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A Història i actualitat de la dessalinització 

A.1 Dessalinització al Món 

Els mercats de la dessalinització s’han expandit en les darreres dècades. El mercat amb més 

capacitat instal·lada és l’Orient Mitjà, a la Regió del Golf, on els combustibles fòssils són 

barats. El segueixen el mercat europeu, per davant de l’americà i l’asiàtic [2] . Vegi’s el següent 

gràfic de la Figura A.1 sobre el repartiment de les capacitats de dessalinització a les diferents 

regions del món. 
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Figura A.1 Capacitat de dessalinització arreu del món [3]  

La regió del Golf continuarà essent el mercat més gran de les noves tècniques de 

dessalinització degut al seu ràpid creixement de població i, alhora, la necessitat de substituir 

les instal·lacions antigues. S’espera que al 2015 es dobli la capacitat. Pel que fa als països del 

voltant del Mediterrani, també s’espera un gran creixement en breu, mentre que, en canvi, 

Àsia sofrirà una expansió més petita. 

Àsia esdevindrà un mercat de ràpid creixement a llarg termini, degut a que la seva enorme 

quantitat de població i el seu creixement econòmic provocaran una demanda d’aigua que no 

podran satisfer les fonts d’aigua natural. La Figura A.2 següent mostra una previsió de la 

capacitat de dessalinització fins al 2015 en les diferents regions. 
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Figura A.2 Previsió fins al 2015 de la capacitat de dessalinització al món [1]  

A.2 Dessalinització a Europa 

A Europa, la majoria de plantes es concentren entorn del Mediterrani, a Espanya i Itàlia. Vegi’s 

el següent gràfic a la Figura A.3 sobre el repartiment de les capacitats de dessalinització als 

diferents països d’Europa. 

 
Figura A.3 Capacitat de dessalinització arreu d’Europa [1]  

En aquests països on la demanda és més alta, la dessalació s’utilitza per a suplir l’escassetat 
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d’aigua en regions amb recursos d’aigua limitats que tenen una demanda elevada del turisme i 

l’agricultura. Un exemple en seria l’Illa de Mallorca, on el consum d’aigua és molt alt degut al 

turisme i l’agricultura, mentre que efectivament els recursos naturals escassegen. L’aigua era i 

és transportada cap a l’illa en vaixells, i com a conseqüència el cost s’eleva fins a nivells 

prohibitius. Construint una gran dessalinitzadora prop de Palma, la regió va ser capaç de 

reduir tant el preu de l’aigua com la dependència del transport en vaixells des del continent [4] . 

  

La falta d’aigua constreny a la societat en termes de desenvolupament econòmic i, per tant, 

restringeix els estàndards de vida. Aquesta interacció entre el desenvolupament i la 

disponibilitat és vàlida per a tots els sectors, però és més evident en el sector turístic, el qual 

depèn fortament d’aquesta disponibilitat d’aigua. 

Fins a mitjans dels anys 80, la majoria de plantes d’Europa eren tèrmiques d’una capacitat 

inferior als 30 000 m3/dia [1] . D’aleshores ençà, la tecnologia de membranes s’ha anat 

imposant, i avui dia el panorama europeu està dividit entre centrals tèrmiques i centrals de 

membrana, però amb una predominança cada cop més gran d’aquetes últimes. Vegi’s la 

següent Figura A.4, on s’expressen les proporcions de les diferents tecnologies de 

dessalinització i dessalobració actualment.. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.4 Percentatge d’utilització de les tecnologies de dessalinització i dessalobració al món [1]  

Com es pot observar, tant en dessalinització com en dessalobració, tres quartes parts de les 

plantes són d’osmosi inversa, la tècnica predominant a Europa. 

A més, la capacitat de les tèrmiques segueix essent inferior als 30 000 m3/dia mentre que 

algunes centrals de membrana superen aquesta capacitat. La majoria de plantes s’instal·len 

en regions costaneres o en les illes d’Espanya i Itàlia. La següent Taula A.1 mostra una 

perspectiva general de les plantes d’osmosi inversa recentment instal·lades a Europa i les 

seves capacitats. 
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Taula A.1 Capacitats de les plantes d’OI instal·lades al món [1]  

La tendència a l’Osmosi Inversa es pot exemplificar amb les Illes Canàries. Des del 1960 al 

1985, només unes poques plantes de dessalinització tèrmica es van instal·lar en dues illes, 

mentre que des de 1985, la majoria de les plantes de dessalinització són de membrana i s’han 

estès a quatre illes. 

Les plantes recent instal·lades a Europa tenen tendència a ser més grans, i moltes d’elles 

tenen capacitats superiors a 50 000 m3/dia [1] . 

A.3 Dessalinització a Espanya 

Com s’ha vist, la majoria de dessalinitzadores d’Europa estan a Espanya, i s’espera un 

augment de la capacitat global de dessalinització en aquest país, degut a un canvi de política 

mediambiental. 

Amb el Pla Hidrològic Nacional (PHN) [5] , Espanya inicialment tenia la intenció de fer servir 

transvasaments d’aigua de conques internes per a solucionar la falta de recursos naturals 

d’aigua. A part de comptar amb les petites transferències d’aigua i altres obres hidràuliques ja 

existents,  el pla tenia el propòsit de crear un nou transvasament de 1 050 hm3/any des de 

l’Ebre a Catalunya (190 hm3), al País Valencià (315 m3), a Múrcia (450 m3) i a Almeria (95 m3).  

Degut al canvi de govern del 2005, es va aturar el projecte del transvasament de l’Ebre. En 

canvi, potencia una política de l’ús de plantes dessalinitzadores, mitjançant el programa AGUA 

[6] . Els objectius d’aquest programa són: 

• Rehabilitació d’alguns dels ecosistemes més importants del Mediterrani 

• Millora i modernització de nombrosos sistemes d’abastiment i irrigació de les àrees 
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urbanes. 

• Provisió de més de 1 000 milions de m3/any de noves fonts d’aigua de boca, garantint 
aigua d’alta qualitat. 

Així, el 15% de l’aigua utilitzada vindrà de la modernització dels sistemes d’irrigació, un altre 

20% de la reutilització de l’aigua, un altre 15% d’un millor ús de les aigües superficials i 

subterrànies, així com de millores en la gestió de l’aigua, i el 50% restant vindrà de la 

dessalinització i de la dessalobració. 

En total, s’implementaran més de 100 projectes amb una inversió total de més de 4 000 

milions d’€. Vàries plantes de dessalinització estan en construcció, en forma de proposta o 

encara en forma d’esbós. A la següent Taula A.2 es pot observar els detalls de totes aquestes 

plantes. 

 
Taula A.2 Implantacions futures de plantes de dessalinització [1]  

Totes aquests plantes seran d’osmosi inversa i utilitzaran les xarxes elèctriques ja existents 

com a subministrament. L’increment d’emissió de gasos es compensarà amb l’increment de 

l’ús d’energies renovables. 
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B Fonaments científics 

B.1 L’osmosi 

L’osmosi és el fenomen degut al qual, si separem dues dissolucions de concentracions 

diferents mitjançant una membrana semipermeable (que vol dir que permet el pas de 

dissolvent, però no de solut), es produeix, espontàniament, un flux de dissolvent de la 

dissolució menys concentrada a la més concentrada, impulsat per una força proporcional a la 

diferència de concentracions. Aquesta força ve motivada per la tendència de tot sistema a 

assolir l’equilibri, que en aquest cas s’ha trencat justament per aquesta diferència de 

concentracions [7] , i s’anomena pressió osmòtica. Vegi’s l’esquema a la Figura B.1: 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1 Esquema del procés d’osmosi 

Quan es posen en contacte dues fases amb concentracions diferents, separats per una 

membrana semipermeable, part del dissolvent de la fase menys concentrada passa a través 

de la membrana i tendeix a diluir la fase concentrada, en pro de l’equilibri.  

Les equacions que reflecteixen que el gradient de concentracions motiva un flux de matèria en 

pro de la igualació d’aquestes concentracions (de l’equilibri) són la primera i la segona llei de 

Fick [8] [9] : 

La primera llei de Fick ens permet saber la concentració en cada punt de l’espai, ( )xc , 

considerant estat estacionari, és a dir, considerant que el flux difusiu no canviï amb el temps. 

Vegi’s que el flux és proporcional al gradient de concentracions a la següent equació B.1: 

x

c
DJ

∂
∂⋅−=           (Eq. B.1) 

El signe negatiu indica que la direcció del flux és contrària al gradient de concentracions, és a 

C1o 
 

C2o 
 

Ceq 
 

Ceq 
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dir, que va de la concentració elevada a la baixa, per tal d’igualar-les. 

 No obstant, si estem considerant condicions no estacionàries, és a dir, que el flux difusiu i el 

gradient de concentracions varia amb el temps, generant acumulació o esgotament de les 

substàncies que es difonen, només es pot tenir en compte la segona llei de Fick (Eq B.2). 

Aquesta ens permet saber la concentració en cada punt de l’espai i del temps, ( )txc , .  










∂
∂⋅

⋅∂
∂=

∂
∂

x

C
D

xt

c
          (Eq. B.2) 

i si D és independent de la composició, llavors és 
x

c
D

t

c
2

2

∂
∂⋅−=

∂
∂

   (Eq. B.3) 

On 

J és el flux difusiu ( )
sm

mol
⋅2 , c∂ la diferència de concentracions ( )3mmol , i D el coeficient 

de difusivitat ( )sm2 , que varia amb la substància i la temperatura ( )( )TfD = . 

El valor de la pressió osmòtica ve determinat per l’equació de Van’t Hoff (Eq. B.4): 

TRcc ⋅⋅−=Π )( 0201          (Eq. B.4) 

On 

Π  és la pressió osmòtica 

R és 
molK

atmL

⋅
⋅⋅082,0  

T és temperatura absoluta, expressada en K. 

Aquest procés de desplaçament de dissolvent provoca, òbviament, una diferència d’altures en 

els dos recipients. Així doncs, la fase menys concentrada anirà “bombejant” dissolvent i farà 

elevar la fase concentrada fins a una altura tal que la pressió d’aquesta columna sigui igual a 

la pressió osmòtica, tal i com mostra la següent equació (Eq. B.5): 

Π=⋅⋅ hgρ            (Eq. B.5) 

 On ρ  és la densitat de la solució.  

Per tant, no s’igualaran les concentracions, ja que la pressió hidrostàtica de la pròpia columna 

d’aigua creada pel flux de dissolvent ho impedeix cada cop més, fins al punt que s’igualen les 
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dues pressions i ja no hi ha més flux. 

B.2 Índex de Langelier 

L’aigua agressiva es defineix com a la que té un Índex de Saturació de Langelier (LSI) negatiu, 

i les conseqüències són l’atac al ciment de morter de les canonades [10] . L’expressió d’aquest 

índex és la següent equació (Eq. B.6): 

spHpHLSI −=          (Eq. B.6) 

On spH és el pH d’equilibri de la reacció següent (Eq. B.7): 

−+↔+ ++
3

2
3 HCOCaHCaCO        (Eq. B.7) 

El spH  es defineix segons l’equació següent (Eq. B.8): 

( ) ( )DCBApHs −−++= 3,9        (Eq. B.8) 

on 

[ ]( )
10

1log −= TDS
A          (Eq. B.9) 

( ) 55,34273ºlog12,13 ++⋅−= CB        (Eq. B.10) 

( ) 4,0log 2

3
−= +

CaCOCaC         (Eq. B.11) 

( )
3

log CaCOAlcD =          (Eq. B.12) 

B.3 Duresa de l’aigua 

S’anomena “Duresa de l’aigua” a la concentració de compostos minerals, principalment sals 

de magnesi i calci, també hi influeixen altres cations divalents com són l’estronci, el ferro i el 

manganès però són en molt menor grau [11] . L’aigua adquireix la duresa pel seu pas a través 

de les formacions de roca que contenen els elements que la produeixen. L’aigua adquireix el 

poder solvent degut a les condicions àcides que es desenvolupen quan passa per la capa del 

sòl on les bactèries generen 2CO , el qual existeix en equilibri amb l’àcid carbònic. En 

aquestes condicions de pH baix l’aigua ataca les roques, particularment la calcita ( 3CaCO ), i 

les dissol [12] .  
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El grau de duresa de l’aigua és directament proporcional a la concentració de sals 

metàl·liques, és a dir, de les sals de calci i magnesi. Segons el grau de duresa les aigües es 

classifiquen com [12] : 

 

Tipus d’aigües 
Concentració de mg de CaCO 3/L 

d’aigua 
Tova 0-75 

Semi-Dura 75-150 
Dura 150-300 

Molt Dura Més de 300 

Figura B.1 Classificació de les aigües segons la seva duresa 

La unitat mg/L de 3CaCO  és equivalent a ppm de 3CaCO . 

Es poden distingir dos tipus de duresa: la duresa temporal (o de carbonats) i la duresa 

permanent (o de no-carbonats). 

Duresa temporal  

Es denomina duresa temporal a la que es produeix per carbonats i pot ser eliminada al fer 

bullir l’aigua o per l’addició de cal (hidròxid de calci) 

)(23)(2)(2)(3 )( aqgls HCOCaCOOHCaCO ↔++  

Degut a que el bicarbonat de calci és menys soluble en aigua calenta que en aigua freda, al 

fer bullir l’aigua s’està contribuint a la formació de carbonats que donarà lloc a la seva 

precipitació i conseqüentment la seva eliminació de l’aigua, així doncs s’obté una aigua menys 

dura. 

Els carbonats poden precipitar quan la concentració de l’àcid carbònic disminueix, amb el que 

la duresa temporal disminueix, i si pel contrari la concentració d’àcid augmenta, aquest pot fer 

augmentar la solubilitat de fonts de carbonats, com les pedres calcàries, i per tant la duresa 

temporal augmenta, tot això tenint en compte el pH d’equilibri de la calcita i l’alcalinitat dels 

carbonats [11] . 

Duresa permanent  

Aquesta duresa no pot ser eliminada mitjançant mètodes d’agitació tèrmica, sinó que són 

necessaris processos químics. Aquesta duresa és causada per la presència de sulfats de calci 

i magnesi i/o clorurs a l’aigua, és a dir totes les sals de calci i magnesi excepte els carbonats i 

els bicarbonats [13] . A aquesta duresa també se l’anomena “duresa dels no-carbonats”  
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B.4 Sistemes d’equilibri de carbonats 

Sistema OHCO 22 −  

• Obert 

Aquest sistema està format simplement per aigua (pura) en contacte amb una atmosfera que 

conté 2CO a 41055,3
2

−⋅=COP . Per tant, serà una sistema àcid, ja que no hi ha cap base 

present.  

Aquest 2CO  de l’aire es dissol en l’aigua en la proporció que marca la llei d’Henry (Eq. B.13): 

(1)
22 COHCO CkP ⋅=           (Eq. B.13) 

On 
2COP és la pressió parcial de 2CO a l’atmosfera, Hk és la constant d’Henry del 2CO a les 

condicions determinades i 
2COC la concentració de 2CO que es dissol en l’aigua, de 

nomenclatura aqCO2 . 

D’aquest aqCO2 , una part petita, aproximadament un 3%, reacciona amb l’aigua donant àcid 

carbònic (Eq. B.14): 

(2) 3222 COHOHCO aq ↔+         (Eq. B.14) 

En comparació amb les d’intercanvi de protons, que són de les reaccions més ràpides que es 

coneixen, aquesta reacció és relativament lenta, ja que comporta un canvi d’hibridació de 

l’àtom de carboni [14] .  

No obstant, malgrat que l’únic 32COH  real és el que surt de (2), se sol fer la següent correcció 

tal i com mostra la següent equació (Eq. B.15) [15] :  

(3) aqCOCOHCOH 232
*
32 +=         (Eq. B.15) 

Així, doncs, s’acaba comptabilitzant com a àcid carbònic, tant el propi àcid com el aqCO2 que 

no s’ha convertit en àcid.  

Fins ara hem considerat que un gas, el 2CO , s’ha dissolt i ha reaccionat amb aigua fins a tenir 

àcid carbònic. Però a més, aquest últim, al ser un àcid, es dissocia, i al ser dipròtic (té dos H+ 

per a donar), ho fa dues vegades. Les reaccions són les següents (Eq. B.16) i (Eq. B.17): 
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(4) +− +↔ HHCOCOH 332  38,6
1 10−=aK  (on 32COH en el fons és *

32COH ) (Eq. B.16) 

(5) +−− +↔ HCOHCO 2
33  33,10

2 10−=aK       (Eq. B.17) 

Així doncs, en aquest sistema, coexistiran les 5 espècies dissoltes següents: +H , −OH , 
*
32COH , −

3HCO  i −2
3CO . Les seves concentracions són desconegudes; necessitem, per tant, 

5 equacions linealment independents (Eq. B.18), (Eq. B.19), (Eq. B.20) i (Eq. B.21), per a 

poder-les conèixer. 

Si s’aplica el balanç de matèria: 

(6) [ ] [ ]−+ ⋅= OHHK w          (Eq. B.18) 

(7) 
[ ]

2

2

*
32

CO
CO P

COH
K =   on 46,110

2

−=COK      (Eq. B.19) 

(8) 
[ ] [ ]

[ ]*
32

32
1

COH

HCOH
K a

+− ⋅
=         (Eq. B.20) 

(9) 
[ ] [ ]

[ ]−

+− ⋅
=

3

2
3

2
HCO

HCO
K a         (Eq. B.21) 

Se’n tenen 4. L’equació que falta (Eq. B.22), s’extreu del balanç de càrrega: 

(10) [ ] [ ] [ ]−−−+ +⋅+= OHCOHCOH 2
33 2       (Eq. B.22) 

Per tant, es demostra que només hi ha una solució possible per al sistema obert OHCO 22 −  

a l’equilibri i tenint en compte que no hi ha reactiu limitant. Els valors són els de la Taula B.2 

següent [16] : 

 

 

Solucions per al sistema 
obert 

pH 5,65 
*
32COH  1,04·10-5 

−
3HCO  2,16·10-6 

−2
3CO  4,7·10-11 

Taula B.2 Solució per al sistema obert CO2 – H2O 
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Representació gràfica en funció del pH 

Com que és un sistema obert, el valor de 
2COP és constant i igual a 3,55·10-4 atm. Per tant, 

només cal fer els logaritmes de les equacions anteriors i deixar-ho en funció d’una variable 

com pot ser el pH. 

log (Eq. B.19) � [ ] 96,4)5,3(46,1logloglog
22

*
32 −=−+−=+= COCO PKCOH  

log (Eq. B.20) � 

[ ] [ ] pHpHCOHpHKHCO a +=−+−=++=− 31,1196,435,6logloglog *
321

2
3  

log (Eq. B.21) � 

[ ] [ ] pHpHpHHCOpHKCO a 264,2131,1133,10logloglog 32
2
3 +=+−+−=++= −−  

Si finalment volem saber a quin pH està aquest sistema l’equilibri, només caldrà afegir al 

sistema anterior l’equació (Eq. B.22) i substituir. El valor obtingut és de 5,65. 

• Tancat 

Tot sistema tancat té una única solució, que es fixa amb la 
2COP .  

B.5 Equilibri calco-carbònic 

L’índex de Langelier es considera un indicador acceptable del grau de saturació de l’aigua 

respecte del 3CaCO . 

Es considera que una aigua no està saturada quan encara pot dissoldre 3CaCO . Això la 

converteix en una aigua anomenada agressiva, ja que dissol part dels materials amb què entra 

en contacte. En canvi, es considera que una aigua està sobresaturada quan, si es deixa en 

repòs, precipita el carbonat calci que sobra per estar en equilibri (aigua saturada). Això la 

converteix en aigua no agressiva o sedimentària.  

Aquest caràcter agressiu o sedimentari de l’aigua ve donat per la relació entre el +2Ca i el 

carboni total [ ] [ ] [ ]( )−− ++ 2
3332 COHCOCOH  del sistema. En efecte, les concentracions 

d’aquestes espècies en una certa aigua determinaran el seu caràcter. Això és el que 

s’anomena equilibri calco-carbònic. 

Tenint en compte la variació de la solubilitat del 3CaCO amb la temperatura, si es representen 

tots els punts possibles d’equilibri en una aigua determinada, a una temperatura fixada, s’obté 
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una corba d’equilibri calco-carbònic. A continuació, a la Figura B.2, es pot veure la corba, a 

25ºC, d’una aigua dessalada [17] . 

 

Figura B.2 Corba de l’equilibri calco-carbònic 

I com es pot veure, la corba divideix l’espai en dues regions. Totes les coordenades de 

composició que estan per sobre de la corba pertanyen a aigües corrosives, mentre que totes 

les que estan per sota de la corba pertanyen a aigües sedimentàries. Es pot veure que el punt 

d’exemple representa una aigua agressiva. 

Per a diferents temperatures tenim diferents corbes (Figura B.3): 
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Figura B.3 Corba de variació de la solubilitat del CaCO3 en funció de la temperatura  

Es pot comprovar que la solubilitat disminueix amb l’augment de la temperatura. 

Aplicació: remineralització 

D’aquesta manera, es pot quantificar gràficament la quantitat de +2Ca o de carbonats que 

falten en una aigua dessalada i quina quantitat de sals de remineralització i recarbonatació cal. 

Per exemple, agafant el punt d’exemple del gràfic de la Figura B.2. Si es vol saber quina 

quantitat de 2)(OHCa cal per a arribar a l’equilibri (Figura B.4): 
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Figura B.4 Sistema a utilitzar per trobar la quantitat de Ca(OH)2 necessària per a arribar a l’equilibri 

En canvi, si es vol saber quina quantitat seria necessària per a remineralitzar-lo amb 3CaCO  

es farà el següent (Figura B.5): 

 

Figura B.5 Sistema a utilitzar per trobar la quantitat de CaCO3 necessària per remineralitzar 

És evident que caldrà més 3CaCO  que 2)(OHCa per arribar a l’equilibri, però també és 

important veure que l’equilibri assolit amb 3CaCO és més beneficiós, ja que té més carboni 

total, i per tant, més alcalinitat. 

B.6 Correcció de l’àcid carbònic 

Quan es té 2CO dissolt en aigua reacciona de la manera següent (Eq. B.23): 

3222 COHOHCO aq ↔+         (Eq. B.23) 

Aquesta reacció acaba donant només un 3% de 32COH , per un 97% restant de 2CO . Sovint, 

però, per a quantificar el poder d’acidesa de l’àcid carbònic, se sol considerar com a reactiu la 

mescla total de 32COH (àcid, reactiu) i 2CO (no reactiu), ja que sol ser més útil saber el 

comportament de la mescla real (menys àcida) que no pas el del percentatge petit d’àcid 

deixant de banda el 2CO no reactiu. Això s’expressa (Eq. B.24) corregint el concepte de 

32COH  a *
32COH , on: 
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aqCOCOHCOH 232
*
32 +=         (Eq. B.24) 

Així doncs, la constant de dissociació de l’àcid carbònic sovint es troba amb el valor de 10-6,36, 

que és la constant de *
32COH . El valor real de dissociació és de 10-3,5, amb el qual es veu que 

l’àcid carbònic sol, sense considerar la mescla de 97% de 2CO , és unes mil vegades més àcid 

de la mescla. 

B.7 Alcalinitat 

Els conceptes d’alcalinitat i acidesa són d’extrema importància en la caracterització de l’estat 

químic d’una l’aigua. 

Alcalinitat és la capacitat d’un sistema de neutralitzar una certa quantitat d’àcid. Per tant, si 

una aigua és capaç de neutralitzar una gran quantitat d’àcid afegida, es dirà que té l’alcalinitat 

alta. L’acidesa és la capacitat d’un sistema de neutralitzar una certa quantitat de base. 

Sovint, en les aigües naturals, les bases que s’hi poden trobar són silicats, borats, àcids i 

bases orgànics, fosfats o amoníac entre d’altres. No obstant, en els casos d’aigua dessalada i 

d’aigua remineralitzada, les concentracions d’aquestes bases són negligibles enfront dels 

carbonats [15] . És per això que es mesurarà l’alcalinitat total com la quantitat total de 

carbonats i bicarbonats tal i com indica la següent equació (Eq. B.25). En efecte, per a aigües 

dessalades i remineralitzades: 

[ ] [ ]−− +=≈ 2
33 COHCOAlcAlc CARBONATSTOTAL       (Eq. B.25) 

L’alcalinitat en una aigua remineralitzada és imprescindible per una raó principal: manté el pH 

contant, ja que la tampona. Una concentració elevada de [ ] [ ]−− + 2
33 COHCO  principalment de 

[ ]−
3HCO , degut a que és aquesta espècie la que tampona al tenir caràcter amfòter, i ja que, 

fins i tot en l’equilibri OHCaCOCO 232 −− , la concentració de [ ]−
3HCO  és 100 vegades 

superior a la de [ ]−2
3CO , provoca la següent conseqüència en l’equilibri de carbonats: 

+− +↔ HHCOCOH 332  (on 32COH  és *
32COH )    (Eq. B.26) 

+−− +↔ HCOHCO 2
33         (Eq. B.27) 

En la primera reacció, una elevada concentració de [ ]−
3HCO  decanta la reacció cap a 

l’esquerra. Per tant, si s’afegeixen [ ]+H  al sistema, immediatament seran neutralitzats pels 

[ ]−
3HCO . Com més [ ]−

3HCO  hi hagi, més àcid es podrà afegir sense que aquest alteri el pH. 
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Alhora, també serveix per a neutralitzar bases. La segona reacció també està decantada, 

aquest cop cap a la dreta, i al treure [ ]+H  del sistema (o afegir [ ]−OH ), l’excés de [ ]−
3HCO  

reaccionarà per a formar nous [ ]+H , restablint el pH aquí també. 

L’alcalinitat de carbonats es pot expressar de diferents maneres i unitats: 

• 
L

mol
: es refereix als mols per litre de [ ] [ ]−− + 2

33 COHCO  

• 
L

eq
: els equivalents per litre es refereixen a la concentració necessària d’àcid que 

caldria per destamponar la solució i convertit tot els [ ] [ ]−− + 2
33 COHCO  en la seva forma 

àcida, el 32COH . Si es fa servir un àcid monopròtic, la concentració haurà de ser la 

indicada en el valor de 
L

eq
; si fos dipròtic, només en caldria la meitat. És, doncs, una 

unitat d’equivalència àcid base.  

• 










L

mgCaCO3 : seria la quantitat de 3CaCO  necessària per a obtenir l’alcalinitat que 

s’està mesurant. 

B.8 Factors que afecten a la solubilitat 

La solubilitat del 3CaCO varia: 

1- Amb la pressió parcial de 2CO [18]  

2- Amb la temperatura [18]  

3- Amb certs fenòmens físics: ió comú i ió no comú.  

4- Pressió parcial de 2CO : Com es pot observar en la següent gràfic (Figura B.6), la 

solubilitat de la calcita augmenta a mesura que augmenta la pressió parcial de 2CO , 

això té la seva lògica ja que, tal i com s’explicarà a continuació, es necessita el 2CO  

per a poder desencadenar una sèrie de moviments a les reaccions d’equilibri que faran 

que augmenti la solubilitat de la calcita. 
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Figura B.6 Solubilitat de la calcita en funció de la pressió parcial de 2CO  

5- Temperatura: En el següent gràfic (Figura B.7), s’observa clarament, com la solubilitat 

de la calcita disminueix amb la temperatura. 

 

Figura B.7 Solubilitat de la calcita en funció de la Temperatura 

1- Ió comú i ió no comú:  

Ió comú: una sal és menys soluble si un dels seus ions es troba present en la dissolució. Per 

exemple: si a una aigua li afegim 3AgNO , que és molt soluble i a la dissolució ja hi havia ions 

+Ag , quan es calcula el producte iònic per veure quan 3AgNO  es pot dissoldre, també s’han 

de tenir en compte els ions que hi havia a la dissolució, per tant quedarà tal i com mostra 

l’equació següent (Eq. B.28): 
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[ ] [ ]TOTALAgNOQ +− ⋅= 3            (Eq. B.28) 

essent       [ ] [ ] [ ]inicialsafegitTOTAL AgAgAg +++ ⋅=      (Eq. B.29) 

Per tant, la solubilitat del 3AgNO  serè més baixa que el que tocaria ja que amb menys Lg  

que hi afegim, precipitarà [19] . 

Ió no comú: l’addició de ions no comuns a una dissolució el que fa és augmentar la 

concentració iònica i com a conseqüència augmenten les atraccions interiòniques. Això 

provoca que els ions dissolts atreguin a la dissolució als ions que encara formen part del sòlid. 

Així doncs, es dissolen amb més facilitat i per tant la solubilitat augmenta [19] . 
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C Impactes sobre la salut dels minerals dissolts en  

l’aigua 

C.1 Introducció 

A continuació s’exposa un interessant estudi el qual és un clar exemple de la importància de la 

mineralització de l’aigua. A la regió de Ust-Ilim de Rússia es va dur a terme un estudi sobre la 

morbiditat i el desenvolupament físic en 7 658 adults, 562 nens i 1 582 dones embarassades i 

els seus nounats en dos àrees subministrades per aigües amb diferents TDS (Total de Sòlids 

Dissolts). L’aigua que es subministrava en una d’aquestes àrees era de mineralització baixa 

(valors promig: TDS 134 Lmg , Ca  18,7 Lmg , Mg  4,9 Lmg , bicarbonats 86,4 Lmg ) i 

l’altra àrea era subministrada per una aigua alta en minerals (valors promig: TDS 385 Lmg , 

Ca29,5 Lmg , Mg  8,3 Lmg , bicarbonats 243,7 Lmg ). Els nivells de sulfats, clorurs, sodi, 

potassi, coure, zinc, manganès i molibdè a l’aigua també estaven determinats. Les poblacions 

de les dues àrees no diferien en el que respecte als hàbits alimentaris, qualitat de l’aire, 

condicions socials i els temps de residència en les àrees respectives. La població de l’àrea que 

era subministrada per aigua baixa en minerals va mostrar nivells més alts d’incidències en 

hipertensió, malalties isquèmiques del cor, úlceres gàstriques i duodenals, gastritis cròniques, 

goll i nefritis. Els nens que vivien en aquesta àrea mostraven un desenvolupament físic més 

lent i més anomalies de creixement. Les embarassades patien més freqüentment d’edemes i 

anèmies. Els nounats d’aquesta àrea mostraven morbiditat més elevada. La morbiditat més 

baixa va ésser associada amb l’aigua que contenia nivells de 30-90 Lmg  de calci, de 17-35 

Lmg  de magnesi i un TDS de la vora de 400 Lmg  (per aigües que continguin bicarbonats). 

Gràcies a aquest estudi es pot constatar fàcilment com la manca de minerals produeix un 

efecte negatiu sobre la salut humana. 

Experiments en animals [20] , majoritàriament rates, en un període de més d’un any, han 

demostrat repetidament que la ingestió d’aigua destil·lada (és a dir, sense cap tipus d’ions ni 

impureses), amb un TDS < 75 Lmg condueix a: un increment en la ingesta d’aigua, en la 

diüresi, en el volum de fluid extracel·lular, i de la concentració de sodi i clorurs en el sèrum i 

per tant, l’increment de la seva eliminació del cos, resultant en un balanç global negatiu. 

Addicionalment, en diversos països s’han fet estudis amb animals on es prova que donant Zn  

i Mg  dosificats en la seva aigua de boca, tenien un concentració d’aquests dos element en el 

seu sèrum significativament més elevada que els mateixos elements donats en molt més 

altres quantitats amb menjar i subministrant aigua destil·lada per a beure. Basant-se en els 

resultats experimentals i les observacions clíniques de les deficiències minerals en pacients 

sans en el que es refereix a l’absorció intestinal i els quals rebien per via intravenosa una 
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nutrició equilibrada però diluïda amb aigua destil·lada, es va provar que la ingesta d’aigua 

baixa en minerals era la causant de l’increment de l’eliminació de minerals del cos. 

C.2 Recomanacions i estimacions dels requeriments d ’aigua 

El requeriments totals diaris de fluid van dels 2 litres fins als 16 litres diaris i també depenen de 

la càrrega de treball i del nivell d’estrès (les persones que estan sota estrès tèrmic i psicològic 

han de parar especial atenció a la ingesta de fluid i sals). 

Les estimacions d’ingesta d’aigua inclouen el que és consumit a través del menjar i de la 

beguda, juntament amb els volums d’aigua relativament petits creats per l’oxidació del menjar 

(aigua metabòlica). El valor de l’aigua metabòlica és sobre els 350 - 400 diamL . 

Mentre que els coneixements que tenim avui en dia ens permeten determinar la insuficient o 

l’adequada ingesta de fluid, la base del coneixement científic que tenim no és suficient per a 

determinar si hi ha una òptima ingesta de fluid. Encara que, hi ha un grup creixent de científics 

que indiquen que efectivament hi ha un nivell d’ingesta òptima, i que tal quantitat és major que 

les recomanacions actuals [21] . 

És important, com a utilitat per a la salut pública, estimar, tan exacte com sigui possible, els 

requeriments d’aigua per a la població, sobretot en el casos de gent gran i dels malalts on 

gairebé mai consumeixen l’aigua necessària pel cos i llavors poden arribar a deshidratar-se 

tenint com a conseqüències greus repercussions en la salut. 

A continuació es mostra a la Taula C.1 els requeriments d’aigua, indicats per la OMS [22] , per 

a adults i incloent també altres estimacions provinents de diferents estudis. 
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Volum * d’aigua recomanat sota diferents condicions per a Adults [L/dia] 

 Sedentari, 
Ambient moderat 

Físicament actiu o 
Temperatura elevada 

 OMS 

Dona Adulta 2,2 4,5 

Home Adult 2,9 4,5 

 Altres estudis 

Home Adult ---- 
5 

 11 
      0,8/h 

[23] 
[24] 
[25] 

Home i Dona 2 – 4 8 – 16 

    *Volum donats com L/dia, a menys que hi hagi una altra unitat especificada. 

Taula C.1 Volum d’aigua recomanat sota diferents condicions per a Adults 

A la Taula C.2 es poden observar els requeriments d’aigua però per nounats, nens i adults 

establerts per la Food and Nutrition Board [26] . 

 

Volum d’aigua recomanat sota diferents condicions p er nounats, nens i adults 

Edat Requeriment d’aigua (L/dia) 

0 a 6 mesos 0,7  (s’assumeix que prové de la llet 
materna) 

7 a 12 mesos 
0,8  (s’assumeix que prové de la llet 

materna i de begudes i menjar 
complementari) 

1 a 3 anys 1,3 

3 a 8 anys 1,7 

Nen 2,4 
9 a 13 anys 

Nena 2,1 

Nen 3,3 
14 a 18 anys 

Nena 2,3 

Home 3,7 
19 a 70 anys 

Dona 2,7 

Taula C.2 Volum d’aigua recomanat sota diferents condicions per nounats, nens i adults [26]  

Es poden observar clarament les discrepàncies, entre les diferents autoritats, a l’hora de 

estimar l’aigua requerida per als ésser humans. 
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La necessitat d’aigua i de minerals essencials a la infància i a la infantesa són més elevades 

comparades amb les dels adults en relació al pes corporal. La major ingesta de volum d’aigua 

en relació al pes corporal es necessita a l’etapa del nounat i decreix amb l’edat. Hi ha 

situacions especials que requereixen de ingesta d’aigua addicional, com poden ser 

naixements prematura o baix pes al néixer o malalties diarreiques. 

C.3 Biodisponibilitat 

Un litre d’aigua amb 100 Lmg/  de magnesi pot aportar el 25% o més de la Quantitat Diària 

de magnesi Recomana de 300-400 mg per dia. Per altra banda, un litre d’aigua que sigui baix 

en contingut de magnesi (<10 Lmg/ ) aporta menys del 3% de la quantitat diària requerida. 

Tot i que la relació de la quantitat ingerida de magnesi a través de l’aigua comparada amb la 

que s’ingereix pel menjar és petita, l’elevada biodisponibilitat del Mg  a través de l’aigua, 

gràcies a l’especiació del magnesi, ajuda en gran mesura a arribar a la QDR necessària i a la 

vegada ajuda a reduir les incidències de malalties cardiovasculars [27] . 

L’absorció entèrica dels minerals que provenen de l’aigua de boca ve determinat per diferents 

factors com poden ser les propietats intrínseques de les espècies químiques que hi són 

presents, les condicions fisiològiques de l’entorn de l’intestí i factors externs relacionats amb el 

menjar o la dieta en la que els minerals són ingerits. 

Per tant, el Se transportat per l’aigua (selenit i selenat) és absorbit passivament a unes 

eficiències més baixes (60 - 80%) que las dels selenoaminoàcids que conté en menjar (90 - 

95%) que són transportat activament a través de l’intestí. 

L’absorció minerals està també subjecte a l’edat: eficiència que té una relació de decadència 

amb l’augment d’edat (Cu , Zn), primerenca manca de regulació post-natal ( Fe , Zn ,Cr ), 

dependència de altres nutrients co-presents per al metabolisme (Se - I , Cu - Fe). 

Similarment, el calci transportat a través de l’aigua té una biodisponibilitat molt baixa quan és 

consumit amb vegetals que contenen oxalats ( espinacs, remolatxa verda, bledes, etc) i els 

minerals Ca , Fe , Mg , P  o Zn  s’utilitzaran d’una manera molt pobre si es consumeixen 

amb menjars o dietes elevades en cereals no-refinats i no-fermentats  o elevats en productes 

fitats de la soja. Aquesta complexació entre el calci i els oxalats a l’intestí podria reduir les 

possibilitats de formació de pedres als ronyons [28] . 

En el cas de Fe, hi ha de dos tipus, el hem i el no hem. El hem és el que es troba a la sang, 

per tant a la carns, i s’absorbeix molt bé. En canvi el Fe no hem, té una molt baixa absorció, i 

és el que es troba en els vegetals, i a l’aigua de boca. Així doncs la biodisponibilitat del ferro és 

baixa, és < 5%. 
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C.4 Quantitats diàries recomanades segons els difer ents 

organismes 

Els valors extrets de la OMS/FAO són els dels minerals: Ca , Mg , Se, Zn , Fe, I  [29] . 

Els valors extrets de la Food and Nutrition Board són els dels minerals: Cr , Cu , F , Mn , 

Mo , P , K , Na , Cl  [26] . 
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QUANTITATS     DIÀRIES     RECOMANADES 

  Infants Nens Adolescents 
  Dones Homes 
  

0-6 mesos 7-12 mesos 1-3 anys 4-6 anys 7-9 anys 
10-18 anys 10-18 anys 

Calci  (mg/dia) 
300a 

400b 400 500 600 700 1300 1300 

Magnesi  (mg/dia) 
26a 

36c 54 60 76 100 220 230 

Biodisponibilitat 
Elevada 1,1 2,5d 2,4 2,9 3,3 4,3 5,1 

Biodisponibilitat 
Moderada 2,8 4,1 4,1 4,8 5,6 7,2 8,6 

Zinc  
(mg/dia) 

Biodisponibilitat 
Baixa 6,6 8,4 8,3 9,6 11,2 14,4 17,1 

15% 
Biodisponibilitat 

e 6,2 3,9 4,2 5,9 9,3f 21,8g 20,7h 9,7g 12,5h 

12% 
Biodisponibilitat 

e 7,7 4,8 5,3 7,4 11,7f 27,7g 25,8h 12,2g 15,7h 

10% 
Biodisponibilitat 

e 9,3 5,8 6,3 8,9 14f 32,7g 31h 14,6g 18,8h 

Ferro  
(mg/dia) 

5%     Biodispon. e 18,6 11,6 12,6 17,8 28f 65,4g 62h 29,2g 37,6h 

Seleni  (µg/dia) 6,0 10 17 22 21 26 32 
Iode  (µg/dia) 90 90 90 90i 120j 150k 150k 

K (g/dia) 0,4 0,7 3,0 3,8 3,8 4,5l 4,7k 4,5l 4,7k 

Na (g/dia) 0,12 0,37 1,0 1,2 1,2 1,5 1,5 
Mn (mg/dia) 0,003 0,6 1,2 1,5 1,5 1,6 1,9l 2,2k 

Mo (µg/dia) 2,0 3,0 17 22 22 34l 43k 34l 43k 

Cr (µg/dia) 0,2 5,5 11 15 15 24l 24k 25l 35k 

Cu (µg/dia) 200 220 340 440 440 700l 890k 700l 890k 

F (mg/dia) 0,01 0,5 0,7 1,0 1,0 2,0l 3,0k 2,0l 3,0k 

P (mg/dia) 100 275 460 500 500 1250 1250 
Cl (g/dia) 0,18 0,57 1,5 1,9 1,9  2,3 2,3 

Taula C.3 Quantitats diàries recomanades 
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QUANTITATS     DIÀRIES     RECOMANADES 

  Adults Gent gran  
  Dones Homes Dones Homes 
  
  

19 - 50 anys 
(premenopàusiques) 

51 – 65 anys 
(menopàusiques) 19 – 65 anys + 65 anys + 65 anys 

Calci  (mg/dia) 1000 1300 1000 1300 1300 
Magnesi  (mg/dia) 220 220 260 190 224 

Biodisponibilitat 
Elevada 3,0 3,0 4,2 3,0 4,2 

Biodisponibilitat 
Moderada 4,9 4,9 7,0 4,9 7,0 

Zinc  
(mg/dia) 

Biodisponibilitat 
Baixa 9,8 9,8 14,0 9,8 14,0 

15%  
Biodisponibilitat 19,6 7,5 9,1 7,5 9,1 

12%  
Biodisponibilitat 24,5 9,4 11,4 9,4 11,4 

10% 
 Biodisponibilitat 29,4 11,3 13,7 11,3 13,7 

Ferro  
(mg/dia) 

5%      
Biodisponibilitat 58,8 22,6 27,4 22,6 27,4 

Seleni  (µg/dia) 26 26 34 25 33 
Iode  (µg/dia) 150 150 150 150 150 

K (g/dia) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
Na (g/dia) 1,5 1,3o 1,5m 1,3o 1,2p 1,2p 

Mn (mg/dia) 1,8 1,8 2,3 1,8 2,3 
Mo (µg/dia) 45 45 45 45 45 
Cr (µg/dia) 25 25 35m 30o 20 39 
Cu (µg/dia) 900 900 900 900 900 
F (mg/dia) 3 3 4 3 4 
P (mg/dia) 700 700 700 700 700 
Cl (g/dia) 2,3 2,0o 2,3m 2,0o 1,8p 1,8p 

Taula C.3 Quantitats diàries recomanades (continuació) 
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QUANTITATS     DIÀRIES     RECOMANADES 

  Dones Embarassades Dones Lactants  
  
  

Primer 
Trimestre 

Segon 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

0-3 mesos 3-6 mesos 7-12 mesos 

Calci  (mg/dia) q q 1200 1000 1000 1000 

Magnesi  (mg/dia) 220 220 220 270 270 270 
Biodisponibilitat 

Elevada 3,4 5,5 11,0 5,8 9,5 19,0 

Biodisponibilitat 
Moderada 4,2 7,0 14,0 5,3 8,8 17,5 

Zinc  
(mg/dia) 

Biodisponibilitat 
Baixa 6 10,0 20,0 4,3 7,2 14,4 

15%  
Biodisponibilitat r r r 10,0 10,0 10,0 

12%  
Biodisponibilitat r r r 12,5 12,5 12,5 

10% 
 Biodisponibilitat r r r 15,0 15,0 15,0 

Ferro  
(mg/dia) 

5%  
Biodisponibilitat r r r 30,0 30,0 30,0 

Seleni  (µg/dia) q 28 30 35 35 42 

Iode  (µg/dia) 200 200 200 200 200 200 

 14-18 anys 19-30 anys 31-50 anys 14-18 anys 19-30 anys 31-50 anys 

K (g/dia) 4,7 4,7 4,7 5,1 5,1 5,1 

Na (g/dia) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Mn (mg/dia) 2,0 2,0 2,0 2,6 2,6 2,6 

Mo (µg/dia) 50 50 50 50 50 50 

Cr (µg/dia) 29 30 30 45 45 45 

Cu (µg/dia) 1000 1000 1000 1300 1300 1300 

F (mg/dia) 3 3 3 3 3 3 
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P (mg/dia) 1250 700 700 1250 700 700 

Cl (g/dia) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Taula C.3 Quantitats diàries recomanades (continuació) 

a Alimentat amb llet materna 

b Alimentat amb llet de vaca 

c Alimentat amb fórmula infantil 

d No aplicable a nens alimentat amb llet materna 

e Les reserves de ferro dels nounats són suficients per a assolir el requeriment de ferro pels primers 6 mesos. Els nens prematurs o de baix pes al néixer necessitaran quantitats 
de ferro addicional. 

f De 11 a 14 anys abans de la primera menstruació. 

g De 11 a 14 anys. 

h De 15 a 17 anys. 

i De 0 a 4,9 anys. 

j De 6 a 12 anys. 

k De 13 a 18 anys. 

l De 9 a 13 anys. 

m De 19 a 50 anys 

o De 51 a 70 anys 

p Més de 70 anys 

q No especificat 

r Es recomana que el suplement de ferro sigui donat en forma de pastilles a totes les dones embarassades degut a les dificultats d’un assessorament correcte del dosatge de ferro 
a l’embaràs. En les dones embarassades no anèmiques, es recomanen 100 mg de suplement de ferro (tal com el sulfat ferrós) donats a la segona meitat de l’embaràs. En les 
dones anèmiques són requerides dosis més elevades. 
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D Enginyeria de la dessalació 

D.1 Membranes  

Les membranes, mitjançant la filtració, són elements amb els quals es poden dur a terme 

separacions físiques de sòlids dissolts i suspesos en un dissolvent.  

Una de les propietats més importants que determina l’ordre de magnitud i la naturalesa 

d’aquestes separacions és la porositat de la membrana. Com més petits siguin els porus d’una 

membrana, menys sòlids hi podran passar a través, i per tant, més pur quedarà el dissolvent 

un cop filtrat. La classificació de les membranes segons la mida del porus és la de la següent 

Taula D.1: 

 

Classificació de les membranes 

Membrana Mida del Porus [µm] Aplicació 

Microfiltració (MF) 0,1 – 1 µm Extracció de sòlids en suspensió, 
bacteris i protozous 

Ultrafiltració (UF) 0,001 – 0,1 µm Extracció de suspensions 
col·loïdals, molècules grans i virus 

Nanofiltració (NF) ± 0,001 µm 
Separació selectiva d’ions 

multivalents i algunes substàncies 
orgàniques 

Osmosi Inversa (OI) 0,001 – 0,0001 µm Extracció de ions i substàncies 
dissoltes 

Taula D.1 Classificació de les membranes de filtració [30] i [31] 

Per tant, de manera esquemàtica, la filtració segons el porus se sintetitza amb les següents 

Figures D.1 i D.2: 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 36  Memòria 

 

 

 

Figura D.1 Classificació de les membranes de filtració segons el porus [30] 

 

 

Figura D.2 Classificació exhaustiva de les membranes de filtració segons el porus [30] 
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D.1.1 Membranes en la dessalinització de l’aigua 

Per al procés de dessalinització de l’aigua en les plantes, s’utilitzen dos grans tipus de 

membranes, de característiques molt diferents entre ells, i que donen lloc mètodes de 

separació diferents de resultats diferents. Aquests dos són el grup de les membranes d’osmosi 

inversa (semipermeables), i el de les d’electrodiàlisi inversa (permeabilitat selectiva). 

Membranes del procés d’OI 

Les membranes d’osmosi inversa més comunes estan fetes de materials polimèrics com el 

triacetat de cel·lulosa, poliamides o polisulfones, materials molt hidrofílics. Aquesta darrera 

característica permet a les molècules d’aigua difondre més ràpid a través de l’estructura de 

membrana, mentre que es restringeix el pas d’altres substàncies.  

A les plantes, aquestes membranes es troben agrupades en un mòdul, de la següent manera 

tal i com mostra la Figura D.3 [32] : 

 

Figura D.3 Diagrama de blocs del mòdul de membranes de l’osmosi inversa en un planta [32] 

Un mòdul, doncs, té una entrada i dues sortides: la de salmorra i la d’aigua dessalinitzada. 

Segons la capacitat i la demanda d’aigua dessalada, a la planta hi haurà un nombre variable 

de mòduls. Quan n’hi ha més d’un, s’estructura en sèrie, de la següent manera (Figura D.4): 
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Figura D.4 Diagrama de blocs de l’estructura de diversos mòduls de membranes a una planta d’OI [32] 

Cada mòdul té (o pot tenir) dues sortides, doncs. 

No obstant, el funcionament i l’estructura de la planta no variarà qualitativament amb la 

quantitat de mòduls de membranes que hi hagi. En aquests mòduls, les membranes poden 

ser disposades en quatre configuracions possibles: en forma de fibres buides, en espiral, en 

forma tubular o en forma plana (poc utilitzada) [33] . El quadre següent (Taula D.2) resumeix 

les característiques més significatives de les quatre configuracions: 

 

Característiques principals dels mòduls de membrane s 

 Plat Espiral Tubular 
Fibres 
buides 

Densitat 
(m2/m3) 

300 - 500 200 - 800 30 - 200 500 - 9000 

Resistènci
a al fouling  

Bona Moderada Molt Bona Pobre 

Facilitat de 
neteja 

Bona Regular Excel·lent Pobre 

Costos 
Relatius 

Alts Baixos Alts Baixos 

Taula D.2 Característiques principals dels mòduls de membranes [33] 

Les configuracions de fibres buides i espiral generalment tenen millors característiques 

d’operació en relació el seu cost, i per això són les més utilitzades. Les pressions d’operació se 

situen dins del rang de 17 a 68 bar. 
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Segons la seva estructura, aquestes membranes es divideixen en dos tipus: 

- Estratificades: la part activa de la membrana, feta del polímer actiu anomenat 

anteriorment, és una capa de poques micres que es diposita sobre una capa de material 

inert, que està fet d’un altre tipus de polímer. Acaben sent acumulacions de capes de 

membrana.  

- En film: en capes molt primes d’un material preparat i dipositat in situ sobre el suport. 

El funcionament de les membranes es descriu mitjançant tres característiques: el flux, 

l’eliminació de sals i la recuperació. 

Pel que fa al flux, es refereix justament al flux de filtrat. Dependrà de les característiques de la 

membrana, com el gruix i la porositat, i les condicions d’operació, com la pressió d’entrada, la 

temperatura o la concentració. Té unitats de cabal per unitat d’àrea, [ ])( 2 smL ⋅ . 

L’eliminació de sals es refereix a l’efectivitat d’una membrana per eliminar les sals d’una 

solució. Aquesta varia lleugerament per cada tipus de ió. L’expressió que ho indica és la 

següent equació (Eq. D.1): 

entrada

filtratentrada

C

CC −
        (Eq. D.1) 

La proporció d’aigua d’entrada convertida a aigua dessalinitzada és l’índex de recuperació. 

L’expressió que ho indica és la següent equació (Eq. D.2): 

( )
( )entrada

filtrat

Q

Q
         (Eq. D.2) 

Actualment, la producció dels materials de les membranes d’osmosi inversa es basa en el 

material composite patentat per FilmTec Corporation [34]  el 1970.  

Membranes del procés d’EDR 

Les membranes que es fan servir per dur a terme el procés d’extracció de sals en les plantes 

d’EDR, consisteixen en un film molt prim (tres vegades més primes que la majoria de 

membranes) i resistent, d’uns 0,5 mm. Són superfícies carregades electrostàticament, i estan 

compostes de materials amb capacitat d’intercanvi iònic [35] . Això es tradueix en que només 

permeten el pas al dissolvent (aigua) i als ions d’una càrrega determinada (positiva o 

negativa), depenent de la seva pròpia; es diu que tenen permeabilitat selectiva. Si la càrrega 

pròpia és positiva, permet el pas als anions i s’anomena membrana aniònica (MA). Si la 

càrrega pròpia és negativa, només deixa passar els cations i s’anomena membrana catiònica 

(MC) [36] , [37] . Aquesta permeabilitat selectiva mai és del 100%., però sol passar del 98%.  
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Si la membrana està feta només de material d’intercanvi iònic, que sol ser el PTFE (perfluorur 

d’etilè), s’anomena homogènia, mentre que si aquest PTFE està incrustat en una matriu inert, 

s’anomena membrana heterogènia.  

La vida útil de les membranes d’EDR és molt llarga, i pot arribar a ser de fins a deu anys [38] . 

D.1.2 SDI 

L’índex de Densitat de Llots (SDI) [39]  o índex d’embrutiment és un procés senzill 

desenvolupat per a estimar el grau de bloqueig o “embrutiment” de les membranes degut a la 

contaminació en forma de partícules col·loïdals, que inclouen bacteris, argiles, clorur de ferro, 

etc. Agents químics emprats en la clarificació/filtració tals com el sulfat d’alumini o el clorur 

fèrric poden causar un bloqueig col·loïdal. Aquest mètode és àmpliament acceptat en la 

indústria, ja que principalment mesura la concentració col·loïdal.  

El procediment de SDI determina la caiguda en el flux a través d’una membrana de 47 mm de 

diàmetre i amb un porus de 0,45 µm de mida, susceptible de ser obstruït per matèria col·loïdal 

i no per sorra o incrustants. 

La disminució en el flux d’aigua està representat entre 1 i 100 unitats. Un ràpid tapament 

indica nivells alts de contaminació col·loïdal, per la qual cosa el SDI serà de major magnitud 

comparativament amb aigües amb tendències baixes a embrutar les membranes.   

La tendència a embrutar les membranes de l’aigua d’entrada de les plantes de dessalinització 

tant d’osmosi inversa com d’EDR, caldrà mantenir-se a un nivell acceptable per a assegurar 

una operació econòmica i eficient. Un SDI menor o igual a 5 és acceptable. Per a membranes 

de fibres buides, és més recomanat un SDI de 3. 

El bloqueig de les membranes implica tres problemes: 

- Ràpida disminució en el flux que travessa la membrana 

- Un augment que pot arribar a ser excessiu de l’increment de pressió a banda i banda 
de la membrana. 

- Una pèrdua de retenció de sals i, per tant, una disminució de la qualitat del producte. 

Per tal d’evitar-ho, caldrà aplicar un pretractament adequat, i en alguns casos mesures en el si 

del procés de membrana, com és el cas de la inversió de polaritat en el cas de l’EDR. 

D.1.3 Desinfecció 

En els mètodes de membrana d’extracció de sals de l’aigua, degut als seus orificis i conductes 

tan prims, són probables els problemes de creixements bacterians si no es duu a terme un 

tractament amb productes desinfectants. Per tant, les membranes a fer servir hauran de ser 
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resistents a la sovint agressivitat d’aquests productes.  

D.2 Recuperació del CO 2 

El 2CO  té un paper generalment molt rellevant tant en els processos de dessalinització com 

de remineralització de l’aigua, degut a tres factors: 

1. Influeix en el pH, ja que combinat amb aigua forma l’àcid carbònic, un àcid feble: 

3222 COHOHCO ↔+ .  

2. La base conjugada de l’àcid carbònic, el −2
3CO , combinada amb diferents cations, 

sobretot amb el +2Ca , pot fer precipitar sals, fet que embruteix i fa malbé algunes 
instal·lacions. 

3. És un reactiu essencial en els dos mètodes més utilitzats per a la remineralització: el 
mètode amb roca calcària (limestone) i el mètode amb calç (lime).  

Com que és un compost beneficiós per a alguns processos i perjudicial per a uns altres, 

requereix una bona gestió. Segons el mètode de dessalinització, l’enfocament que cal fer-ne 

varia molt. 

D.2.1 Plantes tèrmiques 

Quan l’aigua a tractar entra en les cambres flash dels MSF o dels evaporadors tubulars del 

MED, es troba amb una disminució de pressió i amb un increment de temperatura, dos 

fenòmens que disminueixen la solubilitat dels gasos no condensables, segons la llei d’Henry 

[40] . La conseqüència és que s’allibera una part d’aquests gasos. Vegi’s, a la Figura D.5, el 

comportament decreixent de la solubilitat dels dos gasos no condensables més abundants en 

les aigües a tractar amb la temperatura, l’ 2O  i el 2CO . 
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Figura D.5 Variació de la solubilitat de l’O2 i el CO2 en front de la temperatura 

Pel que fa el 2CO , que és el gas que ens interessa, al alliberar-se una fracció d’aquest gas 

degut a les variacions inicials de pressió i temperatura, es crea un desequilibri en l’equilibri 
−− 2

332 // COHCOCO , fet que fa que s’alliberi més 2CO encara. 

Aquests gasos, al ser no condensables, se separen del vapor d’aigua obtingut mitjançant un 

sistema de ventilació [41] . Els beneficis són els següents: 

1. L’eliminació de part del 2CO  provoca un increment del pH, tornant l’aigua menys 
agressiva [veure LSI]. 

2. Disminueix la concentració de ions −2
3CO  -, per tant, disminueix el producte de 

solubilitat del 3CaCO  [42] , i així, augmenta la solubilitat d’aquesta sal, evitant-ne la 

seva precipitació tal i com mostra la següent equació (Eq. D.3): 

[ ] [ ]−+ ⋅= 2
3

2

3
COCaKpsCaCO       (Eq. D.3)  

3. Es pot reutilitzar després per a la remineralització, tant del mètode de pedra calcària 

(calcita impura) com del de calç hidratada, evitant la necessitat de generar o comprar 

una gran part del 2CO necessari en aquest procés. 

La recuperació del 2CO  en les plantes tèrmiques està molt lligada a dos factors: la 

Temperatura Màxima de Salmorra (TBT) i l’alcalinitat. 

La TBT té un efecte directe en l’alliberament de 2CO en els mètodes tèrmics, com s’indica en 
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el següents gràfics corresponents a un MSF i a un MED, (Figures D.6 i D.7) respectivament: 

 

Figura D.6  Alliberament de CO2 segons la TBT en un MSF [43] 

 

Figura D.7  Alliberament de CO2 segons la TBT en un MED [43] 

 

 

S’extreu doncs que, per a cada estadi, si la TBT augmenta, també augmenta l’alliberament de 

2CO , i viceversa [43] . 

Des del punt de vista de la viabilitat econòmica, la recuperació de 2CO en plantes tèrmiques 

només és aplicable en les plantes MSF [44] . Les plantes MED operen amb TBT molt més 

baixes, i la quantitat recuperada de 2CO , aproximadament una tercera part de la recuperada 
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en una planta MSF [43] , no compensa la inversió feta per al sistema de recuperació de 2CO , 

sortint més viable la seva fabricació o la seva compra, segons el cas. 

L’alcalinitat de l’aigua d’entrada també és un factor important en aquesta recuperació, per la 

simple raó que si aquesta és inicialment elevada, caldrà menys remineralització i, per tant, 

menys 2CO a utilitzar. 

D.2.2 Plantes amb mètodes de membrana 

En les plantes amb mètodes de membrana no hi ha evaporació d’aigua ni alliberament de 

gasos. Per tant, des del punt de vista de la viabilitat econòmica, el que convé per tal que 

l’aigua contingui prou 2CO per a la remineralització, és impedir que el que ja hi havia a l’aigua 

d’entrada desaparegui el menys possible. 

Osmosi Inversa 

La disponibilitat de 2CO en el filtrat de l’osmosi inversa només depèn del pH, segons indica el 

gràfic de la Figura D.8 següent [45] : 

 

Figura D.8 Diagrama d’equilibri dels carbonats  

Tenint en compte l’equilibri abans mencionat de 3222 COHOHCO ↔+ , com més elevat sigui 

el pH, el 2CO estarà més en forma iònica i, per tant, serà filtrat.  

Per tant, la concentració de 2CO  disponible per a la remineralització dependrà del tractament 

de pH que se li faci a l’aigua abans de ser filtrada. 
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EDR 

Normalment, el pretractament químic a les plantes d’EDR és molt limitat o nul. Per tant, al no 

haver-hi addició d’àcid, el 2CO  disponible serà més baix que amb el mètode d’OI. Així doncs, 

segurament caldrà un subministrament exterior de 2CO . 

El Bor és un element que existeix de manera natural. En l’ambient, el Bor es combina amb 

l’oxigen i altres elements per a formar els borats. Aquests es troben sovint presents a la 

naturalesa, tant en les roques, el carbó, alguns sòls o les aigües [46] .  

D.3 Configuració de les plantes subjecta a l’elimin ació de bor 

Hi ha dues raons per la limitació de la quantitat de Bor en les aigües dessalades: 

1. Per als éssers humans, pot representar un perill per a la reproducció. El límit superior 

que recomana la OMS és de 0,5 ppm, i per a Espanya és de 1 ppm. 

2. Un factor més limitant és el possible impacte negatiu a la vegetació i les collites, que es 

reguen amb aquesta aigua producte de les plantes de dessalinització. L’impacte 

negatiu del Bor es tradueix en problemes en el creixement i en la maduració del fruit 

[47] .  

Mentre que els requeriments de limitació del Bor solen estar entre 0,3 i 0,5 ppm, en les aigües 

marines es troba en concentracions estimades de 4,6 ppm [48] . És per això que en les 

dessalinitzadores d’aigua de mar calen dissenys que limitin la seva concentració final als límits 

requerits. 

El Bor sovint es troba en forma d’àcid bòric, un àcid feble que es dissocia segons les següents 

equacions (Eq. D.4), (Eq. D.5), (Eq. D.6): 

−+ +↔ 3233 BOHHBOH     14,9=apK    (Eq. D.4) 

−+− +↔ 2
332 HBOHBOH     74,12=apK    (Eq. D.5) 

−+− +↔ 3
3

2
3 BOHHBO     8,13=apK    (Eq. D.6) 

La seva concentració s’expressa (Eq. D.7) com a Bor total ( )tB , el qual inclou a totes les 

espècies: 

en 
L

mg
de Bor   (Eq. D.7) −−− +++= 3

3
2
33233 BOHBOBOHBOHBt



Pàg. 46  Memòria 

 

D.3.1 Osmosi Inversa 

En el rang de pH d’operació de les plantes d’osmosi inversa, l’equació (Eq. D.4) és la que té 

més importància. D’aquesta manera, hi ha presència d’espècies de Bor dissociades i no 

dissociades en l’aigua. 

A pH inferiors, predomina la forma molecular de l’àcid. Degut a l’absència de les càrregues 

iòniques, la mida és més petita, i per tant, s’elimina menys quantitat a les membranes. A pH 

superiors, predomina la forma aniònica, de mida més gran i, per tant, eliminable en major 

quantitat a través de les membranes. 

Com es pot observar al gràfic següent (Figura D.9), al rang de pH en què es troba l’aigua en el 

procés de dessalinització, entre 7 i 8, l’espècie predominant és l’àcid bòric en forma molecular.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.9 Distribució de l’H3BO3/H2BO3
- en funció del pH [49] 

A aquests valors de pH, el tant per cent de l’espècie no dissociada es troba entre el 99,3% (pH 

= 7) i 93,2 (pH = 8).  

 

Solucions de disseny per a l’eliminació del bor 

Com que el contingut en bor de l’aigua de mar és elevat, el problema del bor es troba 

essencialment en les plantes de dessalinització. Segons els requeriments de concentració de 

bor de l’aigua de sortida, l’estructura de la unitat d’extracció de sals de la planta pot tenir 

quatre configuracions possibles [49] .  

1. Un pas d’osmosi inversa 

Disseny bàsic, que s’aplica en cas que les especificacions de concentració de bor de l’aigua 

de sortida siguin de 0,8 a 1,0 Lmg . En aquesta estructura (Figura D.10), l’aigua només passa 
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a una vegada a través del mòdul o mòduls de membrana.  

 

 

 

 

Figura D.10 Diagrama de blocs de l’estructura d’un sol pas d’OI 

El cost de producció mitjà en aquest rang és el més baix que es pot obtenir, uns 
3$52,038,0 m−  d’aigua producte. 

2. Dos passos d’osmosi inversa amb increment de pH 

Disseny aplicat quan les especificacions de concentració de bor de l’aigua de sortida són de 

0,4-0,5 Lmg . En aquesta estructura, l’aigua passa dues vegades per mòduls de 

membranes: la primera bàsicament per a aconseguir els requeriments de TDS finals del filtrat 

(malgrat que també s’elimina una part del bor), i la segona, després d’incrementar-li el pH i, 

per tant, fer aparèixer la forma aniònica de l’àcid bòric, per aconseguir els requeriments de 

concentració final de bor. En aquest segon pas (Figura D.11), segurament caldrà fer servir 

anti-sedimentadors, ja que al augmentar el pH, pot precipitar el 3CaCO . 

 

 

 

 

 

Figura D.11 Diagrama de blocs de l’estructura dos passos d’OI amb increment de pH 

Si, per contra, el procés consta d’una addició inicial d’àcid a l’aigua d’entrada per a evitar la 

sedimentació, aquests anti-sedimentadors no seran necessaris. Això és perquè amb la 

disminució del pH, disminueix l’alcalinitat ja que augmenta la concentració de 2CO , i se’n 

desprèn una part. Això provoca el següents moviments de les reaccions següents: 

3222 COHOHCO ←+         (Eq. D.8) 

MÒDUL DE 
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−+ +← 332 HCOHCOH         (Eq. D.9) 

−+− +← 2
33 COHHCO                  (Eq. D.10) 

S’observa com la concentració de −2
3CO  disminuirà, per tant el producte de les concentracions 

[ ] [ ] QCaCO =⋅ +− 22
3  disminuirà. Aquest fet comporta que el producte de solubilitat 0sK  (que és 

la constant que delimita la precipitació o no de la sal) tingui un valor més elevat que Q , i que 

per tant no precipiti el 3CaCO quan augmentem el pH a la segona etapa, ja que tot i que el 

valor de Q  augmentarà, aquest no assolirà el valor de 0sK  al haver disminuït l’alcalinitat. És 

per aquest motiu que no caldrà afegir anti-sedimentadors. I d’aquesta manera s’assoleix el pH 

necessari en cada pas, tal i com es pot veure a la Figura D.12: 

 

 

 

 

Figura D.12 Diagrama de blocs de l’estructura dos passos d’OI amb addició d’àcid 

El cost de producció mitjà en aquest rang és d’ uns 3$55,045,0 m−  d’aigua producte. 

3. Híbrid d’osmosi inversa amb resines d’intercanvi iònic 

Disseny aplicat quan les especificacions de concentració de bor de l’aigua de sortida són de 

menys de 0,4 Lmg . En aquest disseny, el primer mòdul de membranes té dues sortides (a 

part de la sortida de salmorra): la sortida de sempre al final del mòdul i una sortida prop de 

l’entrada. Per aquesta última, hi surt aigua poc filtrada, ja que passa per poques membranes, i 

forma el corrent de mescla, de cabal ajustable, que optimitza el procés assolint les 

concentracions màximes permeses. Per la sortida del final del mòdul surt aigua filtrada, i es 

divideix en dos altres corrents diferents, cadascun dels quals sofreix un tractament diferent. Un 

torna a passar per un altre mòdul de membranes, mentre que l’altre travessa un altre mòdul 

amb resines d’intercanvi iònic, per tal d’eliminar el Bor. Finalment, aquests tres corrents es 

mesclen, segons els requeriments. Sovint, els valors de concentració i cabal proposats són els 

següents (Figura D.13): 
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Figura D.13 Diagrama de blocs de l’estructura d’híbrid d’OI amb resines d’intercanvi iònic 

El segon mòdul de membranes contribueix entre un 50 i un 60% a la mescla final, amb una 

concentració de Bor d’entre 0,2 i 0,35 ppm. El corrent que passa per les resines d’intercanvi 

iònic sol abastar entre un 10% i un 25%, i la concentració final d’aquest és de 0,1 ppm. Per 

últim, el corrent de by-pass, és un corrent d’ajust de concentració final, i el seu cabal 

dependrà, com s’ha dit, de les especificacions finals de concentració de Bor.  

Les concentracions de Bor depenen, com s’ha comentat, del pH d’entrada i de la temperatura. 

Els percentatges de cabal de cada corrent es poden ajustar per a assolir nivells inferiors a 0,4 

ppm de Bor, si es requereix. 

Per últim, la concentració de clorurs en aquest disseny sol venir determinat i està entre 100 i 

130 ppm. 

El cost del procés amb les resines d’intercanvi iònic està en el mateix rang que el del segon 

mòdul de membranes. L’únic que incrementa lleugerament el cost respecte el procés de dos 

passos d’osmosi inversa, i ho fa en uns 7-9 cèntims de dòlar per m3 d’aigua producte, són els 

metres de més que calen de canonada. Per tant, el cost mitjà d’aquestes plantes és d’ uns 
3$55,050,0 m−  d’aigua producte. 
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4. Tres passos d’osmosi inversa amb increment i disminució de pH 

Disseny aplicat quan les especificacions de concentració de bor de l’aigua de sortida són de 

0,4 Lmg , les de clorurs de 15 Lmg  i les de TDS de 25 Lmg . Aquest procés, conegut 

com procés IDE  o Ashkelon [50] , té la següent estructura (Figura D.14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.14 Diagrama de blocs de l’estructura tres passos d’OI amb increment i disminució de pH 

El primer pas és un mòdul de membranes com el descrit en el punt anterior, amb dues 

sortides (a part de la de salmorra): una sortida al principi del mòdul, on surt aigua poc filtrada 

per a l’ajust de la mescla final, i una sortida al final del mòdul, amb aigua filtrada. L’aigua 

filtrada és tractada amb sosa i entra en un segon mòdul de membranes d’osmosi inversa. La 

primera finalitat d’aquest segon mòdul és bàsicament l’eliminació del Bor. Per això s’augmenta 

el pH de l’aigua a l’entrada, evitant també la sedimentació del 3CaCO i 2)(OHMg . El filtrat 

d’aquest procés va directament a la mescla final, mentre que la seva salmorra, que té un alt 

contingut de Bor, constitueix un tercer procés de filtrat amb dos mòduls d’osmosi inversa més. 

El primer mòdul és a pH baix per a evitar la sedimentació de 3CaCO i 2)(OHMg  i té un bon 

rendiment de dessalinització, però gairebé no elimina Bor. El segon mòdul, a pH baix, elimina 

el Bor en excés que queda. El filtrat d’aquest segon mòdul es mescla amb els altres dos 

corrents obtinguts per a obtenir les especificacions de concentracions desitjades. 

D.3.2 EDR 

Les plantes d’EDR només s’utilitzen com a dessalobradores, per tant, no requereixen un 

tractament especial per a la reducció del Bor. 
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D.3.3 Mètodes tèrmics 

L’eliminació del Bor en l’aigua producte dels mètodes tèrmics no és necessària, perquè en la 

destil·lació s’elimina tot el Bor que hi havia inicialment. 

D.4 Mètodes de remineralització poc utilitzats 

D.4.1 Mètode de la calç hidratada i carbonat de sod i. 

Aquest mètode es basa en la reacció següent (Eq. D.11): 

NaOHCaCOCONaOHCa 2)( 3322 +→+      (Eq. D.11) 

Tendeix a produir un dipòsit no adherent de 3CaCO  i és més apropiat per a aigua natural que 

tingui alcalinitat i 2CO . No s’utilitza, doncs, en les plantes bàsicament per l’elevat cost del 

32CONa . 

D.4.2 Mètode del bicarbonat de sodi i el sulfat de calci 

Aquest mètode es basa en la reacció següent (Eq. D.12): 

422334 )(2 SONaHCOCaNaHCOCaSO +→+     (Eq. D.12) 

Mètode no utilitzat degut a que el 4CaSO té una solubilitat baixa en aigua (0,23% en pes), i per 

tant, el seu dosatge comporta l’ús de tancs massa grans per la preparació de la dissolució. A 

més, el 3NaHCO  té un cost molt elevat, és poc soluble, i l’emmagatzematge d’ambdós 

substàncies sota condicions humides és difícil ja que tendeixen a endurir-se amb la presència 

d’humitat. A més, cal corregir el pH al final del procés. És un mètode, doncs, que no s’empra 

en el tractament d’aigua. 

D.4.3 Mètode del bicarbonat de sodi i el clorur de calci. 

Aquest mètode es basa en la reacció següent (Eq. D.13): 

NaClHCOCaNaHCOCaCl +→+ 2332 )(2      (Eq. D.13) 

Com en el mètode anterior, requereix d’una correcció de pH. A més, la reacció acaba 

incrementant la concentració de −Cl de l’aigua, fet que la fa més corrosiva. Ambdues 

substàncies són cares i el seu emmagatzematge en condicions humides és complicada. El 

2CaCl és hidrofíl·lic. No és en cap cas apte per a aigües amb un requeriment d’elevada puresa 
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(pocs sòlids dissolts). És un mètode a vegades utilitzat per al tractament d’aigua industrial, 

però no per al d’aigua de boca. 

D.5 Desinfecció 

La desinfecció, com a definició, és l’eliminació de microorganismes patògens. Existeix una 

relació de proporcionalitat entre la probabilitat d’emmalaltir que té una persona i les 

característiques tant d’aquesta com dels microorganismes en qüestió. És la següent (Eq. 

D.14): 

R

VN
P

⋅α
          (Eq. D.14)  

on  

P  és la probabilitat d’emmalaltir 

N és el nombre de microorganismes presents 

V és la virulència 

Rés la resistència de l’individu 

Per tant, és lògic que l’aigua, un cop estabilitzada, calgui desinfectar-la, per garantir-ne la 

qualitat microbiològica. El desinfectant ideal seria el que reunís les següents característiques: 

- Capacitat per a inactivar tots els microorganismes transmissors de malalties (patògens) 

- Ha de ser eficaç a la temperatura i pH de l’aigua, i en un temps adequat 

- La seva dosificació no comuniqui a l’aigua característiques organolèptiques 

desagradables 

- La seva reacció amb les substàncies presents a l’aigua no ha de donar lloc a productes 

perillosos 

- S’ha de poder determinar la seva concentració a l’aigua 

- Que sigui persistent 

- D’obtenció senzilla i manipulació fàcil 

- De cost raonable 
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Un dels factors més importants és la formació dels subproductes de desinfecció (DBP). Són 

productes de reaccions no desitjades que es produeixen al afegir les substàncies 

desinfectants a l’aigua. Els principals factors que influeixen en la formació de subproductes 

són: 

- El desinfectant emprat 

- La matèria orgànica existent a l’aigua 

- La concentració de bromurs 

- El pH 

- La quantitat d’amoni 

- La temperatura 

Els més coneguts són els Trihalometans (THM), però n’existeixen molts més. 

L’elecció d’un desinfectant és, doncs, complicat, ja que hi ha una relació directa entre la seva 

eficàcia i la producció d’aquests subproductes no desitjats, de la forma que indica la Figura 

D.14: 

 

Figura D.14 Relació entre la formació de subproductes i l’eliminació de patògens [51] 

Les principals opcions disponibles per a la desinfecció de l’aigua remineralitzada són: 

• Cloració 

• Hipoclorit sòdic 

• Cloraminació 
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• Diòxid de Clor 

• Ozonització 

• Desinfecció amb llum ultraviolada 

• Hipoclorit càlcic 

D.5.1 Cloració 

Si es té clor a l’abast, aquest mètode proporciona el sistema de menys cost de vida total. És 

per això que és el més utilitzat. Quan s’afegeix 2Cl  a l’aigua, aquest es transforma 

parcialment en àcid hipoclorós, i alhora aquest en hipoclorit, veure les equacions D.15 i D.16: 

+− ++⇔+ HClHClOOHCl 22       (Eq. D.15) 

+− +⇔ HClOHClO         (Eq. D.16) 

L’equilibri entre aquestes espècies, a la franja de pH en que ens movem (de 6 a 9 

aproximadament), l’indica la Figura D.15 següent: 

 

Figura D.15 Diagrama d’equilibri de les diferents espècies del clor [51] 

La quantitat de clor dosificada dependrà de dos factors clau: la temperatura de l’aigua i el 

temps de contacte. La cinètica de la seva desaparició amb el temps també és un factor 

decisiu, veure la Figura D.16: 
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Figura D.16 Diagrama de la cinètica de desaparició del clor [51] 

Sovint, la dosi és de 1,5-2,5 Lmg .  

Aquest mètode té com a subproductes més importants els THM, i és un dels factors més 

negatius que té.  

El clor es pot fer servir en forma líquida o gas. Tot dependrà dels costos, ja que per una banda 

el gas és menys costós, però per l’altra, és més perillós (en cas de fuga), per tant les 

instal·lacions han d’estar equipades de tal manera que proporcionin la protecció adequada per 

a la salut pública. 

D.5.2 Hipoclorit sòdic 

Conegut popularment amb el nom de lleixiu, és un oxidant fort que conté Cl , de fórmula 

NaClO. Se’n pot disposar mitjançant dues maneres: generant-lo in-situ  o comprant-lo. El seu 

ús és tan extens com el del clor. 

L’hipoclorit es pot generar a la mateixa planta, dissolent clorur sòdic (sal comuna) en aigua i 

fent-la passar per una cel·la electrolítica. És, per tant, l’opció de més segura de totes les que hi 

ha, ja que no hi ha transport de cap substància química perillosa, i de baix cost, especialment 

per a plantes grans, ja que no es compra cap producte car (la sal comuna és barata), té els 

costos d’operació baixos i no requereix un gran espai dedicat a l’emmagatzematge. A més, 

s’utilitza el desinfectant acabat de fer, sense que el temps hagi fet que perdi efectivitat de 

desinfecció, ja que sovint en 10 - 15 dies aquesta substància es deteriora un 10 - 20%, en 

favor de l’aparició de clorats, sobretot en climes càlids. Cal tenir en compte que es pot fer 

servir la salmorra com a font de clorur sòdic encara fa disminuir més els costos, però l’elevada 

presència de bromurs fa que s’acabin generant subproductes no desitjats en la mescla 

desinfectant i aquests acabin a l’aigua de boca, contaminant-la. Per tant, cal tenir molt en 
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compte els estàndards de bromurs si es fa servir aquest mètode. 

L’altra opció és comprar-lo i a primera vista pot semblar una opció atractiva. No obstant, el 

ràpid deteriorament amb la temperatura d’aquesta substància descrit abans encareix el 

procediment. La inclusió de zones d’emmagatzematge refrigerades redueixen aquest 

problema, però el deteriorament durant el transport, a part del cost extra d’aquesta necessitat 

de refredament, incrementa excessivament el cost total del procés. 

Normalment, els costos de la opció de comprar-lo, calculats a 25 anys, són aproximadament 

del 10% més grans que l’opció de generació in-situ, i del 45 - 50% més grans que les opcions 

de clor.  

D.5.3 Cloraminació 

És una alternativa als dos processos anteriors. Es basa en l’addició seqüencial de clorur i 

amoníac a l’aigua estabilitzada, per tal de formar cloramines. El mecanisme que té lloc és el 

següent, (Eq. D.17), (Eq. D.18), (Eq. D.19) i (Eq. D.20): 

 

OHClNHNHHOCl 223 +⇔+       (Eq. D.17) 

OHNHClClNHHOCl 222 +⇔+       (Eq. D.18)  

OHNClNHClHOCl 232 +⇔+       (Eq. D.19) 

OHClNNClHOCl 223 ++⇔+ −       (Eq. D.20) 

On tots els compostos de la dreta són les cloramines. 

Aquestes tenen un gran molt més baix de deteriorament que el clor lliure i, per tant, són 

adequades per instal·lacions en les que es requereix un transport de llarga duració i 

d’elevades temperatures. No obstant, estan associades amb la formació de subproductes 

tòxics, com nitrits (per l’oxidació no desitjada de l’amoníac) o NDMA. 

L’addició d’amoníac a l’aigua clorada accelera molt (en poques hores) el deteriorament del 
−Cl si la concentració de −Br és > 0,4 Lmg . Aquest efecte es mot mitigar amb un procés de 

super-cloració (aplicant clor en concentracions de 3 a 4 Lmg ) o bé produint aigua dessalada 

amb una concentració de −Br < 0,4 Lmg . 

El seu ús no està molt estès, degut també a la poca quantitat de matèria orgànica que conté 

l’aigua dessalada.  
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D.5.4 Diòxid de clor  

El 2ClO és un gas groc-verdós més irritant i tòxic que el 2Cl . És més de deu cops més soluble 

en aigua que el clor, té de dues a tres vegades més poder bactericida i viricida i més efectiu en 

l’eliminació de Fe i Mn , ja que no els oxida. És una altra alternativa als mètodes de cloració i 

d’hipoclorit sòdic. En comparació amb altres desinfectants clorats, no forma quantitats 

significatives de trihalometans (i redueix els seus precursors en un 30 - 40%) ni de Compostos 

Orgànics Halogenats (AOX), ni tampoc bromats, encara que es mescli amb aigües que 

continguin −Br . Tampoc reacciona amb l’amoníac. A més, és efectiu en el control d’olors i 

sabors. 

Els principals subproductes que es formen són inorgànics: clorits −
2ClO (majoritàriament), 

clorats −
3ClO i algun producte orgànic d’oxidació. La manera de minimitzar aquests 

subproductes és un bon sistema de generació in-situ, que produeixi diòxid de clor el més pur 

possible, ja que amb el temps, aquest s’acaba reduint a −
2ClO en una conversió de fins al 

60%. No obstant, la quantitat requerida de diòxid de clor per tal de mantenir un romanent a la 

xarxa de distribució, <0,4 Lmg , és una quarta part de la de clor. Per tant, la quantitat de 

−
2ClO  final serà molt inferior als estàndards de la OMS (0,7 Lmg ). 

Per últim, cal dir que és inestable i explosiu en estat líquid, per la qual cosa no es pot 

emmagatzemar, obligant a ser generat in-situ. Aquesta es pot fer de dues maneres diferents 

((Eq. D.21) i (Eq. D.22): 

Via clor: NaClClOClNaClO 222 222 +→+     (Eq. D.21) 

Via clorhídric: OHNaClClOHClNaClO 222 25445 ++→+   (Eq. D.22) 

D.5.5 Ozonització 

L’ozó, gas molt oxidant, blavós, d’olor penetrant i irritant, s’usa sovint com a desinfectant 

d’aigua natural, però no en aigües dessalades, ja que s’associa a la formació de quantitats 

excessives de Compostos Orgànics Clorats (AOC) i de bromats, degut al contingut 

relativament elevat de −Br en l’aigua. S’obté fent passar aire sec pur entre dos elèctrodes 

separats per un dielèctric (vidre, ceràmica). A més, encara que és molt soluble en aigua, no hi 

deixa un romanent, ja que és molt inestable i desapareix als 20 - 30 minuts. Aquesta 

descomposició està afavorida per: 

- l’augment de la concentració de −OH  

- la presència de 22OH  
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- la fotòlisi per radiació UV 

D.5.6 Desinfecció amb llum ultraviolada (UV) 

La irradiació de l’aigua producte amb llum ultraviolada (UV) és una alternativa de desinfecció 

viable. Requereix poca exposició, degut a la baixa terbolesa i al baix contingut en patògens. 

Un altre avantatge és que no afegeix cap producte químic a l’aigua i, per tant, té un baix 

contingut en subproductes. No obstant, no deixa un producte romanent a l’aigua que controli 

futures infeccions, i per tant, s’haurà d’afegir més endavant (clor o cloramines). 

D.5.7 Hipoclorit càlcic 

L’ús d’aquest producte no és apropiat per grans plantes de dessalinització, degut a l’elevat 

cost. 

D.5.8 Efecte de la desinfecció en la corrosivitat 

És important tenir en compte l’impacte dels processos de desinfecció en el pH final de l’aigua. 

L’addició d’algunes de les substàncies descrites, com el clor gas, disminueixen el pH i 

l’alcalinitat, degut a la formació d’àcid hipoclorós, mentre que d’altres, com l’hipoclorit sòdic i 

càlcic, els incrementen. 

D.5.9 Aspectes a tenir en compte a l’hora de mescla r aigües diferents: 

Sovint, la mescla d’aigua dessalada amb aigua de salinitat elevada té efectes positius en la 

qualitat de la mescla. No obstant, quan l’aigua dessalada té un contingut elevat en certs 

minerals com bromurs, bor, sodi, clorurs calci i magnesi, la mescla d’aquesta aigua dessalada 

amb aigua d’altres fonts (riu, llac o aigües subterrànies) pot tenir un efecte negatiu en la 

qualitat de la mescla. És per això que la compatibilitat de diferents aigües s’ha de tenir en 

consideració abans de plantejar la seva mescla. Alguns aspectes específics que s’han 

d’investigar abans de mesclar-les inclouen: 

- Concentracions de bromur i carboni orgànic total en les diferents aigües i el seu 

efecte en la formació de subproductes i en la seva concentració en la mescla 

final. 

- Tipus de mètode de desinfecció utilitzats per cada font d’aigua i el seu efecte 

en la formació de subproductes i en l’estabilitat del clor residual. 

- Nivells de sodi i clorur de cada font d’aigua (els nivells de sodi, per exemple, 

poden ser més elevats en l’aigua dessalada que en algunes aigües naturals). 

- Temperatura de cada font, ja que a més temperatura, més s’accelera la 

nitrificació i la corrosió en el sistema de distribució.  
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- La conducció d’aigua dessalada en llargues línies de canonades implicar 

problemes tant en la cloració com de corrosió, especialment en climes càlids. 

La pèrdua del romanent de desinfectant és un dels reptes a assolir més 

importants en aquests sistemes, principalment degut al deteriorament d’aquest 

desinfectant romanent, causat per l’elevada temperatura de l’aigua. Això és pot 

corregir tant amb la supercloració (descrita abans), amb la reinjecció de clor al 

llarg de la llargada de la línia, fet que es podria activar quan la concentració de 

clor baixés del 0,5 Lmg , com també amb l’ús de cloramines en comptes de 

clor, amb les precaucions descrites anteriorment.  

- La pèrdua d’alcalinitat es pot produir al llarg de la longitud de les línies, 

comportant problemes de corrosió. Hi ha vàries alternatives per a corregir això: 

� Reinjectar tant productes amb calci com inhibidors de la corrosió al llarg 

de les línies quan el LSI es torni negatiu 

� Fer servir canonades no metàl·liques com d’HDPE (Polietilè d’Alta 

Densitat), que no són sensibles als nivells baixos d’alcalinitat de l’aigua. 

- L’estat del sistema de distribució. En un determinat sistema, les canonades a la 

llarga acaben assolint un equilibri amb l’aigua que porten. Aquest equilibri es 

pot trencar amb la introducció d’aigua dessalada de caràcter notablement 

diferent. 
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E Càlculs associats 

E.1 Interfícies del programa SCHOTT 
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E.1.1 Abrera 

 

Figura E.1 Interfície del programa SCHOTT de la planta d’Abrera 
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E.1.2 Sant Joan d’Espí 

 

  Figura E.2 Interfície del programa SCHOTT de la planta de Sant Joan d’Espí 
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E.1.3 Prat del Llobregat 

 

 Figura E.3 Interfície del programa SCHOTT de la planta del Prat del Llobregat
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E.2 Impacte ambiental: matrius de Leopold 

La matrius de Leopold consisteix en un quadre de doble entrada, en les columnes de la qual 

figuren els elements generadors d’impacte, és a dir, les accions susceptibles de produir 

impactes, i en les files es disposen els elements paisatgístic-ambientals potencialment 

receptors de les afeccions que provoquen les accions descrites. Les interaccions queden 

representades amb el símbol X. 

L’etapa de realització del projecte és la Taula E.1: 
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Sòl           

Clima           

Paisatge           

Flora i Fauna   X        

Aire           

Salut pública           

Sorolls           

Sistema socio-
econòmic 

       X  X 

Recursos no 
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 X    X     

Aigua           

Taula E.1 Matriu de Leopold de l’etapa de realització del projecte 
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Els principals impactes considerats al llarg de l’etapa de realització del projecte van lligats a un 

treball de tipus oficina considerant doncs els paràmetres del tipus socio-econòmic (modificació 

de l’opinió pública amb nous coneixements i per la potenciació de llocs de treball), els de 

consum de recursos no renovables i el paràmetre de flora i fauna (transformació del sòl degut 

al consum de paper). 

L’etapa de funcionament de la planta remineralitzadora és la Taula E.2: 
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Sorolls         X  
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econòmic 

   X    X  X 

Recursos no 
renovables 

 X    X X    

Aigua    X       

Taula E.2 Matriu de Leopold de l’etapa de funcionament de la planta remineralitzadora 

La quantitat d’impactes considerats al llarg de l’etapa de funcionament de la planta 

remineralitzadora augmenta substancialment, tot i que en una etapa de remineralització 

l’impacte ambiental és insignificant comparat amb les etapes que la precedeixen (OI o EDR).  

Els factors  afectats són principalment el paisatge, pel que respecta a la transformació visual, 

la salut pública, pels possibles accidents d’operació, la contaminació acústica que es pot 
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produir, els sistema socio-econòmic, per la opinió pública que pot generar tant un bon com un 

mal funcionament d’un generador de recursos bàsics com és una planta de remineralització, i 

finalment el que representa la gestió dels residus diaris generats, bàsicament humans i el 

consum energètic. 

E.2.1 Quantificació mitjançant la matriu de Leopold  

Per a la quantificació i comparació d’impactes s’ha optat per utilitzar una matriu de Leopold, 

Taules E.3 i E.4, a partir de les matrius d’identificació d’impactes, Taules E.1 i E.2. El criteri 

seguit per a quantificar els impactes s’ha basat en els següents paràmetres: 

• Naturalesa de l’impacte: 1 Positiu 

-1 Negatiu 

• Magnitud (intensitat i àrea):  1 Baixa intensitat 

2 Moderada 

3 Alta 

• Importància:    0 Sense importància 

1 Baixa importància 

2 Importància moderada 

3 Molt important 

• Reversibilitat:    1 Reversible 

2 No reversible 

• Duració:    1 Curt termini (< 1 any) 

2 Mitjà termini (entre 1 i 10 anys) 

3 Llarg termini ( > 10 anys) 

La fórmula de recurrència per al càlcul es presenta a continuació: 

( ) impacteldecióquantificaDRIMN '=++⋅⋅      (Eq. E.1) 

On: 

=N  Naturalesa 

=I  Importància 

=R  Reversibilitat 
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=D  Duració 

La consideració de l’impacte global es duu a terme a partir del valor total de la matriu de 

Leopold (Taula E.3 i E.4), atorgant-les una consideració de ALT per a valors superiors a 55, 

una valoració de MITJÀ per a valors d’entre 30 i 55, i una valoració de BAIX impacte per a 

valors inferiors a 30. 
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       1  1 

Recursos no 
renovables 

 -1    -1     

Aigua           

 

TOTALS  -1 -1   -1  1  1 -1 

Taula E.3 Matriu de Leopold de quantificació de l’etapa de realització del projecte 
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TOTALS  -1 -3 -12  -2 -1 4 -1 4 -12 

Taula E.4 Matriu de Leopold de quantificació de l’etapa de funcionament de la planta remineralitzadora 

 

Segons la classificació i valoració considerades, l’impacte global de les dues etapes es 

considera com a baix. 
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