1. Dipòsit de ruptura 

2. Decloració per bisulfit de sodi 

3. Addició d’antiincrustant 

4. Prefiltració 

5. Doble etapa d’osmosi inversa 

6. Correcció del pH entre etapes d’osmosi 

7. Electrodesionització 

8. Radiació ultravioleta 

Per poder assegurar que els valors microbiològics es mantenen dins dels límits 
desitjats, la planta haurà d’estar en funcionament continu, ja sigui en producció 
o en recirculació. A més a més, com a mesura preventiva, la planta serà 
sanititzable per circulació d’aigua a 80ºC. 

El procés està completament monitoritzat a través de manòmetres, punts de 
presa de mostra i analitzadors en continu de paràmetres com el TOC, el pH, la 
conductivitat o el potencial redox repartits per tota la planta. 
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Tota la potencia, control i automatització de la planta estan distribuïts en un 
quadre de control ubicat en el bastidor de la planta. L’alimentació del quadre és 
de 380 volts trifàsica alterna a 50 Hz, amb neutre i presa de terra. 

La planta purificadora consta de dues fases de tractament, però en condicions 
normals serà suficient treballar amb la primera fase, tant per la qualitat de 
l’aigua obtinguda com per la quantitat necessària a purificar. 

3.6. Dipòsit de ruptura 
Aquest dipòsit intermedi d’aigua estarà construït en acer inoxidable 316L i tindrà 
una capacitat de 800 litres. Les seves funcions dins el sistema de purificació 
seran les següents: 

 Condicionament del cabal i la pressió d’entrada: disposar d’un remanent 
d’aigua pretractada permet alimentar el sistema mitjançant una bomba 
impulsora tot evitant fluctuacions de cabal i pressió. 

 Permetre el funcionament del sistema en mode de recirculació, evitant 
parades prolongades amb el conseqüent estancament d’aigua i posterior 
creixement microbiològic. 

 Aprofitar el cabal de concentrat (rebuig) de la segona etapa d’osmosi i de 
l’etapa d’electrodesionització com a aigua d’alimentació. També s’hi 
recircularà l’aigua purificada si el dipòsit final està ple. 

 Mitjançant un sistema de mànegues i vàlvules, actuar com a dipòsit 
auxiliar en processos de neteja i sanitització. 

El dipòsit comptarà amb un sistema automàtic per omplir-se, amb una vàlvula 
pneumàtica d’entrada que s’obrirà per donar pas a aigua filtrada quan el nivell 
sigui inferior al nivell de consigna i es tancarà quan aquest nivell s’hagi superat. 

Quan s’obri la vàlvula d’entrada al dipòsit de ruptura automàticament també 
s’obrirà la vàlvula de dosificació d’antiincrustant  per evitar incrustacions de calci 
i magnesi.  

3.7. Decloració 
La decloració de l’aigua de subministrament és un pas crític, ja que l’aigua que 
abasteix la planta de producció farmacèutica arriba ja clorada, i es torna a clorar 
repetides vegades per eliminar-ne qualsevol microorganisme. Atès que les 
membranes de l’etapa d’osmosi són de poliamida, no toleren el clor lliure en 
continu en concentracions superiors a 0,1 ppm. Per tant, cal neutralitzar el clor 
afegit abans de poder procedir a l’osmosi. 

Per a realitzar aquesta neutralització s’utilitza bisulfit de sodi, Na2S2O5, injectat al 
circuit d’aigua a través d’una bomba de membrana a raó d’1,5 ppm per cada 1 
ppm de clor lliure. La bomba s’alimentarà d’un dipòsit de 50 litres de bisulfit, que 
s’omplirà amb 25 litres de bisulfit al 40% i 25 litres d’aigua purificada. 

Les reaccions que tenen lloc en la reducció del HClO a Cl- amb bisulfit són les 
següents: 
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 32522 2NaHSOOHOSNa                    (25) 

 HClNaHSOHClONaHSO  43                   (26) 

El procés es controla des del quadre de control mitjançant un analitzador de 
redox en continu que permet monitoritzar el potencial redox. S’ha determinat 
que 0,1 ppm de clor lliure equival a un potencial de 400 mV, de manera que 
aquest valor és el que s’estableix com a límit. Si l’analitzador detecta valors 
superiors, la planta atura la purificació d’aigua i activa l’alarma. Els valors típics 
durant el funcionament normal s’estimen al voltant de 350 mV, si bé poden 
variar ja que depenen de la temperatura, el pH i el contingut d’oxidants de 
l’aigua (paràmetres que, per altra banda, estan també controlats). 

3.8. Addició d’antiincrustant 
L’addició del reactiu antiincrustant o antiscalant, té lloc en el dipòsit de ruptura 
que hi ha a l’entrada de la planta purificadora, després de la decloració, ja que el 
reactiu antiincrustant és sensible al clor residual. L’antiincrustant es disposa en 
un dispòsit de 50 litres des d’on s’afegeix al cabal d’alimentació amb una bomba 
dosificadora a raó de 0,25 l/h aproximadament. 

Amb la dosificació del reactiu antiincrustant s’aconsegueix eliminar de l’aigua 
d’alimentació els ions calci, magnesi i sulfats, tot evitant així l’aparició de 
precipitats insolubles per inhibició del creixement de cristalls. 

3.9. Prefiltració 
Per evitar que l’aigua de subministrament contingui matèria en dissolució que 
pugui provocar un embussament de les membranes d’osmosi es col·loquen uns 
filtres immediatament previs a l’entrada als mòduls d’osmosi inversa. 

El filtre utilitzat és el model Sartofine PP 5580703W3 de la casa Sartorius, fet de 
múltiples capes de polipropilè de 30” de longitud i d’1 m de porus nominal. 
L’equip de filtració consta d’onze filtres muntats en una carcassa d’acer 
inoxidable 316L. D’aquests 11 filtres, 5 estan tapats en el funcionament a 4m3/h. 

Aquests filtres són cartutxos filtrants en profunditat, i com que són no 
recuperables, s’han de renovar quan la pèrdua de càrrega entre l’entrada i la 
sortida sigui superior a 1 Kg/cm2. Aquesta pèrdua de càrrega es controla amb 
dos manòmetres instal·lats en la línia a l’entrada i a la sortida de la carcassa dels 
cartutxos filtrants. 

De totes maneres, per tal d’assegurar un bon manteniment s’estableix una 
freqüència màxima d’un mes per canviar els filtres. 

Un dels punts més importants de la planta instal·lada i que fan que es consideri 
un producte pioner en l’state-of-the-art de l’osmosi inversa és la possibilitat de 
sanititzar amb aigua calenta a 80ºC només el prefiltre. En condicions normals, 
les plantes d’osmosi inversa es sanititzen per circulació d’aigua a alta 
temperatura per tot el sistema. Mantenir aquesta aigua a la temperatura suposa 
un consum important d’energia, així com bombejar-la a través de les membranes 
d’osmosi. 
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Durant l’estudi de solucions aplicables i gràcies a experiència prèvia, es va 
identificar com a punt crític de contaminació microbiològica el filtre previ als 
mòduls d’osmosi. Per aquest motiu s’ha dissenyat aquesta nova configuració que 
permet sanititzar exclusivament l’etapa de filtració prèvia, fet que significa un 
més que considerable estalvi d’aigua i d’energia. 

3.10. Bescanviador de calor 
El sistema ha de ser capaç de mantenir constant la temperatura de l’aigua 
d’entrada als mòduls d’osmosi inversa per tal d’evitar pèrdues de rendiment i 
variacions de cabal de permeat obtingut. 

Per a garantir aquesta constància de la temperatura de l’aigua, fixada en una 
temperatura de consigna a 20 ºC, s’instal·larà un bescanviador de calor 
multitubular just abans de l’entrada de l’etapa d’osmosi inversa. El bescanviador 
també ha de servir per escalfar l’aigua a 80ºC i refredar-la altre cop a 20ºC en 
els processos de neteja i sanitització. 

Els tubs seran corrugats per a aconseguir una major eficiència en l’intercanvi de 
temperatura, ja que el temps d’escalfament i refredament serà sempre inferior a 
30 minuts. 

El bescanviador escollit és de la marca HRS Spiratube, model MI-12 64/18 2.0 
304/316L H. Les característiques del model venen implícites en el nom: 

 MI fa referència a les característiques mecàniques 

 12 indica el nombre de tubs interiors 

 64 és el diàmetre nominal exterior en mm de la camisa 

 18 és el diàmetre exterior nominal en mm dels tubs interns 

 2.0 indica la longitud nominal en metres del tub 

 304 és el codi del material dels components del costat de la camisa 

 316L és el codi del material dels components del costat del tub 

 H indica la corrugació utilitzada en el tub, en aquest cas, tipus Hard. 

 

Figura 18a. Tipus de 
corrugació. 

 

Figura 18b. Efecte de la 
corrugació dels tubs.. 
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3.11. Osmosi inversa (Doble etapa) 
L’aigua de subministrament es sotmet a una doble etapa d’osmosi inversa. La 
seva funció és separar els contaminants de l’aigua, generant aigua desionitzada 
de baix contingut en sals inorgàniques, matèria orgànica i bacteris. La capacitat 
de retenció del sistema és, en funció de la naturalesa del contaminant, la 
següent: 

 Ions monovalents   >95% 

 Ions polivalents   >98% 

 Partícules sòlides   >99% 

 Bacteris    >99% 

 Matèria orgànica (>300MW) >99% 

 

Tot el sistema d’osmosi s’instal·larà sobre un bastidor que contindrà la carcassa 
d’acer inoxidable 316L per als filtres, el grup de bombeig d’alta pressió, el 
bescanviador multitubular, la caixa de pressió d’acer inoxidable 316L per als 
mòduls de membranes, les pròpies membranes d’osmosi inversa i el quadre de 
comandament de la instrumentació de control. 

L’objectiu del sistema d’osmosi serà realitzar una primera fase de desionització 
en la que es retinguin el 96-98% del contingut salí present en l’aigua 
d’alimentació.  

Una bomba multicel·lular centrífuga d’acer inoxidable 316L impulsarà el cabal 
d’entrada cap al mòdul de la primera etapa d’osmosi, amb una pressió 
aproximada de 18 Kg/cm2. 

La primera etapa d’osmosi consta d’un mòdul espiral amb 5 membranes de 
poliamida de 8” (amb la segona fase en marxa, la primera etapa constarà de dos 
mòduls de 5 membranes cada un). Aquesta etapa tindrà un rendiment proper al 
70%, amb un 30% del cabal d’alimentació que es rebutjarà cap a drenatge. 

El permeat de la primera etapa serà l’alimentació de la segona, mitjançant una 
segona bomba multicel·lular centrífuga d’acer inoxidable 316L que bombejarà 
aquest cabal a una pressió aproximada de 16 kg/cm2. 

La segona etapa d’osmosi consta d’un mòdul espiral amb 4 membranes de 
poliamida de 8” (amb la segona fase en marxa, constarà de dos mòduls amb 3 i 
4 membranes respectivament). Aquesta etapa tindrà un rendiment aproximat del 
85 %, amb un 15% del cabal d’alimentació recirculat al dipòsit de ruptura inicial. 

Entre els dos mòduls d’osmosi inversa té lloc una addició d’hidròxid de sodi per 
tal de minimitzar el contingut de CO2 dissolt que hagi pogut passar la primera 
etapa d’osmosi i regular el pH d’entrada al segon mòdul. Aquesta addició es 
realitza des d’un dipòsit de 50 litres i mitjançant un sistema dosificador format 
per una sonda de pH i una bomba dosificadora a raó d’aproximadament 0,6 l/h. 
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3.11.1. Membrana d’osmosi inversa 

Les membranes utilitzades en els mòduls d’osmosi són del model HSRO390FF de 
la marca FilmTec Corporation (Dow Chemical Company), fabricades amb làmines 
de capa fina de poliamida, de manera que la tolerància al clor lliure és inferior a 
0,1 ppm.  Les lletres HS del nom del model indiquen que la membrana és 
resistent a la sanitització amb aigua calenta (Heat Sanitization). 

La membrana HSRO390FF té unes dimensions de 40” de llarg per 7,9” de 
dipametre extern i 1,13” de diàmetre intern (1016, 200 i 28,6 mm 
respectivament) i una superfície activa de 36 m2. Per a obtenir un rendiment 
adequat l’aigua d’alimentació ha de tenir un SDI inferior a 5. 

Permet un flux de permeat de fins a 9000 m3/dia amb un rebuig de sals del 
99,5%. Aquests paràmetres estan calculats sobre una base d’aigua d’alimentació 
amb 2000 g/l de NaCl i una pressió de treball de 10 bars. La pressió màxima a 
què es pot sotmetre la membrana pot ser de fins a 41 bars, amb una caiguda 
màxima de pressió d’1,0 bar, i en condicions de treball en continu la membrana 
tolera un pH entre 2 i 11. 

La temperatura de treball pot arribar fins a 45ºC, tot i que per a processos en 
continu a pH superior a 10, la temperatura no pot excedir els 35ºC. Per al procés 
de sanitització, tractat amb detall en l’apartat corresponent, la temperatura és de 
85ºC. 

Les membranes requereixen un condicionament previ al seu ús. El procediment 
de condicionament aconsellat pel proveïdor és el següent: 

1. Esbandir (amb sortida al cabal de rebuig) amb aigua de qualitat adequada a 
baixa pressió i baix flux de permeat. 

2. Recircular aigua tèbia (fins a uns 45ºC com a màxim) i a molt baixa pressió 
(fins a un màxim de 3 bars i una pressió transmembrana de menys d’1,7 
bar). 

3. Introduir aigua calenta al sistema per arribar als 80ºC. 

4. Mantenir la pressió transmembrana per sota els 1,7 bars mentre es manté la 
temperatura a 80ºC durant 60-90 minuts. 

5. Deixar refredar el sistema fins als 45ºC. 

6. Esbandir amb aigua de qualitat adequada a molt baixa pressió (fins a un 
màxim de 3 bars i una pressió transmembrana de menys d’1,7 bar). 

Cal destacar també una sèrie de precaucions a tenir en compte per al correcte 
manteniment de la membrana: 

 Evitar canvis bruscos de pressió i velocitat del flux d’entrada. 

 Evitar contrapressió del permeat. 

 Descartar el permeat obtingut durant la primera hora de funcionament 
després d’una parada. 

 Mantenir sempre humits tots els elements de la membrana. 
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 No permetre caigudes de pressió superiors a 4,1 bars en tot el conjunt 
modular. 

3.12. Electrodesionització 

3.12.1. Fonament del procés d’electrodesionització 

L’electrodesionització en continu (CEDI) es un procés que utilitza una 
combinació de membranes d’intercanvi iònic, resines d’intercanvi iònic i un 
camp elèctric de corrent contínua per a desionitzar l’aigua. Els dissenys 
estàndard per a obtenir aigua purificada, aigua per a injectables i aigua d’alta 
puresa utilitzen una combinació d’osmosis inversa i electrodesionització en 
continu. Amb aquest disseny el procés CEDI pot produir aigua amb 
concentracions de ions específics properes o inferiors als límits de detecció. 

L’electrodesionització va ser descrita per Kollsman l’any 1957, però no va ser 
fins el 1987 quan es va introduir en els processos de producció d’aigua d’alta 
puresa en les indústries farmacèutiques, microelectrònica i en la producció 
d’energia en calderes d’alta pressió. 

El tractament amb mòduls electrodesionitzadors substitueix el procés 
d’intercanvi iònic basat en llits barrejats de resines catiòniques i aniòniques. 
Aquesta substitució permet evitar l’emmagatzematge i manipulació dels 
agents químics regeneradors de les membranes, que presenten sovint 
característiques perilloses per a la salut i el medi ambient. 

Durant l’última dècada s’ha optimitzat el procés d’electrodesionització de 
manera que se n’ha millorat sensiblement el rendiment, s’ha reduït els costos 
de materials i manteniment així com el volum dels mòduls i s’ha perfeccionat 
el disseny per a permetre la necessària sanitització amb aigua a 80ºC. 

En el procés d’electrodesionització en continu hi intervenen una petita 
quantitat de resines d’intercanvi iònic, membranes semipermeables 
aniòniques i catiòniques alternades i una corrent elèctrica contínua entre un 
càtode i un ànode. 

L’aigua, generalment procedent d’una etapa d’osmosi inversa, passa a través 
del mòdul on les resines d’intercanvi iònic alliberen protons i hidroxils i 
retenen els ions presents en l’aigua. Aleshores, degut al potencial elèctric 
aplicat, es provoca la migració dels ions, ja que els cations són atrets cap al 
càtode i els ànions cap a l’ànode. El pas dels cations i anions està limitat per 
les membranes catiòniques i aniòniques, provocant que els ions es vagin 
acumulant en les cel·les del concentrat mentre que l’aigua desionitzada 
circula per les cel·les de producte. 

La concentració d’ions en l’aigua és molt més baixa en la part inferior del 
compartiment de producte, de manera que l’aigua és desionitzada en les 
zones d’alt voltatge i els protons i ions hidroxil formats serveixen per 
regenerar les membranes catiòniques i aniòniques in situ, permetent el 
treball en continu. 
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Figura 19. Disseny bàsic de l’electrodesionització en continu. 

La migració dels cations i els anions en els compartiments de concentrat i de 
producte es mostren amb major detall en les figures següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Migració d’ions cap al concentrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Migració dels ions en la cel·la de producte. 
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L’equip d’electrodesionització en continu representa l’última etapa del procés de 
desionització de l’aigua del sistema. L’objectiu d’aquesta etapa és retenir els pocs 
ions que han passat a través de l’equip d’osmosi i donar així la qualitat 
necessària a l’aigua per a poder produir ampolles injectables i xarops. Es 
disposarà de dos mòduls de resines d’intercanvi iònic, cada un amb la seva 
pròpia font d’alimentació, que permetran el treball en continu, ja que un 
treballarà mentre l’altre es regenera. 

Un mòdul CEDI conté una sèrie de compartiments de producte i de concentrat  
com els explicats anteriorment separats per una membrana selectiva i en una 
seqüència alternada de manera que cada compartiment de producte és adjacent 
a dos compartiments de concentrat i a l’inrevés. 

Les membranes selectives que separen els compartiments estan instal·lades 
també en una seqüència de permeabilitat alternada, amb la membrana aniònica 
adjacent a l’ànode i la catiònica adjacent al càtode. Així s’aconsegueix que els 
anions es desplacin selectivament en direcció a l’ànode mentre que els cations ho 
fan cap al càtode gràcies a la diferència de potencial. 

L’aigua d’alimentació entra al mòdul canalitzada en dos corrents diferents: la 
major part entra per les cel·les de producte, mentre que una petita part circula 
per les cel·les de concentrat i s’utilitza per a acumular i eliminar els ions 
desplaçats del cabal de producte. Aquesta aigua que acumula els ions és 
rebutjada a la sortida del mòdul. 

A més a més, a mesura que l’aigua va recorrent el mòdul va entrant també en 
contacte amb les resines d’intercanvi iònic, que intercanvien els ions 
contaminants per protons i hidroxils. Simultàniament, el potencial elèctric 
desplaça els ions i els fa passar a través de les membranes selectives, dirigint-los 
al cabal de concentrat. Un cop allí, la següent membrana catònica s’interposa al 
pas dels anions i la aniònica al pas dels cations, de manera que ambdós són 
retinguts en el compartiment de concentrat. 

Finalment, cal destacar que el potencial elèctric generat serveix també per a 
regenerar les resines d’intercanvi iònic, fet que permet treballar en continu sense 
necessitar aturades per a regeneració de les resines. 

3.12.2. Mòduls d’electrodesionització 

L’equip instal·lat consta de dos mòduls USF-LXM30H-3 de la marca IonPure, 
regenerats elèctricament i sanititzables a 80ºC treballant en paral·lel. Aquest 
model es presenta amb cabalímetres per als fluxos de concentrat i de producte i 
un conductivímetre amb set-point. 

L’aigua d’alimentació dels mòduls CEDI ha de complir les següents condicions: 

 Temperatura entre 5 i 45 ºC 

 Conductivitat màxima: 40µS/cm 

 Clor total màxim: 0,02 ppm 

 pH entre 4 i 11 

 TOC màxim: 0,5 ppm 

 Duresa total màxima: 1 ppm de CaCO3 
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Les dimensions de cada un dels dos mòduls instal·lats són 60,5 cm d’alçada, 32 
cm de profunditat i 68,5 cm de longitud, amb un pes de 104,5 kg. 

El rang de cabal de producte acceptable va des de 1700 a 5100 l/h per a cada un 
dels dos mòduls instal·lats, amb un cabal nominal de 1500 l/h i una conversió del 
85%. 

Els cabals previstos per a cada unitat són els següents: 

1ª fase de producció (cabal global = 4000 l/h) 

 Cabal de producte: 2000 l/h 

 Cabal de concentrat: 353 l/h 

2ª fase de producció (cabal global = 8000 l/h) 

 Cabal de producte: 4000 l/h 

 Cabal de concentrat: 706 l/h 

3.13. Tractament amb radiació Ultravioleta 
Per tal de garantir la qualitat microbiològica de l’aigua, a la sortida del CEDI s’hi 
instal·larà un equip ultravioleta per a tractar l’aigua amb radiació ultravioleta de 
254 nm de longitud d’ona. Amb aquest equip s’eliminarà un 99% de bacteris. 

L’aigua penetra a la cambra d’esterilització a través d’un connector d’acer 
inoxidable 316L. La cambra conté un tub de quars amb una làmpada de vapor de 
mercuri a baixa pressió com a font dels rajos UV. L’aigua circula a través del tub 
de quars, on uns baffles li creen turbulències per evitar canalitzacions i zones 
d’ombra on no arribi la radiació. 

L’equip disposa d’una sonda de temperatura que interromp el funcionament de 
l’equip quan l’aigua que hi circula supera els 49ºC. Així mateix, l’equip també 
disposa d’un sensor de radiació amb set-point per a verificar la potència 
d’emissió i l’estat de degradació de la làmpada. Quan el valor de potència emesa 
és inferior al set-point s’activa una alarma per a avisar de la necessitat de 
substitució de la làmpada. 

El valor d’emissió de la làmpada correspon a l’interval entre el 50% i el 100% de 
la potència inicial de la làmpada. El sensor de radiació s’ajusta al valor de 100% 
quan s’instal·len làmpades noves i es reajusta a les 400 hores de funcionament. 
Si en algun moment s’assoleix un valor inferior al 50% d’aquest valor, caldrà 
reposar la làmpada. 

L’equip instal·lat és de la marca Aquafine, model CSL-4R amb sensor d’intensitat 
S-254 que emet una dosi de radiació UV superior a 30000 uWs/cm2. 

3.14. Instrumentació 

3.14.1. Bombes d’impulsió 

Les bombes d’alta pressió són les encarregades d’impulsar l’aigua a través de les 
membranes d’osmosi inversa. Estan construïdes en acer inoxidable 316L i són de 
tipus multietapa vertical i estan protegides per un presostat per evitar-ne el 
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funcionament sense aigua. Totes les bombes d’alta pressió incorporen un 
variador de freqüència. 

Les bombes instal·lades són de la marca Grundfoss, sanitàries i totes construïdes 
en acer inoxidable 316L, amb unions de tipus clamp amb juntes d’EPDM. La 
bomba instal·lada a la sortida del dipòsit de ruptura serà del model CRN-15-3. La 
bomba instal·lada a l’entrada de l’equip d’osmosi per a la primera fase correspon 
al model CRNE15-17, mentre que la de la segona fase correspon al model 
CRNE32-12. 

Les bombes dosificadores de reactius formen part, en la majoria de casos, d’un 
conjunt de dosificació. S’instal·laran bombes de la marca Prominent, amb els 
models indicats en la llista de materials detallada en el pressupost. 

3.14.2. Vàlvules 

Les vàlvules anteriors a l’osmosi s’instal·laran de la marca GEMÜ amb actuadors 
pneumàtics i fins a 6 bars d’aire comprimit. Les unions seran per soldadura 
orbital o bé de tipus clamp amb juntes d’EDPM. 

A partir de l’etapa d’osmosi inversa, les vàlvules que s’instal·laran seran com les 
anteriors (també de la marca GEMÜ) però, per poder complir les regulacions de 
la indústria farmacèutica, seran vàlvules de membrana construïdes en acer 
inoxidable 316L. 

3.14.3. Canonades 

Les canonades utilitzades per a transportar els serveis com vapor industrial o 
aigua de refrigeració, així com les canonades instal·lades abans de l’etapa 
d’osmosi inversa, seran d’acer inoxidable 304 (no és necessari el 316L) o bé de 
polipropilè o PVC. 

Les canonades de l’etapa d’osmosi i les següents fins a l’electrodesionitzador 
seran d’acer inoxidable de qualitat 316L amb soldadures orbitals passivades o bé 
unions clamp amb juntes d’EPDM. 

A partir de l’etapa d’electrodesionització, les canonades instal·lades seran també 
d’acer inoxidable 316L, ASTM270 i amb un acabat interior de rugositat interior 
Ra ≤0,8 µm. Les unions seran soldadures orbitals passivades o bé unions clamp 
amb juntes d’EPDM. 

El disseny de les canonades en contacte amb l’aigua purificada es realitzarà amb 
l’objectiu de minimitzar els trams morts, que seran sempre inferiors a 3 vegades 
el diàmetre de la canonada. El recorregut de la canonada des del dipòsit de 
ruptura fins al dipòsit d’acumulació final tindrà sempre una inclinació superior a 
l’1% per assegurar-ne el correcte drenatge. 

En cas que sigui necessari, les canonades s’aïllaran amb llana de roca i es 
recobriran amb planxes d’acer inoxidable de 35mm. 

3.14.4. Analitzadors 

Tota la instrumentació analítica instal·lada es codificarà segons els estàndards de 
nomenclatura de l’empresa contractant. Així mateix, la calibració de tota la 
instrumentació es realitzarà segons els procediments interns de l’empresa 
contractant. 
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En la taula mostrada a continuació es detallen els instruments analítics 
instal·lats, la seva localització i les característiques principals de cada 
analitzador. 

Taula 8. Instrumentació analítica instal·lada. 

Analitzador Localització Característiques 

Conductivitat 1. Entrada OI 

2. Sortida OI 

3. Sortida UV 

Marca: THORNTON 

Model: 770MAX4 analog out 

Rang: 0,01 a 3000 µS/cm 

Exactitud: ±0,3% valor llegit 

TOC 1. Sortida UV 

 

Marca: ANATEL 

Model: A1000 

Rang: 0 a 1000 ppb de C 

Exactitud: ±2ppb o ±5% valor 

Redox 1. Entrada 1ª etapa OI Marca: Endress & Hauser 

Model transmissor: CPM223-PR0005 

Model sonda: Ceragel CPS72-0PB25 

Rang: -1500 a +1500 mV 

pHmetre 1. Entrada 2ª etapa OI Marca: Endress & Hauser 

Model transmissor: CPM223-PR0005 

Model sonda: Ceragel CPS72-1BB25 

Rang: 0 a 14 

Mesurador de 

duresa 

1. Entrada 2ª etapa OI Marca: TESTOMAT 

Model: F-BOB 

Manòmetres 

 

1. Entrada OI 

2. Concentrat OI 

3. Entrada permeat CEDI 

4. Sortida permeat CEDI 

Marca: WIKA 

Model: 233.50.063 

  

Cabalímetres 1. Entrada OI 

2. Concentrat OI 

3. Entrada permeat CEDI 

4. Sortida permeat CEDI 

Marca: BURKERT 

Model sonda: SE030 443717 

Model transmissor: SE32 444699C  
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Sondes de 

temperatura 

1. Abans bescanviador 

2. Després bescanviador 

3. Sortida concentrat OI 

4. Sortida permeat CEDI 

5. Sortida permeat CEDI 

Marca: INOR 

Model: IPAQ-H 

Sonda Pt100 de 3 fils 

 

3.15. Procediments de neteja i sanitització 
Es poden donar situacions en què, tot i les precaucions preses durant tot el 
pretractament, els mòduls d’osmosi (i fins i tot els d’electrodesionització) poden 
patir precipitacions i incrustacions de diferents substàncies. 

Aquest fenomen es tradueix en uns símptomes evidents, tals com una baixada 
significativa de cabal de permeat acompanyada d’una pèrdua de qualitat de 
l’aigua obtinguda. 

En funció de la naturalesa de la substància responsable de l’embrutiment de les 
membranes es farà necessari un procediment determinat de neteja. Els principals 
procediments de neteja, la neteja àcida, la neteja bàsica i la sanitització, es 
detallen a continuació. 

Mitjançant un sistema de mangueres i vàlvules es pot efectuar una neteja 
individualitzada de cada un dels mòduls d’osmosi. 

3.15.1. Neteja àcida dels mòduls d’osmosi 

La neteja àcida dels mòduls d’osmosi s’utilitzarà principalment per a l’eliminació 
d’incrustacions de sals inorgàniques com, per exemple, el carbonat de calci. 

Per a dur a terme una neteja àcida dels mòduls d’osmosi cal, en primer lloc, 
aturar la planta purificadora i buidar el dipòsit de ruptura. A continuació es 
reomple aquest dipòsit amb aigua purificada fins a 200 litres i s’esbandeix el 
sistema. 

Un cop esbandit el sistema, es tornarà a omplir el dipòsit i s’hi afegiran 6 litres 
d’àcid clorhídric al 33%. 

Es consigna la temperatura de el bescanviador a 35ºC i es recircula la solució 
anterior pel sistema. El temps de recirculació és configurable en funció del grau 
d’embrutiment, però el valor per defecte serà de 15 minuts. 

Un cop s’ha finalitzat la recirculació s’aturen les bombes i es deixa la solució de 
neteja en contacte amb el mòdul durant 30 minuts. 

En finalitzar el temps de contacte es procedeix a neutralitzar el contingut del 
dipòsit de ruptura amb NaOH i es buida el dipòsit cap a rebuig. Finalment, es 
torna a reomplir el dipòsit de ruptura amb aigua purificada i es procedeix a fer 
una esbandida final del sistema fins que el pH de sortida del sistema sigui igual 
que el de l’aigua d’entrada. 
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3.15.2. Neteja bàsica dels mòduls d’osmosi 

La neteja bàsica dels mòduls d’osmosi s’utilitzarà principalment per a eliminar 
incrustacions de compostos orgànics. 

Aquesta neteja es porta a terme amb hidròxid de sodi, fet que pot provocar 
importants precipitacions de carbonats si ja hi havia incrustacions de carbonat de 
calci en les membranes. Per aquest motiu la neteja bàsica sempre es portarà a 
terme després d’haver efectuat una neteja àcida. 

Per a dur a terme una neteja bàsica dels mòduls d’osmosi cal, en primer lloc, 
aturar la planta purificadora i buidar el dipòsit de ruptura. A continuació es 
reomple aquest dipòsit amb aigua purificada fins a 200 litres i s’esbandeix el 
sistema. 

Un cop esbandit el sistema, es tornarà a omplir el dipòsit i s’hi afegiran 3 litres 
d’hidròxid de sodi al 50%. 

Es consigna la temperatura de el bescanviador a 35ºC i es recircula la solució 
anterior pel sistema. El temps de recirculació és configurable en funció del grau 
d’embrutiment, però el valor per defecte serà de 15 minuts. 

Un cop s’ha finalitzat la recirculació s’aturen les bombes i es deixa la solució de 
neteja en contacte amb el mòdul durant 30 minuts. 

En finalitzar el temps de contacte es procedeix a neutralitzar el contingut del 
dipòsit de ruptura amb HCl i es buida el dipòsit cap a rebuig. Finalment, es torna 
a reomplir el dipòsit de ruptura amb aigua purificada i es procedeix a fer una 
esbandida final del sistema fins que el pH de sortida del sistema sigui igual que 
el de l’aigua d’entrada. 

3.15.3. Neteja dels mòduls d’electrodesionització 

Els dos mòduls d’electrodesionització es poden sotmetre als mateixos 
precediments de neteja àcida i bàsica explicats per als mòduls d’osmosi inversa, 
amb els mateixos valors de consigna per als paràmetres de temperatures i 
temps. Per a realitzar aquesta neteja només caldrà connectar convenientment 
les mangueres i configurar les vàlvules. 

Com a mesura de precaució caldrà tenir en compte que en tornar a engegar 
l’equip d’electrodesionització, la potència de la seva font d’alimentació s’haurà 
d’anar augmentant progressivament. 

3.15.4. Sanitització del conjunt osmosi-electrodesionització 

Quan els valors microbiològics ho aconsellin o, com a mesura preventiva, un cop 
cada dues setmanes és necessari realitzar la sanitització del conjunt de mòduls 
d’osmosi inversa i d’electrodesionització. La sanitització es realitzarà elevant la 
temperatura de treball fins a 80ºC durant un temps determinat tot seguint el 
següents passos: 

1. Parar la planta. 

2. Configurar a posició de recirculació les vàlvules corresponents. 

3. Buidar el dipòsit de ruptura. 

4. Reomplir el dipòsit de ruptura amb aigua purificada. 
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5. Iniciar la calefacció a el bescanviador amb vapor fins a assolir els 80ºC. 

6. Recircular durant 15 minuts aigua purificada calenta pel sistema osmosi-
CEDI. 

7. Iniciar la refrigeració fins a assolir els 25 ºC. 

8. Aturar les bombes. 

9. Posar en funcionament la planta. 

3.15.5. Sanitització del filtre previ a l’osmosi 

Quan els valors microbiològics ho aconsellin o, com a mesura preventiva, un cop 
cada setmana és necessari realitzar la sanitització dels cartutxos del filtre previ 
als mòduls d’osmosi inversa. La sanitització es realitzarà elevant la temperatura 
de treball fins a 80ºC durant un temps determinat tot seguint el següents 
passos: 

1. Parar la planta. 

2. Configurar a posició de retorn la vàlvula de sortida del filtre previ. 

3. Buidar el dipòsit de ruptura. 

4. Reomplir el dipòsit de ruptura amb aigua purificada. 

5. Iniciar la calefacció a el bescanviador amb vapor fins a assolir els 80ºC. 

6. Recircular durant 15 minuts aigua purificada calenta pel sistema osmosi-
CEDI. 

7. Iniciar la refrigeració fins a assolir els 25 ºC. 

8. Aturar les bombes. 

9. Posar en funcionament la planta. 

 

3.16. Manteniment preventiu del sistema 
La planta de purificació d’aigua està dissenyada per a treballar en continu i de 
manera automàtica. El manteniment del sistema es limita a les sanititzacions 
programades i explicades en l’apartat anterior, canvis de filtres i monitorització 
de paràmetres de control tals com pH, temperatura, conductivitat o TOC en els 
punts de mostreig. 

3.16.1. Rutina de manteniment 

Manteniment diari: 

 Comprobació de la instal·lació hidràulica (absència de fuites). 

 Anotació dels valors de cada punt de mostreig en la fulla de presa dades. 

 Comprobació del nivell dels reactius i addició si és necessari. 
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Manteniment setmanal: 

 Verificació de la pressió del sistema d’aire comprimit utilitzat per a les 
vàlvules. 

 Manteniment mensual: 

 Comprovació de la integritat dels filtres previs a la unitat d’osmosi inversa 
(màxima p: 1 bar). 

 Comprovació de la sonda redox. 

Manteniment semestral: 

 Comprovació física del funcionament de les alarmes del sistema de control. 

 Comprovació del consum de les bombes. 

Manteniment anual: 

 Calibració de la instrumentació. 

 Revisió general dels equips de bombeig i del sistema de valvuleria. 

 Verificació de les membranes asèptiques i substitució si és necessari. 

 Verificació del sensor redox i substitució si és necessari. 

Manteniment cada 3 anys: 

 Canvi de les membranes d’osmosi inversa. 

Manteniment cada 4 anys: 

 Substitució dels mòduls d’electrodesionització. 
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CAPÍTOL 4: 

CÀLCULS DE DISSENY 

Davant la decisió presa de treballar a règim del 50% de capacitat de la planta, 
tenint-la preparada per a passar a règim del 100% en cas de necessitat, es 
procedeix a dissenyar a nivell de detall la distribució de la planta purificadora. 

4.1. Càlculs inicials 
La planta presentada té un cabal nominal de 8 m3/h, de manera que el cabal 
nominal de treball serà de 4 m3/h, d’acord amb la solució presentada a les 
necessitats de la planta farmacèutica (treballant al 50% de la seva capacitat). 

Les membranes utilitzades corresponen al model HSRO-390-FF de FILMTEC, amb 
una àrea nominal de superfície activa de 36,23 m2 i un flux nominal de 34,02 
m3/dia.  

En la primera etapa es faran treballar les membranes a un rendiment del 70% de 
la seva capacitat, de manera que es fixa un cabal de treball igual a 23,8 m3/dia, 
equivalent a 0,99 m3/h. 

 

Per tant, Nº membranes =                                      = 4,03 membranes. 

 

En la primera etapa d’osmosi es decideix, en base al càlcul anterior, disposar un 
cartutx de 5 membranes FILMTEC HSRO-390-FF, ja que instal·lar-ne només 4 
deixaria la planta sense marge de maniobra. 

En la segona etapa, atès que l’aigua d’alimentació presenta un nivell menor de 
components dissolts, es fixa un règim de treball de les membranes del 85% de la 
seva capacitat, que equival a 1,20 m3/h. 

 

 

membranatreballcabal
totalinalnomcabal

__
_._



Ramon Pujol i Mestres  

 - 62 - 

 

Per tant, Nº membranes =                                      = 3,31 membranes. 

 

En la segona etapa d’osmosi es decideix disposar un cartutx de 4 membranes 
FILMTEC HSRO-390-FF. 

4.2. Càlculs de detall: Software ROSA 6.1 
A partir de les dades obtingudes en els càlculs inicials i de les especificacions de 
disseny proporcionades pels fabricants, es dimensiona la planta purificadora 
d’aigua, establint-ne els diferents cabals de permeat, concentrat i recirculació i 
les seves corresponents concentracions i pressions. Per a aconseguir un disseny 
òptim s’utilitza el software ROSA v6.1 (Reverse Osmosis System Analysis). Per a 
major detall sobre l’utilització d’aquest software, vegeu l’annex corresponent. 

En primer lloc, es dissenya l’estructura del sistema d’osmosi inversa per a la 
primera fase, determinant-ne el nombre d’etapes, nombre i tipus de membranes 
per etapa i les recirculacions. El sistema queda definit en el següent esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Esquema de disseny estructural del tren d’osmosi inversa. 

Les dades d’entrada proporcionades al software són el tipus d’aigua, la seva 
salinitat inicial, la temperatura i pH d’alimentació, el factor de manteniment, el 
cabal de permeat que es desitja al final i el percentatge de conversió que 
s’espera a cada etapa. En el cas estudiat, inicialment s’introdueixen al software 
els valors: 

 Aigua de pou, SDI<3 

 Salinitat total de l’aigua bruta = 2000 mg/l 

 Temperatura d’alimentació = 20,0ºC / pH inicial = 7,8 

 Factor de manteniment = 0,85 (s’estima com a valor promig) 

 Cabal final de permeat = 4,00 m3/h 

 Conversió primera etapa = 70% 

 Conversió segona etapa = 85% 

 

membranatreballcabal
totalinalnomcabal

__
_._
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Addicionalment, i d’acord amb el disseny estructural de la planta, s’han d’ajustar 
els cabals de recirculació, optimitzant el resultat. Després d’unes primeres 
aproximacions, s’arriba a un model que treballa segons els paràmetres desitjats 
amb uns resultats finals mostrats a continuació: 

 

Taula 9. Paràmetres de disseny obtinguts a partir del càlcul. 

Pas 1 2 

Tipus de membrana HSRO-390-FF HSRO-390-FF 

Caixes de pressió 1 1 

Membranes per caixa de pressió 5 4 

Total de membranes 5 4 

Flux específic promig del pas 26,00 lmh 27,60 lmh 

Contrapressió del permeat 0,00 bar 0,00 bar 

Pressió Booster 0.00 bar 0.00 bar 

Dosificació Química -  -  

Consum d’energia 0,59 kWh/m³ 0,35 kWh/m³ 

 

Taula 10. Balanç de matèria en les etapes d’osmosi inversa.                   

Etapa 1 Etapa 2 

Corrent 
Cabal 

(m3/h) 
Pressió 
(bar) 

STD 
(mg/l) 

Corrent 
Cabal 

(m3/h) 
Pressió 
(bar) 

STD 
(mg/l) 

1 6,03 0.00 2000,02 1A 4,71 - 16,91 

2 6,73 0.00 1807,89 3A 4,71 8,44 16,91 

3 6,73 11,91 1807,89 5A 0,71 7,92 110,81 

5 2,02 11,15 5992,43 6A 0,00 7,92 110,81 

7 4,71 - 16,91 7A 4,00 - 0,23 

7/2 % conversió 70,03 R 0,71 7,92 110,81 

   7A/1A % conversió 84,91 
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A continuació es mostren també els resultats obtinguts per al càlcul de disseny 
de la planta en el segon cas d’estudi, passant a treballar al 100% de la seva 
capacitat nominal (8m3/h). Per al seu disseny es mantenen les condicions inicials 
introduïdes per al primer cas. 

 

Taula 11. Paràmetres de disseny obtinguts a partir del càlcul per 
a la segona fase de producció. 

Pas 1 2 

Tipus de membrana HSRO-390-FF HSRO-390-FF 

Caixes de pressió 2 1 

Membranes per caixa de pressió 5 7 

Total de membranes 10 7 

Flux específic promig del pas 26,00 lmh 31,57 lmh 

Contrapressió del permeat 0,00 bar 0,00 bar 

Pressió Booster 0.00 bar 0.00 bar 

Dosificació Química -  -  

Consum d’energia 0,59 kWh/m³ 0,35 kWh/m³ 

 

Taula 12. Balanç de matèria en les etapes d’osmosi inversa per a la 
segona fase de producció.                   

Etapa 1 Etapa 2 

Corrent 
Cabal 

(m3/h) 
Pressió 
(bar) 

STD 
(mg/l) 

Corrent 
Cabal 

(m3/h) 
Pressió 
(bar) 

STD 
(mg/l) 

1 12,06 0.00 2000,03 1A 9,42 - 16,90 

2 13,46 0.00 1807,60 3A 9,42 10,98 16,90 

3 13,46 11,91 1807,60 5A 1,41 9,78 111,50 

5 4,04 11,15 5986,91 6A 0,00 9,78 111,50 

7 9,42 - 16,91 7A 8,01 - 0,19 

7/2 % conversió 70,01 R 1,41 9,78 111,50 

   7A/1A % conversió 84,98 
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CAPÍTOL 5: 

PRESSUPOST 

El pressupost detallat a continuació considera la inversió realitzada i una 
capacitat de producció en condicions normals corresponent al cabal equivalent a 
la primera fase (producció de 4m3/h d’aigua purificada). Es considera que la 
planta està operativa durant 330 dies anuals, ja que el conjunt d’operacions de 
manteniment, neteja, sanitització i substitució de fungibles suma un total 
d’aproximadament 35 dies anuals. Amb aquestes dades s’estableix el preu 
aproximat al que resulta el metre cúbic d’aigua purificada amb la nova planta. 

5.1. Serveis 

5.1.1. Consum d’aigua de xarxa 

El consum aproximat d’aigua de xarxa com a alimentació del procés de 
purificació és el següent: 

 1ª fase: 6,03 m3/h  conversió global = 66% 

Per cada litre d’aigua purificada es necessiten 1,52 litres d’aigua de xarxa.  

L’empresa té contractat el subministrament d’aigua de xarxa a un preu de 1,5 
€/m3, incloent el cànon impositiu sobre l’aigua (corresponent a 0,24 €/m3). Per 
tant, el consum derivat de l’aigua de xarxa per metre cúbic d’aigua purificada 
obtinguda equival a un total aproximat de 2,28 €/m3. 

5.1.2. Consum energètic 

 

Equip Potència promig 

Sistema de bombeig 3000 W 



Ramon Pujol i Mestres  

 - 66 - 

Primera etapa OI 22000 W 

Segona etapa OI 15000 W 

Primera etapa CEDI 6700 W 

Segona etapa CEDI 6700 W 

Unitat UV 360 W 

Varis (vapor, instrumentació...) 1000 W 

Total   54,760 kW 

 

Aquest consum energètic cal multiplicar-lo per un factor d’utilització corresponent 
a 0,8. D’aquesta manera, la potència energètica consumida per la instal·lació és 
de 43,808 kW. 

Per tant, a raó de 0,08 €/kWh, el consum energètic correspon a un total 
aproximat de 84,1 €/dia, que amb una producció diària de 96m3/dia equival a un 
impacte de 0,876 €/m3. 

A més a més, caldria tenir en compte la despesa per la potència contractada, 
però la planta MP assumeix aquesta despesa en el consum habitual, ja que la 
implementació d’aquesta nova planta purificadora d’aigua no suposa haver de 
contractar més potència. 

 

5.2. Capital immobilitzat (pretractament) 
Adequació del sistema actual de pretractament a la nova capacitat de treball i 
adquisició de l’equipament necessari. 

DESCRIPCIÓ FABRICANT REFERÈNCIA MATERIA
L 

RANG 

Filtre Sílex-antracita Veolia FIB150 acer 18 m3/h 

Dipòsit cloració Bupolsa --- 
PS amb 

fibra 
de vidre 

40 m3 

Dipòsit injecció clor Polietilè 100 l 

Kit dosificació clor 

S’aprofiten el dipòsit i sistema 
de cloració existents --- 0 - 10 ppm 

Dipòsit aigua filtrada Bupolsa --- 
PS amb 

fibra 
de vidre 

30 m3 

Adequació de bombes a 
nova capacitat  

Grundfos CR16-30 316L 22 m3/h - 
2,5 bar 

Adequació canonades i 
instrumentació --- --- --- --- 

SUBTOTAL 75000 €    
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5.3. Capital immobilitzat (planta Orion HSI) 
Veolia Water Systems comercialitza el sistema Orion HSI 8000, sistema de 
producció d’aigua purificada per a un cabal nominal de 8 m3/h a 20ºC. El sistema 
Orion HSI és un mòdul compacte de purificació d’aigua que combina les 
tecnologies de l’osmosi inversa, l’electrodesionització i la radiació ultravioleta. És 
sanititzable en calent (75-80 ºC). 

El disseny de la planta Orion HSI està compost per un únic bastidor d’acer 
inoxidable 304 sobre el que s’instal·laran els elements mostrats a continuació. 

 

DESCRIPCIÓ FABRICANT REFERÈNCIA MATERIAL RANG 

Conjunt de dipòsit de ruptura i sistema de sanitització amb aigua calenta 

Dipòsit de ruptura LOMEGA Dep800l 316L 800 l 

Bomba centrífuga Grundfos CRN15-3 316L --- 

Vàlvules, sensor de nivell i 
accessoris varis 

--- --- --- --- 

Sistema de dosificació de bisulfit de sodi 

Dipòsit bisulfit Bonar 
Plastics 

--- Polietilè 100 l 

Bomba dosificadora 
bisulfit Prominent BT4A1000NPE 

200A000 ---   

Sistema de dosificació d’antiincrustant 

Dipòsit d’antiincrustant Bonar 
Plastics 

--- Polietilè 100 l 

Bomba dosificadora 
antiincrustant Prominent GALA1000NPB 

2001AAA0100 --- 0,76 l/h 

Filtre previ a l’osmosi inversa 

Carcassa Prefiltre 
Osmosi 

LOMEGA 11 x 30" 316L --- 

Sistema de dosificació d’hidròxid de sodi 

Dipòsit NaOH Bonar 
Plastics 

--- Polietilè 100 l 

Bomba dosificadora 
NaOH Prominent BT4A1601NPB 

900AA011000 --- 0,59 l/h 

Bescanviador de calor tubular 

Bescanviador tubular HRS 
HRS MI 12 

64/18  
2.0 304/316L H 

316L --- 
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DESCRIPCIÓ FABRICANT REFERÈNCIA MATERIAL RANG 

Manòmetre transmissor Wika 
233.30.100 / 4-

20mA  
2 hilos 

316L 0 - 25 
bar 

Presostat Danfoss RT200 --- 3 - 6 bar 

Portamembranes per a les etapes d’osmosi inversa 

Vessel 1ª etapa OI Sommer --- 316L --- 

Vessel 2ª etapa OI Sommer --- 316L --- 

Equip d’electrodesionització en continu 

Mòdul CEDI amb font pròpia 
d’alimentació USF CDI LXM-30HI-

3 --- 1,7 - 5,1 
m3/h 

Unitat de tractament ultravioleta 

Unitat UV AQUAFINE CSL-4R 316L Max 11,4 
m3/h 

Control i instrumentació del sistema 

4 Conductímetres digitals Thornton 
Cond Sensor 

Max, 
1.5" triclamp 

--- 0,01 - 
3000 µS 

5 Sondes de temperatura INOR IPAQ-H --- 0 - 60 ºC 

Analitzador redox E&H CPS72-
0PB2ESA 

316L ±1500 

4 Cabalímetres Burkert SE030 443717 316L --- 

Mesurador de TOC     

Mesurador de duresa     

pHmetre E&H CPS71-
1BB2ESA 

316L 0 - 14 

Accessoris i connexions hidràuliques 

2 Bombes centrífugues 
multietapa vertical amb 
variador de freqüència 

Grundfos CRN32-12 316L --- 

6 Manòmetres Wika 233.50.063 316L 0 - 10 
bar 

Vàlvules asèptiques i de 
regulació 

Burkert o 
similar 

--- 316L --- 

Canonades i interconnexions --- --- 316L --- 

SUBTOTAL 343500 €    

 

El valor resultant de la inversió en equipament i instal·lacions equival a un total 
de 418500 €. 
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5.4. Materials fungibles i reactius 

5.4.1. Substitució de reactius 

a) Membranes d’osmosi inversa 

 Substitució cada 3 anys de les 9 membranes Filmtec HSRO390FF. 

 Preu unitari: 1600 €  Preu total: 14400 € 

 Incidència sobre la producció: 4800 €/any  0,152 €/m3 

 

b) Filtres previs a l’etapa d’osmosi inversa 

 Substitució mensual de 6 filtres Sartofine PP 5580703W3. 

 Preu unitari: 95 €  Preu total: 570 € 

 Incidència sobre la producció: 330 €/mes  0,198 €/m3 

 

c) Mòduls CEDI: substitució cada 4 anys 

 Substitució cada 4 anys dels 2 mòduls CEDI. 

 Preu unitari: 25000 €  Preu total: 50000 € 

 Incidència sobre la producció: 12500 €/any  0,395 €/m3 

 

d) Làmpada ultravioleta i tub de quars 

 Substitució anual de les 4 làmpades UV Aquafine 17491 i 4 tubs de quars 
Aquafine 18347  

 Preu unitari: 60 + 50 €  Preu total: 440 € 

 Incidència sobre la producció: 440 €/any  0,014 €/m3 

 

Despesa total en fungibles: 0,759 €/m3. 

5.4.2. Consum de reactius 

Reactiu Consum estimat Preu €/l Incidència €/m3 

Hipoclorit de sodi 15% 0,41 l/h 0,28 0,029 

Antiincrustant Hydrex 4103 0,75 l/h 6,30 1,183 

Bisulfit de sodi Hydrex 4301 0,0057 l/m3 0,85 0,005 

Hidròxid de sodi 30% 0,6 l/h 0,35 0,053 

Despesa total en reactius: 1,270 €/m3   
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5.5. Recursos humans 

5.5.1. Posada en funcionament 

La validació del sistema informàtic de control (inclou el preu d’adquisició de la 
llicència del sistema i dels equips) i la posada a punt de la planta purificadora es 
considera amb un cost equivalent al 10% aproximat de la inversió en capital 
immobilitzat. 

Per tant, el cost de la posada a punt del sistema s’estima en 42000 €, que 
s’afegiran al cost de la inversió inicial de la instal·lació. 

El cost final de la inversió inicial equival a 460500 €. 

5.5.2. Manteniment i operació de les instal·lacions 

El departament d’enginyeria i manteniment de la planta de producció 
farmacèutica té destinats 5 operaris a treballar, monitoritzar i mantenir la planta 
purificadora. S’estima que la nova planta ocuparà el 25% del temps de cada 
operari, de manera que el cost de mà d’obra serà el següent: 

Cost operari: 50000 €/any 

Cost destinat a la planta purificadora: 250000 x 0,25 = 62500 €/any 

Considerant el cabal de producció en continu de 96 m3/dia durant 330 dies, la 
mà d’obra dedicada al funcionament rutinari i manteniment preventiu de la 
planta té una incidència de  1,973 €/m3. 

5.5.3. Mostreig i anàlisi de l’aigua 

La presa de mostra en els diversos punts de mostreig i l’anàlisi químic i 
microbiològic per tal d’assegurar la qualitat de l’aigua produïda suposa el 20% 
del temps de 3 mostrejadors i el 15% de 3 analistes de laboratori, de manera 
que el cost derivat serà el següent: 

Cost mostrejador: 38000 €/any 

Cost analista de laboratori: 50000 €/any 

Cost destinat a la planta: 114000 x 0,2 + 150000 x 0,15 = 45300 €/any 

Considerant el cabal de producció en continu de 96 m3/dia durant 330 dies, la 
mà d’obra dedicada al mostreig i anàlisi de l’aigua purificada en la planta té una 
incidència de  1,430 €/m3. 

5.6. Amortització 
La inversió en la nova planta purificadora d’aigua es considerarà amortitzada en 
un període de 7 anys. Per tant, l’impacte de la inversió inicial sobre cada metre 
cúbic d’aigua purificada obtinguda serà el següent: 

Amortització anual = inversió inicial  / període d’amortització  

460500 € / 7 anys = 65785,7 €/any 

Considerant la producció diària de 96 m3 d’aigua i un treball en continu durant 
330 dies anuals, la inversió inicial equival a 2,077 €/m3 d’aigua purificada. 
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5.7. Preu del metre cúbic d’aigua purificada 
obtinguda 

El preu final de cada m3 d’aigua purificada obtinguda segons l’aplicació 
presentada resulta en: 

 

 Aigua de xarxa com a matèria prima: 2,28 €/m3 

 Consum energètic:    0,876 €/m3 

 Amortització de la inversió inicial: 2,077 €/m3 

 Mà d’obra (operació i manteniment): 1,973 €/m3 

 Mà d’obra (mostreig i anàlisi):  1,430 €/m3 

 Substitució de fungibles:   0,759 €/m3 

 Consum de reactius:   1,270 €/m3 

 Preu total:     10,665 €/m3 

 

Cal destacar que en l’anterior escandall no es consideren costos indirectes 
imputables a la instal·lació, com són els derivats de l’ús dels serveis de l’edifici 
on es situa (neteja, vigilància, clima) ja que es consideren absorbits per la resta 
de producció. Tampoc es considera el cost de la distribució de l’aigua des de la 
planta purificadora fins a la línia de producció. 
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CAPÍTOL 6: 

PLEC DE CONDICIONS 

El present projecte s’adequa a la normativa vigent aplicable a instal·lacions en 
entorns de producció farmacèutica. Concretament, la instal·lació compleix la Guia 
de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments de la Comunitat Europea, així 
com les Good Manuphacturing Practices americanes (21 CFR 210 i 21 CFR 211). 

Així mateix, l’aigua obtinguda haurà de complir plenament els requeriments 
establerts en la United States Pharmacopoeia i la European Pharmacopoeia 
referents a aigua de qualitat purificada. 

Els abocaments de la planta en funcionament normal compleixen el reglament 
metropolità d’aigües residuals. En processos de neteja els abocaments s’han de 
recollir i tractar adequadament. 

La instal·lació complirà també les normes internes de l’empresa referents a 
identificació d’instrumentació, instal·lacions i conductes. 

Lla instal·lació compleix la normativa vigent a l’estat espanyol en matèria de 
seguretat i salut laboral, segons estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
31/1995 i el seu desenvolupament normatiu: 

 Reial Decret 486/1994 del 14 d’abril pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en llocs de treball. 

 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament 
Electrotècnic de baixa tensió, en vigor des del 2 d’agost de 2003. 

 Reial Decret 1215/1997 del 18 de juliol pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut laboral per la utilització d’equips 
de treball per part dels treballadors. 

 Reial Decret 1435/1992 del 27 de novembre pel que es dicten les 
disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines. 
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 Reial Decret 379/2001 del 6 d’abril pel que s’aprova el Reglament 
d’emmagatzematge de productes químics i les instruccions tècniques 
complementàries. 

 Reial Decret 379/2001 del 6 d’abril pel que s’aprova el Reglament 
d’Aparells a Pressió. 
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stedim.com/index.php?id=750&akt=show&m=Filtration&s=Prefiltration 
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Mòduls d’Electrodesionització en Continu. http://www.ionpure.com 

Sistema de tractament ultravioleta Aquafine. http://www.aquafineuv.com/Products/CSL.aspx 

Sistema compacte de purificació d’aigua Orion Veolia. 

http://www.veoliawaterst.es/es/Soluciones/aplicaciones/proceso_servicio_industria 
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_Multiparam_Feb05/level_3_Thornton_Multiparameter.html 
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