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Resum 

El present projecte pretén unir-se a tots els projectes impulsats pel programa AGUA, que 

potencia la creació de nous recursos d’aigua de boca mitjançant tècniques de dessalació. 

L’objectiu final és un estudi alternatiu del procés de remineralització de tres plantes actualment 

en construcció, escollint-ne el mètode a utilitzar, modelitzant-ne les principals operacions 

bàsiques proposant una solució econòmica i viable, i presentant l’avaluació econòmica dels 

tres casos. 

No obstant, inicialment es presenta una descripció de les principals operacions associades al 

procés d’eliminació de sals d’aigües salobres i d’aigua de mar. Es mostra l’estructura comuna 

de tota planta de dessalació, se’n presenten els diferents tipus, i s’expliquen acuradament tots 

els mètodes de separació de les sals de l’aigua. Es diferencien, dessalinitzadores de 

dessalobradores, o mètodes tèrmics o de membrana, imprescindible per a entendre l’estudi 

final. 

A continuació es troba una revisió crítica sobre la normativa, estàndards i requeriments que hi 

ha a Europa i a Espanya sobre els paràmetres químics, físics i sensorials que ha de tenir 

l’aigua de boca. És un bloc imprescindible per a entendre a què estan subjectes els complexos 

dissenys d’aquestes instal·lacions de tractament d’aigua. 

En una darrera part es defineixen els diferents tipus de post-tractament possibles, fent 

especial atenció als mètodes de remineralització, describint ells fonaments del procés a nivell 

químic i tecnològic. 

La part final del projecte és l’estudi de la planta de remineralització de dues dessalobradores, 

Abrera i Sant Joan d’Espí, i d’una dessalinitzadora, El Prat del Llobregat. Es comença per 

l’elecció del mètode adequat i s’arriba a la conclusió que serà el de llit de pedra calcària 

(calcita impura). A continuació, considerant la complexa química d’equilibri, reaccions i cinètica 

dels carbonats, i alhora tenint com a especificacions obligatòries d’aigua de sortida de la planta 

els estàndards de la normativa, es modelitza el llit de pedra calcària dels tres casos d’estudi 

mitjançant l’ aplicació d’un codi numèric, SCHOTT, i el procediment de càlcul proposat per un 

dels centres de referència europeu en la remineralització com és el Centro Canario del Agua.  

Un cop definits els paràmetres de disseny dels filtres, es presenta una avaluació econòmica de 

cada cas, tant de les inversions absolutes com relatives. El projecte presenta les principials 

conclusions que indiquen que el disseny de cadascun dels filtres és el menys costós possible, 

que té un alt rendiment, i que alhora compleix totes i cadascuna de les restriccions que la 

normativa exigeix. 
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1. Glossari 

AGBAR Aigües de Barcelona 

AGUA  Actuacions per a la Gestió i Utilització de l’Aigua 

AI  Adequate Intake (Ingesta Adequada) 

AOC  Compostos Orgànics Clorats 

AOX  Compostos Orgànics Halogenats 

ATP  Adenosina Tri  Fosfat 

BDCM  Bromodiclorometà 

Bt  Bor total 

CCA  Centro Canario del Agua 

CDR  Quantitat Diària Recomanada 

CEE  Comunitat Econòmica Europea 

DBCM  Dibromoclorometà 

DBO  Demanda Bioquímica d’Oxigen 

DBP  Subproductes de Desinfecció 

DC  Corrent Elèctric Directe 

EAR  Estimated Average Requirements 

ED  Electrodiàlisi 

EDR  Electrodiàlisi Inversa 

EEUU  Estats Units 

EN  Norma Europea 

ETAP  Estació de Tractament d’Aigua Potable 

EU  Europa 



Pàg. 8  Memòria 

 

FAO:  Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organització de les 

Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació) 

H   Constant de Henry 

HDPE  Polietilè d’Alta Densitat 

IAEA  Agència Internacional de l’Energia Atòmica 

IARC  International Agency for Research on Cancer 

IOM  Institute of Medicine of the US National Academy of Sciences 

LDL  Low Density Lipoprotein (Lipoproteínes de Baixa Densitat) 

LOAEL  Lowest-observed-adverse-effect-level  

LSI  Índex de Langelier 

MA  Membrana Aniònica 

MC  Membrana Catiònica 

MED  Multi Effect Distillation (Destil·lació Multi Efecte) 

MF  Microfiltració 

MSF  Multi Stage Flash (Flash Multi Etapa) 

NDMA  N-nitrosodimetilamina  

NF  Nanofiltració 

NOAEL No-observed-adverse-effect-level  

NTP  National Toxicologic Program 

NTU  Nefelometric Turbidity Unit (Unitats Nefelomètriques de Terbolesa) 

OI  Osmosi inversa 

OIap  Osmosi Inversa a alta pressió 

OIbp  Osmosi Inversa a baixa pressió 

OMS:  Organització Mundial de la Salut 
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PHN  Pla Hidrològic Nacional 

ppm  Parts per milió 

PTFE  Perfluorur d’etilè 

PVC  Policlorur de Vinil 

QDR  Quantitat Diària Recomanada 

RD  Reial Decret 

RDA  Recommended Dietary Allowance  

RDI  Recommended Daily Intake (Ingesta Diària Recomanada) 

RNI  Recommended Nutrient Intake (Ingesta Recomanada de Nutrients) 

SDI  Índex de Densitat de Llots 

SEM   Microscopi Electrònic de Rastreig 

SJD  Sant Joan d’Espí 

TAC  Alcalinitat Total 

TBT  Temperatura Màxima de Salmorra 

TDI  Tolerable Daily Intake (Ingesta Diària Tolerable) 

TDS  Total Dissolved Solids (Total de Sòlids Dissolts) 

THM  Trihalometans 

TOC  Carboni Orgànic Total 

UF  Factor d’Incertesa 

UF  Ultrafiltració 

UL  Tolerable Upper Intake Levels 

UV  Ultraviolat 

VC  Compressió de Vapor 

VG  Valor Guia 
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2. Prefaci 

La disponibilitat de suficient d’aigua dolça és una necessitat vital per al desenvolupament de 

tots els éssers vius, així com per a múltiples activitats humanes. Malgrat que la hidrosfera 

representa les tres quartes partes de la superfície terrestre, l’aigua dolça de fonts naturals és 

un recurs molt limitat. Les xifres parlen per si soles veient la Figura 2.1: 

Figura 2.1 Repartició de l’aigua al món i forma en la que es troba 

Només un 2% de l’aigua de tot el planeta és dolça, i d’aquesta, només un 30,3% és aigua 

disponible, tant en forma d’aigües subterrànies com de rius, llacs i embassaments.  

Així doncs, la majoria de l’aigua del planeta està en un estat que impossibilita la seva 

disponibilitat directa, ja sigui en forma de gel, d’aigua salada o d’aigües superficials massa 

brutes. Amb aquesta dada, i tenint en compte el creixement cada cop més gran de la població 

mundial, la potabilització de l’aigua d’aquests recursos de disponibilitat no directa és una 

solució a l’escassetat. I per a tal fi, es construeixen plantes dessalinitzadores i 

dessalobradores, que eliminen l’excés de substàncies que contenen aquestes aigües i la 

converteixen en aigua dolça. 

2.1. Origen del projecte 

El present projecte és un estudi alternatiu dels mètodes de remineralització adequats per a 

tres plantes de dessalació ja existents i construïdes o en construcció: les dessalobradores 

d’Abrera i Sant Joan D’Espí i la dessalinitzadora del Prat del Llobregat. L’avenç en tecnologies 

de dessalació i tot el hi està relacionat forma part dels objectius del programa AGUA, impulsat 

pel govern, que potencia i afavoreix la creació de noves fonts d’aigua de boca mitjançant 

aquestes tècniques. 

Aigua en el món

Salada
98%

Dolça
2%

Aigua dolça

Gel; 68,9

Aigües 
subterrànies; 

30

Rius, llacs i 
embassaments; 

0,3
Altres; 0,8
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2.2. Motivació 

Les tecnologies de dessalació estan en constant desenvolupament, però segueixen implicant 

instal·lacions que requereixen una gran inversió, alhora que tenen un elevat consum energètic. 

La finalitat d’aquest projecte és la recerca d’una solució a la remineralització que sigui òptima 

tant des del punt de vista mediambiental com de l’econòmic.  
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3. Introducció 

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 (NHP) [1] , 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 1050 hm3/any des de 

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

L’any 2005, es va aturar el projecte del transvasament de l’Ebre promovent una política de l’ús 

de plantes dessalinitzadores, mitjançant el programa AGUA [2] . 

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’euros. Vàries plantes de dessalinització estan en construcció, en forma de proposta o 

encara en forma d’esbós. 

3.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té dos objectius principals: 

1. Una avaluació dels diferents tipus de plantes de dessalació, un estudi sobre els 

diferents mètodes de post-tractament existents, i la definició de la normativa europea i 

espanyola dels estàndards de l’aigua de boca. 

2. Un estudi sobre tres plantes de dessalació de Catalunya consistent en l’elecció del 

millor mètode de remineralització, modelització de les seves principals operacions 

bàsiques i finalment una avaluació econòmica. 
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3.2. Abast del projecte 

El projecte inclou: 

Una explicació general del que és la dessalació, les diferents tècniques i tipus de plantes, 

continua amb un recull bibliogràfic sobre normativa, paràmetres i requeriments químics, físics i 

sensorials de l’aigua de sortida d’aquestes plantes, a continuació s’hi troba un estudi sobre tots 

els tipus de mètodes de post tractament a l’abast, i finalment s’aborda l’estudi sobre els tres 

casos concrets, dessalobradores d’Abrera i Sant Joan d’Espí i dessalinitzadora del Prat del 

Llobregat, dels quals es troba el millor mètode de remineralització, se’n modelitzen les 

operacions bàsiques i se’n fa una avaluació econòmica. 

Queda fora de l’abast del projecte: 

La realització d’estudis experimentals per contrastar la informació de la cinètica de la calcita i 

l’avaluació d’impacte ambiental i costos de la fase d’implantació del projecte. 
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4. Revisió de l’estat de l’art dels mètodes de 

dessalació  

4.1. Estructura general de les plantes  

Les plantes de dessalació són instal·lacions industrials destinades a la dessalinització de 

l’aigua. En elles es rebaixa el contingut en sals de l’aigua, per tal que aquesta pugui ser 

aprofitada com a aigua de boca.  

Totes aquestes plantes tenen una estructura general comuna representada a la Figura 4.1: 

Entrada 
L’aigua s’extreu mitjançant uns pous de captació i es bombeja 

cap a la planta mitjançant unes canonades d’impulsió.  

És un dipòsit pulmó a l’entrada de la planta, i s’hi emmagatzema 

l’aigua que arriba de les canonades d’impulsió. S’hi fa una 

primera cloració per evitar el creixement de bacteris.  

Tractaments físics i/o químics, depenent del tipus de planta, per 

tal de que l’aigua que entri al procés no l’alteri ni faci malbé les 

instal·lacions. Pot incloure filtració de sorres o control de potencial 

redox o del pH entre d’altres. 

És la part més important d’una planta, perquè és on es dessala. 

Segons el procediment fisicoquímic mitjançant el qual es duu a 

terme aquesta dessalació, es distingeixen diversos tipus de 

plantes.  

Tractament de l’aigua producte per tal d’ajustar algunes de les 

seves propietats, i així estabilitzar-la i fer-la compatible amb el 

sistema de distribució i amb els estàndards d’aigua de boca, com 

són les directrius de la Organització Mundial de la Salut (OMS) 

[7] . Existeixen diversos mètodes, que dependran dels 

requeriments a obtenir. 

Finalment, l’aigua passa al dipòsit d’aigua producte, on es torna a 

clorar. Roman allà fins que és enviada, mitjançant canonades, a 

on serà consumida. 

Dipòsit d’entrada 

Pretractament 

Unitat d’extracció de 
sals 

Post-tractament 

Sortida d’aigua 

Figura 4.1 Estructura general d’una planta de dessalació 
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Paradoxalment, la diversitat de plantes avui dia és molt gran. Això és degut a que, malgrat 

tenir aquesta estructura comuna, es diferencien en alguns dels seus blocs, degut als 

requeriments necessaris tant de l’aigua d’entrada com de la de sortida.  

Aquests tipus diferents de plantes es poden classificar segons dos factors: 

- Segons el procés d’extracció de les sals: és la característica que fa més diferents 

qualitativament les plantes entre si. 

- Segons la salinitat inicial de l’aigua a tractar: determina la potència d’extracció requerida, per 

tant, sol diferencia les plantes en un aspecte més quantitatiu.  

4.2. Classificació de les plantes segons el mètode de separació 

de les sals de l’aigua.  

La dessalinització en aquestes plantes es pot dur a terme mitjançant diversos mètodes de 

separació, que determinaran varis tipus de planta [1] . Actualment,  a la taula 4.1 es mostren  

els que són comercialment competitius: 

 

Mètodes de Dessalació 

Flash Multietapa (MSF) 

Destil·lació Multiefecte (MED) Mètodes tèrmics 

Altres: Compressió de Vapor (VC) 

Osmosi Inversa (OI) 

Electrodiàlisi Inversa (EDR) Mètodes de membrana 

Altres: Nanofiltració 

Taula 4.1 Mètodes de dessalació 

Que el mètode físico-químic determini el tipus de planta, no implica que els demés blocs que 

la conformen siguin idèntics entre totes les plantes, sinó que, precisament perquè el 

procediment d’extracció de sals és diferent, aquests també ho seran. 

4.2.1. Mètodes Tèrmics 

Els mètodes tèrmics separen les sals de l’aigua mitjançant l’evaporació i la posterior 

condensació. La puresa dels condensats és més alta que les demés tècniques de 

dessalinització. Segons el mètode d’obtenció d’aquest condensat, es distingeixen el mètode 

de Flash Multietapa (MSF) i la Destil·lació Multiefecte (MED). També hi ha altres mètodes molt 

menys utilitzats, com serien el mètode de Compressió de Vapor (VC). 
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Les plantes tèrmiques són les que tenen més capacitat de totes, que està en el rang de    1 

000 a 25 000 diam3
 cada unitat. Una planta pot estar constituïda per més d’una unitat, i es 

poden aconseguir plantes d’elevada producció ajuntant moltes d’aquestes unitats. 

El millor avantatge [4]  dels mètodes tèrmics és els requeriments de qualitat de l’aigua 

d’entrada són més baixos que els de qualsevol mètode. El pitjor desavantatge són els elevats 

costos, tant de capital com de producció, i la logística del transport dels seus components al 

moment d’implantar-la, ja que són de grans dimensions. 

4.2.1.1. Flash Multietapa (MSF) 

Les plantes de MSF són les que més aigua dessalada han produït al llarg de la història. El 

principi de separació es basa en l’evaporació instantània (flash) d’una fracció de l’aigua a 

tractar quan entra en condicions de baixa pressió.  

La unitat d’extracció de sals d’una planta de MSF està formada per un seguit de cambres en 

sèrie, formades per un serpentí refrigerant i un col·lector de condensats, i on la pressió és 

cada cop més baixa. A continuació, Figura 4.2, s’explica els processos que tenen lloc en cada 

una d’aquestes cambres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
            
            Figura 4.2 Esquema del procés de dessalació d’un MSF d’una sola etapa 

Quan el corrent d’aigua a tractar entra a la cambra, sofreix una descompressió instantània. 

Aquest canvi brusc fa baixar el punt d’ebullició de cop, i com a conseqüència, una part de 

l’aigua s’evapora instantàniament (flash), cosa que disminueix la temperatura de la fracció no 

evaporada. Aquest vapor d’aigua es recupera en forma de destil·lat a l’entrar en contacte amb 
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les parets del tub refrigerant que hi ha a cada cambra. La fracció no evaporada per flash de 

l’aigua d’entrada entra en equilibri amb la pressió i temperatura que té, i surt en forma de 

salmorra.  

Cadascuna d’aquestes cambres està connectada amb la precedent i amb la següent, de 

manera que la salmorra d’una és l’alimentació de la següent. Així, cada cambra s’entén com 

una etapa de dessalinització, d’aquí el nom del procés, ja que en cadascuna la salmorra és 

cada cop més concentrada. En l’esquema (Figura 4.3) següent es representa una simplificació 

d’aquesta estructura multietapa i encadenada.  

 

 

 

 
            

Figura 4.3 Esquema del procés de dessalació d’un MSF multietapa 
 

L’aigua a tractar entra al sistema a la temperatura ambient i serveix com a líquid refrigerant de 

totes les etapes flash, començant per la darrera. Passada l’etapa en que fa de refrigerant, en 

la qual augmenta la seva temperatura i estalvia energia calorífica que caldria aportar-li a 

continuació, passa per un intercanviador de calor, on s’acaba d’escalfar fins a una certa 

temperatura desitjada, anomenada Temperatura Màxima de Salmorra (TBT). Aquest és un 

paràmetre de disseny essencial, que sol estar entre els  90 ºC i els 115 ºC, i d’ell en 

dependran les especificacions finals, la quantitat de l’aigua aconseguida i els costos de 

producció. 

Un cop escalfada fins a la TBT desitjada, l’aigua entra a la primera etapa, on una part petita 

s’evapora i posteriorment es condensa a les parets del serpentí d’aigua a temperatura 

ambient, i s’acaba recuperant al col·lector de destil·lats. Aquest procés d’evaporació refreda la 

salmorra restant, ja que aquesta li cedeix calor de vaporització a la fracció vaporitzada. El 

destil·lat també va a parar al col·lector de destil·lats de la cambra següent, i també se’n 

vaporitza una certa fracció. 

La reducció de temperatura al llarg de les etapes flash ve associada a la disminució de pressió 

de les etapes, fent correspondre la pressió més elevada amb la temperatura d’entrada (TBT) i 

la de pressió més baixa amb la temperatura de sortida. La caiguda de pressió també permet la 

circulació dels diferents corrents d’una cambra a la següent, sense necessitat de bombes, 

reduint-ne el cost. 

Finalment, la salmorra de l’última etapa sol dividir-se en dues parts, una es retorna a la font 

natural d’aigua salada, i l’altra es recircula a l’alimentació inicial d’aigua a tractar. També es pot 
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optar per no recircular res.  

Per tal d’evitar l’acumulació de gasos no condensables i els seus efectes negatius en el procés 

de condensació, es fan servir unitats de ventilació de gasos. 

El nombre d’etapes que solen tenir les plantes de MSF pot anar de 20 a 40. En tot cas, aquest 

nombre varia en funció dels costos i les especificacions d’aigua de sortida. 

Pretractament 

L’aigua passa per dos processos de pretractament mentre és en una planta de MSF. El 

primer, el més simple, el rep just abans d’entrar a les línies de refrigeració. Consisteix en un 

filtrat. El segon se li aplica just abans d’entrar a la primera cambra, i consisteix en una 

desaireació i la posterior addició d’antisedimentadors (inhibidors de la sedimentació) i 

antiespumants. 

Post-tractament  

Els mètodes més utilitzats són el de pedra calcària (calcita impura) i el de mescla amb aigua 

no dessalada. El mètode de calç hidratada s’utilitza amb menys freqüència. 

4.2.1.2. Destil·lació Multiefecte (MED) 

El principi físic emprat per les plantes MED és el d’evaporar l’aigua mitjançant la potència 

tèrmica, i després condensar-ne el vapor obtingut. A l’esquema següent [5]  en representa el 

nucli d’una planta MED: 
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Figura 4.4 Esquema del procés de dessalació d’un MED 
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La unitat d’extracció de sals d’una planta MED consisteix en vàries cel·les o efectes (fins a 14) 

consecutius mantinguts a pressions diferents (totes per sota de l’atmosfèrica), i per tant, a 

temperatures diferents, de manera decreixent. És a dir, la primera cel·la és la que té més 

pressió, la última la que menys. Cadascuna consisteix bàsicament en un feix de tubs 

horitzontals, els quals són ruixats des de dalt amb aigua d’entrada en forma atomitzada.  

Pels tubs de la primera cel·la, la de major pressió, hi circula el vapor de procés. Aquest cedeix 

calor latent a l’aigua d’entrada que cau per gravetat, i aquesta s’evapora parcialment. La 

pressió inferior a l’atmosfèrica fa que la temperatura d’ebullició sigui baixa, i per tant, es 

requereixi menys potència calorífica. Així doncs, el que acaba arribant al fons de la cel·la és 

salmorra, més concentrada, i s’envia a la següent cel·la. 

Pels tubs de la segona cel·la, hi circula l’evaporat aconseguit en la cel·la anterior. El fet que el 

següent efecte estigui a una pressió inferior, fa que aquest vapor pugui cedir prou calor latent 

com per poder evaporar una quantitat suficient de l’aigua  ruixada, alhora que provoca una 

nova evaporació (per flash) de la salmorra de l’efecte anterior.  

Aquest procés es repeteix en totes les cel·les que venen a continuació. A la sortida de la 

última, l’evaporat produït es condensa en un intercanviador de calor de carcassa i tubs [6] . 

Aquest, anomenat condensador de destil·lat, és refredat per l’aigua d’entrada. Aquesta, un cop 

escalfada, es divideix en dos corrents: en el que serà l’alimentació de les cel·les, i en el que es 

retorna directament a la font d’extracció sense ésser tractat. 

Tant la salmorra com els condensats es van recollint de cel·la en cel·la, i finalment s’extreuen 

amb bombes centrífugues. 

Similarment al procés de MSF, sovint s’incorpora al sistema MED un sistema de ventilació de 

gasos, per tal d’eliminar els gasos no condensables, problemàtics pel que fa a la condensació 

de l’aigua, ja que ocupen les superfícies de transferència de calor. 

Pretractament 

El procés de pretractament de les plantes MED és similar a les MSF: filtratge i desaireació. 

Post-tractament 

Els mètodes més utilitzats són el de pedra calcària i el de mescla amb aigua no dessalada. El 

mètode de calç hidratada no s’utilitza mai, perquè no surt rendible. 

4.2.1.3. Altres 

A part dels mètodes de MSF i MED, que representen gairebé la totalitat de les plantes 

tèrmiques del món, hi ha altres mètodes molt minoritaris. EL més representatiu és el mètode 

de la destil·lació per compressió de vapor (VC) [7] . Funcionen comprimint vapor d’aigua, fet 
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que causa condensació en una superfície (un tub) de transferència de calor, el qual permet a 

la calor de condensació d’ésser transportada a la salmorra de l’altra banda d’aquest, sent 

aquesta una superfície de vaporització. Requereixen un compressor, que és l’element que 

consumeix més energia. Només s’utilitzen per a produir petites quantitats d’aigua dessalada. 

4.2.2. Mètodes de membrana 

Els mètodes de membrana es caracteritzen per la difusió de l’aigua a través de membranes 

semipermeables, que retenen part de les sals que aquesta conté, mentre que permeten el pas 

de l’aigua. Segons la naturalesa d’aquestes membranes i la força impulsora de la separació de 

les sals, es distingeixen el mètode de l’Osmosi Inversa (OI) i el mètode de l’Electrodiàlisi 

Inversa (EDR). 

4.2.2.1. Osmosi Inversa 

El procés d’Osmosi Inversa és, com el propi nom indica, el procés fisicoquímic de l’osmosi, 

però a la inversa. Es pot consultar el seu fonament a l’Annex B. 

Fonaments 

El procés d’osmosi inversa és tot aquell en què, en les condicions descrites anteriorment de 

dues solucions de concentració diferent separades per una membrana semipermeable (es pot 

consultar a Annex D), el flux de dissolvent va de la fase concentrada a la diluïda. Com que és 

un procés no espontani, ja que encara crea més desequilibri, caldrà aportar energia al sistema 

per tal de dur-lo a terme.  

En el cas de l’esquema del sistema anterior, imaginem que en comptes de permetre el procés 

espontani d’osmosi, exercim una pressió sobre la fase concentrada. Si aquesta pressió és 

superior a la pressió osmòtica, efectivament el flux de dissolvent anirà en sentit contrari. D’això 

se’n dirà osmosi inversa. Vegi’n el procés a la següent Figura 4.5: 
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Figura 4.5 Esquema del procés de l’osmosi inversa 
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No obstant, el procés d’osmosi inversa no és íntegrament un procés de filtració, perquè les 

sals dissoltes i la demés matèria que porta l’aigua no és retinguda únicament per la seva mida, 

sinó que també és degut a la capacitat de les molècules d’aigua de difondre’s més ràpidament 

a través de la membrana que les demés molècules. 

És per això que l’osmosi inversa s’utilitza en l’extracció de sals de l’aigua, perquè mitjançant 

una pressió superior a la pressió osmòtica, podem treure aigua d’una dissolució de sals.  

Plantes d’Osmosi inversa  

A les plantes d’osmosi inversa, el procés descrit es duu a terme a gran escala. La Figura 4.6 

següent mostra l’esquema del procés: 

 

 

 
   
 
 
 

Figura 4.6 Diagrama d’una planta d’osmosi inversa 

L’aigua salada és bombejada a altes pressions, mitjançant bombes d’alta pressió, cap a les 

membranes, agrupades en mòduls, obtenint finalment dues corrents: el filtrat (aigua 

dessalada) per una banda i la salmorra per l’altra. La Taula 4.2 següent mostra la relació entre 

la salinitat i l’índex de recuperació (consulti’s a Annex D) del procés. 

 

Salinitat entrada [mg/L] Índex de recuperació Salinitat salmorra [mg/L] 

1 700 80% 8 500 

3 500 80% 17 000 

6 500 65% 18 500 

10 000 50% 20 000 

35 000 40% 58 000 

35 000 45% 63 500 

35 000 50% 70 000 
 
    Taula 4.2 Relació de l’índex de recuperació segons la salinitat de l’aigua d’entrada a la planta d’OI 

La pressió que transmeti la bomba a l’aigua salada determinarà aquest índex de recuperació. 

A més pressió d’operació, més recuperació [8] . Per tant, no es bombejarà l’aigua a la pressió 

necessària pel mínim filtratge (pressió osmòtica), sinó a més pressió, per tal d’optimitzar 

l’energia consumida i l’índex de recuperació.  
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La pressió d’operació de la bomba d’alta pressió ve determinada per la salinitat de l’aigua 

d’entrada, com es pot veure a la Taula 4.3 [8] : 

 

Salinitat entrada [mg/L] Pressió osmòtica [bar] Pressió d’operació [bar] 

1 700 1,4 10-14 

3 500 2,9 12-15 

6 500 5,3 15-18 

10 000 8,2 17-20 

35 000 27-29 50-70 
     
         Taula 4.3 Relació de la pressió d’operació de la bomba segons la salinitat de l’aigua d’entrada a la planta d’OI 
 

La pressió determinarà l’índex de recuperació de la planta. En efecte, per a una pressió més 

elevada, l’índex de recuperació serà més alt [8] . Per tant, no es bombejarà l’aigua a la pressió 

necessària pel filtratge, sinó a més pressió, per tal de trobar la pressió òptima per al màxim 

índex de recuperació.  

La capacitat de les plantes d’osmosi inversa està en el rang de 10 a 4 000 diam3  cada 

unitat. Són relativament fàcils de fer funcionar, i més com més petita sigui, i el paràmetre més 

restrictiu a l’hora de la seva instal·lació és el pretractament de l’aigua per evitar l’embrutiment 

de les membranes. També requereixen d’una font fiable d’electricitat. 

El millors avantatges [9]  de les plantes d’osmosi inversa són el disseny simple, la gran 

competència entre els proveïdors, que fa que els preus de les peces siguin equilibrats i justos i 

l’eliminació de substàncies tant iòniques com no iòniques. El pitjor desavantatge és la 

sensibilitat de les membranes a l’embrutiment, així com la necessitat d’una disposició constant 

de productes químics per al tractament de l’aigua. 

Pretractament 

L’objectiu del pretractament és evitar o endarrerir al màxim l’embrutiment de les membranes.  

El pretractament es pot dividir en dos grups: el pretractament físic i el pretractament químic. El 

primer és el responsable del filtratge a través de filtres de cartutx (de porus de 5 - 10 µm), 

filtres de sorra i filtració amb membranes, que poden tenir un diàmetre de porus variable 

segons els resultats desitjats (microfiltració o ultrafiltració). El pretractament químic inclou 

l’addició d’antisedimentadors (recomanats en sistemes de dessalinització d’aigua de mar amb 

graus de recuperació superiors al 35%), de desclorificadors (els clorurs fan malbé les 

membranes d’OI, oxidant-les), de coagulants, de desinfectants i de polielectròlits. També 

s’ajustarà el pH, tant per acostar-lo al pH final desitjat com per evitar la precipitació del 

)(3 sCaCO , com s’explicarà, més endavant. 
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La complexitat i l’abast del procés de pretractament dependrà de la font d’abastiment de 

l’aigua. Així, per a l’aigua de mar, caldrà un pretractament més intens que per a l’aigua d’un 

pou.  

Amb tot, el que es desitja és que l’aigua a l’entrada de les membranes estigui lliure d’agents 

que puguin fer-les malbé, ja que són la part més valuosa i sensible de tota la planta. Un 

sistema de pretractament inadequat pot tenir un impacte sever al procés d’osmosi inversa. De 

fet, la majoria de fallades en aquest tipus de plantes són degudes a un pretractament 

incorrecte. 

Post-tractament  

Els mètodes més utilitzats són el de roca calcària (limestone) i el de calç (lime). La seva 

elecció dependrà de molts factors. El  mètode de mescla amb aigua no dessalada s’ha 

d’utilitzar amb compte, ja que és barat però pot no complir els requeriments de la OMS de 

trihalometans (THM). 

4.2.2.2. EDR (Electrodiàlisi inversa) 

El procés d’electrodiàlisi inversa és molt similar al d’electrodiàlisi. De fet, fins no fa gaire, hi 

havia plantes amb el mètode d’electrodiàlisi. A continuació s’explica aquest darrer, i més 

endavant s’explicaran les diferències entre els dos. 

Plantes d’Electrodiàlisi (ED) 

El procés de separació de les sals de l’aigua mitjançant l’electrodiàlisi consisteix en fer passar 

un corrent elèctric directe (DC) a través de l’aigua salada, el qual condueix els ions cap a 

l’elèctrode de càrrega oposada, essent interceptats en el camí per membranes ió-selectives 

(consulti’s a Annex D). Les anió-selectives (AM) només permeten el pas dels anions, i 

viceversa amb les catió selectives (CM). Això, amb la distribució de membranes AM i CM 

adequada, permet obtenir corrents d’aigua purificada i corrents de salmorra. 

A continuació es pot veure a la Figura 4.7 un esquema del procés d’electrodiàlisi: 
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                             Figura 4.7 Esquema del procés de l’electrodiàlisi 

A la Figura 4.7 s’observa un mòdul o stack, consistent en una sèrie de conductes, separats 

per membranes d’intercanvi iònic. Es considera que cada mòdul redueix a la meitat la salinitat 

de l’aigua que hi circula. No obstant, cada vegada es treuen dissenys interns d’aquests mòduls 

que n’optimitzen el procés, augmentant la superfície de contacte amb les membranes i reduint 

el consum energètic [10] .  

El nucli d’una planta d’ED consta de la quantitat necessària d’aquests stacks per tal de satisfer 

la demanda. Cal tenir en compte que cada conducte pot tenir un gruix d’entre 0,38mm fins a 

1mm, per a una bona optimització del procés. Una altra variable important és la velocitat de 

pas de l’aigua a través del camp elèctric, que haurà de ser ràpida si es vol una bona extracció 

de sals. 

L’aigua salada entra pels conductes d’aigua marcats en la figura, que estan en disposició 

alterna (un sí un no). Quan la solució entra en contacte amb el camp elèctric de corrent 

directe, fa migrar els cations cap al càtode i els anions cap a l’ànode. Però quan aquests topen 

amb la membrana d’intercanvi iònic corresponent amb permeabilitat selectiva, es creen uns 

corrents de salmorra cap als conductes adjacents, mentre que en els conductes on ha entrat 

aigua salada, l’aigua es va dessalinitzant degut aquesta migració d’ions. La diferència de 

concentracions entre el corrent net i el brut de sortida sol tenir, per limitacions de disseny, un 

factor de 20 com a màxim. Només es pot millorar fent passar l’aigua per més d’un estadi. No 
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salmorra 
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obstant, aquest factor és més gran que el d’osmosi inversa. D’altra banda, la concentració 

mínima del corrent d’aigua dessalada també té un límit de disseny, ja que si és massa pura no 

condueix prou l’electricitat, presentant una resistència òhmica que podria ser excessiva pel 

funcionament del sistema. Com a norma general, aquesta conductivitat no pot ser inferior a 

0,5 cmmS . 

El disseny d’aquestes plantes dependrà de moltes variables, tant d’entrada, com la 

concentració inicial, la temperatura o el pH, d’operació, com la potència elèctrica, com de 

sortida, la més representativa de les quals és la concentració final de sals. No obstant, hi ha 

un paràmetre que també influeix en el disseny i el manteniment, i és l’embrutiment de les 

membranes. Substàncies i impureses de l’aigua d’entrada, ja siguin solubles o insolubles, com 

pot ser matèria orgànica, substàncies col·loïdals, microorganismes (llevats, bacteris,...), sals 

insolubles, etc., es van acumulant a les membranes i disminueixen el rendiment de la planta. 

Sovint, serà necessari un procés de pretractament amb microfiltració, nanofiltració o resines 

d’intercanvi iònic. Malgrat tot, però, moltes vegades aquest pretractament no és suficient. És 

per això que, pràcticament sempre s’utilitza el recurs de la inversió periòdica de la polaritat del 

corrent, convertint una planta d’ED en una d’EDR.  

Plantes d’electrodiàlisi inversa (EDR) 

El mètode EDR és una solució als problemes d’embrutiment de les membranes del mètode 

d’ED, fent incís a la gran deposició de molècules col·loïdals, concentració de les quals es 

mesura amb el paràmetre SDI (vegi’s a Annex D). Les partícules col·loïdals interactuen amb 

l’aigua, de manera que formen una càrrega elèctrica, gairebé sempre negativa,  a la superfície 

dels seus enllaços amb les molècules d’aigua. Quan entra en el camp de corrent elèctric 

continu creat pel sistema d’electrodiàlisi, aquest empeny aquestes molècules cap a les 

membranes aniòniques, quedant-s’hi enganxades electrostàticament. La solució EDR empra 

inversions periòdiques del camp elèctric directe. Les freqüències típiques utilitzades varien 

dels 15 als 30 minuts. Quan el camp s’inverteix, la força elèctrica també s’inverteix, la qual 

cosa tendeix a extreure les molècules col·loïdals enganxades a les membranes aniòniques.  

La capacitat de les plantes d’EDR està en el rang de 10 a 4 000 diam3  cada unitat. Són 

relativament fàcils de fer funcionar i el paràmetre més restrictiu a l’hora de la seva instal·lació 

és la disposició d’una font fiable d’electricitat. 

El millors avantatges [4]  de les plantes EDR són la simplicitat de funcionament, la poca 

tendència a la sedimentació i el poc tractament químic requerit, així com la mida petita de les 

plantes i l’alt grau de conversió assolit [11] . Els pitjors desavantatges són tant el requeriment 

d’una font fiable d’electricitat, no sempre disponible, com el fet que el mètode només elimina 

ions i no els bacteris. Hi ha problemes documentats d’embussaments en aigües d’alt nivell 

bacteriològic.  
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Pretractament 

El pretractament de les planes d’EDR és molt reduït. L’addició de productes químics com 

antisedimentadors o àcid és molt limitada o nul·la, i els requeriments per a partícules en 

suspensió a l’entrada dels stacks són molt menys restrictius, per la qual cosa, el tractament 

físic també és reduït. Això és degut a que no es tracta d’un procediment amb membranes que 

bloquegen el flux completament (i, per tant, de molta fragilitat), ni amb procediments amb 

canvis de temperatura i pressió significatius (fet que altera la solubilitat dels sòlids dissolts). 

Post tractament 

Es fan servir els mètodes de pedra calcària i de calç hidratada. El  mètode de mescla amb 

aigua no dessalada s’ha d’utilitzar amb compte, ja que és barat però pot no complir els 

requeriments de la OMS de trihalometans (THM). 

Limitació tècnica de la ED: el corrent limitant [12] 

L’energia requerida, bàsicament elèctrica, és directament proporcional a la quantitat de sal que 

calgui eliminar del corrent d’entrada inicial. Per tal d’optimitzar el consum d’energia i el cost 

total de la planta, es té sempre en compte que a més energia utilitzada, menys superfície de 

membrana serà  necessària. No obstant, hi ha una limitació tècnica al respecte: el corrent 

limitant. Si es treballa a massa voltatge, la densitat de corrent augmenta, i pot dur-se a terme 

la polarització dels conductes, al ser més ràpid el procés de transport de ions a través de les 

membranes que a través de l’aigua. I aquest fenomen incrementaria bruscament la diferència 

de potencial dins la cel·la. En el procés de ED, és essencial un voltatge que mantingui la cel·la 

sempre segura d’aquest fenomen. Aquest corrent depèn de paràmetres de disseny, com la 

geometria (gruix de la cel·la, turbulència,...), concentracions de sals o la temperatura entre 

d’altres. Per tant, abans de dissenyar una planta, caldrà calcular la corba de polarització 

(corrent versus voltatge). El voltatge, acabarà sent d’entre 0,8 fins a 1,5 V per cel·la. 

4.2.2.3. Altres 

L’Osmosi inversa i la EDR constitueixen gairebé el 100% de les plantes amb mètodes de 

membrana. No obstant, existeixen altres mètodes, que segueixen el principi de l’Osmosi 

Inversa, però que ni requereixen tanta pressió, ni filtren partícules tant petites. Són els 

mètodes com la Nanofiltració, la Ultrafiltració, la Microfiltració o la simple filtració, algunes 

d’aquestes emprades com a pretractament. 
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4.3. Classificació de les plantes segons la salinit at 

Pel que fa a la salinitat inicial de l’aigua a tractar, es diferenciaran dos tipus de planta: 

- Dessalobradores 

- Dessalinitzadores 

Les dessalobradores són les plantes que tractaran l’aigua d’entrada si aquesta és salobre, que 

vol dir que té una concentració de sals d’entre 500 i 3 000 ppm. Les dessalinitzadores són les 

que tractaran l’aigua d’entrada si és salada, que vol dir que té una concentració de sals 

superior a 3 000 ppm. 

4.4. Elecció de les plantes  

Els dos paràmetres més importants que es tenen en compte quan s’escull un determinat 

mètode per a dessalinitzar aigua són els següents: la capacitat de la planta per a obtenir unes 

especificacions de l’aigua de sortida, i el cost. 

El primer paràmetre es refereix a que, donades unes especificacions d’aigua final requerides, 

cal escollir mètodes que tècnicament puguin assolir-les. No obstant, només amb aquest 

paràmetre no s’arriba a massa conclusions, ja que amb més o menys despesa o dificultat, 

s’acaba arribant gairebé a qualsevol grau de dessalinització de l’aigua amb qualsevol mètode. 

Només en casos de salinitats inicials molt elevades, seria tècnicament impossible assolir un 

determinat grau final de dessalinització. Per tant, serà l’optimització del cost total del procés i 

planta junts el que determinarà el tipus de planta òptim.  

Observis el següent gràfic (Figura 4.8) del cost relatiu en funció de la salinitat de l’aigua a 

tractar [13] :  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Gràfic del cost relatiu de la dessalinització en funció de la  

                  salinitat de l’aigua a tractar 
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Es pot comprovar que el diferent creixement del cost respecte la salinitat inicial dels diferents 

mètodes de dessalinització indica clarament que, per a salinitats inicials baixes, concretament 

fins a uns 3 000 ppm, els mètodes òptims seran l’EDR sobretot i l’Osmosi Inversa, mentre que 

per a salinitats inicials elevades, l’Osmosi Inversa i la destil·lació seran els mètodes adients. És 

a dir, que les plantes d’EDR sempre seran dessalobradores, que les tèrmiques sempre seran 

dessalinitzadores, i que les d’osmosi inversa són les més versàtils, ja que estan en una franja 

de cost-salinitat intermig, i s’utilitzen tant per a dessalinitzadores (osmosi inversa d’alta 

pressió) com en dessalobradores (osmosi inversa de baixa pressió). En aquest darrer cas, si 

la salinitat de l’aigua a tractar és alta, la pressió a utilitzar haurà de ser més alta i, per tant, la 

infraestructura més complexa i costosa. 

Finalment, hi ha altres aspectes que també arriben a influir en l’elecció del mètode, i que 

varien segons la situació geogràfica de la planta. Per exemple, el mètode d’osmosi inversa és 

el que té el consum energètic més baix; per tant, en països on el cost energètic sigui alt, com 

a Europa, encara serà més utilitzat. O també hi ha els costos de manteniment i de 

pretractament, que són més baixos en els mètodes tèrmics que en els de membrana. També 

se sol tenir en compte les condicions climàtiques, ja que encara que per norma general totes 

les plantes suportin tots els climes, el rendiment òptim de cada una d’elles s’assoleix a unes 

determinades condicions ambientals.  

Així doncs, l’elecció de la planta serà una combinació dels dos paràmetres primerament 

indicats, juntament amb d’altres factors més residuals. Per exemple, des del punt de vista del 

cost, com s’ha indicat, els mètodes tèrmics són més cars si la salinitat d’entrada no és molt 

elevada. No obstant, aquests mètodes poden operar amb salinitat d’entrada més alta que les 

demés i, alhora, en produeixen una aigua de més qualitat. Per tant, és clar el discerniment 

entre cost i característiques tècniques de la planta per assolir les especificacions. 
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5. Revisió de l’estat de l’art i definició dels 

requeriments de qualitat de l’aigua de boca 

5.1. Influència dels minerals de l’aigua en la salu t 

Diversos estudis han mostrat la relació dels minerals de l’aigua i la seva potencial influència en 

la salut humana. Així doncs, actualment existeixen suficients evidències per a confirmar que és 

necessària una quantitat mínima de minerals en l’aigua de boca, i que la seva deficiència pot 

tenir efectes negatius en la salut, com poden ser determinades malalties o possibles efectes 

adversos deguts a la presència d’elements tòxics. [14] 

Les deficiències de micronutrients comporten conseqüències sobre la salut que inclou 

increment en la morbiditat i la mortalitat degut a la reducció dels sistemes de defensa 

immunitària i l’afectació al desenvolupament físic i psicològic de la persona. Deficiència de 

diversos elements minerals, en particular el ferro ( Fe) i el iode ( I ), són la base dels 

problemes de salut en moltes parts del món. S’estima que prop del 40% de les dones del món 

tenen anèmia degut a la pobre biodisponibilitat dietètica de ferro. Baixes ingestes de calci 

(Ca ) i magnesi ( Mg ), contribueixen al raquitisme en nens i osteoporosi en dones arreu del 

món. Degut a dietes inadequades, molts nens pateixen deficiència en Fe , zinc ( Zn) i coure 

(Cu ) i altres micronutrients especialment en països en vies de desenvolupament. Una tercera 

part del nens de tot el món no assoleixen el potencial físic i mental possible i molts són 

vulnerables a malalties infeccioses que provoquen la meitat de les morts infantils. Prop de 2 

bilions de persones tenen deficiència o nutrició inadequada de iode. Aquestes deficiències 

nutricionals fan decréixer la productivitat del treballador i incrementa la taxa de malaltia i mort 

en adults [15] . 

Per altra banda, hi ha un gran nombre de contaminants químics dels que s’ha demostrat 

causen efectes adversos en la salut humana com a conseqüència d’una exposició prolongada 

a través de l’aigua de boca. Encara que, això és només una petita proporció del components 

químics que pot arribar a contenir l’aigua de boca a través dels diferents focus d’abastament 

[16] . 

La manca d’algun mineral essencial o micronutrient en el cos humà pot provocar moltes 

malalties greus o fins i tot la mort. A continuació s’enumeren alguns d’aquests minerals en 

estat iònic i la seva conseqüent aportació, ja sigui positiva o adversa: 

5.1.1. Necessitats o aspectes positius 

A continuació s’expliquen els aspectes positius que aporten els minerals més importants en 
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l’aigua de boca. La resta s’inclou en l’Annex C. 

Calci i Magnesi 

El calci i el magnesi conformen el que anomenem “Duresa de l’aigua” , concepte àmpliament 

descrit a l’Annex B. Les aigües dures tenen un gust més fort, però poden tenir un efecte 

positiu sobre la pressió arterial i contribuir a la prevenció de les malalties cardiovasculars [14] . 

No es coneixen efectes nocius sobre la salut humana del públic en general associats amb el 

consum de Ca  i Mg  en un llarg període. Només en aigües amb un alt contingut en Mg  

(cents de Lmg ) en presència de sulfats, que provoquen diarrea [14] . Tot i això, és ben 

coneguda la importància nutricional d’aquests dos minerals [15] . 

La majoria, però no tots, d’estudis epidemiològics d’arreu del món troben una associació 

inversa de protecció entre la mortalitat a causa de malalties cardiovasculars (atacs de cor 

isquèmics) i l’augment de la duresa de l’aigua (sobretot referit a l’augment de la concentració 

de magnesi). Aquestes associacions s’han reportat en diferents països i per diferents 

investigadors, amb diferents dissenys d’estudi, com per exemple, basats en la població o en 

termes individuals, on en ambdós estudis s’observen beneficis [15] . Els estudis constaten que 

les persones que són grans consumidores d’aigua dura, varien les concentracions de Ca  i 

Mg  al seu cos. Aquesta variació és clarament positiva ja que protegeixen contra malalties 

cardiovasculars [17] [18] [19] [20]  i cerebrovasculars [20] [21] . Tot i així també s’han trobat 

estudis indicant que beure aigua dura era negatiu pel càncer rectal. Estudis més recents 

sembla ser que estant trobant més aspectes positius en la ingesta de magnesi que en la de 

calci, pel que es refereix a la reducció del risc de contraure malalties del cor isquèmiques  i 

vessaments cerebrals. 

Calci 

El calci és necessari per a la formació i el manteniment del teixit ossi i les dents. A més, el 

calci té una funció vital en l’excitabilitat neuromuscular, que provoca la contracció i la relaxació 

muscular i és responsable del batec cardíac normal. També participa en la coagulació de la 

sang i influeix en la permeabilitat de les membranes; d’aquesta manera, pot contribuir a 

regular la pressió arterial [22] . 

Per tant, és un element indispensable per a què el creixement i la mineralització dels ossos i 

les dents tinguin lloc amb normalitat. Amb l’edat es pot experimentar una certa pèrdua de la 

massa òssia, i apareixen problemes d’osteoporosi, que es poden pal·liar, en part, amb una 

ingesta correcta de calci [22] . Hi ha estudis [23]  que conclouen que prendre diàriament aigua 

amb alts nivells de calci biodisponible durant tota la vida, té gran importància per a mantenir 

l’equilibri de calci i per millorar la massa de la espina dorsal, sobretot en les dones post 

menopàusiques, sobre les quals un estudi [24]  va comprovar un augment de la densitat de la 
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massa òssia després d’un any de suplement de calci a través d’aigua. Pel contrari l’absència 

de Ca  provoca osteoporosi i hipertensió [14] .  

L’aigua rica en calci afavoreix l’eliminació dels oxalats de l’organisme per la via fecal; 

d’aquesta manera, s’evita la formació de cristalls als ronyons. Això també pot contribuir a 

reduir els càlculs renals que es formen a causa dels oxalats càlcics, que es creu que 

representen el 70% dels càlculs. Si l’aigua és pobra en calci, els oxalats tendeixen a eliminar-

se per l’orina, la qual cosa pot portar a la formació de càlculs renals [22] .  

Segons alguns estudis recents, les aigües que tenen un contingut més alt de calci podrien 

ajudar a reduir el pes de manera moderada. Les dades procedents d’estudis epidemiològics i 

d’intervenció suggereixen que augmentar la ingesta de calci podria contribuir a la reducció del 

pes corporal i de l’adipositat total i troncular.  

Les ingestes elevades de calci també poden contribuir a reduir el risc de patir càncer 

colorectal, sigui perquè el calci s’uneix a àcids biliars secundaris i a alguns àcids grassos, o bé 

perquè pot tenir una acció directa sobre la mucosa del còlon, que en fa disminuir la proliferació 

i redueix la recurrència d’adenomes colorectals. 

Després de diversos estudis duts a terme a Àsia, es conclou que el consum d’aigües toves, 

especialment aquelles amb un baix contingut en Ca , s’associa amb un alt risc de fractures en 

nens, un part prematur i baix pes dels nounats (afectació directa al creixement del fetus) 

[25][26] , alguns tipus de càncer . 

La Societat Alemanya per a la Nutrició [27] , exposa que si s’ingereix aigua destil·lada, l’intestí 

ha d’afegir primer de tot electròlits a aquesta aigua agafant-los de les reserves del cos humà. 

Donat que el cos mai elimina fluids en forma d’aigua “pura” sinó que sempre ho fa juntament 

amb sals, s’ha d’assegurar una ingesta adequada d’electròlits, però si la ingesta es produeix a 

través d’aigua destil·lada, aquesta diluirà els electròlits dissolts a l’aigua del cos humà.  

Coneguda la importància de no ingerir aigua destil·lada, a continuació s’exposa un estudi [29] 

on s’investigaven els canvis en la composició mineral del menjar quan es cuinava en aigües de 

diferents dureses. Les diferències més significants van ser trobades pel calci. La concentració 

d’aquest element en patates i verdures normalment augmentava quan es cuinava en aigua 

dura, mentre que se’n produïa una disminució quan s’usava aigua tova. Aquesta investigació 

suggereix que l’aigua utilitzada per cuinar pot afectar indirectament  a la ingesta alimentària de 

diferents elements.  

Magnesi 

El magnesi té un rol important com a cofactor i activador de més de 300 reaccions 

enzimàtiques incloent la glicòlisi, el metabolisme de l’ATP, el transport d’elements com sodi, 

potassi i calci a través de les membranes, la síntesi de proteïnes i d’àcids nucleics, 
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l’excitabilitat neuromuscular i la contracció muscular i és essencial en per a la mineralització i 

desenvolupament de l’esquelet [15] . Tot i amb absència de hipomagnesèmia, el magnesi és 

utilitzat amb freqüència pel tractament de preeclàmpsia i asma. 

És difícil d’identificar les deficiències de magnesi perquè els nivells de magnesi en el sèrum i 

en els teixits no estan correlacionats. Potser, la manca de correlació és degut a que el 

magnesi pot moure’s fàcilment entre els ossos, muscles, teixits tous i altres compartiments del 

cos. El 53% de les reserves de magnesi al cos humà es troben en els ossos, el 27% en els 

muscles i el 19% en els teixits tous. Un altre gran problema per a identificar les deficiències del 

magnesi és perquè aquest interactua amb el calci i el potassi, i per això una manca o excés 

d’un pot afectar als altres. L’efecte d’una ingesta adequada de magnesi és que manté els 

nivells de magnesi i potassi ( K ) cel·lulars. El magnesi és necessari per a la Bomba 
++ − KNa . Un deficiència de Mg  pot perjudicar en la habilitat de les cèl·lules de bombejar 

sodi ( )Na  fora de la cèl·lula i bombejar potassi a l’interior d’aquesta. La prescripció de 

diürètics pot eliminar el Mg  i el K . 

La manca de magnesi indueix a un increment de l’excitabilitat neuromuscular, i això fa 

augmentar la excreció renal del potassi. La deficiència d’aquest element està implicat amb la 

hipertensió i amb la diabetis de tipus II. La baixa ingesta de magnesi està associada a un 

augment del risc de malalties cardiovasculars i coronàries [30] . Es van trobar nivells més 

baixos de magnesi en el muscle cardíac de persones que van morir sobtadament  d’una 

malaltia isquèmica del cor que els comparats amb gent que va morir per altres causes [31] . 

A més, el magnesi exerceix múltiples efectes cel·lulars i moleculars en les cèl·lules musculars 

llises cardíaques i vasculars, i els quals poden ser la base per explicar la seva acció 

protectora. Diversos estudis sobre tractaments mèdics referents a la inducció de magnesi 

després d’un episodi cardíac han tingut resultats molt diversos, però en un cas de tractament 

sobre un cas sota sospita de patir un infart de miocardi, amb les sals de magnesi intravenoses 

es va reduir la mortalitat deguda a arítmia i infart 30 dies després de la teràpia. 

Es va fer un estudi on es subministrava un placebo que contenia magnesi i semblava ser que 

hi havia una disminució de la concentració de colesterol en el sèrum dels homes i dones. En 

aquest mateix sentit, en un estudi amb rates i micos, es va concloure que altes ingestes de 

magnesi milloren el metabolisme del colesterol i prevé arítmies cardíaques, pel contrari baixes 

concentracions de Mg  incrementa la concentració total de colesterol a la sang. A més de la 

mort sobtada, la ingestió d’aigua baixa en magnesi està associada amb l’aparició de malalties 

motores neuronals, desordres a l’embaràs (preeclàmpsia) i alguns càncers. També, la gent 

que viu en llocs on l’aigua subministrada és tova, pot estar en perill de patir arítmies 

cardíaques si fan dietes baixes en magnesi [32] . 

Un estudi experimental sobre la disminució del magnesi en humans, va trobar que els nivells 
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de magnesi al plasma s’havien reduït fins a nivells del 10% - 30% dels nivells anteriors. Els 

primers símptomes de la reducció van ser signes neurològics, encara que, també es varen 

reportar anorèxia, nàusees i apatia. Tots els signes varen revertir un cop es van restablir els 

nivells normals de magnesi. 

Desgraciadament, l’èxit del magnesi en els pacients tractats per a  tots els tipus de malalties 

relacionades amb aquest, no proporcionen evidències de que  el magnesi sigui fulminant a 

l’hora de prevenir malalties. No sabem la manera d’actuar per a la seva efectivitat i per això, no 

sabem si l’efectivitat del magnesi terapèutic resulta de corregir una deficiència en els 

magatzems de magnesi del cos o d’alguna altra raó. 

Finalment, resumint pel calci i el magnesi, mentre que els efectes de la major part dels 

elements químics trobats a l’aigua de boca es manifesten després d’una llarga exposició, els 

efectes del calci i, en particular, aquells del magnesi relacionats amb el sistema 

cardiovascular, es reflecteixen després d’exposicions de relativa curta durada (pocs mesos). 

Alguns casos il·lustratius d’aquesta curta exposició són els de les poblacions de la República 

Txeca i d’Eslovàquia les quals van començar a utilitzar un sistema basat en el procés d’osmosi 

inversa com a tractament final de l’aigua de boca de les seves cases durant el 2000-2002. 

Després d’algunes setmanes o mesos, van ser reportades diverses queixes relatives a un 

aguda deficiència de magnesi (i possiblement de calci) [33] . Les queixes incloïen desordres 

cardiovasculars, cansament, debilitat, rampes musculars i aquests van ser essencialment els 

símptomes llistat en l’advertiment de la Societat Alemanya per a la Nutrició. 

Tenint en compte tots els efectes positius per a la salut humana sobre el consum de Ca  i Mg  

i les afectacions negatives quan la seva concentració disminueix, és del tot recomanable i és 

una bona proposta la reintroducció de magnesi i calci a l’aigua desmineralitzada en el procés 

de remineralització d’aigües dessalades. És molt beneficiós per a la població si aquests dos 

elements es troben a les concentracions ideals pel consum humà [15] .  

S’haurien de realitzar més estudis d’observació els quals expandirien les dades disponibles 

sobre l’efecte protector del calci i del magnesi. Aquests estudis podrien proveir la informació 

necessària per poder resoldre dubtes que encara existeixen sobre les relacions entre la 

duresa de l’aigua, la ingesta de magnesi, la ingesta de calci i els riscs cardiovasculars i així 

poder també seleccionar les concentracions òptimes a afegir a l’aigua desmineralitzada. 

Bicarbonats  

El bicarbonat és un element molt important pel nostre cos. És secretat per l’estómac i es 

necessari per a la digestió. Quan és ingerit, per exemple a través de l’aigua mineral, ajuda a 

regular l’àcid làctic generat durant l’exercici i també l’acidesa dels components alimentaris. Per 

altra banda, també té un efecte preventiu davant les caries dentals. El bicarbonat és present 

en tots els fluids del nostre cos i òrgans i juga un paper important en els balanços àcid-base 
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del cos humà. A l’estómac, el bicarbonat participa com a component d’una barrera mucosa 

considerada com la primera línia dels mecanismes de protecció i reparació.  

En la digestió, el bicarbonat és produït naturalment per la membrana gàstrica de l’estómac. 

Aquesta producció serà abaixa en condicions alcalines i s’elevarà com a resposta a l’acidesa. 

En individus sans, aquest mecanisme d’adaptació controlarà perfectament el pH. És bastant 

possible que el bicarbonat en aigua pugui jugar un rol amortidor en el cas de la gent que 

pateix sensibilitat a l’acidesa gàstrica. Així el bicarbonat és positiu per a la digestió. 

L’efecte més important de la ingestió de bicarbonat és el canvi d’àcid-base tan bé com el pH 

de la sang i la concentració de bicarbonats en els fluids biològics. Això s’ha estudiat 

particularment en gent físicament activa. D’entre els diferents tipus d’àcids produïts, l’àcid 

làctic produït durant l’exercici és regulat pel bicarbonat. En un estudi sobre esports, una dosi 

de 0,3 g de bicarbonat de sodi per cada kg de pes corporal va ser donat a diferents subjectes 

(15,25 g de bicarbonat per un home de 70 kg) abans de executar 30 minuts de bicicleta. 

Encara que el pH de la sang es va incrementar a l’inici, després es va mantenir constant degut 

als canvis en la concentració de bicarbonats a la sang, és a dir, es va observar un augment en 

l’acidesa degut a la producció d’àcid làctic durant l’exercici i una disminució de la concentració 

de bicarbonats en la sang degut a la seva actuació sobre l’acidesa. 

El bicarbonat també redueix l’acidesa dels components alimentaris com les proteïnes. Per 

exemple, si s’afegeix sodi o encara més, bicarbonat de potassi a subjectes amb una dieta 

controlada que conté un elevat contingut de proteïna per així acidificar la orina i conduir a una 

hipercalciúria (elevat nivell de calci a la orina), s’ha comprovat que redueix enormement 

l’excreció de calci a la orina. Aquest efecte s’ha observat amb una dosi de 5,5 g de suplement 

de bicarbonat rebut diàriament durant dues setmanes. Un estudi presentat recentment destaca 

que una aigua rica en bicarbonats pot ser molt beneficiosa per que fa a la prevenció en la 

reducció de l’oxalat de calci i les pedres al ronyons causades per l’àcid úric [34] . 

Moltes solucions orals hidratant contenen bicarbonat ja que el bicarbonat té una gran utilitat a 

l’hora de controlar l’absorció d’aigua en pacients amb risc de deshidratació. 

La ingesta de sodi està restringia en pacients amb hipertensió, però s’ha demostrat que l’anió 

que l’acompanya, com pot ser el bicarbonat o el clorur, juga un paper molt important. Està ben 

establert que el bicarbonat de sodi així com les sals de citrat i fosfat, no eleven la pressió de la 

sang en la mateixa mesura com fa el clorur de sodi amb les quantitats corresponents. Un 

estudi sobre l’aigua mineral que contenia bicarbonat de sodi va confirmar l’absència d’efectes 

sobre la pressió de la sang en persones d’edat avançada. 

Finalment, s’ha comprovat que el bicarbonat fa decréixer l’acidesa de la placa dental induïda 

per la sacarosa i la seva capacitat de regulació és important per a prevenir la caries dental. 

Altres estudis mostren que el bicarbonat inhibeix la formació de placa en les dents i, a més, 
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incrementa l’admissió de calci a l’esmalt dental. S’ha indicat també que el bicarbonat de sodi 

augmenta el pH en la cavitat bucal, neutralitzant potencialment els efectes nocius dels àcids 

metabòlics de les bactèries. S’està incrementant l’ús del bicarbonat de sodi en dentífrics i la 

seva presència sembla ser menys abrasiva a l’esmalt i la dentina que altres pastes de dents 

comercials [34] . 

5.1.2. Tòxics 

S’ha trobat que a part de les aportacions positives dels components químics de l’aigua o les 

malalties que pateixen els sers humans degut a la seva mancança, l’aigua conté altres 

components químics, els quals tenen una afectació i resposta diferent al cos humà. Aquests 

contaminants, en petites quantitats també són necessaris, però en general causen efectes 

adversos després d’una exposició prolongada a través de l’aigua de boca. Encara que això, és 

només un part molt petita  de tots els compostos químics que es troben a l’aigua de boca. 

A continuació es mostren una part dels components químics més importants, la resta es troba 

a l’Annex C. 

Bor 

L’exposició breu a quantitats elevades de bor o B  (prop de 30 g d’àcid bòric) pot afectar a 

l’estómac, als intestins, al fetge, als ronyons i al cervell, i eventualment por causar la mort [35] . 

Si l’exposició és a petites quantitats de B , pot tenir lloc irritació del nas, del coll o dels ulls 

[36] . 

S’han trobat lesions testiculars en estudis realitzats sobre rates, ratolins i gossos tant per aigua 

de boca com per inhalació de bòrax i àcid bòric. Resultats negatius en un llarg nombre 

d’assaigs mutagènics indiquen que el bòrax i l’àcid bòric no són genotòxics [16] . Altres 

nombrosos estudis han arribat a la conclusió de que el B  pot ser un additiu efectiu en un gran 

nombre de tractaments d’osteoporosi, i això promou un metabolisme ossi saludable. També hi 

ha proves que demostren que les parts del planeta amb un nivell baix a la terra de bor tenen 

un percentatge més elevat de persones que pateixen artritis en comparació amb altres regions 

on els nivells del B  a la terra eren més elevats. Finalment, el B  incrementa clarament la 

retenció de calci i magnesi, però a expenses de disminuir el manganès. 

Trihalometans (bromoform, bromodiclorometà, dibromo clorometà, cloroform) 

Els trihalometans (THM) es formen a l’aigua de boca principalment com a resultat de la 

cloració de la matèria orgànica present en els subministraments d’aigua natural. Com a THM 

es consideren aquests principalment: Cloroform, Bromoform, Dibromoclorometà (DBCM), 

Bromodiclorometà (BDCM).  

El Cloroform és el THM més comú de tots. En presència de bromurs, els THM bromats són els 
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que es formen preferentment i les concentracions de cloroform decreixen proporcionalment. 

S’assumeix que la majoria de THM presents a l’aigua, a la llarga són transferits a l’aire degut a 

la seva volatilitat [37] . 

L’any 1975, es va reconèixer que la cloració de l’aigua produïa un nombre de productes 

contaminants incloent els THMs.  Subseqüentment, molts estudis epidemiològics s’ha centrat 

en estudiar la relació entre el consum d’aigua de boca clorada i el càncer. Mentre que els 

resultats de la majoria d’aquests estudis han estat inconsistents alguns han trobat una 

associació entre el consum d’aigua de boca clorada i un augment del risc de contraure càncer 

de colon i càncer de bufeta [38] . 

Cloroform 

El pes de l’evidència de la genotoxicitat del cloroform es considera negativa. Tot i així, la IARC 

(the International Agency for Research on Cancer) ha classificat el cloroform com 

possiblement cancerigen pels humans (Grup 2B) basat en proves limitades de carcinogenicitat 

en humans però suficients proves de carcinogenicitat en experiments sobre animals. L’efecte 

tòxic més observat universalment del cloroform és el dany a la regió centrolobular del fetge. La 

severitat d’aquests efectes per dosi unitària administrada depèn de l’espècie, el vehicle i el 

mètode amb el qual s’ha subministrat el cloroform. 

Bromoform 

En un bioassaig de la NTP (National Toxicologic Program), el bromoform induïa a un 

creixement lleu dels tumors de l’intestí llarg en rates d’ambdós sexes, però no induïa tumors 

en ratolins. Dades extretes d’una gran varietat de assaigs sobre la genotoxicitat del bromoform 

són equívoques. La IARC ha classificat el bromoform en el Grup 3 (no classificable com a 

cancerigen pels humans). 

Dibromoclorometà 

En un assaig de la NTP, DBCM induïa tumors hepàtics en ratolins femelles i possiblement en 

mascles però no en rates. La genotoxicitat del DBCM s’ha estudiat en un gran nombre 

d’assaigs, però les dades disponibles no s’han considerat concloents. La IARC ha classificat el 

DBCM dins del Grup 3 també, igual que el bromoform. 

Bromodiclorometà 

El BDCM va donar ambdós resultats, negatiu i positiu en diferents assaigs de genotoxicitat in 

vitro i in vivo. En un bioassaig de la NTP, El BDCM va induir adenomes renals i 

adenocarcinomes en ambdós sexes de rates i ratolins, tumors estranys de l’intestí llarg ( pòlips 

adenomatosos i adenocarcinomes) en ambdós sexes de rates i adenomes hepatocel·lulars i 

adenocarcinomes en ratolins femella. L’exposició al BDCM també s’ha vinculat a possibles 
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increments dels efectes en la reproducció (augment del risc d’avortament espontani o de 

naixements morts. Per aquestes i moltes més raons, la IARC ha classificat el BDCM al Grup 

2B (possiblement cancerigen pels humans) [37] . 

5.2. Paper dels minerals en la nutrició. Quantitat Diària 

Recomanada (QDR) 

L’aigua és un nutrient essencial per totes les formes de vida i pels mecanismes de homeòstasi 

electrolítica que ha de mantenir el cos humà. Fins fa poc, les recomanacions de les 

necessitats de l’aigua segons la OMS només estaven guiades per la necessitat d’evitar 

esdeveniments adversos com pot ser la deshidratació [39] . Però l’estimació actual de 

requeriment d’aigua és altament variable i molt complex ja que es considera com la quantitat 

necessària per a equilibrar les pèrdues inconscients (que poden variar marcadament) i 

mantenir una càrrega tolerable de solut per als ronyons (que també pot variar segons la 

composició de la dieta i d’altres factors). 

Per tant, els requeriments d’aigua són molt variables i despenen del sexe, edat, estat, 

comportament físic, condicions mediambientals, etc. 

5.2.1. Factors que afecten o incrementen els requer iments d’aigua 

Per a activitats sedentàries a moderades i en condicions normals, l’aigua del cos es perd per 

la orina, les fems, la respiració i l’evaporació. Durant elevades activitats físiques i en 

condicions diferents de normals, les pèrdues per la suor contribueixen a la pèrdua d’aigua del 

cos. També la necessitat d’eliminar diferents soluts del cos fan perdre líquid, com és amb la 

orina, i que varia segons l’edat, el sistema renal, la dieta, etc. L’aigua que es perd via les fems 

és molt petita, del voltant de 100 mL per dia. L’aigua passa a través de la pell (difusió 

transepidèrmica) i després perduda per evaporació, i la que es perd les vies respiratòries, és 

globalment referida com a pèrdues inconscients [39] . 

La sudoració en individus físicament actius, presenta la variabilitat més elevada de pèrdua 

d’aigua. La proporció de suor pot arribar als 3 ó 4 hL , depenent també de la intensitat de 

l’exercici, la duració, l’edat, el gènere, l’entrenament, la climatització de la calor, la temperatura 

de l’aigua, la velocitat del vent, la cobertura dels núvols, la roba i el propi índex de sudoració. 

5.2.2. Quantitat Diària Recomanada (QDR) 

La major part del elements inorgànics de l’aigua de boca són adquirits de manera natural per 

exemple, a través del contacte de l’aigua amb les roques, el sòl i la terra, i pels efectes de la 

geologia i del clima que l’envolta. Encara que els mineral que apareixen a l’aigua de boca 

també depenen dels efectes contaminants de la indústria, les activitats agrícoles, els 
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tractaments que rep l’aigua i la seva distribució [40] . 

Així doncs l’aigua a través de tot el seu procés va recollint minerals, metalls, i components que 

acabaran a l’interior del cos humà que la ingereixi, és a dir de la població. Per aquest motiu 

s’han de tenir molts clars i controlar d’una manera acurada, les concentracions dels minerals 

que conté l’aigua de boca en funció de les quantitats necessàries per l’ésser humà. 

Experts de diferents de diferents països i organitzacions internacionals han definit unes 

recomanacions i uns requeriments nutricionals. El requeriment d’un nutrient és “ el nivell mínim 

continu d’ingesta d’un nutrient que, a una eficiència determinada d’utilització, mantindrà el 

nivell definit de nutrició de l’individu” [41] , terme definit per la OMS, la FAO i la IAEA. El 

requeriment fonamental és la “ingesta necessària per a prevenir signes de funcions 

deteriorades, que siguin patològicament rellevants i clínicament detectables, atribuïble a una 

insuficiència del nutrient”. Encara que, el requeriment fonamental no dóna compte de les 

necessitats per a mantenir les reserves dels nutrients del cos o no considera la quantitat 

suficient per assegurar que l’absorció i la retenció no estan operant a la màxima capacitat. Per 

això, la OMS defineix llavors el Requeriment Normatiu que és el valor necessitat per a complir 

el requeriment fonamental més aquelles necessitats addicionals per a mantenir un nivell 

d’emmagatzematge de teixits o d’altres reserves. 

A Espanya i a Catalunya s’ha definit la Quantitat Diària Recomanada (CDR) que és la 

“quantitat d’un nutrient que una persona sana ha d’ingerir per terme mig cada dia, a través de 

la dieta, per tal de mantenir un bon estat de salut”. I està definit al Reial Decret 1275/2003, 

però tots aquests valors estan extrets de la Normativa Europea, així doncs el referent a seguir 

és la DIRECTIVA 2008/100/CE del Consell Europeu. 

Als EEUU, el Institute of Medicine of the US National Academy of Sciences (IOM), defineix el 

RDA (Recommended Dietary Allowance) que és el nivell promig d’ingesta diària que és 

suficient per satisfer la necessitat del nutrient pel 97,5% de la població de persones 

aparentment sanes d’un determinat sexe i edat. La intenció d’aquest valor és que s’utilitzi com 

objectiu per a la ingesta diària de tots els individus. Dels valors de RDA que es van establir al 

1968 van sorgir els RDI (Recommended Daily Intake), que són uns valors encara més acurats 

i actualitzats, que usa la Food and Nutrition Board of the United States National Academy of 

Sciences. 

La OMS juntament amb la FAO varen establir el RNI (Recommended Nutrient Intake) que és 

exactament el mateix que la CDR i la RDA. 

A partir de tota la informació disponible sobre les quantitats de nutrients recomanades, es 

construiran unes taules que reuniran les quantitats necessàries d’ingesta de minerals diària. 
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5.2.3. Absorció de nutrients aportats per la ingest a d’aigua 

Ca , KCl , K , Cl , Mg , Fe , Zn , Cu , Cr , I , cobalt o (Co ), Mo  i Se són inequívocament 

essencials per a la salut humana, encara que no és molt conegut, l’aigua de boca ens proveeix 

d’alguns d’aquests elements. Donat que la majoria d’aquests  minerals solen estar presents a 

l’aigua com a ions lliures, la seva absorció es veu facilitada a través de la ingesta d’aigua en 

front a la del menjar, i per tant s’ha de considerar aquesta via d’ingesta com a important. 

La relació de contribució de l’aigua a la ingesta total diària de determinats oligoelements [42]  

(són bioelements com el F , Cu , Co , Mn , Ni , Se, etc que es troben en quantitats molt 

petites en els éssers vius però la seva manca o abundància pot ser molt perjudicial per a la 

salut), electròlits i micronutrients essencials està entre l’1 i el 20%. Els micronutrients amb la 

proporció majoritària d’ingesta provinent de l’aigua de boca en relació amb la que prové del 

menjar són el calci i el magnesi. Per a aquests elements l’aigua ha de proporcionar fins a un 

20% de la QDR. Per a la majoria dels altres elements, l’aigua proporciona menys del 5% de la 

QDR [43] . Per exemple, el calci es troba majoritàriament a la llet, als productes làctics i a 

l’aigua dura, però la biodisponibilitat d’aquest mineral a l’aigua és almenys tan alta com a la de 

la llet i a la dels productes làctics [44] .  

Les existències i les biodisponibilitats més típiques dels minerals a l’aigua de boca es mostren 

a la següent Taula 5.1:   

 

BIODISPONIBILITAT EXISTÈNCIA 

 Moderada  Baixa 

Elevada Se P 

 Na K 

 Cl Mo 

 F I 

  B 

Moderada/ Variable Ca Mn 

 Mg  

 Cu  

 Zn  

Baixa Fe Cr 
 

Taula 5.1 Biodisponibilitat i existència dels minerals a l’aigua de boca 
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5.2.4. Les Quantitats Diàries Recomanades segons el s diferents Organismes 

La OMS juntament amb la FAO i basats en molts estudis realitzats, estableixen unes 

quantitats diàries recomanades de consum del diferent minerals i vitamines, tenint en compte 

la biodisponibilitat d’aquests i intentant establir unes quantitats que abastin el 97-98% de la 

població diferenciant les quantitats recomanades per edats, els RNI. 

En aquest estudi no es tenen en compte les Quantitats Diàries Recomanades per a les 

vitamines, ja que l’aigua de boca només aporta minerals. 

La UE, a través de la Directiva 90/496/CEE, estableix unes quantitats d’ingestes recomanades 

generals on no diferencia per edat ni sexe. Aquests valors són donats per a un ús molt 

concret. Aquest ús és l’etiquetatge de productes per a l’alimentació, on si el producte conté 

diferents minerals, han de posar una relació de proporcionalitat (%) amb les QDR que aporta 

el producte en qüestió. A continuació es mostra la Taula 5.2 on es recullen aquest valors, que 

com a primera guia per a saber quines són les ingestes recomanades és de gran utilitat. A 

Espanya i Catalunya es segueix aquesta normativa europea.  

 

Mineral Quantitat 

Calci 800 mg 

Clorur 800 mg 

Coure 1 mg 

Crom 40 µg 

Ferro 14 mg 

Fluorur 3,5 mg 

Fòsfor 700 mg 

Iode 150 µg 

Magnesi 375 mg 

Manganès 2 mg 

Molibdè 50 µg 

Potassi 2 000 mg 

Seleni 55 µg 

Zinc 10 mg 
 
                                Taula 5.2 Quantitats diàries recomanades segons la UE 

 A partir del RNI (FAO i OMS) i dels RDI (establerts pels EEUU, per la Food and Nutrition 

Board) es configuren unes taules on s’agrupen les quantitats diàries recomanades segons 

l’edat i el sexe. La seva consulta es pot dur a terme a l’Annex  C. 
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5.3. Influència dels minerals en la palatabilitat i  acceptabilitat 

de l’aigua 

Els constituents més indesitjables de l’aigua de boca son aquells capaços de tenir un impacte 

advers directe en la salut pública. Alguns d’aquests elements s’han descrit en el punt  5.1.2 

Tòxics. 

En general, els consumidors no jutgen per ells mateixos la seguretat de l’aigua de boca que 

consumeixen, però la seva actitud envers l’abastiment de l’aigua de boca i envers els 

proveïdors d’aquesta, es veu afectada en gran part pels aspectes referits a la qualitat de 

l’aigua, aspectes que ells són capaços de percebre a través dels seus sentits. És a dir, és 

natural pels consumidors posar sota sospita aigua que té aspecte de bruta o que està 

descolorida o que té un gust o una olor desagradable, encara que totes aquestes 

característiques no tinguin una conseqüència directe sobre la salut. L’aigua que és 

estèticament inacceptable pot trencar la confiança dels consumidors, comportant queixes i, 

més important encara, possiblement conduir-los al ús d’aigua provinent de fonts que són 

menys segures. Aquest pot ser el motiu també de la creixent indústria de l’aigua embotellada. 

Per tant, és de prioritat molt alta abastir aigua no només segura per a la salut humana sinó 

també acceptable en aparença, gust i olor. 

L’acceptabilitat de l’aigua de boca als consumidors és subjectiva i pot estar influenciada per 

diferents constituents. La concentració a la qual els constituents són desgradables pels 

consumidors és variable i dependent de factors locals i individuals, incloent la qualitat de 

l’aigua a la qual la comunitat i està acostumada i a una gran varietat de consideracions socials, 

mediambientals i culturals. 

No és adequat regular les concentracions de les substàncies basant-se només en els 

aspectes que afecten a la salut, ja que moltes vegades les concentracions a les quals el 

consumidor rebutja l’aigua degut als efectes en l’acceptabilitat són significativament més 

baixes que aquelles que influeixen en la salut. És per aquest motiu que els valors guia (veure 

apartat 5.4) poden ser segons l’acceptabilitat o segons la influència sobre la salut. 

Així doncs en l’acceptabilitat de l’aigua per part dels consumidors hi influeixen diferents factors 

els quals es poden reduir a: gust, olor, color, aparença i temperatura. 

5.3.1. Factors influents  

El gust, l’olor i el color depenen directament de la quantitat de TDS, del pH, i de les 

concentracions dels ions, tots aquests factors són els que influeixen en el bon gust o el mal 

gust de l’aigua segons el consumidor. Encara que la temperatura pot ser un factor bastant 

decisiu a l’hora d’acceptar una aigua. 
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Gust 

Les concentracions dels ions, no només són de cada ió per separat sinó que també influeix en 

el gust les associacions que hi ha entre ells.  

Ca i Mg 

Per exemple els cations com el calci i el magnesi influeixen en el gust de l’aigua a través de la 

duresa de l’aigua. El valor guia del catió calci és de 100 a 300 Lmg  quan està associat a 

l’anió −2
3CO , és a dir és la duresa de l’aigua. Un gust neutre seria quan LmgCaCl /1202 <  i 

( ) LmgHCOCa /61023 > , en canvi si LmgCaCl /3502 > , l’aigua és desagradable. Tot i així, 

el consumidor a vegades arriba a tolerar fins i tot 500 Lmg  de duresa. El magnesi, present a 

l’aigua en forma de carbonat, bicarbonat, sulfat i clorur, pot produir un gust astringent a l’aigua. 

El magnesi és molt important per a la salut del ser humà, i per tant ha d’estar present a l’aigua, 

però l’acceptabilitat d’aquesta es veu afectada si s’augmenten molt els nivells de magnesi. El 

seu valor llindar segons els gust, és més baix que el del calci [46], [14] . 

Na i K 

 En el cas del sodi, també hi influeix l’anió al que està associat però també depèn de la 

temperatura a la que està la solució. Així doncs el sodi, amb valor guia de 200 Lmg , se sol 

trobar en les formes de 3NaHCO  i 32CONa . Si el 3NaHCO  excedeix els 630 Lmg  o els 75 

Lmg  de 32CONa , a temperatura ambient, l’aigua no agrada al consumidor. El potassi es 

troba a baixos nivells de 3KHCO , 42SOK , KCl . Els nivells baixos de potassi tenen efectes 

positius per a l’acceptació de una aigua. Tant amb el sodi com amb el potassi, l’augment en el 

nombre de clorurs fa en decréixer l’acceptació [14] . 

Fe i Mn 

Normalment no es nota cap tipus de gust provinent del Fe si la concentració d’aquest és per 

sota de 0,3 Lmg , en canvi si es sobrepassa, el Fe  pot donar un gust amarg o metàl·lic a 

l’aigua. Si es bombeja aigua d’un pou, aquesta conté ferro però com l’atmosfera és anaeròbia, 

no hi ha cap canvi de color ni de terbolesa, per tant és acceptada pel consumidor. En canvi 

amb el contacte amb aire, el ferro passa de ferrós a fèrric oxidant-se i per tant en aquest 

moment dóna un color vermell-marronós a l’aigua, que és inacceptable pels consumidors. El 

manganès per sobre de 0,1 Lmg  aporta un gust desagradable a l’aigua. La presència de 

Mn  provoca , al igual que el Ferro, depòsit en el sistema de distribució. Concentracions per 

sota de 0,1 Lmg  estan acceptades pel consumidor. La concentració límit per a la salut de 

l’home és 4 vegades més gran que aquesta admesa per a l’acceptabilitat [46] . 



Remineralització d’aigua en plantes dessalinitzadores i dessalobradores amb  tecnologies de membrana    Pàg. 45 

 

Anions 

Els anions bicarbonat, clorur i sulfat, també tenen influència en el gust de l’aigua. El sulfat, 

segons a quin catió estigui associat tindrà més repercussió sobre el gust o menys. Al seu valor 

guia de 250 Lmg , el sulfat de sodi no repercuteix en el gust de l’aigua, pel sulfat de calci 

aquest valor s’eleva a 1 000 Lmg . Si una aigua de boca conté un alt nivell de sulfats, 

aquests poden causar un efecte laxatiu en consumidors no acostumats. També un increment 

dels clorurs a l’aigua, en presència de sodi, calci, potassi i magnesi, produeix un gust 

desagradable. 

TDS 

La palatabilitat de l’aigua es considera bona quan els TDS estan per sota dels 600 Lmg . 

Quan es comencen a assolir nivells de 1 000 Lmg  l’aigua deixa acceptable per al seu 

consum. També un alt nivell de TDS és inacceptable pels consumidors ja que provoca 

sedimentacions a les canonades, intercanviadors, evaporadors i als aparells domèstics. Per 

altra banda si el nivell de TDS és molt baix, tampoc és acceptable ja que l’aigua seria insípida i 

sense cap tipus de gust [46] . 

Color i Olor 

En el cas del coure, el límit del valor guia es posa en base a l’afectació a la salut que és de 2 

Lmg , però en tot cas, si s’excedissin els 5 Lmg , el coure impartiria color i un desagradable 

gust a l’aigua.  

L’aigua idealment no hauria de tenir cap color visible. El color a l’aigua de boca és normalment 

degut a la presència de matèria orgànica de color. Encara que el color és també fortament  

influït, com ja s’ha comentat, per la presència de Fe i altres metalls, tant com a impureses 

naturals com a productes de la corrosió. La font de color a l’aigua de boca s’ha d’estudiar, 

sobretot si ha dut a terme algun canvi important. 

El millor exemple de la influència de l’olor en l’acceptabilitat de l’aigua és l’amoni. A un pH 

alcalí, el límit d’olor permès és de 1,5 Lmg  i el límit pel gust és de 35 Lmg , pel catió amoni. 

Aquests nivells no tenen rellevància important sobre la salut. En aquesta concentració 

s’inclouen tant la forma no iònica ( 3NH ), com la iònica ( +
4NH ). El valor guia segons la OMS 

és de 1,5 Lmg , així doncs aquest valor guia ve limitat per l’olor i no pas pel gust o per la 

salut [46] . 

Temperatura 

Un clar exemple de la influència de la temperatura en l’acceptabilitat de l’aigua és el següent: 
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es va realitzar un estudi de l’acceptació del nivell de clor de l’aigua en un campament de 

soldats. Es presentava la mostra amb unes concentracions de 0; 1; 2,5 i 5 Lmg de clor lliure, 

a pH entre 7,1 – 7,4 i a tres temperatures diferents: 0ºC, 21ºC i 35ºC. Les aigües més 

acceptades van ser les que s’havien servit fredes i a temperatura ambient, sent la pitjor la més 

calenta. Així doncs les preferències dels soldats varen ser únicament basades en la 

temperatura i no pas en la concentració de clorurs [14] . 

Terbolesa 

Finalment, l’últim factor influent en l’acceptabilitat de l’aigua, és l’aparença, més en concret, la 

terbolesa. La terbolesa a l’aigua de boca és causada per partícules que poden ser presents 

com a conseqüència d’una inadequada filtració o per la resuspensió d’un sediment en el 

sistema de distribució. També pot ser deguda a la presència de matèria inorgànica en algunes 

aigües subterrànies o despreniment de biofilm dins dels sistema de distribució. En tots els 

casos, la terbolesa de l’aigua ha de ser menor de 5 NTU (Nefelometric Turbidity Unit, Unitats 

Nefelomètriques de Terbolesa), ja que normalment el consumidor accepta aquest nivell de 

terbolesa, encara que aquest pot variar amb les circumstàncies locals [46] . 

5.4. Normativa i estàndards de qualitat de l’aigua de boca 

Com s’ha vist, algunes substàncies de l’aigua de boca tenen influència sobre la salut, però n’hi 

ha d’altres que tenen efectes sobre l’acceptabilitat d’aquesta, és a dir, donen diferents gustos 

a l’aigua segons la seva concentració o segons a quin compost estiguin unides. 

Per tant, un valor guia (VG) normalment representa la concentració d’un integrant de l’aigua el 

qual no dóna lloc a un risc significant per a la salut després de molt temps de consum. Però el 

valor guia es basa també en la repercussió en el sabor que ocasiona a l’aigua, també segons 

la seva concentració. Així doncs els valor guia es basarà en dos aspectes:  

• Aspectes de la salut 

• Aspectes de palatabilitat i acceptabilitat 

Si no es tinguessin en compte aquests valors guia segons la palatabilitat, el consumidor 

rebutjaria consumir l’aigua de boca. S’ha de remarcar, que moltes vegades les concentracions 

que provoquen el rebuig de l’aigua en base al gust, són significadament més baixes que les 

concentracions degudes a la influència sobre la salut, per tant els valors a seguir seran els 

més restrictius, que en aquest cas seran els que marqui l’acceptabilitat i no pas els que afectin 

a la salut. 

La OMS proposa diferents valors guia basats en estudis realitzats sobre animals i humans a 

través dels anys. Aquests valors guia s’han anat modificant segons milloraven els estudis i en 

base a l’avenç de la tecnologia i als instruments de detecció d’aquests contaminats. Per a 
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marcar un valor guia segons l’acceptabilitat, s’ha de tenir en compte les condicions ambientals, 

socials, culturals, econòmiques i dietètiques. Així doncs a cada regió els valors guia segons la 

palatabilitat poden diferir entre sí, és per això que s’han realitzat uns Estàndards Europeus i 

dins de cada país hi ha els Estàndards Estatals. En concret a Espanya això ho regula el Reial 

Decret 140/2003 de la Legislació Espanyola. 

A continuació es mostra a la Taula 5.3 el recull dels valors guia més significants de l’aigua de 

boca segons la OMS (2006) [47] , els Estàndards Europeus (1998) [48]  i la Legislació 

Espanyola (2003) [49] : 
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Legislació Espanyola 

RD 140/2003 
Estàndards Europeus 
d’aigua de boca 1998 

OMS 2006 Valor Guia restringit per 

Element mg/L mg/L mg/L Afectació a la salut Palatabilitat  

Alumini 0,2 0,2 < 0,1  X 

Amoni 0,5 0,5 1,5  X 

Bicarbonats AGBARa:150-280        

Calci  mín 20-30  
40-120 Camg   

(100-300  3CaCOmg ) 

 
X 

Clorurs 250 250 250  X 

Ferro 0,2 0,2 0,5-50 (OMS 1993)  X 

Magnesi AGBARa:10-40 mín 10    X 

Manganès 0,05 0,05 0,1 ( C )  . X 

Sodi 200 200 200  X 

Sulfats 250   250 250  X 
1NTU (a la sortida de la 

ETAP/dipòsit) Terbolesa 
5 NTU (xarxa distribució) 

1NTU (a la sortida de la 
ETAP/dipòsit) 

5 NTU 
 

X 

Zinc   3-5  X 

pH 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5   

Arsènic 0,01 0,01 0,01 (P) X  

Bari     0,7 X  

Bor 1 1 0,5 (T) X  

Coure 2 2 2 X  

Crom 0,05 0,05 0,05 (P) X  

 Taula 5.3 Estàndards de Qualitat de l’aigua de boca 
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Taula 5.3(continuació) Estàndards de Qualitat de l’aigua de boca 

(P): Valor directriu provisional, ja que hi ha proves que confirmen la perillositat, però la informació disponible sobre els aspectes de la salut és 

limitada 

(T): Valor directriu provisional perquè el valor guia calculat està per sota del nivell que es pot aconseguir a través de mètodes de tractament 

pràctics. 

(C): Concentració de la substància, que és igual o està per sota del valor guia per a l’afectació de la salut, que pot afectar a l’aparença, gust o olor 

 
Legislació Espanyola 

RD 140/2003 

Estàndards 
Europeus d’aigua 

de boca 1998 
OMS 2006 Valor Guia restringit per 

Element mg/L mg/L mg/L Afectació a la salut Palatabilitat 

Fluor 1,5 1,5 1,5 X  

Molibdè     0,07 X  

Nitrats** 50 50 50 (exposició a curt 
termini) 

X  

0,1 (sortida de la 
ETAP/dipòsit) 

0,1 (sortida de la 
ETAP) 

3 (exposició a curt 
termini) 

X  
Nitrits** 

0,5 ( xarxa distribució ) 0,5 ( xarxa distribució) 0,2 (P) (exposició a 
llarg termini) 

X  

Seleni 0,01 0,01 0,01 X  

Trihalometans*  0,1  0,1 0,1 X  

1.Cloroform   0,3 X  

2. Bromoform   0,1 X  

3. Dibromoclorometà   0,1 X  

4. Bromodiclorometà    0,06 X  

Urani     0,015 (P) (T) X  
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de l’aigua, resultant en queixes dels consumidors. 

* El valor guia ha de complir que: la suma de les concentracions de 1,2,3,4 no pot superar aquest valor. 

** A Espanya, EU i OMS es complirà que: [ ] [ ] 1350 <+ nitritsnitrats  

a : Aigües de Barcelona.
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6. Revisió de l’estat de l’art dels procesos de pos t-

tractament d’aigua dessalada 

L’aigua resultant dels processos de dessalinització o dessalobració duts a terme a les plantes 

té un contingut en minerals, una alcalinitat (veure explicació detallada a Annex B) i un pH 

baixos. Per tant, l’aigua dessalada ha de rebre un tractament (post-tractament) previ a seva la 

distribució final i al seu ús. Normalment, aquest post-tractament de l’aigua producte inclou un o 

més dels processos descrits a continuació: 

• Estabilització, afegint alcalinitat. 

• Inhibició de la corrosió. 

• Remineralització. 

• Millora de l’eliminació d’alguns compostos específics, com Bor, Silici, NDMA, etc. 

• Desinfecció  

El procés complet de post-tractament de l’aigua producte de les plantes de dessalinització és 

necessari per dues raons clau: 

1. Per a protegir la salut pública (desinfectant-la, addicionant-li minerals i traient-li 

substàncies perjudicials). 

2. Per a salvaguardar la integritat del sistema de distribució de l’aigua (fent-la menys 

agressiva i corrosiva) 

Ambdues raons s’han de complir sempre, ja sigui amb un mateix tractament o, si no fos 

possible, amb una combinació de més d’un.  

Pel que fa la primera raó, la salut pública, tant l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que 

publica un seguit de directrius amb estàndards de concentracions i altres magnituds per a 

l’aigua tractada, com els governs de cada país o regió, que també dicten uns límits, 

condicionen les propietats de l’aigua de sortida de les plantes de tractament. Pel que fa a la 

segona raó, la preservació del sistema de distribució, s’han de tenir en compte dos factors: 

que l’aigua no sigui ni agressiva ni corrosiva. 

Protecció del sistema de distribució 

L’aigua agressiva (concepte àmpliament explicat a Annex B) 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 [50] . L’expressió d’aquest índex és a la següent equació 6.1: 

spHpHLSI −=          (Eq. 6.1) 
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On spH és el pH d’equilibri de la reacció següent (Eq. 6.2) 

−+↔+ ++
3

2
)(3 HCOCaHCaCO s        (Eq. 6.2) 

L’explicació detallada de l’índex LSI es pot consultar a l’Annex B. 

Com es pot veure, si el LSI és negatiu, indica que l’aigua no està saturada, per tant el 

)(3 sCaCO  es dissoldrà (l’aigua ataca al ciment). 

L’aigua corrosiva es defineix com a la que té un Índex de Larson-Skold de com a màxim 0,8 - 

1, i les conseqüències són la corrosió de qualsevol material de la canonada [50] . L’expressió 

d’aquest índex és la següent (Eq. 6.3): 

[ ] [ ]
[ ]−−

−

+
⋅+

=
2

33

2
4

- 2Cl
Skold-Larson

COHCO

SO
       (Eq. 6.3) 

On [ ]−− + 2
33 COHCO és l’alcalinitat. 

Altres factors, a part dels que s’acaben d’explicar, que influeixen en la naturalesa corrosiva de 

l’aigua són l’oxigen dissolt, els clorurs, els sòlids dissolts (TDS) , el sulfur d’hidrogen o els poli i 

ortofosfats entre d’altres [51] . La Taula 6.1 en resumeix les principals: 

 

Paràmetre de Qualitat de 

l’aigua 
Importància 

pH 
pH < 7: s’incrementa la corrosió 

pH > 8 (però no molt més): disminueix la corrosió 

Alcalinitat [ ]−− + 2
33 COHCO  

Proporciona estabilitat i evita variacions de pH en l’aigua 

producte. 

Contribueix a la deposició de films protectors a les parets 

interiors de les canonades. 

Si és molt elevada provoca corrosió al Pb  i al Cu . 

Calci 

Es diposita com a )(3 sCaCO  a les parets de les 

canonades creant una barrera física entre el metall i 

l’aigua. 

Un excés de dipòsit obstrueix les canonades. 
 

Taula 6.1 Paràmetres de Qualitat de l’aigua [51] 
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Paràmetre de Qualitat de 

l’aigua 
Importància 

Duresa 

L’aigua dura és generalment menys corrosiva si 

l’alcalinitat és elevada i les condicions de pH indueixen a 

la deposició de )(3 sCaCO . 

El )(3 sCaCO  no es forma canonades d’aigua freda fetes 

d’acer galvanitzat, coure o plom, però la duresa de calci 

controla el pH a la superfície metàl·lica prevenint la 

corrosió. 

> 50 Lmg  de )(3 sCaCO , recomanat. 

Clorurs 
Augmenten els índexs de corrosió en les canonades de 

Ferro, Plom i acer galvanitzat. 

Sílice ( ))(2 sSiO  
Pot reaccionar formant un film protector. És un mètode 

alternatiu a l’addició d’alcalinitat, poc útil per al tractament 

d’aigua de boca. 

Fosfats 

Poden reaccionar formant un film protector. És un 

mètode alternatiu a l’addició d’alcalinitat, poc útil per al 

tractament d’aigua de boca. 

Temperatura 
Té incidència en les solubilitats dels diferents films 

protectors i en els índexs de corrosió. 
 

Taula 6.1(continuació) Paràmetres de Qualitat de l’aigua [51] 

La corrosió, doncs, pot afectar a diferents aspectes del subministrament d’aigua: els costos de 

bombeig, acceptació de l’aigua tractada, salut pública per l’exposició prolongada de l’aigua a 

metalls pesants (Coure, Plom i Cadmi). I el procés necessari per a evitar-la és la 

recarbonatació, que consisteix en afegir alcalinitat a l’aigua.  

Aigua saludable i amb bon gust 

Com que sovint el problema de l’aigua després de ser dessalada és la mancança de minerals, 

no arribant a les condicions mínimes requerides per la OMS o les lleis de les diferents regions, 

cal afegir-ne de nou, de manera controlada. Aquest procés es diu remineralització. 

6.1. Mètodes de recarbonatació i remineralització d e l’aigua 

dessalada 

Tant la recarbonatació com la remineralització són processos que es poden dur a terme de 

diferents maneres. Com que s’entén com a recarbonatació tota addició d’alcalinitat a l’aigua, 
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tot procés que tingui aquest resultat serà vàlid per a tal fi. També hi ha diferents mètodes per a 

augmentar el contingut en minerals de l’aigua dessalada. No obstant, només es tenen en 

compte aquells procediments mitjançant els quals es poden dur a terme tant la recarbonatació 

com la remineralització, per optimitzar el cost del post-tractament. Són els següents: 

• Mètode de la calç hidratada amb diòxid de carboni. 

• Mètode del llit de pedra calcària i diòxid de carboni. 

• Mètode de la calç hidratada i carbonat de sodi. 

• Mètode del bicarbonat de sodi i el sulfat de calci. 

• Mètode del bicarbonat de sodi i el clorur de calci. 

• Mètode de la mescla amb aigua salada tractada. 

6.1.1. Mètode de la calç hidratada amb diòxid de ca rboni. 

Aquest mètode es basa en la capacitat de la calç hidratada, )(2)( sOHCa , d’aportar alcalinitat 

quan reacciona amb el diòxid de carboni segons la reacció següent (Eq. 6.4): 

−+ +→+ 3
2

)(2)(2 2)(2 HCOCaOHCaCO sg       (Eq. 6.4) 

El mètode és relativament simple i consisteix en afegir una certa quantitat de calç hidratada i 

de )(2 gCO  a l’aigua dessalada, proporcionant-li calci (remineralització) i alcalinitat 

(recarbonatació), a més d’ajustar-ne el pH. L’esquema es troba a la Figura 6.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6.1 Esquema de blocs del mètode de remineralització de la calç hidratada amb CO2 

Aigua dessalada, 
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La solubilitat de calç hidratada és molt baixa, d’uns 1 500 Lmg  (0,15%) als 30ºC, i no té lloc 

instantàniament. És per això requereix tot un tractament previ. 

La calç hidratada comercial es troba en forma de pols blanca, que s’emmagatzema en 

tremuges un cop adquirida, com es mostra a la figura anterior.  

El pas següent és la preparació de la suspensió de )(2)( sOHCa  en aigua, també anomenada 

llet de calç. És el resultat de mesclar aquesta pols amb aigua, una suspensió de color blanc, 

no apta per a mesclar-ho amb l’aigua dessalada, per la seva quantitat de sòlids dissolts (que 

obturarien i farien malbé les instal·lacions, a part de que no passarien pels estàndards de 

terbolesa de la OMS) i la seva poca concentració. 

Un cop obtinguda aquesta suspensió, es fa passar per la unitat més important aquest procés, 

el saturador [52] . La seva funció és la d’obtenir, a partir d’una suspensió poc dissolta, una 

solució nítida (sense sòlids dissolts) que compleixi els estàndards de terbolesa i saturada de 

)(2)( sOHCa . El funcionament es basa en què els sòlids en suspensió de la llet de calç que 

entra van formant un llit al fons del tanc. Els que no s’hi enganxen, però, són recirculats de nou 

a l’entrada, forçant un contacte constant de la llet de calç amb aquests sòlids, i fomentant la 

floculació de les partícules sòlides que entren, així com allargant al màxim el temps de 

residència dels sòlids, per tal de que es dissolgui el màxim de )(2)( sOHCa  actiu possible. 

Sovint s’afegeixen polielectròlits floculants, per ajudar encara més a la formació del llit; a 

vegades també cal acidificar el medi, per augmentar la solubilitat de les partícules. El control 

de la temperatura també és important, ja que un augment d’aquesta fa disminuir la velocitat de 

dissolució de la sal. 

Aquesta addició és especialment important en l’aigua resultant de les plantes d’osmosi 

inversa, ja que té més tendència a formar sòlids en suspensió. 

La solució saturada i sense terbolesa que surt del saturador s’emmagatzema, per acabar-la 

finalment mesclant, en la proporció adequada, amb l’aigua producte per a obtenir l’alcalinitat, 

pH final i concentració de calci desitjats. 

L’ús de saturadors serà necessari si la pols de )(2)( sOHCa subministrada no té una puresa 

mínima del 96%. En cas de tenir una puresa del 98%, seria impossible incomplir els 

estàndards de terbolesa de la OMS, encara que seria una matèria prima massa cara, i que 

acabaria donant problemes de manteniment. 

6.1.2. Mètode del llit de pedra calcària i diòxid d e carboni 

Aquest mètode es basa en fer passar aigua per una columna amb un filtre de pedra calcària 

que conté bàsicament calcita )(3 sCaCO . La reacció (Eq. 6.5) que es duu a terme al posar 
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l’aigua en contacte amb la calcita és la següent: 

−+ +→++ 3
2

2)(3)(2 2HCOCaOHCaCOCO sg      (Eq. 6.5) 

que no és més que la suma de vàries reaccions de l’equilibri dels carbonats de l’aigua 

descrites més endavant, modificades per l’addició del )(3 sCaCO . 

És important l’estequiometria de la reacció, ja que la quantitat d’alcalinitat aportada és del 

doble, gràcies al )(2 gCO .  

A continuació es pot veure el diagrama (Figura 6.2) de flux d’aquest mètode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2 Esquema de blocs del mètode de remineralització del llit de pedra calcària i CO2(g) 

Com es pot veure a la figura (sistema de flux descendent), a l’aigua dessalada inestable se li 

afegeix )(2 gCO  abans que entri al filtre de pedra calcària, per tal que es dugui a terme la 

reacció descrita. A continuació entra a la unitat del filtre de pedra calcària [53] [54] , posant-se 

així en contacte amb un llit de composició i densitat variables, segons el fabricant. No obstant, 

ha de tenir un percentatge molt alt de calcita )(3 sCaCO  i, en cas de voler remineralitzar amb 

Mg, un petit percentatge de dolomita ( ) )(23)CaMg(CO s  que no superi el 5%. La puresa del llit 

és molt important, ja que excessives impureses es mesclarien amb l’aigua, fent perillar els 

estàndards de terbolesa ja que aquest mètode no té saturadors. Per aquest i altres factors, cal 

tenir presents varis factors al escollir un tipus de pedra calcària o un altre. Aquest aspecte es 

pot consultar més àmpliament al punt 6.5. 
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L’aigua en aquest cas en el que el flux és descendent, es va filtrant poc a poc pel llit de pedra 

calcària i va reaccionant amb els carbonats de calci i magnesi, recarbonatant-se i 

remineralitzant-se alhora. Quan ja s’ha gastat un 10 - 15% de la massa inicial de pedra 

calcària, se n’afegeix de més, encara que també hi ha un nou mètode patentat en el que 

l’alçada de calcita es manté invariable perquè es recarrega constantment, això és en el cas de 

sistemes de flux ascendent, concepte que es veurà més endavant. La reacció no té una 

conversió que s’apropi al 100%, per tant sobrarà )(2 gCO . Un cop surt l’aigua, doncs, cal 

eliminar aquest )(2 gCO en excés, tant per a poder-lo aprofitar recirculant-lo, com per regular 

l’alcalinitat i el pH finals de l’aigua. És per això que primer se li afegeixen agents anti-

sedimentadors, i després es fa passar per una torre de desorció o stripping de )(2 gCO , on 

s’extreu el gas de l’aigua. Aquests agents són per evitar la precipitació de )(3 sCaCO  dins 

aquesta torre, ja que al treure el )(2 gCO  augmenta el pH. La torre, doncs, té una sortida de 

)(2 gCO , que es recircula i es torna a mesclar amb l’aigua dessalada inestable abans de que 

entri al filtre, i una altra sortida d’aigua, encara amb traces de )(2 gCO . Aquestes s’extreuen 

mitjançant un tractament químic que consisteix en afegir )(2)( sOHCa , NaOHo 32CONa . 

6.1.3. Mètode de la mescla amb aigua tractada. 

Aquest mètode es basa en afegir petites quantitats de minerals a l’aigua dessalada mesclant-

la amb una altra font aigua. No obstant, amb la seva pràctica només s’assoleix una 

estabilització parcial de l’aigua dessalada, ja que només amb la mescla no s’assoleixen tots 

els requeriments, bàsicament els d’alcalinitat (recarbonatació). Caldrà, doncs, complementar-

lo amb els mètodes de la calç hidratada o de la pedra calcària.  

Aquesta pràctica es duu a terme només per a l’aigua producte de dessalobradores com per la 

de les plantes tèrmiques i només és acceptable si l’aigua a mesclar és de gran qualitat o si ha 

sofert un pretractament adequat tant microbiològic com químic, i si finalment la mescla 

resultant reuneix les especificacions requerides i els estàndards de qualitat. Quan l’aigua a 

mesclar és aigua de mar, la proporció es limita al 1%, per restriccions de palatabilitat. Només 

amb aquesta raó de 1/99, s’afegeixen uns 4 - 5 Lmg  de +2Ca  i uns 12 - 17 Lmg  de 

+2Mg , a part de NaCl  i d’altres ions. No obstant, l’alcalinitat afegida amb aquest tipus d’aigua 

és insignificant, alhora que l’aigua es fa més corrosiva al augmentar la concentració de −Cl . 

És, doncs, només una opció econòmicament viable només en els casos en que l’aigua no 

tingui el requeriment de ser no corrosiva. En canvi, si l’aigua a mesclar és salobre, pot ser una 

millor opció. 

Per altra banda, si s’aconsegueix aigua de mescla provinent d’un entorn geològic ric en 

)(3 sCaCO , la pròpia mescla addiciona part de l’alcalinitat i del +2Ca que caldria afegir amb 
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altres mètodes de remineralització, fet que representa una reducció del cost total. 

D’entre tots els ions a tenir en compte de l’aigua de mescla, cal fer especial atenció al −Br , ja 

que juntament amb la matèria orgànica i amb productes clorats, és el precursor en la formació 

dels trihalometans (THM), coneguts cancerígens com ja s’ha vist en el capítol anterior.  

Així doncs, és imprescindible el pretractament de l’aigua a mesclar, i el tipus i la complexitat 

d’aquest dependrà de la seva qualitat inicial. El mínim consisteix en un filtrat a través de filtres 

de cartutx. Però si l’aigua de mescla està contaminada, bruta d’algues i no compleix els 

estàndards requerits com la terbolesa o la DBO entre d’altres, cal també un tractament químic, 

que dependrà del grau d’embrutiment d’aquesta.  

6.1.4. Altres mètodes 

La resta de mètodes s’expliquen a l’Annex D. 

6.2. Desinfecció 

La desinfecció és el procés final del post-tractament, i el seu adequat disseny és essencial, 

tant per la funció que duu a terme com per evitar subproductes no desitjats. L’explicació 

acurada d’aquesta fase, amb tots els tipus i mètodes diferents, es pot consultar a l’Annex D.  

6.3. Selecció del mètode adequat de remineralitzaci ó: calç 

hidratada o pedra calcària 

Com s’ha vist en l’apartat anterior, els tres únics mètodes de remineralització i recarbonatació 

econòmicament i tècnica en plantes de post tractament són el mètode de calç hidratada, el de 

pedra calcària i el de mescla amb aigua tractada.  I aquest tercer rares vegades s’utilitza 

sense un dels dos anteriors. Per tant, sempre caldrà triar entre el mètode de calç hidratada i el 

mètode de pedra calcària. 

Com s’ha anat veient, no hi ha una resposta immediata per aquesta elecció, i cal considerar 

totes les variables i circumstàncies de cada planta. Per una banda, el tractament amb calç 

hidratada involucra menys elements de planta que el de pedra calcària, per tant el seu cost 

capital instal·lat serà inferior que el d’una planta amb tractament de pedra calcària. Pel que fa 

al cost de vida total, també serà favorable al tractament amb calç hidratada; si es duu a terme 

recuperació de )(2 gCO  (consulti’s a l’Annex D), el cost d’una planta de calç hidratada serà un 

70 - 75% de la planta equivalent amb l’opció de pedra calcària.  

L’ús d’instal·lacions per a la producció de )(2 gCO , en cas que aquesta recuperació no fos 
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suficient, reduiria el cost de vida total entre ambdues opcions, ja que la quantitat de )(2 gCO  

necessària per al mètode de la pedra calcària és menor. Si, en comptes de produir el )(2 gCO , 

aquest es comprés en la seva totalitat, fet poc realista, el cost de vida total de la planta de post 

tractament seria menor amb la opció de la pedra calcària.  

Fins a ben entrat aquest segle, la majoria dels sistemes de remineralització implantats al 

mercat feien servir calç hidratada. No obstant, hi ha diversos factors que han fet plantejar l’ús 

de la pedra calcària: el difícil maneig de la pols de )(2)( sOHCa  pel seu caràcter hidroscòpic i 

per la pols que genera, el difícil assoliment dels estàndards de duresa i la precipitació de 

)(3 sCaCO  en cas d’excés. A continuació a la Figura 6.3 es pot veure el comportament d’aigua 

amb llet de calç hidratada dut a terme en un experiment [55] :  

 

Figura 6.3 Representació gràfica del comportament de la llet de calç hidratada en funció de diversos factors [55] 
 

En canvi, en el mateix experiment, vegi’s el comportament de la pedra calcària (Fig 6.4): 

 

Figura 6.4 Representació gràfica del comportament de la pedra calcària en funció de diversos factors [55] 
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Es pot comprovar que la corba d’augment d’alcalinitat  i duresa és gradual i roman estable 

amb el temps, no produint-se la sobresaturació. 

Finalment, el fet que l’alcalinitat produïda pel mètode amb )(3 sCaCO  sigui més gran, fa que 

compleixi amb escreix els estàndards de corrosió, no de manera tan segura com l’altre 

mètode. 

En els casos que veurem a continuació, aquests factors, juntament amb els costos del )(2 gCO  

fan que l’opció econòmicament més viable sigui la de la pedra calcària.  

6.4. Filtres de pedra calcària 

6.4.1. Flux ascendent o descendent 

Tal i com ja s’ha, el filtres de pedra calcària consisteixen simplement en un llit fix de pedra 

calcària d’una mida d’entre 1,5 mm a 3,5 mm de diàmetre i d’una alçada determinada segons 

les necessitats del sistema, pel qual es fa passar l’aigua dessalada a remineralitzar i un cop ha 

recorregut tot el llit, es recull l’aigua ja remineralitzada i recarbonatada. 

Hi ha dos tipus de sistemes de filtres de pedra calcària, que es diferencien en la direcció que 

segueix el flux d’aigua a tractar: sistema de flux ascendent i sistema de flux descendent. El 

sistema de flux descendent és el que normalment en els darrers anys s’ha utilitzat sempre i és 

el que hi ha descrit en la secció de Mètode del llit de pedra calcària del Post tractament. 

Aquest sistema normalment necessita més temps de residència que el sistema de flux 

ascendent, ja que la velocitat superficial a la que el fluid travessa el filtre no és tan elevada 

com en l’altre sistema. El sistema de flux ascendent, tal i com el nom indica, fa passar el cabal 

d’aigua a través del filtre de pedra calcària de manera ascendent, és a dir, de baix a dalt i en 

contra de la gravetat. El Centro Canario del Agua (CCA) [56] , ha patentat un sistema en el que 

l’alçada del llit de pedra calcària es manté constant, ja que està proveït d’un sistema 

d’alimentació contínua, el qual s’explicarà amb més detall a continuació. Aquest sistema té 

molts avantatges en respecte al sistema de flux descendent, i a més el cost i la qualitat de 

l’aigua són millors. 

Així doncs, el disseny dels diferents llits de pedra calcària dels casos que es tractaran en 

aquest Projecte es farà en base al sistema de flux ascendent. 

6.4.2. Funcionament dels filtres de pedra calcària 

Els filtres de pedra calcària de flux ascendent de gran capacitat, són difícils d’operar degut a : 

• Problemes de terbolesa a la corrent de sortida durant les operacions de recàrrega de 
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carbonat càlcic. 

• Disminució del rendiment degut a la contínua disminució de l’alçada del llit de carbonat 

càlcic entre recàrregues. 

Les solucions proposades pel CCA són les següents: 

• Mantenir constant l’alçada del llit de pedra calcària mitjançant un sistema d’alimentació 

continuada. L’alimentació de carbonat càlcic és fa gra a gra, i ho dirigeixen les 

reaccions químiques de l’interior del llit. 

• Els episodis de terbolesa deguts a les recàrregues queden eliminats, ja que les 

recàrregues són dutes a terme a dins d’una tremuja construïda in situ a la part superior 

del llit, però sense tenir un contacte directe amb aquest. [56] 

El disseny proposat pel llit de pedra calcària consta de sis parts ben diferenciades, començant 

per baix:  

1) El sistema d’injecció d’aire 

2) La zona de distribució de l’aigua 

3) El llit de pedra calcària 

4) La zona de repòs de l’aigua 

5) La zona d’alimentació de la pedra calcària 

6) La zona d’emmagatzematge de la pedra calcària (la tremuja construïda in situ) 

Les diferents zones es poden observar en la Figura 6.5: 

6 

 

5 

    4 

3  

2 

1 

  

Figura 6.5 Secció d’una cel·la de filtre de pedra calcària [70] 
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1- Sistema d’injecció d’aire : aquest sistema consisteix en una xarxa de canonades de PVC 

incrustades per sota de la base del filtra de pedra calcària. El bufador d’aire es connecta a 

col·lector de les canonades quan es necessita bombollejar-lo per a fer la neteja del llit de 

pedra calcària. 

2- Zona de distribució d’aigua : aquesta zona està localitzada a la zona més baixa de la 

cel·la. Consisteix en un conjunt de varies plataformes segellades entre sí a través d’una resina. 

Cadascuna de les plataformes té 3 obertures per a facilitar la distribució d’aigua. A la part 

superior hi ha unes petites obertures serviran per a la infiltració de l’aigua cap al filtre. 

3- El llit de pedra calcària : el llit està format per carbonat càlcic triturat en partícules d’uns 1,5 

a 3,5 mm de diàmetre, segons el fabricant i els resultats que es volen assolir. Està situat sobre 

la zona d’infiltració d’aigua. L’alçada del llit és molt variable i dependrà de les especificacions, 

però normalment varia entre els 1,5 m i els 3 m. 

4- Zona de repòs de l’aigua : la superfície del llit es troba al voltant d’un metre per sota de la 

zona de sortida de l’aigua. En aquest espai, l’aigua reposa deixant enrere les possibles 

partícules que pugui dur fins i tot a altes velocitats superficials. 

5- Alimentació de pedra calcària : La zona d’alimentació de pedra calcària es troba per sobre 

de la zona de repòs. Consisteix en una estructura d’acer dividit en diferents quadrants. Cada 

quadrant té diferents embuts equidistants entre sí i col·locats simètricament (veure Figures 6.6 

i 6.7) [56] . Aquests embuts distribueixen la pedra calcària triturada fins a la superfície del llit de 

carbonat càlcic, gra a gra i sense crear terbolesa. La pedra calcària cau sobre el llit per 

gravetat i està regulat per la demanda química de l’aigua. Les canonades de dosatge creuen 

la zona de repòs de l’aigua per a arribar a la superfície del llit. 

         

Figura 6.6 Zona d’alimentació de pedra calcària      Figura 6.7 Vista del embuts i de les canonades de sobre el llit 
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Figura 6.8 Zona d’alimentació de pedra calcària en funcionament i zona d’emmagatzematge 

6- Zona d’emmagatzematge de la pedra calcària : La zona d’alimentació ja fa de terra per a 

la tremuja de la pedra calcària tal i com es veu a la Figura 6.8. El material emmagatzemat cau 

a través dels embuts a sobre de la superfície del llit de pedra calcària. La tremuja és carregada 

per la seva part superior a través d’obertures estratègicament col·locades. El material 

subministrat en big bags (1 100 kg) o en contenidors (20 000 kg) per a la recàrrega, pot ser 

transportat per sobre de les tremuges mitjançant grues mòbils y descarregar-los directament 

en elles. La gran capacitat d’emmagatzematge de les tremuges permet una autonomia de 

varies setmanes. 

Un cop conegudes totes les parts, només cal saber els recorregut que fa l’aigua per a la seva 

remineralització observant la Figura 6.9: 
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Figura 6.9: Vista de la secció d’una cel·la de pedra calcària [70] 

Per la part inferior entra l’aigua a una càmera de repartiment. Des d’ella i a través d’uns 

dispositius estàndards de distribució d’aigua s’injecta a la part inferior d’un llit de carbonat 

càlcic triturat d’una alçada a determinada. Com que les cel·les tenen una gran llargada (y), es 

fa passar l’aigua d’entrada pels dos extrems de la cel·la com es pot observar a la Figura 6.10. 

L’aigua puja a través del llit, segons l’alçada d’aquest el temps de residència serà major o 

menor, encara que també dependrà del tipus de pedra calcària, de la porositat, etc. Un cop 

travessat el llit de carbonat càlcic, l’aigua passa a una zona de recés on es decanten els sòlids 

que poguessin anar dissolts a l’aigua. La sortida de l’aigua és per desbordament per la part 

superior d’aquesta segona càmera, passant cap a una canonada de sortida que recull l’aigua.  

La sortida de l’aigua també es farà a través dels dos extrems de la cel·la (Figura 6.11).L’equip 

funciona amb la pressió residual de l’aigua de sortida de les plantes d’osmosi inversa. Per a 

facilitar l’agitació periòdica del llit de carbonat càlcic s’ha disposat un sistema de bombolleig 

d’aire per a la neteja del llit. [57] 
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Figura 6.10 Vista des de dalt d’una cel·la. Recorregut d’entrada de l’aigua al filtre de pedra calcària [70] 

 

Figura 6.11 Vista des de dalt d’una cel·la. Recorregut de sortida  de l’aigua del filtre de pedra calcària [70] 

Per a una planta que ha de tractar una gran quantitat d’aigua, es disposaran varies cel·les en 

paral·lel, i es farà passar una part del cabal per cada cel·la amb independència entre elles, ja 

que d’aquesta manera si alguna s’espatlla, la totalitat del sistema no se’n ressent.  

6.5. Criteris de selecció del tipus de pedra calcàr ia 

L’elecció del tipus de pedra calcària és de vital importància per a la optimització del procés. 

Segons s’esculli un tipus de material o un altre, variaran factors com el consum, el rendiment, i 

concentracions finals de minerals en l’aigua remineralitzada.  

y 

x 
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Els resultats experimentals [58]  de laboratori i planta pilot infereixen que els dos principals 

criteris per a una correcta selecció de pedra calcària són dos: 

1. Puresa química i puresa mineralògica: la primera es refereix al tant a la composició 

química com la granulometria indicades a la Norma Europea EN 1018:1998 [59] , de 

composicions químiques dels filtres per al tractament de l’aigua per al consum humà. 

La segona es refereix a que l’aparició d’altres minerals diferents de la calcita en la 

pedra calcària cal evitar-ho tant com sigui possible, ja que disminueixen tant la 

quantitat de calci final com la velocitat de saturació del mineral. 

2. Textura: influeix principalment en la quantitat de partícules en suspensió que causa la 

dissolució de la calcita i els altres minerals. La presència de fases minerals no solubles 

contribueix a l’increment de la formació de partícules en suspensió. Aquestes, són 

arrossegades fora del llit, però sense dissoldre’s del tot, fet que implica una pèrdua 

d’eficiència, ja que es “llença” una part de la calcita. Per tal de minimitzar els efectes 

negatius, es recomana una valoració de la capacitat de la pedra calcària de formar 

partícules en suspensió mitjançant anàlisis amb Microscopi Electrònic de Rastreig 

(SEM) i fent proves batch de dissolució. 

3. Granulometria: per a un òptim funcionament del filtre de pedra calcària, les partícules 

han de tenir una mida d’entre els 1,5 mm i 3,5 mm de diàmetre (veure apartat 6.4.2). 

Dolomita 

La remineralització amb pedra calcària que contingui dolomita augmenta la concentració de 
+2Mg en l’aigua remineralitzada. No obstant, la presència de la dolomita fa que tot el procés 

s’alenteixi i perdi eficiència, ja que la dolomita té una velocitat de dissolució més baixa que la 

calcita [60,61-63] .  
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7. Modelització dels filtres de pedra calcària de l es 

plantes d’Abrera, Sant Joan d’Espí i Prat del 

Llobregat 

7.1. Fonaments fisicoquímics 

En aquest capítol es fa una breu explicació sobre els diferents fonaments químics necessaris 

per a la modelització d’un filtra de pedra calcària. 

7.1.1. L’equilibri dels carbonats  

Els carbonats són, possiblement, el component dissolt més important en les aigües naturals. I 

pel que fa a la tecnologia tant de la dessalació com de la remineralització, el seu equilibri és de 

vital importància, per a la conservació de les instal·lacions per una banda i per a l’assoliment 

dels estàndards de mineralització de l’aigua produïda per l’altra.  

La presència de carbonats a l’aigua pot ser deguda a dos fenòmens: 

1. L’aigua està en contacte amb )(2 gCO . 

2. A l’aigua se li afegeixen espècies carbonatades. 

A continuació es mostren quatre sistemes diferents amb presència de carbonats, mitjançant 

els quals s’explica tota la química de l’equilibri de carbonats.  

• Sistema OHCO g 2)(2 −  

• Sistema OHCaCOCO sg 2)(3)(2 −−  

• Sistema OHCaCO s 2)(3 −  

• Sistema OHNaOHCO g 2)(2 −−  

Cadascun dels sistemes anteriors es diferenciaran segons siguin oberts o tancats. Oberts vol 

dir que estan en contacte amb )(2 gCO de pressió parcial 
2COP constant i igual a 3,55·10-4 atm. 

Tancats seran tots els casos restants. 

En aquest capítol s’estudia el cas del sistema OHCaCOCO sg 2)(3)(2 −− . La resta es troba a 

l’Annex B. 
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Sistema OHCaCOCO sg 2)(3)(2 −−  

• Obert 

Aquest sistema està format simplement per aigua (pura) amb )(3 sCaCO , en contacte amb una 

atmosfera que conté )(2 gCO  a 41055,3
2

−⋅=COP . En aquest cas, el )(2 gCO  tendirà a acidificar 

l’aigua, mentre que el )(3 sCaCO  tendirà a basificar.  

En aquest sistema coexistiran 6 espècies: +H , −OH , *
32COH , −

3HCO , −2
3CO i +2Ca . Les 

seves concentracions són desconegudes; necessitem, per tant, 6 equacions linealment 

independents per a poder-les conèixer.  

Si apliquem el balanç de matèria: 

[ ] [ ]−+ ⋅= OHHK w          (Eq. 7.1) 
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[ ] [ ]
[ ]*

32

32
1

COH

HCOH
K a

+− ⋅
=         (Eq. 7.3) 

[ ] [ ]
[ ]−

+− ⋅
=

3

2
3

2
HCO

HCO
K a          (Eq. 7.4) 

[ ] [ ]−+ ⋅= 2
3

2
0 COCaK s          (Eq. 7.5) 

Si s’aplica el balanç de càrrega: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]−−−++ +⋅+=+⋅ OHCOHCOHCa 2
33

2 22      (Eq. 7.6) 

Però com que es trobarà a uns pH lleugerament bàsics, es pot simplificar a: 

[ ] [ ]−+ ≈⋅ 3
22 HCOCa          (Eq. 7.7) 

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

OHCaCOCO sg 2)(3)(2 −−  a l’equilibri i tenint en compte que no hi ha reactiu limitant. 

Els valors són els de la Taula 7.1 següent [64] : 
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Solucions per al sistema 
obert 

pH 8,28 
*
32COH  1,04·10-5 

−
3HCO  9,87·10-4 

−2
3CO  1,1·10-5 

+2Ca  5,14·10-4 

 
Taula 7.1 Solucions pel sistema obert de CO2(g) - CaCO3(s) - H2O 

•  Tancat 

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

7.1.2. Evolució de la dissolució de CaCO 3(s) 

Conceptes previs 

La solubilitat del )(3 sCaCO  ve determinada per la reacció següent: 

−+ +↔ 2
3

2
)(3 COCaCaCO s   0sK       (Eq. 7.8) 

Per a determinar els graus de saturació del sistema amb )(3 sCaCO  podem fer servir el 

producte iònic, [ ] [ ]−+ ⋅= 2
3

2 COCaQ . Així, si 0sKQ >  l’aigua està saturada i si 0sKQ < , l’aigua 

encara pot dissoldre més calcita [65] . 

 La solubilitat [66]  varia:  

1- Amb la pressió parcial de )(2 gCO  [65] 

2- Amb la temperatura [65] 

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

S’explica amb més profunditat a l’Annex B. 

Evolució del sistema CO 2(g) – CaCO3(s) – H2O  

A l’introduir la calcita a l’aigua, totes les reaccions d’equilibri es comencen a desplaçar seguint 

el següent esquema. 

La calcita comença a dissoldre’s poc a poc, per tant la reacció (Eq. 7.8) es desplaça cap als 

productes. 
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−+ +⇒ 2
3

2
)(3 COCaCaCO s        (Eq. 7.8) 

A continuació, gràcies a la producció de −2
3CO  en la reacció (Eq. 7.8), la reacció (Eq. 7.9) ja 

no està en equilibri perquè la concentració de −2
3CO  ha augmentat, i per tant la reacció s’ha de 

desplaçar cap a l’esquerra per tornar a equilibrar-se: 

+−− +⇐ HCOHCO 2
33         (Eq. 7.9) 

Com a conseqüència d’aquest moviment en la reacció (Eq. 7.9) es produeixen dos fenòmens. 

Primer de tot, està augmentant la concentració de −
3HCO , aspecte que ens interessa ja que el 

sistema està guanyant alcalinitat. Per altra banda, el desplaçament de la reacció (Eq. 7.9), 

provoca una disminució de la concentració de +H : 

+−− +⇐ HCOHCO 2
33        (Eq. 7.9) 

Així doncs, el sistema per equilibrar la baixada de pH, necessita augmentar el valor de la 

concentració dels +H , duent a terme llavors la dissociació d’àcid carbònic(Eq. 7.10), produint 

protons: 

+− +⇒ HHCOCOH 332        (Eq. 7.10) 

Finalment per a poder equilibrar la baixada de concentració de 32COH , el )(2 gCO  dissolt 

juntament amb l’aigua produiran més 32COH , segons l’equilibri (Eq. 7.11) i segons la llei 

d’Henry, s’anirà dissolen )(2 gCO  per compensar la pèrdua de )(2 gCO dissolt que s’ha 

transformat en 32COH : 

322)(2 COHOHCO g ⇒+        (Eq. 7.11) 

Tota aquesta concatenació d’equilibris s’aniran produint fins que l’aigua ja no accepti més 

calcita, és a dir, fins que es torni a arribar a l’equilibri, es saturi. 

Destacar que la dissolució de calcita es pot donar a lloc gràcies a que l’aigua conté )(2 gCO , ja 

que la soK  de la calcita és molt baixa. La calcita al començar a dissoldre’s produeix 1 mol de 

−2
3CO , reacció (Eq. 7.8). Al existir tot l’equilibri OHCO g 2)(2 − , la producció d’aquest mol de 

−2
3CO  infllueix en la reacció (Eq. 7.9) i comença a disminuir la concentració del −2

3CO , 

motivant-la a que dissolgui més )(3 sCaCO . Per tant és gràcies a la introducció de )(2 gCO  a 

l’aigua, que es pot dissoldre molt més quantitat de )(3 sCaCO . 
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Així doncs la producció d’un mol de −2
3CO , s’utilitza per produir un de −

3HCO  i fent que es 

gasti un de +H , que a la vegada fa que se’n gasti un de 32COH , i conseqüentment un de 

)(2 gCO . Per tant, finament per cada mol dissolt de )(3 sCaCO  o aparegut de +2Ca , se’n 

produeixen 2 de −
3HCO  i se’n gasta un de )(2 gCO . La relació és la següent: 

23
2

3 1211 COmollHCOmoCamolCaCOmol −=+=+=− −+    (Eq. 7.12) 

Modelització de la remineralització amb CaCO 3(s) 

Un cop establerts els fonaments químics de l’equilibri OHCaCOCO sg 2)(3)(2 −−  i per tant la 

dissolució de )(3 sCaCO , es pot procedir a fer la modelització del sistema gràcies a les 

equacions cinètiques de diferents models a seguir. 

En tots els models cinètics, el primer pas és esbrinar quina és l’etapa determinant del procés, 

és a dir, quin és el pas més lent. En aquest cas, l’etapa determinant és la de  dissolució de la 

calcita, ja que l’acidificació de l’aigua mitjançant el )(2 gCO  és molt més ràpida. Així doncs, per 

a un bon disseny de la columna de remineralització de calcita, les reaccions d’estudi de l’etapa 

controlant seran totes les involucrades en el procés de dissolució de calcita. 

Lògicament, l’evolució de les reaccions dependran directament de la composició inicial de 

l’aigua a remineralitzar, ja que no és el mateix remineralitzar aigua destil·lada que aigua tova. 

Aquesta aigua conté ions que influiran en el procés de dissolució de la calcita amb l’efecte del 

ió comú, o l’efecte del ió no comú, l’alcalinitat, etc.  

A partir de les reaccions d’equilibri (Eq. 7.11), (Eq. 7.10), (Eq. 7.9), (Eq. 7.8) se n’extreuen les 

equacions de les seves constants (Eq. 7.3), (Eq. 7.4) i (Eq. 7.5). 

Cal mencionar que, amb 32COH  ens referirem sempre a la correcció *
32COH , que s’explica a 

continuació. 

Quan es té )(2 gCO  dissolt en aigua reacciona de la manera que indica l’equació 7.11: 

3222 COHOHCO aq ↔+         (Eq. 7.11) 

Aquesta reacció acaba donant només un 3% de 32COH , per un 97% restant de )(2 gCO . 

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 )(2 gCO  (no reactiu), ja que sol ser més útil 

saber el comportament de la mescla real (menys àcida) que no pas el del percentatge petit 
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d’àcid deixant de banda el )(2 gCO  no reactiu. Això s’expressa (Eq. 7.13) corregint el concepte 

de 32COH  a *
32COH , on: 

aqCOCOHCOH 232
*
32 +=         (Eq. 7.13) 

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 )(2 gCO , és unes mil vegades més 

àcid de la mescla. 

Per a la modelització és important el paràmetre d’introducció de )(2 gCO  necessari que el 

32COH  que hi ha, en lloc de posar 32COH  s’utilitzaran concentracions de )(2 gCO , tenint en 

compte que la concetració de )(2 gCO  dissolt que reacciona és 650 vegades la concentració de 

32COH . 

• Dissolució en un Sistema tancat 

Un sistema tancat consisteix en una sola dissolució en fase líquida, sense contacte amb cap 

fase gasosa. Així doncs, aquí la concentració de )(2 gCO  dissolt va disminuint a mesura que 

avança la reacció (Eq. 7.1). Els canvis en la composició de la dissolució estan restringits pels 

balanços de matèria i de càrregues.  

La composició inicial de l’aigua agressiva es denoten com [ ]02+Ca , [ ]
0)(2 gCO , [ ]03

−HCO , 

[ ]02
3

−CO , [ ]0+H , [ ]0−OH . El canvi de concentració de cada espècie ve indicada per: 

0CCt −=∆ , on tC  és la condició final a temps t. 

Així doncs el balanç de massa és: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]−−+ ∆+∆+∆=∆=∆ 2
33)(2

2 COHCOCOCCa gT      (Eq. 7.14) 

El balanç de càrregues: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]+−−−+ ∆−∆+∆+∆=∆ HOHCOHCOCa 2
33

2 22     (Eq. 7.15) 

Combinant les equacions (Eq. 7.14) i (Eq. 7.15) s’obté que: 

[ ] [ ] [ ])(23
2

2
12 gCOHCOCa ∆−=∆=∆ −+       (Eq. 7.16) 
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És a dir, per cada mol de +2Ca  que apareix a la solució, en desapareix un de )(2 gCO , i se’n 

creen dos de −
3HCO . 

El procés de dissolució finalitza quan el sistema arriba a les condicions d’equilibri, 

caracteritzades per: 

[ ] [ ] 0
2
3

2
see KCOCa =× −+         (Eq. 7.17) 

On el subíndex e indica condicions d’equilibri. Eliminant la concentració de −2
3CO  de les 

equacions (Eq. 7.3), (Eq. 7.4) i (Eq. 7.17): 

[ ] [ ] [ ]2

3
2

01

2
)(2 ee

sa

a

eg HCOCa
KK

K
CO −+ ⋅⋅

⋅
=       (Eq. 7.18) 

Les concentracions finals de les espècies de carboni en equilibri, obtingudes en una dissolució 

de calcita en aigua tova que conté una concentració inicial de bicarbonats, estan relacionades 

per la següent equació: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] 






 −

−⋅⋅⋅
⋅

= −

+−
−+

e
ee

sa

a

eg
HCO

CaHCO
HCOCa

KK

K
CO

3

0
2

033

3
2

01

2
)(2

2
1

2
  (Eq. 7.19) 

• Dissolució en un Sistema obert 

En un sistema obert, on hi ha una fase gasosa, l’atmosfera, en constant contacte amb la 

solució i per tant amb una pressió parcial de )(2 gCO  constant, la concentració de )(2 gCO  

dissolt és constant, no varia al llarg del temps. La única diferència és que aquí el Carboni Total 

a la dissolució no és constant i substitueix doncs les concentracions de )(2 gCO  com a una 

variable desconeguda [67] . 

Finalment, en el moment del disseny del filtre de calcita, s’hauran de tenir en compte totes 

aquestes reaccions d’equilibri termodinàmic, les de l’equilibri calco-carbònic, les de dissolució 

de la calcita, i també les característiques de la calcita que s’hi afegeix. El programa SCHOTT 

[72]  recull totes aquestes equacions i dades i resol tot el sistema. Aquest programa és el que 

s’utilitzarà per a obtenir els resultats desitjats. Existeixen altres programes com el Water Pro o 

el Descon, que també són de gran utlitat per a realitzar aquest tipus de modelització. 

7.2. Seqüència per al disseny del filtre 

Per a l’obtenció dels paràmetres de disseny dels filtres de pedra calcària s’ha seguit una 

seqüència lògica de càlcul. Aquesta consisteix en fixar inicialment els requeriments finals de 
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l’aigua remineralitzada, i a partir d’aquests obtenir totes les variables necessàries per tal de 

satisfer-los. Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, només s’ha tingut en compte 

l’estructura de filtre de flux ascendent. L’esquema de càlcul es resumeix a  la Figura 7.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUS FINAL 

Confluència entre 1Q  (cabal de 

sortida del filtre), 2Q  (cabal 

d’aigua de riu per a mesclar) i 

3Q  (cabal final). S’imposa 

requeriment de THM, i es troben 

tots els cabals fent balanços de 

massa. 

 

VARIABLES DE 

SORTIDA FILTRE (x2)  

1. Variables de sortida 

via SCHOTT. 

2. Variables de sortida 

via balanços. 

Es fan balanços de massa  de 

diferents ions, imposant 

restriccions de concentracions 

finals (a 3Q ) segons normativa 

VARIABLES D’ENTRADA 

FILTRE 

 

Concentracions i diferents 

variables a l’entrada del filtre. 

 

S’introdueixen  les variables 

d’entrada al programa 

SCHOTT, eina per a modelitzar 

llits de calcita de flux ascendent 

Es fan coincidir els dos feixos de 

variables , tenint en compte que les 

imposicions de normativa consisteixen en 

rangs  de concentracions. També es 

busca minimitzar costos 

VARIABLES 

DEFINITIVES DE 

SORTIDA FILTRE 

 

D’aquestes variables de 

sortida se n’extreuen 

variables de disseny  del 

filtre, mitjançant el 

programa SCHOTT  
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Figura 7.1 Esquema de la seqüència a realitzar per al disseny del filtre 

 

7.3. Disseny de les unitats de remineralització. Es tudi dels tres 

casos 

En aquest apartat s’explica el disseny dels llits de pedra calcària en tres casos diferents: per a 

la dessalinitzadora del Prat del Llobregat, per a la dessalobradora d’Abrera i per a la 

dessalobradora de Sant Joan d’Espí. Com s’ha explicat a la Figura 7.1, aquest disseny vindrà 

determinat per la normativa (veure Taula 5.3) sobre les concentracions de les diferents 

espècies en l’aigua. La referència principal d’aquest projecte serà la Legislació Espanyola RD 

140/2003 i en cas que aquesta no es pronunciés sobre la restricció d’alguna espècie, la 

referència passarien a ser les guies de la OMS. 

 

PRIMERES VARIABLES 

DE DISSENY 

S’obté: τ i h (alçada llit).  

Mitjançant equacions 

de disseny , es troben 

les variables que falten 

per definir 

Cal imposar  certs 

paràmetres  per a poder 

definir el sistema. El criteri és 

el d’obtenció de valors 

estàndard en el mercat 

LLIT DEFINIT 

S’obtenen totes les 

variables necessàries 

per a definir el llit. 
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7.3.1. Cas 1: Dessalobradora d’Abrera 

Introducció 

La dessalobradora d’Abrera forma part de la ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) 

del Llobregat-Abrera. L’etapa de dessalació és EDR, i va ser construïda per a millorar els 

problemes de THM que tenia l’ETAP sense dessalobració. La capacitat màxima de tractament 

és de 4 sm3 , cabal que es divideix en un % per la EDR i la resta mitjançant la mescla. Vegi’s 

el seu esquema de procés a la Figura 7.2: 

COAGULANTE
FloculanteKMnO4

Cl2

RRííoo
LlobregatLlobregat

Coagulación

Floculación

DEC. Filt.

CAG

Filt.

Arena

Cl2
ClO2

EDR REM

Máx. 4 m3/s
1.7 m3/s

2.3 m3/s

CO2

CO2
COAGULANTE

FloculanteKMnO4

Cl2

RRííoo
LlobregatLlobregat

Coagulación

Floculación

DEC. Filt.

CAG

Filt.

Arena

Cl2
ClO2

EDR REM

Máx. 4 m3/s
1.7 m3/s

2.3 m3/sCOAGULANTE
FloculanteKMnO4

Cl2

RRííoo
LlobregatLlobregat

Coagulación

Floculación

DEC. Filt.

CAG

Filt.

Arena

Cl2
ClO2

EDR REM

Máx. 4 m3/sMáx. 4 m3/s
1.7 m3/s1.7 m3/s

2.3 m3/s2.3 m3/s

CO2

CO2

 
*els valors que surten són els actuals. Aquest projecte pretén revisar-los. 

Figura 7.2 Diagrama de blocs de la dessalobradora d’Abrera [56] 

 

Com es pot comprovar, que segueix els passos descrits anteriorment de les dessalobradores; 

primer un pretractament físic (diferents filtres) i químic (addició de productes químics), després 

l’EDR, i finalment el post-tractament, que inclou remineralització amb mescla d’aigua tractada 

de riu, i desinfecció. 

Per al disseny es disposa inicialment de les següents dades (Taula 7.2) [68] , que es faran 

servir per als càlculs de les variables de disseny. 
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ABRERA 

Ions Unitats Aigua pre-tractada (Q2) Aigua producte d’EDR 

TAC mg/L 180 120 

TOC mg/L 1,62 1,02 

Cl2 mg/L 1,35 0,48 

pH  7,61 7,07 

Cond µS/cm 1810 268,8 

T ºC 15 17,4 

Duresa mg CaCO3/L 457,56 24,23 

Ca2+ mg/L 115,79 5,9 

K+ mg/L 59,98 7,4 

Mg2+ mg/L 41,02 2,3 

Na+ mg/L 242,49 49,6 

Br - mg/L 0,69 0,12 

Cl- mg/L 446,7 49,6 

F- mg/L 0,15 0 

Nitrats mg/L 9,04 2,1 

Sulfats mg/L 178,65 18,8 

TDS mg/L 1094,51 136,29 

Taula 7.2: Taula de les composicions de l’aigua a remineralitzar a Abrera 

Disseny 

Com a requeriment imprescindible per al procés global de post-tractament hi ha el que l’aigua 

producte ha de complir amb la normativa sobre mínims i màxims tant de concentracions dels 

ions que conté com d’altres paràmetres.  

A la sortida del filtre hi ha el següent nus de corrents: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 Esquema general del nus de cabals de qualsevol planta 

El disseny del filtre de pedra calcària, doncs, estarà subjecte a l’obtenció d’unes 

Filtre pedra 

calcària 

Riu Qriu 

Q2 

Pretractament 

Q3 Q1 
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concentracions de sortida del filtre compatibles amb les concentracions requerides per llei al 

final del procés de post-tractament. És a dir, a obtenir unes concentracions a Q1 tals que les 

concentracions a Q3 compleixin amb els requeriments, tenint en compte un determinat 

percentatge de mescla amb aigua de riu pretractada. 

La concentració més restrictiva per la normativa és la de THM, degut a la seva perillositat.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.4 Esquema general del nus de cabals i trihalometans de qualsevol planta 

El valor màxim permès de concentració en l’aigua de sortida, THM3, és de 0,1 Lmg  (veure 

Taula 5.3).  

Amb el balanç de massa de THM (Eq.7.20), i imposant-los màxims a la sortida per aconseguir 

maximitzar el cabal de mescla, s’obtindrà el valor màxim d’aigua de Q2: 

332211 THMQTHMQTHMQ ⋅=⋅+⋅        (Eq. 7.20) 

321 QQQ =+           (Eq. 7.21) 

Es disposa de les següent dades: 

s

m
Q

3

3 4=   i 
L

g
THM

µ
1003 =  

A Q3 s’agafa el cas de producció màxima del cas ja existent de la dessalobradora d’Abrera, 

per a evitar pics de producció. El valor de THM3 és el valor màxim segons la normativa. 

Les dades de THM2 i THM1 s’obtenen a partir de les concentracions d’algunes espècies en 

l’aigua. El seu càlcul ve donat per la següent expressió (Eq. 7.22)  [69] : 

[ ] [ ] [ ] [ ]
tTpH

TOCClBrTHM

log329547,0log09201,1log6913,1

log00211,1log195661,0log197664,08427,1log 2

⋅+⋅+⋅+
+⋅+⋅+⋅+−= −

 (Eq. 7.22) 

THM1 

Filtre pedra 

calcària 

Riu Qriu 

Q2 

Pretractament 

THM2 

THM3 

Q1 Q3 
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on [THM] ve en Lgµ , les demés concentracions en Lg , la temperatura en ºC i el temps en 

hores. 

Per tant, extraient els valors de la Taula 7.2 anterior, s’obtenen: 

L

g
THM

µ
57,1242 =  

L

g
THM

µ
99,391 =  

Per el càlcul de THM2, com que els THM són funció de la temperatura i del temps, s’ha 

suposat un cas extrem de calor (T=25ºC) i un temps de contacte de 150 h. Per al de THM1, s’ 

agafen les variables extremes anteriors. 

Es tenen doncs, dues equacions (Eq. 7.21) i (Eq. 7.22) i dues incògnites (Q1 i Q2). Es resol: 

dia

m

s

m
Q

33

1 22410016,1 ==  

dia

m

s

m
Q

33

2 37624584,2 ==  

Un cop satisfeta la restricció de THM, s’imposa una altra restricció: la de concentració de 
+2Ca . Segons la recomanació de la OMS, està delimitada per l’interval de 40-120 Lmg .  

Es planteja el balanç de massa del +2Ca : 

+++ ⋅=⋅+⋅ 2
33

2
22

2
11 CaQCaQCaQ  

Amb el valor de +2
2Ca  de la la Taula 7.2  i l’interval possible de +2

3Ca  de 40-120 Lmg , s’obté 

un interval de valors possibles de +2
1Ca . I aquest, alhora, condiciona cadascuna de les 

variables de disseny del llit, englobant-les cadascuna d’elles dins un altre interval. Això acaba 

resultant en que hi haurà un interval de solucions possibles de llit, i caldrà triar la solució 

òptima, tant des del punt de vista del compliment de la normativa com des del mínim cost. 

L’eina que s’ha fet servir per a la seva obtenció és el programa SCHOTT. La funció d’aquest 

és resoldre el sistema d’equacions d’equilibri i de solubilitat explicades a l’apartat 7.1.2, segons 

l’aigua problema d’entrada (aigua dessalada), algunes variables desitjades de sortida i 

especificacions imposades sobre la calcita utilitzada. Els valors que retorna són de 

concentracions de l’aigua de sortida (concentracions a Q1), valors de consum de calcita per a 

poder arribar a aquest valor de sortida i temps de residència (τ) i alçada del llit (h) necessaris, 
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aquestes últimes, variables de disseny que quedaran fixades. Per a definir-les, i ja tornant al 

càlcul del +2Ca , s’itera el valor de +2
1Ca dins de l’interval permès, per a obtenir un valor de 

concentració +2
1Ca , +2

3Ca , τ i h òptims. Es repeteix el procediment iteratiu amb altres valors de 

concentració restringits per la legislació per tal de fixar definitivament τ i h òptimes. En aquest 

cas, es fa amb el pH i amb l’alcalinitat.  

La Taula 7.3 resumeix els valors d’entrada i de sortida del programa que interessen. Els 

d’entrada es poden dividir en dos tipus:  

� Variables d’entrada: valors que poden ser modificats segons els rangs establerts per a 

poder obtenir el valor final de +2
1Ca , pH1 i Alcalinitat 1 desitjats. 

� Dades fixes d’entrada: composició i dades d’entrada de l’aigua problema. 

 

ENTRADA 
FIXES VARIABLES 

SORTIDA 

TDS (mg/L) Dosatge CO2 (mg/L) pH 

Calci total (mg/L) supu  (gpm/ft2) Calci total (mg/L) 

Alcalinitat total (mg/L) Diàmetre partícula calcita 
(cm) Alcalinitat total (mg/L) 

pH ε calcita h del llit de calcita (cm) 

T (de la mesura del pH) (ºC) χ calcita τ (min) 

T aigua d’entrada (ºC) pH objectiu  

Taula 7.3 Variables necessàries a l’entrada i a la sortida per al càlcul de l’evolució del sistema 

El valor de usup que es farà servir està dins del rang sovint utilitzat per aquests tipus de filtres, 

que va de 6 a 9 2ftgmp . 

Destacar que les variables d’entrada referides a la pedra calcària són les mateixes pels tres 

casos d’estudi i estan fixades per tots tres. S’ha realitzat un breu estudi sobre diferents pedres 

calcàries que es troben al mercat. Finalment, de les diferents alternatives se n’ha escollit una 

amb les següents característiques: 

 

Característiques principals de la pedra calcària es collida 

Puresa  99,1 % 
MgO 0,36 % 
Al2O3 0,02 % 
SiO2 <0,01 % 
Fe2O3 0,01 % 
Porositat  0,6 
Esfericitat 0,6 
Pes específic 2700 kg/m3 

 
Taula 7.4 Característiques de la pedra calcària 
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Així doncs, aplicant al cas en concret d’Abrera, la Taula 7.3 anterior queda modificada, 

després d’haver fet diverses iteracions, de la següent manera: 

 

ENTRADA 
FIXES VARIABLES 

SORTIDA 

TDS (mg/L) 136 Dosatge CO2 (mg/L) 15 pH 7,46 

Calci total 
(mg/L) 5,9 supu  (gpm/ft2) 8,5 Calci total (mg/L) 27,68 

Alcalinitat total 
(mg/L) 120 Diàmetre partícula 

calcita (cm) 0,3 Alcalinitat total (mg/L) 174,4 

pH 7,07 ε calcita 0,6 h del llit de calcita 
(cm) 172 

T (de la 
mesura del 
pH) (ºC) 

17 χ calcita 0,6 τ (min) 5 

T aigua 
d’entrada (ºC) 17 pH objectiu 8,5  

Taula 7.5 Dades d’entrada i de sortida de l’aigua d’Abrera després d’utilitzar el programa SCHOTT 

A l’annex E es mostra una figura de la interfície SCHOTT. 

Les dades importants extretes d’aquest programa que s’usaran a continuació per seguir fent el 

disseny del filtre de calcita són les següents: calci total, h del llit i τ. 

Se segueix el procediment de càlcul indicat pel Centro Canario del Agua [56] [70] , s’obtenen 

les variables de disseny restants: 

Mitjançant el cabal d’entrada total de smQ 316,1=  i la velocitat 

min63,345,8 2
sup cmftgmpu == , es troba la superfície total del filtre: 

sup

1

u

Q
Sfiltre =           (Eq. 7.23) 

lescel
lacel N

Q
Q

·

1
· =          (Eq. 7.24) 

El valor obtingut és de  
dia

m
Q lacel

3

· 0115=   

Així es troba la superfície de filtre de cada cel·la: 
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sup

·
· u

Q
S lacel

lacel =           (Eq. 7.25) 

El valor obtingut és de  2
· 10mS lacel =  

Per tant, ja es poden definir les dimensions de la cel·la en x  i y : 

 

  els valors obtinguts són: 

  
my

mx

5

2

=
=

 

 

 

Figura 7.5 Dimensions de la cel·la del filtre 

Finalment cal trobar l’alçada total de la cel·la: 

calcita
tremuja

entacióa
estructura

ódistribuci
zona

calcita
llitTOTAL hhhhh +++=

lim

     (Eq. 7.26) 

Fins ara només es disposa de 
calcita
llith , de valor 1,72 m, obtinguda mitjançant el programa 

SCHOTT. 

S’assumeix una alçada estàndard per a la zona de distribució d’aigua i per a l’estructura 

d’alimentació: 

mh
ódistribuci

zona 3,0=  

mh
entacióa

estructura 8,0
lim

=  

Es procedeix a calcular 
calcita
tramujah , l’alçada necessària per abastir la cel·la amb pedra calcària 

durant un període de temps determinat, fixat a 60 dies. Per al càlcul, cal saber el volum de 

pedra calcària consumit durant aquest període.  

x 

y 
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dies
consum

V calcària
pedra

calcària
pedra 30⋅

⋅
=

ερ
       (Eq. 7.27) 

El consum de pedra calcària s’obté a partir del consum de calcita: 

puresa

consum
consum calcita

calcària
pedra %

=         (Eq. 7.28) 

Segons la pedra calcària emprada de la Taula 7.4, la puresa és del 99,1%. El consum de 

calcita a cada cel·la s’obté mitjançant la següent expressió: 

[ ] lacel
llit
entradacalcita QCaCaconsum ·
22

1 ⋅














−= ++       (Eq. 7.29) 

On LmgCa 68,892
1 =+  (Taula 7.8), LmgCa

llit
entrada 56,16=  (Taula 7.7).  

El valor obtingut és de  ( )laceldiakgConsumcalcita ·86,272 ⋅= . 

Així doncs, el consum de pedra calcària per cada cel·la és de  

( )laceldiakgConsum
calcària
pedra ·34,275 ⋅=  

I en el total de les 20 cel·les es consumiran 5,5 Tn de pedra calcària diàries.   

I finalment, el volum de pedra calcària consumit durant el període de 60 dies és: 

32,10 mV
calcària
pedra =  

L’alçada de la tremuja, que s’obté a partir de l’expressió: 

lacel

calcària
pedra

tremuja S

V
h

·

=          (Eq. 7.30) 

S’obté el valor de mhtremuja 01,1= . No obstant, s’aplica un 10% d’excés, per seguretat. 

mhtremuja 11,1=       317,11 mVtremuja =  

Finalment, l’alçada total de la cel·la és de mhTOTAL 93,3=  



Pàg. 84  Memòria 

 

La Taula 7.6 resumeix les característiques del llit de pedra calcària dissenyat: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY DEL FILTRE DE PEDRA CAL CÀRIA 

Cabal d’aigua a tractar 100 224 m3/dia 

Núm. Cel·les 20 

Superfície total del llit 201 m2 

Cabal d’aigua per cel·la 5 011 m3/dia 

Superfície de cel·la 10 m2 

Amplada Cel·la (x) 2 m 

Llargada Cel·la (y) 5 m 

Alçada llit de calcita (hllit calcita) 1,72 m 

Alçada zona distribució d’aigua (hzona distribució) 0,30 m 
Alçada estructura d’alimentació de calcita 
(hestructura alimentació) 

0,80 m 

Alçada tremuja calcita (htremuja calcita) 1,11 m 

Volum de tremuja (Vtremuja) 11,17 m3 

Alçada total de cel·la (hTOTAL) 3,93 m 

Temps de residència (τ) 5 min 

Velocitat superficial de l’aigua 34,63 cm/min 

Consum TOTAL de pedra calcària 5,5 Tn/dia 

Taula 7.6 Característiques de disseny del filtre de pedra calcària d’Abrera 

 

7.3.2. Cas 2: Dessalobradora de Sant Joan d’Espí 

Introducció 

La dessalobradora de Sant Joan d’Espí forma part de la ETAP (Estació de Tractament d’Aigua 

Potable) de Sant Joan d’Espí. L’etapa de dessalació és OI de baixa pressió, i va ser construïda 

per a millorar els problemes de THM que tenia l’ETAP sense dessalobració. La capacitat 

màxima de tractament és de 5,3 sm3 , cabal que es divideix en un % per l’etapa d’OI i la resta 

mitjançant la mescla. Vegi’s el seu esquema de procés a la Figura 7.6: 
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*els valors que surten són els actuals. Aquest projecte pretén revisar-los. 

Figura 7.6 Diagrama de blocs de la dessalobradora de Sant Joan d’Espí [56] 

Com es pot comprovar, que segueix els passos descrits anteriorment de les dessalobradores; 

primer un pretractament físic (diferents filtres) i químic (addició de productes químics), després 

l’OI, i finalment el post-tractament, que inclou remineralització amb mescla d’aigua tractada de 

riu, i desinfecció. 

Per al disseny es disposa inicialment de les següents dades [68] , que es faran servir per als 

càlculs de les variables de disseny. 

 

SANT JOAN D’ESPÍ 

Ions Unitats Aigua pre-tractada Permeat OI baixa pressió 

TAC mg/L 257 10 

TOC mg/L 2,53 0,9 

Cl2 mg/L 1,03 0,32 

pH  7,49 5,3 

Cond µS/cm 2225 178 

T ºC 20,5 19 

Duresa mg CaCO3/L 523,45 62,814 

Ca2+ mg/L 133,71 16,56 

K+ mg/L 41,83 5,73 

Mg2+ mg/L 46,17 3,96 

Na+ mg/L 304,92 24,24 

Br - mg/L 0,69 0,06 

Cl- mg/L 500,73 26 

F- mg/L 0,27 0 

Nitrats mg/L 13,58 0,99 

Sulfats mg/L 257,3 14,17 

TDS mg/L 1299,2 92,4 

Taula 7.7: Taula de les composicions de l’aigua a remineralitzar a San Joan d’Espí 
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Disseny 

El mètode a seguir és exactament el mateix que l’explicat en el cas d’Abrera, ja correspon un 

cas amb el mateix diagrama de flux i el mateix nus de corrents amb Q1, Q2 i Q3. 

Es disposa de les següent dades: 

s

m
Q

3

3 3,5=   i 
L

g
THM

µ
1003 =  

A Q3 s’agafa el cas de producció màxima del cas ja existent de la dessalobradora d’Abrera, 

per a evitar pics de producció. El valor de THM3 és el valor màxim segons la normativa. 

Les dades de THM2 i THM1 s’obtenen a partir de les concentracions d’algunes espècies en 

l’aigua. El seu càlcul ve donat per la següent expressió (Eq. 7.22) [69] : 

[ ] [ ] [ ] [ ]
tTpH

TOCClBrTHM

log329547,0log09201,1log6913,1

log00211,1log195661,0log197664,08427,1log 2

⋅+⋅+⋅+
+⋅+⋅+⋅+−= −

 (Eq. 7.22) 

on [THM] ve en Lgµ , les demés concentracions en Lg , la temperatura en ºC i el temps en 

hores. 

Per tant, extraient els valors de la Taula 7.7 anterior, s’obtenen: 

L

g
THM

µ
79,1792 =  

L

g
THM

µ
45,171 =  

Per el càlcul de THM2, com que els THM són funció de la temperatura i del temps, s’ha 

suposat un cas extrem de calor (T=25ºC) i un temps de contacte de 150 h. Per al de THM1, s’ 

agafen les variables extremes anteriors. 

Es tenen doncs, dues equacions i dues incògnites (Q1 i Q2). Es resol: 

dia

m

s

m
Q

33

1 64022460,2 ==  

dia

m

s

m
Q

33

2 28023370,2 ==  

Un cop satisfeta la restricció de THM, s’imposa una altra restricció: la de concentració de 



Remineralització d’aigua en plantes dessalinitzadores i dessalobradores amb  tecnologies de membrana    Pàg. 87 

 

+2Ca . I es procedeix al disseny del filtre, de manera anàloga al cas d’Abrera. 

Així doncs, aplicant l’aigua problema d’aquest cas, la Taula 7.3 queda modificada de la 

següent manera: 

 

ENTRADA 
FIXES VARIABLES 

SORTIDA 

TDS (mg/L) 92 Dosatge CO2 (mg/L) 5 pH 7,11 

Calci total 
(mg/L) 16,56 supu  (gpm/ft2) 8,5 Calci total (mg/L) 89,68 

Alcalinitat total 
(mg/L) 10 Diàmetre partícula 

calcita (cm) 0,3 Alcalinitat total (mg/L) 192,6 

pH 5,3 ε calcita 0,6 h del llit de calcita 
(cm) 206 

T (de la mesura 
del pH) (ºC) 19 χ calcita 0,6 τ (min) 5,9 

T aigua 
d’entrada (ºC) 19 pH objectiu 8,5  

Taula 7.8 Dades d’entrada i de sortida de l’aigua de Sant Joan d’Espí després d’utilitzar el programa SCHOTT 

El valor de usup que es farà servir està dins del rang sovint utilitzat per aquests tipus de filtres, 

que va de 6 a 9 
2ftgmp . 

A l’annex E es mostra una figura de la interfície SCHOTT 

Les dades importants extretes d’aquest programa que s’usaran a continuació per seguir fent el 

disseny del filtre de calcita són les següents: calci total, h del llit i τ. 

Se segueix el procediment de càlcul indicat pel Centro Canario del Agua [56] [70] , s’obtenen 

les variables de disseny restants: 

Mitjançant el cabal d’entrada total de smQ 360,2=  i la velocitat 

min63,345,8 2
sup cmftgmpu == , es troba la superfície total del filtre: 

sup

1

u

Q
Sfiltre =           (Eq. 7.23) 

El valor obtingut és de 25,450 mSfiltre =  

Fixant el nombre de cel·les que operen en paral·lel a 32 cel·les , s’obté el cabal d’entrada de 

cadascuna: 



Pàg. 88  Memòria 

 

lescel
lacel N

Q
Q

·

1
· =          (Eq. 7.24) 

El valor obtingut és de 
dia

m
Q lacel

3

· 0207=  

Així es troba la superfície de filtre de cada cel·la: 

sup

·
· u

Q
S lacel

lacel =           (Eq. 7.25) 

El valor obtingut és de 2
· 1,14 mS lacel =  

Per tant, ja es poden definir les dimensions de la cel·la en x  i y : 

 

      els valors obtinguts són: 

 

  
my

mx

7

2

=
=

 

 

Figura 7.7 Dimensions de la cel·la del filtre 

Finalment cal trobar l’alçada total de la cel·la: 

calcita
tremuja

entacióa
estructura

ódistribuci
zona

calcita
llitTOTAL hhhhh +++=

lim

      (Eq. 7.26) 

Fins ara només es disposa de 
calcita
llith , de valor 2,06  m, obtinguda mitjançant el programa 

SCHOTT. 

S’assumeix una alçada estàndard per a la zona de distribució d’aigua i per a l’estructura 

d’alimentació: 

mh
ódistribuci

zona 3,0=
      

mh
entacióa

estructura 8,0
lim

=
 

x 

y 
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Es procedeix a calcular calcita
tramujah

, l’alçada necessària per abastir la cel·la amb pedra calcària 

durant un període de temps determinat, fixat a 30 dies. Per al càlcul, cal saber el volum de 

pedra calcària consumit durant aquest període. 

dies
consum

V calcària
pedra

calcària
pedra 30⋅

⋅
=

ερ
       (Eq. 7.27) 

El consum de pedra calcària s’obté a partir del consum de calcita: 

puresa

consum
consum calcita

calcària
pedra %

=         (Eq. 7.28) 

Segons la pedra calcària emprada de la Taula 7.4, la puresa és del 99,1%. El consum de 

calcita a cada cel·la s’obté mitjançant la següent expressió: 

[ ] lacel
llit
entradacalcita QCaCaconsum ·
22

1 ⋅














−= ++
      (Eq. 7.29) 

On LmgCa 68,892
1 =+  (Taula 7.8), LmgCa

llit
entrada 56,16=  (Taula 7.7).  

El valor obtingut és de    ( )laceldiakgConsumcalcita ·26,2831 ⋅= . 

 

Així doncs, el consum de pedra calcària per cada cel·la és de  

( )laceldiakgConsum
calcària
pedra ·91,1294 ⋅=  

I en el total de les 32 cel·les es consumiran 41,5 Tn de pedra calcària diàries.   

I finalment, el volum de pedra calcària consumit durant el període de 30 dies és: 

324 mV
calcària
pedra =  

L’alçada de la tremuja, que s’obté a partir de l’expressió: 

lacel

calcària
pedra

tremuja S

V
h

·

=          (Eq. 7.30) 



Pàg. 90  Memòria 

 

S’obté el valor de mhtremuja 70,1= . No obstant, s’aplica un 10% d’excés, per seguretat. 

mhtremuja 87,1=      338,26 mVtremuja =   

Finalment, l’alçada total de la cel·la és de mhTOTAL 5=  

La Taula 7.9 resumeix les característiques del llit de pedra calcària dissenyat: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY DEL FILTRE DE PEDRA CAL CÀRIA 

Cabal d’aigua a tractar 224 640 m3/dia 

Núm. Cel·les 32 

Superfície total del llit 450,5 m2 

Cabal d’aigua per cel·la 7 020 m3/dia 

Superfície de cel·la 14,1 m2 

Amplada Cel·la (x) 2 m 

Llargada Cel·la (y) 7 m 

Alçada llit de calcita (hllit calcita) 2,06 m 

Alçada zona distribució d’aigua (hzona distribució) 0,30 m 
Alçada estructura d’alimentació de calcita 
(hestructura alimentació) 

0,80 m 

Alçada tremuja calcita (htremuja calcita) 1,87 m 

Volum de tremuja (Vtremuja) 26,38 m3 

Alçada total de cel·la (hTOTAL) 5 m 

Temps de residència (τ) 5,9 min 

Velocitat superficial de l’aigua 34,63 cm/min 

Consum TOTAL de pedra calcària 41,5 Tn/dia 

Taula 7.9 Característiques de disseny del filtre de pedra calcària de Sant Joan d’Espí 

 

7.3.3. Cas 3: Dessalinitzadora del Prat del Llobreg at 

Introducció 

La dessalinitzadora del Llobregat és una planta d’osmosi inversa a alta pressió de membrana 

en espiral que dessalinitza aigua de mar. El cabal mitjà d’aigua producte és de 180 000 

diam3 , el màxim és de 200 000 diam3 , i el rendiment d’eliminació de sals d’un 99,7%. 

Vegi’s el seu esquema de procés a la Figura 7.8: 
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*els valors que surten són els actuals. Aquest projecte pretén revisar-los. 

Figura 7.8 Diagrama de blocs de la dessalinitzadora del Prat del Llobregat [56] 

Com es pot comprovar, segueix els passos descrits anteriorment de les dessalinitzadores; 

primer un pretractament físic (diferents filtres) i químic (addició de productes químics), després 

l’osmosi inversa, i finalment el post-tractament, que inclou remineralització i desinfecció. 

En aquest cas, al ser dessalinitzadora, l’aigua de sortida de la planta no es mescla amb aigua 

de mar. Així doncs, la normativa que fixa les especificacions de l’aigua producte, el qual ens 

determina en gran part el disseny del llit (veure Figura 7.1) s’aplicarà directament a l’aigua de 

sortida d’aquest. 

Per al disseny es disposa inicialment de les següents dades [68] , que es faran servir per als 

càlculs de les variables de disseny. 

 

PRAT DEL LLOBREGAT 

Ions Unitats Permeat OI alta pressió  

TAC mg/L 3,1 

pH  4,95 

T ºC 18 

CO2lliure mg/L 21,9 

HCO3
- mg/L 1,9 

Ca2+ mg/L 1,8 

K+ mg/L 6,6 

Mg2+ mg/L 6,7 

Na+ mg/L 119,2 

Cl- mg/L 203,5 

Sulfats mg/L 11 

TDS mg/L 351 

Taula 7.10: Taula de les composicions de l’aigua a remineralitzar al Prat del Llobregat 
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Disseny 

En aquest cas no s’han de fer iteracions, si no que amb les dades fixes d’entrada de l’aigua 

problema i modificant les variables d’entrada, les variables de sortida han de complir amb la 

OMS. En aquest cas, al no haver-hi barreja, les restriccions que es tindran en compte a l’hora 

de poder fer el disseny seran: pH sortida, concentració de +2Ca  final, alcalinitat final i índex de 

Langelier (LSI). 

 

 

 

 

Figura 7.9 Esquema general del nus de cabals del Prat 

Introduint les dades en el programa i variant les dades del disseny, s’ha obtingut la següent 

Taula 7.11 de dades i resultats: 

 

ENTRADA 
FIXES VARIABLES 

SORTIDA 

TDS (mg/L) 351 Dosatge CO2 (mg/L) 5 pH 7,34 

Calci total 
(mg/L) 1,8 supu  (gpm/ft2) 8,5 Calci total (mg/L) 72,43 

Alcalinitat total 
(mg/L) 3,1 Diàmetre partícula 

calcita (cm) 0,3 Alcalinitat total (mg/L) 179,5 

pH 4,95 ε calcita 0,6 LSI 0,00 

T (de la mesura 
del pH) (ºC) 18 χ calcita 0,6 h del llit de calcita 

(cm) 206 

T aigua 
d’entrada (ºC) 18 pH objectiu 8,5 τ (min) 5,9 

Taula 7.11 Dades d’entrada i de sortida de l’aigua del Prat del Llobregat després d’utilitzar el programa SCHOTT 

A l’annex E es mostra una figura de la interfície SCHOTT. 

Les dades importants extretes d’aquest programa que s’usaran a continuació per seguir fent el 

disseny del filtre de calcita són les següents: calci total, h del llit i τ. 

Se segueix el procediment de càlcul indicat pel Centro Canario del Agua [56] [70] , s’obtenen 

les variables de disseny restants: 

Filtre pedra 

calcària 

Q2=0 

Q1 Q3=Q1 
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Mitjançant el cabal d’entrada total de diaQ 000200=  i la velocitat 

min63,345,8 2
sup cmftgmpu == , es troba la superfície total del filtre: 

sup

1

u

Q
Sfiltre =           (Eq. 7.23) 

El valor obtingut és de  21,401 mSfiltre =  

Fixant el nombre de cel·les que operen en paral·lel a 20 cel·les , s’obté el cabal d’entrada de 

cadascuna: 

lescel
lacel N

Q
Q

·

1
· =          (Eq. 7.24) 

El valor obtingut és de  
dia

m
Q lacel

3

· 00010=  

Així es troba la superfície de filtre de cada cel·la: 

sup

·
· u

Q
S lacel

lacel =           (Eq. 7.25) 

El valor obtingut és de 2
· 06,20 mS lacel =  

Per tant, ja es poden definir les dimensions de la cel·la en x  i y : 

 

  els valors obtinguts són: 

 

  
my

mx

5

4

=
=

 

   
                     

Figura 7.10 Dimensions de la cel·la del filtre 

Finalment cal trobar l’alçada total de la cel·la: 

x 

y 
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calcita
tremuja

entacióa
estructura

ódistribuci
zona

calcita
llitTOTAL hhhhh +++=

lim       (Eq. 7.26) 

Fins ara només es disposa de 
calcita
llith , de valor 2,06 m, obtinguda mitjançant el programa 

SCHOTT. 

S’assumeix una alçada estàndard per a la zona de distribució d’aigua i per a l’estructura 

d’alimentació: 

mh
ódistribuci

zona 3,0=       mh
entacióa

estructura 8,0
lim

=  

Es procedeix a calcular 
calcita
tramujah , l’alçada necessària per abastir la cel·la amb pedra calcària 

durant un període de temps determinat, fixat a 30 dies. Per al càlcul, cal saber el volum de 

pedra calcària consumit durant aquest període.  

dies
consum

V calcària
pedra

calcària
pedra 30⋅

⋅
=

ερ
       (Eq. 7.27) 

El consum de pedra calcària s’obté a partir del consum de calcita: 

puresa

consum
consum calcita

calcària
pedra %

=         (Eq. 7.28) 

Segons la pedra calcària emprada de la Taula 7.4, la puresa és del 99,1%. El consum de 

calcita a cada cel·la s’obté mitjançant la següent expressió: 

[ ] lacel
llit
entradacalcita QCaCaconsum ·
22

1 ⋅














−= ++
      (Eq. 7.29) 

On LmgCa 43,722
1 =+  (Taula 7.11), LmgCa

llit
entrada 8,1=  (Taula 7.10).  

El valor obtingut és de   ( )laceldiakgConsumcalcita ·75,7651 ⋅= . 

El consum de pedra calcària per cada cel·la és de 

 ( )laceldiakgConsum
calcària
pedra ·79,7811 ⋅=  

I en el total de les 20 cel·les es consumiran 35,6 Tn de pedra calcària diàries.   
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I finalment, el volum de pedra calcària consumit durant el període de 30 dies és: 

333mV
calcària
pedra =  

L’alçada de la tremuja, que s’obté a partir de l’expressió: 

lacel

calcària
pedra

tremuja S

V
h

·

=          (Eq. 7.30) 

S’obté el valor de mhtremuja 65,1= . No obstant, s’aplica un 10% d’excés, per seguretat.: 

mhtremuja 81,1=       330,36 mVtremuja =    

Finalment, l’alçada total de la cel·la és de mhTOTAL 5=  

La Taula 7.12 resumeix les característiques del llit de pedra calcària dissenyat: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY DEL FILTRE DE PEDRA CAL CÀRIA 

Cabal d’aigua a tractar 200 000 m3/dia 

Núm. Cel·les 20 

Superfície total del llit 401,1 m2 

Cabal d’aigua per cel·la 10 000 m3/dia 

Superfície de cel·la 20,06 m2 

Amplada Cel·la (x) 4 m 

Llargada Cel·la (y) 5 m 

Alçada llit de calcita (hllit calcita) 2,06 m 

Alçada zona distribució d’aigua (hzona distribució) 0,30 m 
Alçada estructura d’alimentació de calcita 
(hestructura alimentació) 

0,80 m 

Alçada tremuja calcita (htremuja calcita) 1,81 m 

Volum de tremuja (Vtremuja) 36,30 m3 

Alçada total de cel·la (hTOTAL) 5 m 

Temps de residència (τ) 5,9 min 

Velocitat superficial de l’aigua 34,63 cm/min 

Consum TOTAL de pedra calcària 35,6 Tn/dia 

Taula 7.12 Característiques de disseny del filtre de pedra calcària del Prat del Llobregat 
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8. Avaluació econòmica dels costos del procés de 

remineralització 

El cost total de la planta de remineralització és la suma de tres factors: 

- Costos d’equip 

- Costos d’instal·lació 

- Costos d’explotació 

Els costos d’equip són els associats a l’adquisició dels mateixos; és el cost de compra. Els 

costos d’instal·lació són els necessaris per a posar en marxa la planta de remineralització. I els 

costos d’explotació són aquells derivats del funcionament diari de la planta.  

Els dos primers consisteixen en una inversió inicial, per això s’anomenen costos d’inversió, 

mentre que els darrers són anuals. 

A continuació es presenta l’avaluació econòmica dels tres casos d’estudi d’aquest projecte. 

8.1. Cas 1: Planta dessalobradora d’Abrera 

Segons els resultats obtinguts a l’apartat 7.3.1 on es realitza el disseny del filtre de calcita, es 

necessitaran 20 cel·les de llit de pedra calcària. Arrel d’aquests resultats, per tal d’abastir-les, 

calen els següents equips: 

- Bombes de dessalació: impulsen l’aigua dessalada cap a les cel·les. Només són 

necessàries en el cas de dessalobració amb EDR, ja que en els casos d’OI s’aprofita la 

pressió que ja porta l’aigua. Així doncs, es necessitarà una bomba per cada cel·la, amb 

un total de 20 bombes de dessalació. 

- Bombes de remineralització: aspiren l’aigua que surt dels filtres per sobreeiximent. El 

total és de 2 bombes de remineralització. 

- Bombes de mescla: aspiren l’aigua pretractada provinent de l’ETAP per a ser mesclada 

amb la remineralitzada. El total de bombes de mescla és de 6. 

- Dipòsit de 2CO : tanc pressuritzat a 50 bar i de 125 m3 de volum que emmagatzema el 

2CO  a injectar a l’etapa de remineralització. La quantitat emprada és d’1 dipòsit. 

- Llit de pedra calcària: anteriorment explicat. Calen 20 cel·les. 

A partir d’aquest equips i del consum de matèries primeres es procedeix al càlcul dels costos. 
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Afegir que tots els preus estan calculats en € del 2009. 

8.1.1. Costos d’inversió 

Els costos d’inversió, també anomenats inicials o de construcció, es poden distribuir al llarg del 

cicle de vida de la planta. No obstant, es determinarà una despesa única d’inversió. 

Costos d’equip 

El cost d’adquisició de cada actiu de la planta de remineralització depèn de les seves 

característiques, determinades alhora per les seves condicions d’operació. En efecte, la relació 

entre aquestes condicions i el cost final ve expressada per la següent relació (Eq. 8.1) [71] : 

fdftfpfmCbaseCtotal ⋅⋅⋅⋅=        (Eq. 8.1) 

On: 

Ctotal : cost total 

Cbase: cost base 

fm: factor de material 

fp : factor de pressió 

ft : factor de temperatura 

fd : factor de disseny 

El valor del factors s’extreuen mitjançant el mètode de càlcul descrit a la guia de Gael D. Ulrich  

[71] , a les condicions d’operació del present projecte per al disseny dels equips. 

A continuació es presenta la Taula 8.1 amb el resum dels costos d’equip de la planta de 

remineralització d’Abrera: 
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Costos d’equip de la Planta Remineralitzadora d’Abr era 

Bombes de Dessalació   
Cost unitari 1 991,9 €  
Número de bombes 20  
Cost total 39 839 € 
Bombes de Remineralització   
Cost unitari 3 942,4 €  
Número de bombes 2  
Cost total 7 885 € 
Bombes de Mescla   
Cost unitari 3 734,9 €  
Número de bombes 6  
Cost total 22 409 € 
Dipòsit de CO 2   
Cost unitari 124 966 €  
Número de dipòsits 1  
Cost total 124 966 € 
Cel·les de filtres de pedra calcària   
Cost unitari 19 130,6 €  
Número de cel·les 20  
Cost total 382 613 € 
COST TOTAL 577 712 € 

Taula 8.1 Costos d’equip de la Planta remineralitzadora d’Abrera 

Costos d’instal·lació 

Els costos calculats en el punt anterior representen només el cost d’adquisició de cada equip, 

però en cap moment tenen en compte el seu transport, les necessitats auxiliars, la mà d’obra 

que representa la seva implantació, el material necessari, oficines, vestuaris, etc. Aquestes 

despeses es recullen en els costos d’instal·lació a la Taula 8.2 : 

 

Costos d’instal·lació de la Planta Remineralitzador a d’Abrera 
Materials directes   
Materials d’instal·lació 224 640 €  
Treball directe d’instal·lació 199 330 €  
Cost total 423 970 € 
Despeses indirectes   
Transport, impostos i assegurances 43 282,6 €  
Despeses generals de construcció 139 529,3 €  
Cost total 182 812 € 
Contingències i honoraris   
Contingències 91 016,8 €  
Honoraris 18 203,4 €  
Cost total 109 220 € 
Instal·lacions auxiliars   
Cost total 141 986 € 
COST TOTAL 857 985 € 

Taula 8.2 Costos d’instal·lació de la Planta remineralitzadora d’Abrera 
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Així doncs, els costos totals d’inversió són els de la Taula 8.3: 

 

Costos totals d’inversió 
Costos d’equip 577 712 €  
Costos d’instal·lació 857 985 €  
COST TOTAL 1 435 696 € 

Taula 8.3 Costos totals d’inversió d’Abrera 

8.1.2. Costos d’explotació 

Com ja s’ha comentat, els costos d’explotació fan referència a aquells destinats al correcte 

funcionament de la planta, les seves operacions i el seu manteniment. Tot seguit es presenta 

una taula amb la despesa que implica el consum diari de les matèries primeres de l’etapa de 

remineralització. 

Tot seguit es presenta la Taula 8.4 amb la despesa que implica el consum diari de les 

matèries primeres de l’etapa de remineralització. 

 

Costos d’explotació de la Planta Remineralitzadora d’Abrera 

Cost CO 2   
Cabal sortida EDR m3/dia 100 224  
Preu CO2 €/kg 0,37  
Dosis CO2(recuperació 75%) g/m3 3,75 
CO2 Gastat kg/dia 375,84 
Cost CO 2 €/dia 139,1 
Cost per recàrrega €/recàrrega 500 
Núm. recàrregues l’any recàrregues/any 12 
Cost Recàrrega CO2 €/any 6 000 
Cost Recàrrega €/dia 16,4 
Cost total CO 2 diari 155 € 
Cost CaCO 3   
Consum CaCO3 kg/dia 5 500 
Preu CaCO3 €/kg 0,06 
Cost total CaCO 3 diari 330 € 
COST CO2 + CaCO3 €/dia 485 € 
COST CO2 + CaCO3 €/any 177 207 €  

Taula 8.4 Costos d’explotació de la Planta remineralitzadora d’Abrera 
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8.2. Cas 2: Planta dessalobradora de Sant Joan d’Es pí 

Segons els resultats obtinguts a l’apartat 7.3.2 on es realitza el disseny del filtre de calcita, es 

necessitaran 32 cel·les de llit de pedra calcària. Arrel d’aquests resultats, per tal d’abastir-les,  

calen els següents equips: 

- Bombes de dessalació: impulsen l’aigua dessalada cap a les cel·les. Només són 

necessàries en el cas de dessalobració amb EDR, ja que en els casos d’OI s’aprofita la 

pressió que ja porta l’aigua. Així doncs, no es necessitaran bombes de dessalació. 

- Bombes de remineralització: aspiren l’aigua que surt dels filtres per sobreeiximent. El 

total és de 4 bombes de remineralització. 

- Bombes de mescla: aspiren l’aigua pretractada provinent de l’ETAP per a ser mesclada 

amb la remineralitzada. El total de bombes de mescla és de 6. 

- Dipòsit de 2CO : tanc pressuritzat a 37 bar i de 125 m3 de volum que emmagatzema el 

2CO  a injectar a l’etapa de remineralització. La quantitat emprada és d’1 dipòsit. 

- Llit de pedra calcària: anteriorment explicat. Calen 32 cel·les. 

A partir d’aquest equips i del consum de matèries primeres es procedeix al càlcul dels costos 

de manera anàloga que en el cas de la planta remineralitzadora d’Abrera però tenint en 

compte les condicions d’aquest cas. Afegir que tots els preus estan calculats en € del 2009. 

8.2.1. Costos d’inversió 

Costos d’equip 

A continuació es presenta la Taula 8.5 amb el resum dels costos d’equip de la planta de 

remineralització de Sant Joan d’Espí: 
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Costos d’equip de la Planta Remineralitzadora de Sa nt Joan 
d’Espí 

Bombes de Remineralització   
Cost unitari 4 274, 4 €  
Número de bombes 4  
Cost total 17 098 € 
Bombes de Mescla   
Cost unitari 3 527,4 €  
Número de bombes 6  
Cost total 21 164 € 
Dipòsit de CO 2   
Cost unitari 111 081,1 €  
Número de dipòsits 1  
Cost total 111 081,1 € 
Cel·les de filtres de pedra calcària   
Cost unitari 24 684,7 €  
Número de cel·les 32  
Cost total 789 910 € 
COST TOTAL 939 253 € 

Taula 8.5 Costos d’equip de la Planta remineralitzadora de Sant Joan d’Espí 

Costos d’instal·lació 

A continuació es presenta la Taula 8.6 amb els costos d’instal·lació de l’equipament descrit en 

l’apartat anterior: 

 

Costos d’instal·lació de la Planta Remineralitzador a de Sant Joan 
d’Espí 

Materials directes   
Materials d’instal·lació 351 270,5 €  
Treball directe d’instal·lació 311 691 €  
Cost total 662 262 € 
Despeses indirectes   
Transport, impostos i assegurances 67 681,4 €  
Despeses generals de construcció 218 183,5 €  
Cost total 285 865 € 
Contingències i honoraris   
Contingències 142 323,9 €  
Honoraris 28 464,8 €  
Cost total 170 789 € 
Instal·lacions auxiliars   
Cost total 222 025 € 
COST TOTAL 1 341 640 € 

Taula 8.6 Costos d’instal·lació de la Planta remineralitzadora de Sant Joan d’Espí 

Així doncs, els costos totals d’inversió són els de la Taula 8.7: 



Remineralització d’aigua en plantes dessalinitzadores i dessalobradores amb  tecnologies de membrana    Pàg. 103 

 

 

Costos totals d’inversió 

Costos d’equip 939 253 €  
Costos d’instal·lació 1 341 640 €  
COST TOTAL 2 280 893 € 

Taula 8.7 Costos totals d’inversió de Sant Joan d’Espí 

8.2.2. Costos d’explotació 

Tot seguit es presenta la Taula 8.8 amb la despesa que implica el consum diari de les 

matèries primeres de l’etapa de remineralització. 

 

Costos d’explotació de la Planta Remineralitzadora de Sant Joan 
d’Espí 

Cost CO 2   
Cabal sortida EDR m3/dia 224 640  
Preu CO2 €/kg 0,37  
Dosis CO2(recuperació 75%) g/m3 1,25 
CO2 Gastat kg/dia 280,8 
Cost CO 2 €/dia 103,9 
Cost per recàrrega €/recàrrega 500 
Núm. recàrregues l’any recàrregues/any 12 
Cost Recàrrega CO2 €/any 6 000 
Cost Recàrrega €/dia 16,4 
Cost total CO 2 diari 120,3 € 
Cost CaCO 3   
Consum CaCO3 kg/dia 41 500 
Preu CaCO3 €/kg 0,06 
Cost total CaCO 3 diari 2 490 € 
COST CO2 + CaCO3 €/dia 2 610 € 
COST CO2 + CaCO3 €/any 952 772 €  

Taula 8.8 Costos d’explotació de la Planta remineralitzadora de Sant Joan d’Espí  

8.3. Cas 3: Planta dessalinitzadora del Prat de Llo bregat 

Segons els resultats obtinguts a l’apartat 7.3.3 on es realitza el disseny del filtre de calcita, es 

necessitaran 20 cel·les de llit de pedra calcària. Arrel d’aquests resultats, per tal d’abastir-les, 

calen els següents equips: 

- Bombes de dessalació: impulsen l’aigua dessalada cap a les cel·les. Només són 

necessàries en el cas de dessalobració amb EDR, ja que en els casos d’OI s’aprofita la 

pressió que ja porta l’aigua. Així doncs, no es necessitaran bombes de dessalació. 
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- Bombes de remineralització: aspiren l’aigua que surt dels filtres per sobreeiximent. El 

total és de 4 bombes de remineralització. 

- Bombes de mescla: aspiren l’aigua pretractada provinent de l’ETAP per a ser mesclada 

amb la remineralitzada. Com s’ha vist anteriorment, en el procés de remineralització 

d’aigua de mar dessalada no es pot fer mescla amb aigua de mar. Així doncs, no hi ha 

bombes de mescla. 

- Dipòsit de 2CO : tanc pressuritzat a 66 bar i de 125 m3 de volum que emmagatzema el 

2CO  a injectar a l’etapa de remineralització. La quantitat emprada és d’1 dipòsit. 

- Llit de pedra calcària: anteriorment explicat. Calen 20 cel·les. 

A partir d’aquest equips i del consum de matèries primeres es procedeix al càlcul dels costos 

de manera anàloga que en el cas de la planta remineralitzadora d’Abrera però tenint en 

compte les condicions d’aquest cas. Afegir que tots els preus estan calculats en € del 2009. 

8.3.1. Costos d’inversió 

Costos d’equip 

A continuació es presenta la Taula 8.9 amb el resum dels costos d’equip de la planta de 

remineralització del Prat de Llobregat: 

 

Costos d’equip de la Planta Remineralitzadora del P rat del 
Llobregat 

Bombes de Remineralització   
Cost unitari 3 921,6 €  
Número de bombes 4  
Cost total 15 687 € 
Dipòsit de CO 2   
Cost unitari 152 737 €  
Número de dipòsits 1  
Cost total 152 737 € 
Cel·les de filtres de pedra calcària   
Cost unitari 30 855,9 €  
Número de cel·les 20  
Cost total 617 117 € 
COST TOTAL 785 540 € 

Taula 8.9 Costos d’equip de la Planta remineralitzadora del Prat del Llobregat 

Costos d’instal·lació 

A continuació es presenta la Taula 8.10 amb els costos d’instal·lació de l’equipament descrit 
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en l’apartat anterior: 

 

Costos d’instal·lació de la Planta Remineralitzador a del Prat del 
Llobregat 

Materials directes   
Materials d’instal·lació 413 386 €  
Treball directe d’instal·lació 366 807 €  
Cost total 780 193 € 
Despeses indirectes   
Transport, impostos i assegurances 79 649,6 €  
Despeses generals de construcció 256 765,1 €  
Cost total 336 415 € 
Contingències i honoraris   
Contingències 167 491,2 €  
Honoraris 33 498,2 €  
Cost total 200 989 € 
Instal·lacions auxiliars   
Cost total 261 286 € 
COST TOTAL 1 578 884 € 

Taula 8.10 Costos d’instal·lació de la Planta remineralitzadora del Prat del Llobregat  

Així doncs, els costos totals d’inversió són els de la Taula 8.11: 

 

Costos totals d’inversió 

Costos d’equip 785 540 €  
Costos d’instal·lació 1 578 884 €  
COST TOTAL 2 630 119 € 

Taula 8.11 Costos totals d’inversió del Prat del Llobregat  

8.3.2. Costos d’explotació 

Tot seguit es presenta la Taula 8.12 amb la despesa que implica el consum diari de les 

matèries primeres de l’etapa de remineralització. 
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Costos d’explotació de la Planta Remineralitzadora del Prat del 
Llobregat 

Cost CO 2   
Cabal sortida EDR m3/dia 200 000  
Preu CO2 €/kg 0,37  
Dosis CO2(recuperació 75%) g/m3 2,5 
CO2 Gastat kg/dia 500 
Cost CO 2 €/dia 185 
Cost per recàrrega €/recàrrega 500 
Núm. recàrregues l’any Recàrregues/any 12 
Cost Recàrrega CO2 €/any 6 000 
Cost Recàrrega €/dia 16,4 
Cost total CO 2 diari 201,4 € 
Cost CaCO 3   
Consum CaCO3 kg/dia 35 600 
Preu CaCO3 €/kg 0,06 
Cost total CaCO 3 diari 2 136 € 
COST CO2 + CaCO3 €/dia 2 337 € 
COST CO2 + CaCO3 €/any 853 165 €  

Taula 8.12 Costos d’explotació de la Planta remineralitzadora del Prat del Llobregat  

8.4. Comparativa de costos dels tres casos 

A continuació es mostren les Figures 8.1 i 8.2 amb la comparativa de costos d’inversió i costos 

d’explotació absoluts de les tres plantes subjectes a l’estudi. 
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Figura 8.1 Comparativa dels Costos d’Inversió de les tres plantes de remineralització 
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Figura 8.2 Comparativa dels Costos d’Explotació de les tres plantes de remineralització 

S’observa que, en valor absolut, les plantes de remineralització d’OI tenen tant els costos 

d’inversió com els d’explotació més elevats.  

Si, per contra, es tenen en compte els cabals anuals que proporcionen cadascuna d’elles, 

obtenim els costos per m3 d’aigua tractada.  
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Figura 8.3 Comparativa dels Costos d’Inversió de les tres plantes de remineralització en €/m3 
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Figura 8.4 Comparativa dels Costos d’Explotació de les tres plantes de remineralització en €/m3 

És evident que el resultat de costos relatius té un aspecte diferent en alguns punts. Per sobre 

de tot, destacar el fet que els costos relatius de la remineralització del Prat del Llobregat siguin 

molt més elevats que els de les altres plantes, bàsicament perquè no es fa servir el mètode de 

mescla en aquesta última, i per tant, tota l’aigua obtinguda ha de passar pel filtre de pedra 

calcària. És la demostració definitiva dels avantatges de la mescla en la remineralització. 
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9. Pressupost 

A continuació s’exposa el pressupost basat en la llista de recursos utilitzats. 

Costos de recursos materials 

En el cost de recursos materials es comptabilitzen els costos relacionats amb la documentació 

necessària, el material informàtic com els portàtils necessaris i el material d’oficina en general.  

Costos de recursos humans 

Els recursos humans necessaris per a realitzar el present projecte són un director de projecte i 

dos enginyers júniors, A i B. Es pressuposa una disponibilitat mitjana diària dels enginyers de 

tres hores, i una supervisió contínua del director del projecte. El total d’hores invertides en el 

projecten per part del personal és de 1 502 hores. 

Despeses imprevistes i comercials 

Aquí s’hi inclouen les despeses relacionades amb el dia a dia del projecte, com són les dietes i 

els desplaçaments, aquests últims considerats a 5 dia/€ . 

Consum energètic 

Tota operació informàtica requereix un consum energètic. Tenint en compte el cost de 

l’electricitat durant el període de temps que ha durat el projecte, es calculen els costos del 

consum energètic dels ordinadors portàtils. 

A la Taula 9.1 següent es recullen el total del pressupost dels costos. 
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Pressupost del projecte 

Costos recursos materials   Cost [€] 
Documentació Elsevier   100  
Material informàtic   1 495  
Material de papereria   150  
Cost total  1 745 € 
Costos recursos humans [€/h] hores Cost [€] 
Director del projecte 100 50 5 000  
Enginyer Junior A 30 726 21 780  
Enginyer Junior B 30 726 21 780  
Seguretat Social   10 683  
Cost total 59 243 € 
Despeses imprevistes i comercials [€/dieta] Dietes [€] Cost [€] 
Dietes 3 484 1 452  
Desplaçaments   4 840  
Cost total 6 292 € 
Consum energètic [kWh] [€/kWh] Cost [€] 
Portàtils 50,82 0,12 6  
Cost total 6 € 
COST TOTAL 67 486 € 

Taula 9.1 Taula resum del Pressupost del Projecte 

El pressupost final de costos s’eleva a 67 486 €. 
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10. Impacte ambiental 

Tota activitat industrial comporta us cert impacte al medi ambient i entorn. I encara que ni la 

implantació d’una planta dessalinitzadora o dessalobradora ni la seva vida diària provoca gaire 

contaminació, alguns elements, factors o accions poden causar perjudicis a l’entorn si no 

s’actua de manera responsable i prioritzant la conservació del medi natural. Alguns d’aquests 

impactes s’analitzen en aquest apartat. 

Residus generats 

En la Taula 10.1 es defineix per a l’etapa de realització del projecte, els residus generats i 

l’actuació per a cada cas. L’activitat relativa a la realització del projecte és el considerat com a 

treball d’oficina. 

 

Residus generats durant l’etapa de realització del projecte 
Residu Actuació 
Paper Contenidor blau de paper 
Consumibles informàtics Punt blau 
Tinta impressora Punt de recollida o deixalleria 
Material d’oficina Punt blau o banals 

Taula 10.1 Residus generats durant la realització del projecte 

A la Taula 10.2 es defineixen els residus generats i l’actuació per a l’etapa de funcionament de 

la planta remineralitzadora. 

 

Residus generats durant l’etapa de funcionament 

Residu Actuació 
Restes de material mecànic Deixalleria 
Restes de filtres de pedra calcària Recollida selectiva 
Aigües residuals Sistema de depuració 
Residus sòlids provocats per les 
persones: papers, llaunes, menjar, 
etc. 

Contenidors selectius 

Taula 10.2 Residus generats durant la realització del projecte 

Identificació d’impactes 

Per a la identificació dels impactes s’ha dissenyat unes matrius d’identificació tipus causa-

efecte, les matrius de Leopold. Es poden trobar, juntament amb els càlculs associats, a 

l’Annex E. Com a mostra se n’adjunta una (Taula 10.3) a continuació: 
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Sòl           

Clima           

Paisatge   X        

Flora i Fauna           

Aire           

Salut pública    X       

Sorolls         X  

Sistema socio-
econòmic 

   X    X  X 

Recursos no 
renovables 

 X    X X    

Aigua    X       

Taula 10.3 Matriu de Leopold de l’etapa de funcionament de la planta remineralitzadora 

Segons la classificació i valoració considerades en aquestes matrius, l’avaluació de l’impacte 

global de les dues etapes es considera com a baix. 
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Conclusions 

� El procés complet de post-tractament de l’aigua producte de les plantes de 

dessalinització és necessari per dues raons clau: per a protegir la salut pública 

(desinfectant-la, addicionant-li minerals i traient-li substàncies perjudicials) i per a 

salvaguardar la integritat del sistema de distribució de l’aigua (fent-la menys agressiva i 

corrosiva). 

� L’aigua dura (alt contingut en +2Ca  i +2Mg ) ajuda a preveure gran quantitat de 

malalties cardiovasculars i cerebrovasculars i altres perjudicis com fractures d’ossos i 

pedres al ronyó, ja que els minerals dissolts en ella tenen una alta biodisponibilitat. 

Aquesta influència és directa en el cas d’ingesta i indirecta en el cas de la seva 

utilització per a coure aliments. 

� S’hauria d’aprofundir en la investigació de les relacions entre la duresa de l’aigua, la 

ingesta de magnesi i calci i els riscs cardiovasculars, i així poder seleccionar les 

concentracions òptimes a afegir a afegir a l’aigua desmineralitzada.  

� Degut al difícil assoliment dels estàndards de duresa, de la precipitació de 3CaCO , i 

del difícil maneig de la pols de 2)(OHCa  pel seu caràcter hidroscòpic i per la pols que 

genera, es descarta el mètode de remineralització de calç hidratada per als tres casos 

d’estudi d’aquest projecte i es tria el mètode del llit de pedra calcària amb posterior 

mescla d’aigua no dessalada. 

� La tria de pedra calcària és important per a un bon rendiment del procés de 

remineralització. Els principals factors a tenir en compte són la puresa química, la 

puresa mineralògica i la textura. S’escollirà la pedra calcària comercial que optimitzi 

aquests requeriments tècnics i el cost. En cap dels tres casos d’estudi es fa servir 

dolomita, ja que disminueix l’eficiència del procés. 

� El disseny de filtre de pedra calcària amb sistema de flux ascendent és l’òptim per als 

tres casos d’estudi degut tant al seu temps de residència inferior com en el seu disseny 

patentat d’alimentació contínua de pedra calcària, que comporta una disminució en la 

terbolesa de l’aigua final i un augment del rendiment degut a que l’alçada del llit es 

manté constant. 

� La restricció principal per a l’optimització de mescla d’aigües remineralitzada i 

pretractada en el post-tractament és la concentració final màxima permesa de THM. 

Aquesta influeix directament en el disseny del filtre de pedra calcària. És recomanable 

la realització d’estudis per a la millora de les tècniques d’eliminació de THM. 
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� La planta dessalobradora d’Abrera és la de cost més baix de les tres plantes d’estudi 

en tots els aspectes: costos d’inversió i costos d’explotació, tant absoluts com relatius 

al m3 d’aigua generada. 

� Els costos d’equip absoluts de les plantes de Sant Joan D’Espí i del Prat del Llobregat 

són molt similars, i superiors als d’Abrera, degut a que el cabal que passa pel llit de 

pedra calcària és superior i, per tant, les instal·lacions més costoses. En canvi, els 

costos d’equip per m3 d’aigua total produïda (incloent la mesclada) de la planta de Sant 

Joan d’Espí comparats amb els del Prat del Llobregat són molt més baixos, degut a 

que en aquesta última no es fa servir el mètode de mescla, amb el qual s’aconsegueix 

un gran estalvi. 

� Els costos d’explotació absoluts de la planta de Sant Joan D’espí són els més elevats, 

degut a que el cabal que passa pel llit de pedra calcària és el més elevat dels tres 

casos. En canvi, els costos d’explotació per m3 d’aigua total produïda (incloent la 

mesclada) de la planta de Sant Joan d’Espí comparats amb els del Prat del Llobregat 

són molt més baixos, degut a que en aquesta última no es fa servir el mètode de 

mescla, amb el qual s’aconsegueix un gran estalvi. 
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