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Resum 

Aquest projecte estudia la problemàtica que es pot trobar la indústria química de Tarragona 

en el tractament de les aigües residuals depurades, concretament per al compliment de la 

nova normativa degut a la publicació de la Best Available Techniques (BAT) References 

Documents (Bref) del  Common Waste Water (CWW). 

Farem un anàlisi de les possibilitats de tractament a partir de la caracterització de l’aigua 

actual a tractar i els límits que imposa la nova normativa, molt més restrictiva en quant a 

emissions, analitzant les tècniques disponibles per tal que siguin el màxim d’eficients. 

Farem un anàlisi per exclusió en funció de la millor idoneïtat en quant a cost econòmic però 

també en quant a operativitat d’explotació i manteniment davant la possibilitat de fer-se 

realitat la seva construcció. 
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Glossari 

ACA: Agència Catalana de l’Aigua 

AITASA: Aguas Industriales de Tarragona, S.A. 

AOX: compostos orgànics halogenats 

BAT: “Best Available Techniques”. Millors tècniques disponibles 

BREF: “BAT References Documents”, altrament documents de referència de les millors 

tècniques disponibles 

CAPEX: cost de la inversió 

Cr: crom 

Cu: coure 

CWW: “Common Waste Water”  

DBO5: demanda bioquímica d’oxigen 

DQO: demanda química d’oxigen 

EU: “European Union” 

ED: “Industrial European Directive” 

FeCl3: clorur fèrric 

FQ: físic – químic 

MES: matèries en suspensió 

NF: nanofiltració 

Ni: níquel 

NT INORGÀNIC: nitrogen inorgànic 

NTK: nitrogen total 

OPEX: cost anual d’operació 



Pag. 8  Memòria 

 

PT: fòsfor total 

SFT: softening 

TOC: “Total orgànic carbon” 

UF: ultrafiltració 

Zn: zenc 
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Normativa aplicable 

 Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and 

Control) 

 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

La recent publicació de la Bref (Best available techniques References Documents), 

documents de referència de les millors tècniques disponibles del CWW (Common Waste 

Water) per la Comissió Europea mitjançant l’oficina de la prevenció i el control de la 

contaminació, derivada de la Directiva d’Emissions Industrials (IED, 2010/75/EU), obliga a 

les indústries petroquímiques a estudiar com poden complir els seus requeriments en 

matèria d’emissions, en concret dels efluents d’aigües. 

En el cas dels efluents les alternatives que disposa la industria són les d’ampliar les actuals 

plantes de tractament d’aigües residuals a les instal·lacions existents o estudiar un cas de 

tractament conjunt del conjunt de totes les aigües juntes. Aquest últim cas és el que 

estudiarem en aquest projecte, en especial, per l’existència d’un col·lector conjunt que 

podrà facilitar la implantació de la solució. 

1.2. Motivació 

La principal motivació del projecte és, per una banda, el requeriment inexorable de 

l’administració a la industria química del compliment dels límits de la Bref, en un període 

màxim de 4 anys a partir de la data de publicació. D’una altra banda, l’encàrrec que la 

indústria fa Aitasa per realitzar l’estudi d’alternatives conjuntes per al tractament de les 

aigües residuals depurades per al compliment de la Bref CWW, en el qual hi estic implicat 

completament. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

La finalitat del present treball és determinar de manera concreta les tècniques disponibles 

per tal de definir de forma general una línia de tractament viable i realista per a les aigües 

residuals depurades. En aquest sentit els objectius a assolir són: 

 donar compliment als límits superiors o menys restrictius de la Bref del CWW (taula 

2.1-1) per a que les aigües abocades no superin aquests límits.  

 

   DBO5  (mg/l) 20 

   TOC (mg/l) 33 

   DQO (mg/l) 100 

   MES (mg/l) 35 

 NTK (mg/l) 25 

 NT INORGÀNIC (mg/l) 20 

 PT (mg/l) 3 

 AOX (mg/l) 1 

 Cr (μg/l) 25 

 Cu (μg/l) 50 

 Ni (μg/l) 50 

 Zn (μg/l) 300 

 

Taula 2.1-1 Límits per contaminant segons Bfef CWW 

(Font: EIPPC http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_07_2016.pdf 

[2]) 

 definir els costos de la inversió a realitzar i determinar (aproximadament) els 

d’operació. 
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2.2. Abast del projecte 

El projecte, com el seu nom ho diu, es fa per obtenir un estudi o solució teòrica per al 

tractament de totes les aigües residuals depurades de les empreses dels polígons 

petroquímic de Tarragona, actualment vehiculades fins el mar mitjançant un emissari 

conjunt. 

Realitzarem una definició de l’efluent a tractar i de possibles tècniques de les quals 

simularem el seu comportament a laboratori per a veure l’efectivitat. Farem un 

dimensionament teòric de la planta derivat de la línia de tractament proposada. 

2.3. Breu descripció de la història de l’empresa 

Aguas Industriales de Tarragona, S.A. (AITASA) és una empresa fundada l’any 1965 per a 

la captació i distribució d’aigua a les empreses, principalment petroquímiques, que anaven 

instal·lant centres productius als polígons de Tarragona. Les industries petroquímiques 

anaven incorporant-se a l’accionariat de l’empresa per tal de poder rebre l’aigua que 

prèviament captava amb els seus recursos. 

L’aigua fins a la dècada dels 80 va provenir principalment de les captacions que es 

produïren del subsòl mitjançant pous. La gestió dels mateixos va ser la raó de ser 

d’AITASA, tenint cura de la correcte explotació per mantenir la qualitat. Tot i això degut a 

l’augment molt important de l’activitat industrial però sobretot turística, la qualitat de l’aigua 

al Camp de Tarragona va patir un important salinització la qual va empènyer a la creació 

del “minitransvasament” de l’Ebre. Així la publicació de la llei “18/1981, de 1 de julio, sobre 

actuaciones en materia de aguas en Tarragona” permet la creació del Consorci d’Aigües de 

Tarragona (CAT) que s’encarrega de dur l’aigua des dels canals dels regants del riu Ebre 

fins als Consorciats del Camp de Tarragona. 

Les garanties tant de quantitat com de qualitat van obligar a AITASA a reestructurar-ne la 

seva organització eliminant diversos departaments, com el d’obres o investigació i reduint 

d’altres com el laboratori o oficina tècnica. En aquesta reestructuració AITASA passa a tenir 

més de 60 persones en plantilla directe a quedar reduïda en 15. 

Aquest replantejament (encomanat des del Consell d’Administració) fa que els següents 

anys, especialment la dècada dels 90, la Direcció de l’empresa orientés AITASA en donar 

altres serveis per a la indústria química, com la construcció i gestió de un rack de 
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canonades, execució d’obres per als associats i altres serveis que aporten un valor afegit a 

les empreses associades. 

Entre altres d’aquest serveis rellevants que han esdevingut una realitat, va ser la 

construcció i posterior gestió de un emissari conjunt per a l’abocament de totes les aigües 

residuals depurades de la indústria petroquímica de Tarragona. L’existència d’aquesta 

infraestructura, a banda de les millores que comporta a l’entorn, ens ha premés poder 

plantejar i estudiar el projecte en qüestió, degut a minimitzar la possible inversió a realitzar. 

En aquest context i com empresa de la indústria que realitza serveis per la indústria, el 

Consell d’Administració planteja l’estudi conjunt per al tractament de les aigües depurades i 

que doni compliment a la nova normativa. 

2.4. Confidencialitat de la informació 

En aquest projecte gestionem informació que disposem de les empreses que per al 

compromís de confidencialitat, mantenim en l’anonimat les dades. En la mesura del 

possible desgranarem aquesta informació i quan ja no sigui possible, la presentem i 

tractem de forma agregada. 
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3. Antecedents 

Les aigües que volem fer el tractament són totes vehiculades a través de la mateixa 

conducció, l’emissari conjunt (figura 3-1), on conflueixen totes les aigües que són  

abocades a mar segons cada una de les diferents autoritzacions ambientals de les 

empreses. Aquestes aigües tenen origen de diverses companyies donant-se el cas que 

dins de les companyies també hi ha diverses plantes químiques amb realitats totalment 

independents. 

Aquestes aigües tenen un procés de depuració específic per empresa, en funció de la 

producció de cada una, abans d’arribar a l’emissari conjunt. Cert és que en el moment de 

fer aquest estudi alguna empresa ja disposa internament de un tractament conjunt per a un 

grup reduït de centres productius / centres però sense arribar als nivells dels límits de la 

Bref CWW. 

El projecte que plantegem vol fer un tractament únic per a totes les empreses dels polígons 

petroquímics assolint uns nivells de qualitat d’aigua molt més elevats i exigits per la 

legislació de la comunitat europea. 

 

 
Figura 3-1 Recorregut emissari conjunt zona portuària de Tarragona 

(Font: elaboració pròpia)  
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Cal comentar que en l’elaboració del projecte de l’emissari conjunt ja es va incloure un 

estudi de compatibilitat d’efluents de les empreses que en aquell moment tenien 

autoritzacions i havien de participar. Una de les conclusions va ser la de descartar 

qualsevol interacció entre el diferents efluents. Aquest estudi de compatibilitat no tenia cap 

més pretensió que la indicada obviant els tractaments realitzats o possibles a realitzar. La 

posada en funcionament de la instal·lació durant l’any 2014 va evidenciar les correctes 

conclusions del projecte. 

Cert és que hi ha hagut un canvi normatiu des de la redacció del projecte fins a la seva 

construcció i posada en funcionament la qual ha restringit encara més les concentracions 

de contaminants permeses a abocar. Les autoritzacions d’abocament es fonamenten en 

que cada centre que disposa de tractament de les aigües residuals, té una autorització 

d’abocament. En funció de l’activitat i de la situació geogràfica l’administració (Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA)) fixa els límits d’abocament. 

El projecte de disseny d’una línia de tractament, en cas que en el futur sigui una realitat i 

disposi de la planta de tractament associada, caldrà tramitar l’obtenció de l’autorització 

d’abocament conjunta i les de les empreses decauran en favor d’aquesta al tractar-se del 

tractament finalista. 
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4. Definició del cabal d’estudi 

4.1. Situació actual 

La industria petroquímica de Tarragona, com ja hem indicat, aboca totes les aigües 

depurades mitjançant un emissari conjunt amb el punt d’abocament a mar. La gestió del 

manteniment i coordinació del funcionament és responsabilitat d’AITASA. 

L’emissari conjunt va ser dissenyat amb un cabal màxim del qual les empreses tenen una 

reserva pròpia d’abocament però sense restriccions específiques en els contaminants, ja 

establertes en cada autorització ambiental pròpia de cada establiment.  

4.2. Cabal real mesurat 

Per a la determinació de la solució així com de la línia de tractament i, sobretot, per establir 

els costos cal definir quin és es cabal de disseny total de la instal·lació. Per aquest motiu 

analitzem el cabal real actual de l’efluent de les empreses durant la segona meitat de l’any 

2015. Agafem la mitja dels cabals abocats i serviran per de base pel dimensionament del 

tractament. Les dades les podem veure a l’annex 1 que determinen els valor de la següent 

taula 4.2-1. 

 

Empresa 1 38 

Empresa 2 40 

Empresa 3 64 

Empresa 4 40 

Empresa 5 47 

Empresa 6 194 

Empresa 7 393 

Empresa 8 48 

Empresa 9 25 

TOTAL CABAL MIG (m
3
/h) 888 

 

Taula 4.2-1 Cabals d’empreses reals mesurats durant 2015 

(Font: elaboració pròpia) 
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4.3. Cabal de disseny de la planta de tractament 

Una vegada determinat el cabal real i actual de les empreses a través de l’emissari, volem 

considerar possibles increments per al cabal de disseny de la planta. Definim un factor de 

seguretat de possible creixement del 33%. 

Així doncs, establim el cabal de disseny del projecte en 1.200 m
3
/h. Aquest 

dimensionament permetrà absorbir incorporacions de cabals d’empreses sense necessitat 

d’ampliacions de planta, sempre i quan els cabals tinguin característiques similars a l’actual. 

4.4. Caracterització de la càrrega contaminant 

Per caracteritzar la càrrega contaminant de l’efluent a tractar disposem de diverses fonts de 

informació de mostres preses durant el funcionament de l’emissari conjunt. Aquestes 

mostres les analitzem de forma separada per determinar posteriorment quin ha de ser el 

perfil de disseny en quant a paràmetres. 

4.4.1. Dades de contaminació en base a les dades facilitades per les 

empreses 

A partir de les dades teòriques facilitades per les empreses de l’abocament de les aigües 

depurades a tractar, fem un balanç proporcional a la càrrega màssica que aporta cada un, 

segons annex 2, resumit a la taula 4.4-1: 

 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES Límits s/ Bref CWW 

   DBO5 (mg/l) 54,12 20 

   TOC  (mg/l) 97,14 33 

   DQO  (mg/l) 221,05 100 

   MES  (mg/l) 58,44 35 

  NUTRIENTS  

 NTK (mg/l) 25,90 25 

 NTINORGÀNIC (mg/l) 7,86 20 

 PT (mg/l) 4,45 3 

 AOX i METALLS PESANTS  

 AOX (mg/l) 2,77 1 

 Cr (μg/l) 45,18 25 



ESTUDI PER A LA GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Pag. 21 

 

 Cu (μg/l) 33,19 50 

 Ni (μg/l) 34,71 50 

 Zn (μg/l) 305,19 300 

  

Taula 4.4-1 Contaminació agregada en base a les dades facilitades per les 

empreses (Font: dades facilitades per les empreses i elaboració pròpia) 

4.4.2. Dades de contaminació en base a les dades facilitades per Aitasa 

La taula 4.4-2 s’ha elaborat a partir de les dades facilitades per AITASA en funció de 

mostres puntuals (una per mes) agafades a la sortida de l’emissari conjunt. En la taula es 

mostra el resultat mitjà de l’any 2015 en base als cabals totals. 

 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

    DBO5 (mg/l) 69,42 

    TOC  (mg/l) 55,50 

    DQO  (mg/l) 206,25 

    MES  (mg/l) 63,83 

  NUTRIENTS 

    NTK (mg/l) 20,42 

    NTINORGÀNIC (mg/l) 26,88 

    PT (mg/l) 2,91 

 AOX i METALLS PESANTS 

    AOX (mg/l) 2,34 

    Cr (μg/l) 19,86 

    Cu (μg/l) 15,10 

    Ni (μg/l) 13,55 

    Zn (μg/l) 281,67 

 

Taula 4.4-2 Contaminació en base a les dades facilitades per Aitasa 

(Font: elaboració pròpia) 

 



Pag. 22  Memòria 

 

4.4.3. Dades de contaminació en base a mostres sortida de l’emissari 

Durant l’estudi del tractament per a la gestió de les aigües residuals s’han realitzat diferents 

preses de mostres per verificar i contrastar les dades facilitades per les empreses i 

AITASA. En total es van prendre 9 mostres integrades del cabal de 24 h per mostra i a la 

sortida de l’emissari. La presa de mostres es va realitzar durant una setmana seguida del 

mes de març de 2016 (annex 3) i posteriorment es van prendre dues més la darrera 

setmana d’abril i la primera setmana de maig (annex 4). 

Les mostres es van prendre incorporant a la última arqueta de l’emissari un equip de presa 

de mostres automàtic el qual anava omplint una ampolla de 1 litre per hora. Després el 

laboratori va integrar les mostres diàries en funció del cabal emès per l’emissari i mesurat al 

cabalímetre final. 

 

 

Figura 4.4-1 Sistema de mostreig en continu 

(Font: elaboració pròpia) 

 

Totes les mostres diàries es van caracteritzar (taules 4.4-3 i 4.4-4) per totes les substàncies 

previstes a la Bref i d’altres a controlar a l’hora de dissenyar la línia de tractament. 

 

DATA 
07-03  08-03  09-03  10-03  11-03. 12-03. 13-03  MITJANA 

SETMANAL 

  CABAL (m
3
/d) 26.555 26.138 24.281 24.423 25.657 22.429 22.835 24.617 

Equip de mostreig 
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 MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 17 17 23 16 16 29 41 22,35 

   TOC  (mg/l) 27 34 30 21 28 38 34 30,10 

   DQO  (mg/l) 178 197 226 197 209 314 333 233,20 

   MES  (mg/l) 37 42 76 61 40 107 156 71,98 

 NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 23 26 23 21 17 24 26 22,81 

 NTING (mg/l) 18 23 17 13 16 15 15 16,88 

 PT (mg/l) 0,8 2,5 0,8 0,4 1,0 1,2 1,3 1,14 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 1,9 4,3 10 5,6 3,9 6,4 6,7 5,4 

 Cr (μg/l) 13 14 17 15 14 15 18 15 

 Cu (μg/l) 17 17 22 20 17 23 26 20 

 Ni (μg/l) 21 19 19 21 19 22 19 20 

 Zn (μg/l) 353 257 325 356 360 444 505 368 

ALTRES PARÀMETRES MESURATS 

Nitrits 

(mgNO2/l) 
0,875 0,500 0,750 0,087 0,204 0,120 0,171 0,397 

Nitrats 

(mgNO3/l) 
0,811 0,353 0,758 0,153 0,376 0,159 0,189 0,409 

NH4 (mgN/l) 16 22 16 13 15 15 15 16,1 

pH 8 8,1 8 7,9 8,1 7,7 7,9 8,0 

Conductivitat 

(μS/cm) 
13.400 11.560 11.760 11.540 12.220 12.580 12.670 12.247 

Terbolesa (NTU) 24 26 36 32 31 70 114 46 

Olis i greixos (mg/l) 1,4 10 9 9,2 10,6 12,6 13,4 9,3 

Alc. Bicarbonat 

(mgCaCO3/l) 
940 920 1.100 1.015 1.145 930 1.200 1.034 

Alc. Carbonat 

(mgCaCO3/l) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Clorurs (mgCl/l) 4.028 3.163 3.480 2.887 2.994 3.888 3.471 3.412 

Sulfats (mg/l) 1.845 1.903 2.397 2.013 2.030 2.089 2.415 2.090 

Mo (mg/l) 8,6 8,8 12,9 10,2 12,1 7,9 12,8 10,4 

Pb (μg/l) 2,3 2,7 1,6 1,6 1,8 5,3 2,3 2,5 

 

Taula 4.4-3 Campanya presa de mostres setmana 10 (2016) 

(Font: Laboratori Dr. Borrell annex  nº3) 
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DATA 27 / 28 ABRIL 03 / 04 MAIG 

  CABAL (m
3
/d) - - 

MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 81 28 

   TOC  (mg/l) 34 42 

   DQO  (mg/l) 258 245 

   MES  (mg/l) 173 119 

NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 14 18 

 NTING (mg/l) 12 6 

 PT (mg/l) 2,6 1,5 

AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 10 4 

 Cr (μg/l) 30 26 

 Cu (μg/l) 26 19 

 Ni (μg/l) 18 26 

 Zn (μg/l) 366 519 

ALTRES SUBSTÀNCIES i PARÀMETRES 

Nitrits 

(mgNO2/l) 
0,5 1 

Nitrats 

(mgNO3/l) 
5 5 

NH4 (mgN/l) 7 10 

pH 7,9 7,9 

Conductivitat (μS/cm) 11.340 12.170 

Terbolesa (NTU) 98 195 

Olis i greixos (mg/l) 31 66 

Alc. Bicarbonat (mgCaCO3/l) 875 1.060 

Alc. Carbonat 

(mgCaCO3/l) 
0 0 

Clorurs (mgCl/l) 3.244 3.494 

Sulfats (mg/l) 1.666 2.150 

Mo (mg/l) 9,76 12,2 

 

Taula 4.4-4 Campanya presa de mostres abril - maig (2016) 

(Font: laboratori Dr. Borrell annex  nº4) 
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4.4.4. Taula de dades comparada 

A continuació es realitza una comparació de dades entre totes les fonts obtingudes, seguint 

el següent criteri: 

 Dades aportades per les empreses: supòsit plantejat (veure taula 4.4-1) de les 

concentracions corresponents teòriques d’abocament futur. 

 Dades aportades per AITASA: s’utilitzen les dades de la taula 4.4-2 corresponents 

a les mitjanes anuals. 

 Dades campanya setmana 10-2016: es prenen els valors mitjans de les mostres 

obtingudes durant tota la setmana (taula 4.4-3) 

 Dades mostres Abril i Maig 2016: igualment es prenen els valors més elevats 

obtinguts de cada substància amb independència del dia de mostreig (taula 4.4-4) 

 
DADES 

EMPRESES 

DADES 

AITASA 

CAMPANYA 

SETMANA 10-2016 

MOSTRES ABRIL I 

MAIG 2016 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 54 69 22 81 

   TOC  (mg/l) 98 56 30 42 

   DQO  (mg/l) 223 206 233 258 

   MES  (mg/l) 59 64 72 173 

  NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 26 20 23 18 

 NTINORGÀNIC (mg/l) 8 27 17 12 

 PT (mg/l) 4,4 2,9 1,1 2,6 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 2,8 2,3 5,4 10 

 Cr (μg/l) 46 20 15 30 

 Cu (μg/l) 34 15 20 26 

 Ni (μg/l) 37 14 20 26 

 Zn (μg/l) 305 282 368 519 

 

Taula 4.4-5 Valors comparats de concentracions de les substàncies 

(Font: elaboració pròpia) 
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Escollirem els valors més elevats de cada un dels criteris de les fonts analítiques (taula 4.4-

5) i de cada substància a tractar de la taula de contaminants que exigeix la Bref CWW, a la 

que cal donar compliment. 

 

4.4.5. Proposta de càrrega contaminant base de disseny per a la planta de 

tractament 

En base als resultats obtinguts, per establir la proposta de càrrega contaminant com a  

base de disseny per la planta de tractament,  utilitzem el criteri d’escollir els valors més 

elevats indicats anteriorment. Així la taula definitiva que utilitzarem és: 

 

  CABAL (m
3
/h) 1.200 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

    DBO5 (mg/l) 81 

    TOC  (mg/l) 98 

    DQO  (mg/l) 258 

    MES  (mg/l) 173 

  NUTRIENTS 

    NTK (mg/l) 26 

    NTINORGÀNIC (mg/l) 27 

    PT (mg/l) 4,4 

 AOX i METALLS PESANTS 

    AOX (mg/l) 10 

    Cr (μg/l) 46 

    Cu (μg/l) 34 

    Ni (μg/l) 37 

    Zn (μg/l) 519 

 

Taula 4.4-6 Bases de disseny de contaminants 

(Font: elaboració pròpia) 
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4.4.6. Aspectes de caracterització 

De la presa de mostres i caracterització de les aigües podem determinar que: 

1. El nitrogen present a l’abocament conjunt, especialment a la sèrie de mostreigs del 

mes de març,  majoritàriament es presenta en forma de ió amoni (NH4+).  

2. La DQO al provenir d’aigües depurades ja amb un procés biològic podríem pensar 

que no és biodegradable. La part associada a sòlids en suspensió i matèries 

col·loïdals és baixa, el que indicaria que majoritàriament prové de DQO refractaria 

[4]. Tot i això, les proves de laboratori (annex nº 3) indiquen que amb tractaments 

convencionals podem arribar a obtenir valors de DQO que compleixen els límits de 

la Bref CWW. 

3. La majoria dels metalls, a excepció del coure, es troben en els sòlids ja que amb el 

filtratge van disminuir fins a obtenir valors de projecte. 

4. El crom es troba en forma de Cr3+ sense trobar-se en forma de Cr6+, així doncs, 

no cal una reducció prèvia per eliminar la nocivitat i la inactivitat en tractaments 

convencionals, com els que proposarem [1]. 
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5. Justificació de les necessitats de tractament 

5.1. Normativa BREF 

A la taula 5.1-1 exposem els valors límits per abocament a medi segons la referència de la 

“BAT Reference Document for Common Waste Water Treatment / Management in the 

Chemical Sector” [2]. 

LA MITJANA ANUAL ÉS APLICABLE SI 

L'EMISIÓ ANUAL EXCEDEIX:
MITJANA ANUAL MÀXIMA ADMISSIBLE

Demanda Bioquímica d'Oxígen DBO5 NO APLICA < 20 mg/l

Carboni Orgànic Total TOC 3,3 Tn/any < 10 - 33 mg/l

Demanda Química d'Oxígen DQO 10,0 Tn/any < 30 - 100 mg/l

Sòlids en Suspensió MES 3,5 Tn/any 5,0 - 35 mg/l

Nitrogen Total NTKt 2,5 Tn/any 5,0 - 25 mg/l

Nitrògen inorgànic NT inorganic 2,0 Tn/any 5,0 - 20 mg/l

Fósfor Total PT 300 kg/any 0,5 - 3,0 mg/l

Halògens Orgànics Adsorbibles AOX 100 kg/any 0,2 - 1,0 mg/l

Crom Cr 2,5 kg/any 5,0 - 25 µg/l

Coure Cu 5,0 kg/any 5,0 - 50 µg/l

Níquel Ni 5,0 kg/any 5,0 - 50 µg/l

Zenc Zn 30 kg/any 20 - 300 µg/l

AOX i METALLS PESANTS

MATÈRIA ORGÀNICA I SÒLIDS

NUTRIENTS

 

 

Taula 5.1-1 Valors comparats de concentracions de les substàncies 

(Font: EIPPC http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_07_2016.pdf) [2] 

 

Segons el que està estipulat a la normativa Bref, les mitjanes anuals màximes admissibles 

de concentracions apliquen com a límit a les aigües d’abocament en funció de si les 

emissions totals anuals superen els topalls indicats. 
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5.2. Càlcul emissions anuals i compliment normativa 

A continuació fem el càlcul de les emissions anuals de cada substància per verificar si és 

d’aplicació la normativa. 

Aquest càlcul està realitzat considerant les dades teòriques facilitades per les empreses 

(annex nº2), tant de cabal com de concentració de càrrega contaminant. 

 

 
SUPÒSIT EMISSIÓ 

ANUAL 

MÀXIMA EMISSIÓ PER 

APLICAR EL LÍMIT 

D’ABOCAMENT 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (Tn/any) 452 - 

   TOC  (Tn/any) 817 3,3 

   DQO  (Tn/any) 1.860 10 

   MES  (Tn/any) 492 3,5 

  NUTRIENTS 

 NTK (Tn/any) 218 2,5 

 NTINORGÀNIC (Tn/any) 69 2 

 PT (Tn/any) 37 0,3 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (Tn/any) 23 0,1 

 Cr (kg/any) 384 2,5 

 Cu (kg/any) 283 5 

 Ni (kg/any) 311 5 

 Zn (kg/any) 2.550 30 

 

Taula 5.2-1 Càlcul emissions anuals 

(Font: elaboració pròpia i EIPPC 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_07_2016.pdf) 

Com podem veure en tots els casos les emissions anuals superen amb escreix les 

limitacions per tant la BREF és d’aplicació i cal analitzar-la a totes les substàncies. 

En la taula 5.2-2 veiem quines són les concentracions teòriques de cada substància en 

cadascú dels casos. 
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 SUPÒSIT LIMITACIONS BREF CWW 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 54,12 < 20 

   TOC  (mg/l) 97,86 10 – 33 

   DQO  (mg/l) 222,81 30 – 100 

   MES  (mg/l) 58,94 5 – 35 

  NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 26,13 5 – 25 

 NTINORGÀNIC (mg/l) 8,24 5 – 20 

 PT (mg/l) 4,44 0,5 – 3 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 2,76 0,2 – 1 

 Cr (µg/l) 46,03 5 – 25 

 Cu (µg/l) 33,87 5 – 50 

 Ni (µg/l) 37,20 5 – 50 

 Zn (µg/l) 305,28 20 - 300 

 

Taula 5.2-2 Concentracions teòriques de contaminants 

(verd: compliment del límit inferior Bref CWW, groc: compliment de la Bref CWW i 

vermell: no compliment de Bref CWW) 

(Font: elaboració pròpia i 

EIPPC http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_07_2016.pdf) 

 

Destaquem en color vermell els valors que no compleixen degut a estar per sobre del valor 

màxim de compliment, en taronja els valors que estan dins del rang intermedi i en color 

verd per als valors que compleixen 100% o estan per sota del rang més restrictiu. En el 

nostre cas l’objectiu l’hem fixat per assolir el compliment de la Bref CWW, per tant, els 

valors en taronja ja són correctes. 
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6. Disseny de la línia de tractament 

En el document Bref CWW es recomana la utilització de les millors tècniques disponibles 

(BAT), tot i que després cal definir quina tecnologia pot ser la més adient al perfil de la 

càrrega contaminant de l’efluent. 

6.1. Tècniques disponibles 

A la taula 6.1-1 la mateixa Bref CWW defineix quines tècniques podem pensar en la 

definició de la línia de tractament, en funció de ser les millors tècniques disponibles. 

 

TRACTAMENTS 

TÈRMICS 

TRACTAMENTS 

BIOLÒGICS 

TRACTAMENT AMB 

MEMBRANES 

TRACTAMENTS 

FISICOQUÍMIC 

Evaporació Lagunatge 
Filtració Coagulació / floculació / 

precipitació 

Evapocondensació 
Biològic 

convencional 

Ultrafiltració 
Stripping 

Assecament SBR Osmosi inversa Carbó actiu 

 MBR  Electroxidació 

   Ozonització 

   Oxidació química 

 

Taula 6.1-1 Tècniques disponibles segons Bref CWW 

(Font: EIPPC http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_07_2016.pdf) [2] 

 

D’altra banda també defineix el camp d’aplicació de les diferents tecnologies per al 

tractament i/o eliminació del contaminant determinat. A la taula 6.1-2 es pot veure la millor 

adequació d’aplicació de cada tecnologia. 
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 Sòlids DQO Amoni Sals Metalls Compostos 

aromàtics 

 

Stripping        

Carbó actiu        

Oxidació química        

Ozonització        

Coagulació / floculació        

Electroxidació        

Lagunatge        

Biològic convencional        

SBR        

MBR        

Osmosi inversa        

Ultrafiltració / Filtració        

Evaporació        

Evapocondensació        

Assecament        

 

Taula 6.1-2 Camp d’aplicació de les tècniques de depuració 

(verd: adequat per a reducció del contaminant, groc: parcialment adequat per a reducció del contaminant i 

vermell: no adequat per a reducció del contaminant) 

(Font: EIPPC http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_07_2016.pdf)  

 

En el cas que ens ocupa i degut a la caracterització de les aigües residuals depurades, 

hem de tenir en compte que cal incorporar tècniques per a l’eliminació dels 6 blocs, tot i que 

el NTINORGÀNIC, Cu i Ni ja assolim els nivells per sota del límit superior de la Bref CWW. 

 

6.2. Assaigs de determinació 

Una vegada caracteritzat l’efluent a tractar segons els paràmetres de la Bref CWW, 

realitzem una programació dels assaigs a realitzar a laboratori, tenint en compte que hem 

de donar compliment als 6 blocs de la taula 6.1-1. 
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En el document de referència de la BREF CWW s’indiquen una sèrie de tècniques de 

tractament diverses depenent de la substància contaminant a reduir o eliminar. 

En el nostre cas els contaminants a reduir són: 

 DBO5 

 TOC 

 DQO 

 MES 

 NTK 

 PT 

 AOX 

 Metalls pesants (Cr i Zn) 

De totes les tècniques recomanades hem seleccionat les següents de la taula 6.2-1: 

 

TÈCNICA RECOMANADA EFECTIVITAT EN REDUCCIÓ DE: 

COAGULACIÓ-FLOCULACIÓ DBO5 + TOC + DQO + MES + Metalls 

SEDIMENTACIÓ DBO5 + TOC + DQO + MES + Metalls 

PRECIPITACIÓ QUÍMICA TOC + DQO + PT + Metalls 

ULTRAFILTRACIÓ DBO5 + TOC + DQO + MES + Metalls 

NANOFILTRACIÓ 
DBO5 + TOC + DQO + MES + NTK + 

NTINORGÀNIC + PT + AOX + Metalls 

ADSORCIÓ 
DBO5 + TOC + DQO + MES + NTK + 

NTINORGÀNIC + AOX + Metalls 

 

Taula 6.2-1 Tècniques seleccionades recomanades per la Bref CWW 

(Font: elaboració pròpia) 

Donat que una sola tècnica no és eficient per a totes les substàncies, farem proves en 

laboratori de les diferents tècniques, amb la mostra d’aigua real recollida durant el mostreig, 

per avaluar l’efectivitat de cadascun dels tractaments amb cada contaminant i poder 

concretar la combinació de tècniques més efectiva. 
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6.2.1. Físic - químic (coagulació - floculació) 

En la tècnica del físic – químic (FQ) la coagulació química és utilitzada per a l’eliminació de 

partícules col·loïdals i matèries en suspensió, a més a més de reduir la càrrega 

biodegradable la qual determinem amb els paràmetres DBO5 i DQO [3] 

És un procés químic mitjançant l'addició de substàncies denominades coagulants, fet que 

produeix que s’aglutinin les substàncies col·loïdals presents en l'aigua. Aquesta aglutinació 

de les substancies s’anomena flòcul i facilita la seva decantació específica dins de l’aigua a 

tractar i la posterior retirada, ja sigui amb sistemes mecànics o amb un filtrat. 

Els compostos presents a l'aigua són:: 

 Sòlids en suspensió; 

 Partícules col·loïdals (inferiors a 1 micra) 

 Substàncies dissoltes (inferior a 1 nanòmetre) 

La coagulació desestabilitza les partícules col·loïdals degut a l'addició d'un reactiu químic 

(coagulant) que neutralitza les càrregues electrostàtiques i fa que les partícules tinguin la 

necessitat de unir-se entre si [3]. 

La floculació és l’addició de substancies químiques que afavoreixen l'aglomeració de 

partícules desestabilitzades convertint-les en flòculs, unint-se entre ells i fent-se més grans. 

Una vegada superen una determinada dimensió, pel seu propi pes, tendeixen a dipositar-se 

en el fons dels equips de tractament [3]. 

Hi ha 3 factors influenciadors de la coagulació – floculació: 

 el gradient de la velocitat 

 el temps 

 el pH 

El temps i el gradient de velocitat són importants a l'augmentar la probabilitat que les 

partícules s'uneixin i dóna més temps perquè les partícules descendeixin per efecte de la 

gravetat, i així s'acumulin en el fons. Per altra banda el pH és un factor prominent en acció 

desestabilitzadora de les substàncies coagulants i floculants [3]. 

La solució floculant més adaptada a la naturalesa de les matèries en suspensió amb la 

finalitat d'aconseguir aigües decantades netes i la formació de llots espessos es determina 
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amb proves, ja sigui en laboratori o a camp. Per avaluar la correcta dosificació (i per tant 

eficiència) tant del floculant com del coagulant en una determinada aigua a tractar, cal fer 

diverses mesures de dosificació amb la mostra [3]. 

6.2.2. Softening (precipitació química) 

La tècnica del Softening (SF) per al tractament d’aigües és similar a una coagulació – 

floculació descrita anteriorment. En aquest cas l’eliminació de les matèries en suspensió 

per precipitació es realitza amb l’adició de hidròxid càlcic com a coagulant, a més a més del 

floculant o polímer. 

 
 

Figura 6.2-1 Exemple de procés de softening 

(Font: VEOLIA WATER SOLUTIONS ) 

 

6.2.3. Carbó actiu 

La tècnica del carbó actiu (CA) presenta una capacitat d’adsorció de una gran ventall de 

contaminants, entre els que inclouen els compostos aromàtics, hidrocarburs, detergents 

pesticides, tints solubles, dissolvents clorat i fenols. A més a més també pot ser efectiu per 

a petites quantitats de compostos inorgànics com els sulfurs y metalls pesats romanents. 
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Totes les partícules de carbó tenen la capacitat d’adsorbir i l’activació del carbó consisteix 

en fer-lo porós per augmentar la seva superfície i, per tant, la seva capacitat d’adsorció 

entre 12 a 16 vegades [5] 

 

 

Figura 6.2-2 exemple de partícula de carbó activat 

(Font: http://www.carbotecnia.info/encyclopedia/que-es-el-carbon-

activado/ ) 

 

Els àtoms de carbó tenen unions de tipus covalents i cada àtom, quan es troba en fase 

sòlida, comparteix un electró amb altres quatre àtoms de carbó. Cada un d’ells distribueix 

les seves unions en totes les direccions amb la característica dels que estan ubicats a la 

superfície que ho fan amb un menor espai i en desequilibri de forces. Això pot comportar 

que amb aquesta càrrega atrapi una molècula de l’aigua que envolta les partícules del 

carbó activat amb una força que s’anomena “Força de London” [5]. Aquesta unió té una 

força limitada per retenir la molècula que fa que noi sigui irreversible i per tant l’adsorció del 

carbó és reversible reactivant-lo de nou per a la seva reutilització. 

Amb aquesta tècnica es pretén retenir Compostos orgànics halogenats (AOX) i la matèria 

orgànica que puguin estar presents a l’aigua per tal de reduir la DQO així com el TOC. 

6.2.4. Filtració 

El procés de filtració de l’aigua reté els contaminants que, en un percentil determinat pel 

sistema, tenen una granulometria superior al filtratge. Aquests sistemes vehiculen l’aigua a 

través de les parts internes dels equips constituïts per diversos materials porosos com 

poden ser l’arena, materials plàstics o altres. 
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En funció de les necessitats de retenir partícules de unes dimensions determinades, de la 

velocitat de pas o capacitat de retenció i del cabal, cal estudiar tecnològicament quin filtre 

és el més adient. 

6.3. Assaigs i proves realitzades 

Una vegada determinats quins poden ser els sistemes o processos de tractament amb 

l’objectiu de poder eliminar contaminants i complir els límits de la Bref CWW, definim els 

assaigs utilitzats a l’estudi per tal de determinar l’efectivitat dels diferents processos de 

tractament fets al laboratori. 

Hem realitzat tota una sèrie d’assaigs amb la mateixa mostra integrada i així poder obtenir 

uns resultats homogenis. Aquesta mostra correspon a l’agafada els dies 27 i 28 d’abril en el 

punt de sortida de l’emissari. Cal comentar que presenta divergències respecte a les dades 

estimades de disseny, en concret als valors més elevats obtinguts teòricament, i per tant cal 

tenir-ho en compte en el moment de determinar la línia de tractament a provar. 

Els treballs realitzats es van orientar per a determinar l’eficiència de: 

6.3.1. Físic - químic (1) (coagulació floculació + sedimentació) 

Aquesta tècnica d’eliminació de contaminants la plantegem a laboratori per eliminar les 

matèries en suspensió per precipitació amb l’adició de clorur fèrric com a coagulant. A 

més del coagulant, i com ja hem indicat, per millorar la decantació s’ha utilitzat un floculant 

aniònic. 

Per la determinació de la dosificació òptima del coagulant escollit (clorur fèrric), es realitzen 

una sèrie de combinacions amb la mostra integrada obtinguda dels dies 7 al 14 de març de 

2016. Per tal d’escollir la dosificació adequada escollirem la que doni una millor precipitació 

de matèria en suspensió.  

Utilitzant el floculant, com ja hem comentat, augmentem la velocitat de decantació. A la 

figura 6.3-1 es mostren els resultats obtinguts i l’addició necessària. Segons la gràfica quan 

la dosificació de clorur fèrric arriba a 0,1 mL/L i la conjuguem amb una addició de floculant 

de 0,2 mL/L, obtenim la òptima decantació degut a que tenim un nivell baix de MES en el 

sobrenedant. 
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Figura 6.3-1 MES generat segons dosificació de coagulant / floculant 

(Font: Informe analític Dr. Borrell annex nº3) 

A l’annex nº3 i 4 hi ha l’informe del laboratori on es detallen els resultats a partir de la 

mostra base per a la determinació de la dosificació òptima. La prova s’ha realitzat amb la 

dosificació òptima de clorur fèrric i tres dosificacions diferents de polielectròlit (0,00 – 0,10 – 

0,20 ml/l). 

Aquestes assaigs es van realitzar sobre la mostra d’aigua bruta extreta de l’emissari conjunt 

durant els dies que l’equip de mostreig automàtic les va recollir. Hem definit aquest assaig 

com a Jar-test 3. 

6.3.2. Softening (precipitació química) físic – químic (2) 

Com en el cas anterior de la tècnica del físic – químic vam pretendre eliminar les matèries 

en suspensió per precipitació amb la diferència respecte al tradicional físic – químic que es 

va fer l’adició de hidròxid càlcic com a coagulant. A més del coagulant s’ha utilitzat un 

polielectròlit com a floculant. 

La prova s’ha realitzat amb tres dosificacions de hidròxid càlcic (per arribar a diferents pH) i 

la mateixa dosificació de polielectròlit per totes tres. 
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Aquestes assaigs es van realitzar sobre la mostra d’aigua bruta (AB) extreta de l’emissari 

conjunt durant els dies que l’equip de mostreig automàtic les va recollir. Hem definit aquest 

assaig com a Jar-test 4. 

6.3.3. Carbó actiu (adsorció) 

Pel que fa a la simulació del procés amb carbó actiu es van dur a terme proves amb dos 

tipus de carbó activat. Es van demanar 2 mostres de carbó activat procedents de la casa 

comercial DESOTEC: Organosorb 10 i METEX (a l’annex nº 11 hi ha les fitxes tècniques). 

Els assaigs que es van realitzar tenen la finalitat de provar la millor solució en vers a la 

reducció de DBO5, AOX i determinats metalls. Per tant tot i fer el plantejament de les 

proves sobre l’aigua bruta, també es van fer per als sobrenedants dels físic - químic i del 

softening que millor resultat van donar, degut a que d’aquesta forma ho podem contemplar 

com un segon pas de la línia de tractament. 

També s’han realitzat probes per reducció de nitrogen amb Zeolita, però no es van 

desenvolupar i no són objecte d’aquest estudi projecte. 

6.3.4. Filtrat 

Per tal d’arribar a simular l’eficiència d’una ultrafiltració s’han realitzat diferents proves de 

filtrat amb el màxim pas possible en laboratori. Per aquesta prova el laboratori del Dr. 

Borrell va utilitzar un equip que permet simular filtracions fins a partícules superiors a 0,22 

µm. 

Tot i que comercialment existeix tecnologia amb un filtratge molt inferior i més efectiva que 

la realitzada en laboratori, com la ultrafiltració (UF) o nanofiltració (NF), agafarem els valors 

obtinguts com a referència i posteriorment, en cas de determinar necessària alguna 

d’aquestes tecnologies, farem una estimació teòrica del seu rendiment. 

Cal dir que per simular l’efecte d’aquestes filtracions més avançades (nanofiltració - 

ultrafiltració), no es poden fer en laboratori amb els mitjans habituals i caldria realitzar 

proves amb planta pilot dissenyada especialment per aquesta funció. 

6.4. Combinació d’assaigs 

Amb els assaigs realitzats a laboratori s’ha pogut avaluar la simulació de les següents 

combinacions de processos de tractament amb la finalitat de determinar quina combinació 

pot ser al més adient per al la proposta de línia de tractament: 
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 AB + F:   AIGUA BRUTA + FILTRAT 

 

 AB + CA(1):  AIGUA BRUTA + CARBÓ ACTIU (1) 

 AB + CA(1) + F:  AIGUA BRUTA + CARBÓ ACTIU (1) + FILTRAT 

 AB + CA(2):  AIGUA BRUTA + CARBÓ ACTIU (2) 

 AB + CA(2) + F:  AIGUA BRUTA + CARBÓ ACTIU (2) + FILTRAT 

 

 AB + FQ(1):  AIGUA BRUTA + FÍSIC - QUÍMIC (1) 

 AB + FQ(1) + F:  AIGUA BRUTA + FÍSIC - QUÍMIC (1) + FILTRAT 

 AB + FQ(2):  AIGUA BRUTA + FÍSIC - QUÍMIC (2) 

 AB + FQ(2) + F:  AIGUA BRUTA + FÍSIC - QUÍMIC (2) + FILTRAT 

 AB + FQ(3):  AIGUA BRUTA + FÍSIC - QUÍMIC (3) 

 AB + FQ(3) + F:  AIGUA BRUTA + FÍSIC - QUÍMIC (3) + FILTRAT 

 

 AB + SF(1):  AIGUA BRUTA + SOFTENING (1) 

 AB + SF(1) + F:  AIGUA BRUTA + SOFTENING (1) + FILTRAT 

 AB + SF(2):  AIGUA BRUTA + SOFTENING (2) 

 AB + SF(2) + F:  AIGUA BRUTA + SOFTENING (2) + FILTRAT 

 AB + SF(3):  AIGUA BRUTA + SOFTENING (3) 

 AB + SF(3) + F:  AIGUA BRUTA + SOFTENING (3) + FILTRAT 

 

 AB + FQ(3) + CA(1): AIGUA BRUTA + FÍSIC - QUÍMIC (3) + CARBÓ ACTIU (1) 

 AB + FQ(3) + CA(2): AIGUA BRUTA + FÍSIC - QUÍMIC (3) + CARBÓ ACTIU (2) 

 AB + SF(3) + CA(1): AIGUA BRUTA + SOFTENING (3) + CARBÓ ACTIU (1) 

 AB + SF(3) + CA(2): AIGUA BRUTA + SOFTENING (3) + CARBÓ ACTIU (2) 

 

A l’annex nº5 podem veure els resultats de cadascuna de les proves en taules que indiquen 

el grau d’efectivitat respecte a l’aigua assajada. 

 

6.5. Comparativa de resultats 

Amb l’objectiu de poder avaluar i decidir quina ha de ser la proposta de la línia de 

tractament a definir, a la taula 6.5-1 hem indicat els graus d’eliminació de substàncies i els 

coeficients d’eficiència de tractament (1 i 2) per a cada combinació de processos 

assajada. Aquesta taula és un resum de les dades de l’annex nº6. 
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El grau d’eliminació de les substàncies està elaborat considerant el percentatge 

d’eliminació de les 11 substàncies a controlar (DBO5, TOC, DQO, MES, NTK, NT INORGÀNIC, 

PT, AOX, Cr, Cu, Ni i Zn) sobre el total de cada substància contingut en la mostra. El grau 

mostrat és la mitjana de tots ells. 

El coeficient d’eficiència 1 està fet considerant l’efectivitat que suposa aquest grau 

d’eliminació sobre el percentatge necessari a eliminar per estar per sota del límit baix de la 

normativa BREF CWW (és el grau més exigent). 

El coeficient d’eficiència 2 està fet considerant l’efectivitat que suposa aquest grau 

d’eliminació sobre el percentatge necessari a eliminar per estar per sota del límit alt de la 

normativa BREF CWW (és el grau intermedi que deixa la normativa). 

Com a destacable dels diferents resultats es poden desprendre les següents conclusions: 

 Els físics-químics corresponents a les dosificacions FQ(1) i FQ(2) es desaconsellen 

per presentar problemes de decantació. Per tant, a nivell de físic-químic, només ens 

quedem amb l’opció FQ(3). 

 Igualment passa amb els softenings corresponents a les dosificacions SF(1) i SF(2) 

que també presenten problemes de decantació. Per tant, a nivell de softening, 

només ens quedem amb l’opció SF(3). 

 Entre el físic-químic i el softening es presenta més efectiu aquest segon (en 

especial amb els metalls). Encara que en contra té la gran quantitat de fangs que 

genera aquest procés. 

 Cap dels processos assajats o simulats elimina la totalitat de les substàncies 

controlades per sota dels nivells mínims exigits. 

 Si el nivell d’exigència es considera en la franja alta, hi ha algunes combinacions 

que arriben al 100% d’efectivitat (combinacions de procés amb carbó actiu, ja sigui 

amb físic-químic previ o amb filtrat posterior). 

 La combinació que presenta un grau d’eliminació més alt és la de físic-químic o 

softening + carbó actiu, que pot arribar fins al 97%. Encara que continuen sent 

insuficients per arribar al nivell més exigent. 

 Si es vol arribar al nivell d’eliminació més exigent s’haurà de incloure en la línia de 

tractament un procés de filtració avançat (nanofiltració o osmosi inversa) que 

garanteixi la retenció de tots els contaminants fins aquests límits. La definició 

d’aquest sistema no pot ser assajat en laboratori i haurà de ser provat en planta pilot 

dissenyada especialment per aquesta tasca. 
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GRAU 

ELIMINACIÓ 

COEFICIENT 

EFICIÈNCIA 1 

COEFICIENT 

EFICIÈNCIA 2 

  EFECTIVITAT FÍSIC-QUÍMIC 

    Aigua bruta + físic-químic (1) 53 % 66 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + físic-químic (2) 56 % 70 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + físic-químic (3) 55 % 68 % INSUFICIENT 

  EFECTIVITAT SOFTENING 

    Aigua bruta + softening (1) 60 % 74 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + softening (2) 65 % 81 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + softening (3) 68 % 85 % INSUFICIENT 

  EFECTIVITAT FILTRAT 

    Aigua bruta + filtrat 57 % 71 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + carbó actiu (1) + filtrat 66 % 82 % 100 % 

    Aigua bruta + carbó actiu (2) + filtrat 63 % 79 % 100 % 

    Aigua bruta + físic-químic (1) + filtrat 58 % 72 % 100 % 

    Aigua bruta + físic-químic (2) + filtrat 59 % 74 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + físic-químic (3) + filtrat 59 % 75 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + softening (1) + filtrat 65 % 81 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + softening (2) + filtrat 67 % 84 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + softening (3) + filtrat 69 % 86 % INSUFICIENT 

  EFECTIVITAT CARBÓ ACTIU 

    Aigua bruta + carbó actiu (1) 60 % 75 % 100 % 

    Aigua bruta + carbó actiu (2) 59 % 73 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + físic-químic (3) + carbó actiu (1) 78 % 97 % 100 % 

    Aigua bruta + físic-químic (3) + carbó actiu (2) 74 % 92 % INSUFICIENT 

    Aigua bruta + softening (3) + carbó actiu (1) 78 % 97 % 100 % 

    Aigua bruta + softening (3) + carbó actiu (2) 74 % 92 % INSUFICIENT 

 

Taula 6.5-1 Resum efectivitat dels processos de tractament assajats 

(Font: elaboració pròpia) 
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7. Línia de tractament proposada 

En vista dels resultats obtinguts tenint en compte el grau d’eficiència de cada combinació 

d’assaigs, plantegem una combinació dels diferents processos per tal d’obtenir una línia de 

tractament efectiva per a l’objectiu de l’estudi. 

Proposem doncs una línia de tractament amb 2 fases: una fase de tractament amb 4 

etapes diferenciades per la línia d’aigua i una altra fase de tractament amb 2 etapes per la 

línia de fangs. 

 

LÍNIA D’AIGUA 

 precipitació amb 2 alternatives (físic-químic / softening) (A) 

 ultrafiltració (B) 

 nanofiltració (C) 

 tractament del rebuig NF (adsorció) (D) 

 

LÍNIA DE FANGS 

 espessiment (1) 

 deshidratació (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-1 Esquema de la línia de tractament proposada 

(Font : elaboració pròpia) 
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8. Línia d’aigua 

8.1. Etapa 1. Eliminació matèria en suspensió per precipitació  

La primera etapa de tractament està orientada a eliminar la màxima quantitat de sòlids 

suspesos en l’aigua, de manera que totes les substàncies que siguin presents en aquest 

sòlids es puguin retirar del flux principal. 

El mètode per assolir aquest objectiu, consisteix en la coagulació-floculació i posterior 

precipitació d’aquest flòculs. 

Amb les mostres obtingudes i caracteritzades s’han assajat en laboratori dues alternatives 

de dosificació de coagulant amb diferents dosis per veure quina era la més efectiva. En tots 

dos casos s’han fet proves amb 3 dosificacions diferents. 

Es van assajar a laboratori dues opcions de coagulant: 

1. físic-químic amb l’adició clorur fèrric 

2. softening amb l’adició de hidròxid càlcic 

Cadascuna d’aquestes opcions presenta resultats diferents i pot ser més favorable per 

algunes substàncies que per altres i en cap cas una d’elles es clarament avantatjosa 

respecte a l’altre. A continuació mostrem els resultats amb els graus d’eficiència. 

8.1.1. Alternativa 1.- físic - químic 

Consisteix en l’adició d’una dilució de clorur fèrric (diluït al 40%) i polielectròlit. Els resultats 

obtinguts (informe complert a l’annex nº 4) són els següents: 

 

 PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

  COAGULANT 

   TIPUS FeCl3 (40%) 

   DOSI 0,1 ml FeCl3(40%) / l 

  FLOCULANT 

   TIPUS Prolamida 3040 L (3 g/l) 

   DOSI - 0,10 ml/l 0,20 ml/l 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES 
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   DBO5 (mg/l) 90 % 91 % 94 % 

   TOC  (mg/l) 2 % NO EFECTIU NO EFECTIU 

   DQO  (mg/l) 57 % 53 % 58 % 

   MES  (mg/l) 95 % 94 % 92 % 

  NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 29 % 38 % 33 % 

 NTINORGÀNIC (mg/l) 9 % 10 % 26 % 

 PT (mg/l) 83 % 83 % 84 % 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 94 % 94 % 93 % 

 Cr (μg/l) 81 % 84 % 83 % 

 Cu (μg/l) 15 % 38 % 12 % 

 Ni (μg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU NO EFECTIU 

 Zn (μg/l) 83 % 85 % 83 % 

  FANGS GENERATS 

   TEMPS DECANTACIÓ (min) >30 >30 8 

   VOLUM FANGS (ml/l) - 15 15 

   PRODUCCIÓ FANGS  (mg/l) 169 163 206 

   CONCENTRACIÓ FANGS - 1,09 % 1,37 % 

 

Taula 8.1-1 Efectivitat del físic – químic amb clorur fèrric 

(Font : informes laboratori annex nº 3 i 4; elaboració pròpia) 

Podem veure que de les tres probes efectuades donen resultats molt similars en quant a 

l’eliminació de substàncies en general. En canvi no més la prova 3 és la que resulta un 

temps de decantació acceptable front a les altres dues. 

Per tant seleccionarem la prova núm. 3 com la representativa per comparar amb 

l’alternativa 2. 
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8.1.2. Alternativa 2.- softening 

Consisteix en l’adició de hidròxid càlcic i polielectròlit. Els resultats obtinguts són: 

 PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

  COAGULANT Ca(OH)2 

   DOSI 
0,934 g/l 

(fins pH 10) 

1,281 g/l 

(fins pH 11) 

1,899 g/l 

(fins pH 12) 

  FLOCULANT Prolamida 3040 L (3 g/l) 

   DOSI 0,125 ml/l 0,125 ml/l 0,125 ml/l 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 96 % 95 % 93 % 

   TOC  (mg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU NO EFECTIU 

   DQO  (mg/l) 47 % 50 % 47 % 

   MES  (mg/l) 87 % 84 % 82 % 

  NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 31 % 37 % 50 % 

 NTINORGÀNIC (mg/l) 42 % 28 % 54 % 

 PT (mg/l) 75 % 92 % 91 % 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 94 % 94 % 93 % 

 Cr (μg/l) 57 % 63 % 53 % 

 Cu (μg/l) 81 % 93 % 94 % 

 Ni (μg/l) 33 % 49 % 56 % 

 Zn (μg/l) 76 % 92 % 99 % 

  FANGS GENERATS 

   TEMPS DECANTACIÓ (min) NO DECANTA 12 16 

   VOLUM FANGS (ml/l) 9 18 20 

   PRODUCCIÓ FANGS  (mg/l) 1.658 2.246 2.823 

   CONCENTRACIÓ FANGS 18,4 % 12,5 % 14,1 % 

 

Taula 8.1-2 Efectivitat del softening amb hidròxid càlcic 

(Font : informes laboratori annex nº 3 i 4; elaboració pròpia) 
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En aquest cas, podem veure que de les tres probes efectuades donen resultats molt 

similars en quant a l’eliminació de substàncies en general, excepte en el cas de l’eliminació 

del nitrogen que és millor la prova 3. 

Per tant seleccionarem la prova núm. 3 com la representativa per comparar amb 

l’alternativa 1. 

8.1.3. Comparativa resultats 

Davant d’aquests resultats podem concloure: 

 Per l’eliminació de la MATÈRIA ORGÀNICA (excepte TOC) i MES, l’alternativa 

més efectiva és el físic-químic. 

 Per l’eliminació del TOC, que cap de les alternatives és efectiva. 

 Per l’eliminació dels NUTRIENTS l’alternativa més efectiva és el SOFTENING. 

 Per l’eliminació dels METALLS PESANTS l’alternativa més efectiva és el 

SOFTENING. 

 La producció de fangs en el SOFTENING és 13,7 vegades superior a la del 

FÍSIC-QUÍMIC. 

Si només tenim en consideració l’eliminació de contaminants el SOFTENING es presenta 

més favorable davant del FÍSIC-QUÍMIC. 

Però no podem deixar de banda el problema de la gran quantitat de fangs generats amb 

aquest sistema que segur que representarà un cost superior de implantació i en especial, 

un sobre cost en operació que cal analitzar amb més detall. 

Cal dir també, que considerant una filtració avançada posterior, el procés de softening seria 

més favorable ja que redueix de forma molt considerable els bicarbonats presents a l’aigua 

i que poden presentar un problema de carbonatació per les membranes. Al mateix temps 

l’alcalinitat de l’aigua es redueix a la meitat (o menys) aspecte també molt favorable. 

 

 
FÍSIC-QUÍMIC 

(PROVA 3) 

SOFTENING 

(PROVA 3) 

MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 94 % 94 % 

   TOC  (mg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU 
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   DQO  (mg/l) 58 % 47 % 

   MES  (mg/l) 92 % 82 % 

NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 33 % 50 % 

 NTING (mg/l) 26 % 54 % 

 PT (mg/l) 84 % 91 % 

AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 94 % 94 % 

 Cr (μg/l) 83 % 53 % 

 Cu (μg/l) 12 % 94 % 

 Ni (μg/l) NO EFECTIU 56 % 

 Zn (μg/l) 83 % 99 % 

FANGS GENERATS 

PRODUCCIÓ FANGS  (mg/l) 206 2.823 

CONCENTRACIÓ DE FANGS 1,37 % 14,1 % 

 

Taula 8.1-3 Comparativa d’efectivitat del físic – químic en vers a softening 

(Font : informes laboratori annex nº 3 i 4; elaboració pròpia) 

8.2. Etapa 2. Ultrafiltració  

Com a segona etapa es proposa un sistema de ULTRAFILTRACIÓ per a tot el sobrenedant 

del físic – químic / softening i consisteix en un filtrat amb pas entre 0,1 µm i 0,01 µm. 

Les proves es van realitzar amb el sobrenedant de tots els resultats dels assajos físic - 

químic i softening realitzats. 

Per saber realment quina serà l’efectivitat d’aquest procés s’hauria de provar en planta pilot. 

Com que aquesta prova està fora de l’abast d’aquest estudi la simulació a laboratori s’ha 

realitzat amb un equip de filtratge de fins a 0,22 µm. Així els resultats amb equips reals i 

existents, sempre seran millors que la prova de laboratori degut a la seva major efectivitat. 
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8.2.1. Filtrat del sobrenedant del físic-químic 

A la taula 8.2-1 observem que el filtrat en aquestes condicions és efectiu per a MES, 

relativament efectiu per el NTK (10%), elimina una bona part del PT (60%) i alguns metalls 

com el Cr i Cu. 

Els resultats en percentatge estan fets sobre el resultats del sobrenedant (no de la mostra 

inicial). 

 

 PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

   PAS DEL FILTRE 0,22 µm 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 38 % NO EFECTIU 2 % 

   TOC  (mg/l) 3 % NO EFECTIU 3 % 

   DQO  (mg/l) 13 % 4 % 4 % 

   MES  (mg/l) 100 % 100 % 100 % 

  NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 14 % 6 % 9 % 

 NT INORGÀNIC (mg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU NO EFECTIU 

 PT (mg/l) 60 % 50 % 59 % 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU NO EFECTIU 

 Cr (μg/l) 54 % 52 % 41 % 

 Cu (μg/l) 18 % 25 % 22 % 

 Ni (μg/l) 4 % NO EFECTIU NO EFECTIU 

 Zn (μg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU 6 % 

 

Taula 8.2-1 Simulació de l’efectivitat de UF en sobrenedant del físic – químic 

(Font : informes laboratori annex nº 3 i 4; elaboració pròpia) 
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8.2.2. Filtrat del sobrenedant del softening 

A la taula 8.2-2 podem veure que el filtrat, en aquestes condicions, no més és efectiu per al 

MES respecte del filtrat del físic químic. Els resultats en percentatge estan fets sobre el 

resultats del sobrenedant (no de la mostra inicial). 

 

 PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

   PAS DEL FILTRE 0,22 µm 

  MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 37 % 10 % 11 % 

   TOC  (mg/l) 4 % 1 % 4 % 

   DQO  (mg/l) 13 % 7 % 9 % 

   MES  (mg/l) 100 % 100 % 100 % 

  NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 9 % 5 % 3 % 

 NTINORGÀNIC (mg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU NO EFECTIU 

 PT (mg/l) 19 % 9 % NO EFECTIU 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU NO EFECTIU 

 Cr (μg/l) 23 % 9 % NO EFECTIU 

 Cu (μg/l) 16 % NO EFECTIU NO EFECTIU 

 Ni (μg/l) 8 % 1 % NO EFECTIU 

 Zn (μg/l) 39 % 72 % NO EFECTIU 

 

Taula 8.2-2 Simulació de l’efectivitat de UF en sobrenedant del softening 

(Font : informes laboratori annex nº 3 i 4; elaboració pròpia) 
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8.2.3. Comparativa resultats 

Com a resum de l’assaig de la filtració sobre els processo del físic químic i del softening i 

com a simulació de resultats, tenint en compte que la UF serà més efectiva, considerem els 

rendiments de la taula 8.2-3. 

 

 FÍSIC-QUÍMIC SOFTENING 

MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 2 % 11 % 

   TOC  (mg/l) 3 % 4 % 

   DQO  (mg/l) 4 % 9 % 

   MES  (mg/l) 100 % 100 % 

NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 9 % 3 % 

 NTING (mg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU 

 PT (mg/l) 59 % NO EFECTIU 

AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU 

 Cr (μg/l) 41 % NO EFECTIU 

 Cu (μg/l) 22 % NO EFECTIU 

 Ni (μg/l) NO EFECTIU NO EFECTIU 

 Zn (μg/l) 6 % NO EFECTIU 

 

Taula 8.2-3 Comparativa efectivitat UF en sobrenedant de físic – químic i softening 

(Font : informes laboratori annex nº 3 i 4; elaboració pròpia) 

8.3. Etapa 3. Nanofiltració 

La tercera etapa de tractament serà la que eliminarà els contaminants encara presents en 

l’aigua provinent de la UF fins als límits exigits en la BREF. La nanofiltració consisteix en un 

filtrat amb pas fins a 0,001 µm. 

Aquesta etapa no més pot ser assajada en planta pilot i per tant, segons  estimem els 

valors d’eliminació de la taula 8.3-1. 
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 AIGUA PROCEDENT DE FÍSIC-QUÍMIC AIGUA PROCEDENT DE SOFTENING 

MATÈRIA ORGÀNICA i MES 

   DBO5 (mg/l) 100 % 100 % 

   TOC  (mg/l) 95 % 95 % 

   DQO  (mg/l) 90 % 90 % 

   MES  (mg/l) 100 % 100 % 

NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 90 % 90 % 

 NTING (mg/l) 90 % 90 % 

 PT (mg/l) 100 % 100 % 

AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 90 % 90 % 

 Cr (μg/l) 90 % 90 % 

 Cu (μg/l) 90 % 90 % 

 Ni (μg/l) 90 % 90 % 

 Zn (μg/l) 90 % 90 % 

 

Taula 8.3-1 Estimació del rendiment nanofiltració 

(Font : informes laboratori annex nº 3 i 4; elaboració pròpia) 

 

Es considera que aquesta etapa generarà un rebuig aproximadament del 35% del total de 

volum tractat. Aquest rebuig estarà altament concentrat i requerirà d’un tractament posterior 

per rebaixar les concentracions dels agents contaminants.  

8.4. Etapa 4. Tractament rebuig nanofiltració  

Els contaminants (DBO5, MES, NTK, PT i gran part dels metalls) hauran estat abatuts en 

les etapes 1 i 2 (FQ/SFT i UF) i per tant eliminats del procés via fang. 

En canvi hi ha altres substàncies (TOC, part de la DQO, NTINORGÀNIC, AOX  i una part dels 

metalls) que bàsicament hauran estat eliminades en l’etapa 3 de nanofiltració i per tant tota 

aquesta contaminació es trobarà present en el rebuig d’aquest procés. 
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Es per això que es proposa aquesta etapa 4 de tractament consistent en la reducció 

d’aquests altres contaminants no eliminats via decantació i sortida del procés amb els 

fangs. 

El procés consisteix en un filtrat de dos passos i només es realitzarà amb el volum de 

rebuig que com hem indicat serà aproximadament un 35 % del volum tractat a la 

nanofiltració. 

8.5. Etapa 4.1. Adsorció amb carbó activat 

Estarà destinat a l’eliminació del: 

 TOC  reducció del 70 % 

 DQO  reducció del 40 % 

 AOX  reducció del 100 %  

 METALLS reducció del 50% 

Els percentatges indicats són orientatius per que cal fer diverses probes en laboratori amb 

diferents tipus de CA. 

8.6. Línia de fangs 

Els fangs generats en la primera etapa de tractament (físic - químic o softening) 

conjuntament amb el rebuig de la ultrafiltració hauran de ser tractats per tal de reduir el seu 

volum. Per això seran necessàries dues etapes consecutives: espessiment i deshidratació. 

Tant la producció de fangs com les concentracions d’entrada i de sortida són molt diferents 

si el procés s’ha iniciat amb un físic - químic com si s’ha iniciat amb un softening i podrà ser 

determinant per a la decisió d’escollir la línia de tractament definitiva. 
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9. Simulació teòrica del procés 

En base a les línies de tractament proposades en el capítol anterior s’han realitzat dues 

simulacions teòriques de funcionament diferents: amb físic - químic inicial i amb softening 

inicial. La comparació dels resultats de les dues simulacions ens permetrà tenir més 

elements de judici per determinar quina pot ser la millor alternativa. 

Per a realitzar aquestes simulacions s’han seguit les bases de disseny especificades en els 

capítols 4.3 i 4.4. 

9.1. Simulació línia de tractament basada en físic - químic 

Els rendiments esperats en les etapes de tractament d’aigua i de fangs, ja expressats en 

apartats anterior, són els estipulats a la taula 9.1-1. Aquests rendiments els aplicarem a 

l’aigua a tractar, segons la taula 9.1-2, i a partir d’aquests anem deduint cada balanç 

d’aigua, de fangs i de rebuig si s’escau. A l’annex nº 7-1 hi ha les taules de rendiment tant 

per les diferents etapes proposades pel tractament basat en el físic – químic. 
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 F-Q UF NF CA ZEOLITA 

MATÈRIA ORGÀNICA i MES   

   DBO5 (mg/l) 94 % 2 % 100 % - - 

   TOC  (mg/l) - 3 % 95 % 70 % - 

   DQO  (mg/l) 58 % 4 % 90 % 40 % - 

   MES  (mg/l) 92 % 100 % 100 % - - 

  NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 33 % 9 % 90 % - - 

 NTINORGÀNIC (mg/l) 26 % - 90 % - 25 % 

 PT (mg/l) 84 % 59 % 100 % - - 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 94 % - 90 % 100 % - 

 Cr (μg/l) 83 % 41 % 90 % 50 % - 

 Cu (μg/l) 12 % 22 % 90 % 50 % - 

 Ni (μg/l) - - 90 % 50 % - 

 Zn (μg/l) 83 % 6 % 90 % 50 % - 

RETENCIÓ DE SÒLIDS   

   ESPESSIMENT 95 % 

   DESHIDRATACIÓ 95 % 

RETENCIÓ CONTAMINACIÓ EN ELS FANGS 

   MATÈRIA ORGÀNICA i MES 95 % 

   NUTRIENTS 95 % 

   AOX 95 % 

   METALLS PESANTS 95 % 

CONCENTRACIÓ DELS FANGS 

   ESPESSITS 4 % 

   DESHIDRATTS 20 % 

 

Taula 9.1-1 Taula de rendiments d’eliminació de contaminants amb el físic – químic 

(Font : elaboració pròpia) 
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L’aigua a tractar pel sistema, segons hem definit a l’esquema de l’apartat 7 serà el conjunt 

de l’aigua procedent de la industria química més el retorn de l’aigua de la línia. 

W1 D1 D2 W2

AIGUA ENTRADA
AIGUA DE 

ESPESSIM.

AIGUA DE 

DESHIDRAT.

TOTAL AIGUA A 

TRACTAR

CABAL 28.800 1.345 143 30.287 m3/d

SÒLIDS 4.982 338 324 5.645 kg/d

SONCENTRACIÓ 173 251 2.275 186 mg/l

DBO5 81 90 805 85 mg/l

TOC 98 3 28 93 mg/l

DQO 258 175 1.568 260 mg/l

MES 173 273 2.465 188 mg/l

NTK 26 11 101 26 mg/l

NTINORGÀNIC 27 8 69 26 mg/l

PP 4 4 39 4 mg/l

AOX 10 11 99 10 mg/l

Cr 46 49 435 48 µg/l

Cu 34 12 105 33 µg/l

Ni 37 0 0 35 µg/l

Zn 519 509 4.554 538 µg/l

AIGUA A TRACTAR (Sim-FQ)

REFERÈNCIA

 

 

Taula 9.1-2 Balanç d’aigua i contaminants a tractar amb el físic – químic 

(Font :elaboració pròpia) 
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9.2. Eficiència de la línia de tractament basada en físic-químic 

Si tenim en compte que un dels objectius és l’establiment de una línia de tractament, ara 

procedim a analitzar l’eficiència final de cada alternativa. 

MATÈRIA ORGÀNICA + MSS

NUTRIENTS

AOX + METALLS PESANTS

PRODUCCIÓ FANGS DESHIDRATATS

DIÀRIA

SETMANAL

MENSUAL

CONCENTRACIONS 

AIGUA ENTRADA

CONCENTRACIONS 

AIGUA SORTIDA NF

CONCENTRACIONS 

REBUIG 

NANOFILTRACIÓ

CONCENTRACIONS 

REBUIG 

NANOFILTRACIÓ 

TRACTAT

CONCENTRACIONS 

REBUIG DILUIT AMB 

EL TOTAL DEL CABAL 

TRACTAT

LIMITACIONS

188 TnMS/mes

15 15 5 < 20 mg/l

TOC mg/l 98 7

DBO5 mg/l 81 0

284 170 60 30 - 100 mg/l

MSS mg/l 173 0

259 78 27 10 - 33 mg/l

DQO mg/l 258 17

42 42 15 5 - 25 mg/l

NTinorgànic mg/l 27 3

0 0 0 5 - 35 mg/l

NTK mg/l 26 3

1 1 0 0,5 - 3 mg/l

AOX mg/l 10 0,1

53 40 14 5 - 20 mg/l

PT mg/l 4 0,0

13 7 2 5 - 25 µg/l

Cu µg/l 34 4

2 0 0 0,2 - 1 mg/l

Cr µg/l 46 1

Zn µg/l 519 14

62 31 11 5 - 50 µg/l

Ni µg/l 37 6

20 - 300 µg/l

6,2

43

TnMS/d

TnMS/set 20 %

95 48 17 5 - 50 µg/l

30,8

216

938

m3/d

m3/set

m3/mes

232 116 41

 

 

Taula 9.2-1 Eficiència de la línia de tractament amb físic – químic 

(Font : elaboració pròpia; EIPPC http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_07_2016.pdf ) 

(verd: adequat per a reducció del contaminant, groc: parcialment adequat per a reducció del contaminant i 

vermell: no adequat per a reducció del contaminant) 
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9.3. Simulació línia de tractament basada en softening 

9.3.1. Rendiment de les etapes de tractament 

Els rendiments esperats en les etapes de tractament d’aigua i de fangs, són els següents: 

 SF UF NF CA ZEOLITA 

MATÈRIA ORGÀNICA i MES   

   DBO5 (mg/l) 94 % 11 % 100 % - - 

   TOC  (mg/l) - 4 % 95 % 70 % - 

   DQO  (mg/l) 47 % 9 % 90 % 40 % - 

   MES  (mg/l) 82 % 100 % 100 % - - 

  NUTRIENTS 

 NTK (mg/l) 50 % 3 % 90 % - - 

 NTINORGÀNIC (mg/l) 54 % 38 % 90 % - 25 % 

 PT (mg/l) 91 % - 100 % - - 

 AOX i METALLS PESANTS 

 AOX (mg/l) 94 % - 90 % 100 % - 

 Cr (μg/l) 53 % - 90 % 50 % - 

 Cu (μg/l) 94 % - 90 % 50 % - 

 Ni (μg/l) 56 % - 90 % 50 % - 

 Zn (μg/l) 99 % - 90 % 50 % - 

RETENCIÓ DE SÒLIDS   

   ESPESSIMENT 95 % 

   DESHIDRATACIÓ 95 % 

RETENCIÓ CONTAMINACIÓ EN ELS FANGS 

   MATÈRIA ORGÀNICA i MES 95 % 

   NUTRIENTS 95 % 

   AOX 95 % 

   METALLS PESANTS 95 % 

CONCENTRACIÓ DELS FANGS 

   ESPESSITS 10 % 

   DESHIDRATTS 40 % 

 

Taula 9.3-1 Taula de rendiments d’eliminació de contaminants amb el softening 

(Font: elaboració pròpia) 
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9.3.2. Aigua a tractar 

L’aigua a tractar serà el conjunt de l’aigua compost per l’aigua d’entrada més el retorn de 

l’aigua de la línia de fangs: 

W1 D1 D2 W2

AIGUA ENTRADA
AIGUA DE 

ESPESSIM.

AIGUA DE 

DESHIDRAT.

TOTAL AIGUA A 

TRACTAR

CABAL 28.800 1.459 724 30.983 m3/d

SÒLIDS 4.982 4.426 4.225 13.634 kg/d

SONCENTRACIÓ 173 3.034 5.834 440 mg/l

DBO5 81 83 160 83 mg/l

TOC 98 4 7 91 mg/l

DQO 258 139 266 253 mg/l

MES 173 2.426 4.670 384 mg/l

NTK 26 14 27 25 mg/l

NTINORGÀNIC 27 20 39 27 mg/l

PP 4 4 8 4 mg/l

AOX 10 10 20 10 mg/l

Cr 46 25 49 45 µg/l

Cu 34 35 66 35 µg/l

Ni 37 22 41 36 µg/l

Zn 519 561 1.074 534 µg/l

REFERÈNCIA

AIGUA A TRACTAR (Sim-SF)

 

 

Taula 9.3-2 Balanç d’aigua i contaminants a tractar amb el softening 

(Font: elaboració pròpia) 

A continuació veiem l’evolució de les concentracions de les substàncies contaminants en 

cada pas de les etapes de tractament. 
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9.4. Eficiència de la línia de tractament basada en softening 

Procedim a analitzar l’eficiència final de l’alternativa del softening. 

MATÈRIA ORGÀNICA + MSS

NUTRIENTS

AOX + METALLS PESANTS

PRODUCCIÓ FANGS DESHIDRATATS

DIÀRIA

SETMANAL

MENSUAL

CONCENTRACIONS 

AIGUA ENTRADA

CONCENTRACIONS 

AIGUA SORTIDA NF

CONCENTRACIONS 

REBUIG 

NANOFILTRACIÓ

CONCENTRACIONS 

REBUIG 

NANOFILTRACIÓ 

TRACTAT

CONCENTRACIONS 

REBUIG DILUIT AMB 

EL TOTAL DEL CABAL 

TRACTAT

LIMITACIONS

5 < 20 mg/l

TOC mg/l 98 7 256 77 27 10 - 33 mg/l

DBO5 mg/l 81 0 14 14

71 30 - 100 mg/l

MSS mg/l 173 0 0 0 0 5 - 35 mg/l

DQO mg/l 258 20 336 202

12 5 - 25 mg/l

NTinorgànic mg/l 27 1 21 16 6 5 - 20 mg/l

NTK mg/l 26 2 34 34

0 0,5 - 3 mg/l

AOX mg/l 10 0,1 2 0 0 0,2 - 1 mg/l

PT mg/l 4 0,0 1 1

10 5 - 25 µg/l

Cu µg/l 34 0 6 3 1 5 - 50 µg/l

Cr µg/l 46 3 59 29

%1.405 m3/set 562 TnMS/set

8 5 - 50 µg/l

Zn µg/l 519 1 15 7 3 20 - 300 µg/l

Ni µg/l 37 3 44 22

6.105 m3/mes 2.442 TnMS/mes

200,7 m3/d 80,3 TnMS/d

40

 

 

Taula 9.4-1 Eficiència de la línia de tractament amb softening 

(Font : elaboració pròpia; EIPPC http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CWW_Bref_07_2016.pdf ) 

(verd: adequat per a reducció del contaminant, groc: parcialment adequat per a reducció del contaminant i 

vermell: no adequat per a reducció del contaminant) 
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10. Dimensionament de les etapes de tractament 

10.1. Volums d’aigua per etapes 

Tot i que hem definit un cabal de disseny amb un marge màxim per a la definició del 

projecte, dimensionem els volums d’aigua que caldrà vehicular per cada etapa amb els 

supòsits del cabal actual amb un marge aproximat del 15% (1.000 m
3
/d) i el cabal de 

disseny (1.200 m
3
/h). Aquesta segona alternativa l’estudiem per a definir el procés robust 

en front a possibles puntes diàries que es puguin donar. 

Els volums d’aigua considerats a la taula 10.1-1 per al dimensionament són la suma del 

cabal de disseny de les aigües depurades procedents de la industria més els retorns de la 

línia de fangs (espessiment i deshidratació). 

1.000 1.200 1.000 1.200 m3/h

24.000 28.800 24.000 28.800 m3/d

ESPESSIMENT D1 1.115 1.345 1.210 1.459 m3/d

DESHIDRATACIÓ D2 119 143 603 724 m3/d

W2 25.234 30.287 25.813 30.983 m3/d

APORTACIONS 

INTERNES

VOLUM AIGUA INDUSTRIAL A TRACTAR

VOLUM D'AIGUA A TRACTAR

SOFTENINGFÍSIC-QUÍMIC

W1VOLUM AIGUA INDUSTRIAL A TRACTAR

PROCÉS

 

 

Taula 10.1-1 Volums totals d’aigua a tractar 

(Font : elaboració pròpia) 
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A la taula 10.1-2 veiem el volum diari de la línia d’aigua per a totes les etapes. S’ha 

considerat un rebuig del 5% per la UF i del 35% per la NF. 

 

CH1 3 3 98 118 m3/d

W3 25.236 30.290 25.911 31.101 m3/d

S1 379 455 1.041 1.249 m3/d

W4 24.857 29.835 24.870 29.851 m3/d

W4 24.857 29.835 24.870 29.851 m3/d

R1 869 1.050 869 1.050 m3/d

W5 23.988 28.785 24.001 28.801 m3/d

W5 23.988 28.785 24.001 28.801 m3/d

R2 8.395 10.080 8.394 10.080 m3/d

W6 15.593 18.705 15.607 18.721 m3/d

R3 8.395 10.080 8.394 10.080 m3/d

R4 8.395 10.080 8.394 10.080 m3/d

FÍSIC-QUÍMIC SOFTENING

ULTRAFILTRACIÓ

NANOFILTRACIÓ

TRACTAMENT REBUIG NF

ENTRADA A ETAPA 1

SORTIDA DE FANG

SORTIDA AIGUA TRACTADA

TRACTAMENT REBUIG, FASE 1

TRACTAMENT REBUIG, FASE 2

REBUIG NF

SORTIDA AIGUA TRACTADA

ETAPA 3

ETAPA 4

REBUIG UF

SORTIDA AIGUA TRACTADA

ENTRADA A ETAPA 3

ETAPA 2

ENTRADA A ETAPA 2

ETAPA 1

APORTACIÓ COAGULANT

CABALS DE LA LÍNIA D'AIGUA

 

 

Taula 10.1-2 Volums diaris totals d’aigua a tractar per etapes 

(Font : elaboració pròpia) 

Pel que fa als cabals de la línia de la línia de fangs de la taula 10.1-3, per a l’espessiment 

s’han expressat en m
3
/setmana per tractar-se d’una operació que no s’ha previst de 

realitzar a diari.  

S1 379 455 1.041 1.249 m3/d

R1 869 1.050 869 1.050 m3/d

S2 1.249 1.505 1.910 2.299 m3/d

S3 134 161 701 841 m3/d

D1 1.115 1.345 1.210 1.459 m3/d

CH2 75 90 490 589 m3/set

S4 1.011 1.214 5.394 6.475 m3/set

S5 180 216 1.170 1.405 m3/set

D2 832 999 4.224 5.070 m3/set

DESHIDRATACIÓ DE FANGS

CABALS DE LA LÍNIA DE FANGS

ENTRADA FANG A DESHIDRATACIÓ

SORTIDA DE FANG

SORTIDA DERENATGE

FÍSIC-QUÍMIC

FÍSIC-QUÍMIC

FANG FÍSIC-QUÍMIC / SOFTENING

REBUIG UF

SOFTENING

SORTIDA DE FANG

SORTIDA SOBRENEDANT

APORTACIÓ POLIELECTROLIT

SOFTENING

TOTAL VOLUM DE FANGS A ESPESSIMENT

ESPESSIMENT DE FANGS

 

 

Taula 10.1-3 Volums de la línia de fangs 

(Font : elaboració pròpia) 
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I a la taula 10.1-4 es detallen les necessitats d’aigua per a cada etapa del procés. 

- - 687 824 m3/set

35 42 23 27 m3/set

75 90 490 589 m3/set

110 132 1.200 1.440 m3/set

AIGUA PREPARACIÓ POLIELECTROLIT FLOCULANT

AIGUA PREPARACIÓ POLIELECTROLIT DESHIDRATACIÓ

TOTAL AIGUA NECESSÀRIA

PROCÉS FÍSIC-QUÍMIC SOFTENING

AIGUA NECESÀRIA EN PROCÉS

AIGUA PREPARACIÓ LLETADA DE CALÇ

 

 

Taula 10.1-4 Necessitats d’aigua 

(Font : elaboració pròpia) 

10.2. Contaminació 

Per al dimensionament dels contaminants i les seves concentracions s’han utilitzat les 

bases de disseny establertes en el capítol 4.4. En les taules 10.2-1,2,3 i 4 indiquem la 

concentració d’entrada de cada substància i la concentració requerida en la sortida, tenint 

en compte els límits que expressa la normativa Bref CWW. 

També exposem els rendiments necessaris per assolir aquesta qualitats d’aigua per a 

cadascuna de les substàncies. 



Pag. 64  Memòria 

 

mg/l

mg/l

%

mg/l

QUALITAT 1 mg/l

QUALITAT 2 mg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

mg/l

QUALITAT 1 mg/l

QUALITAT 2 mg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

mg/l

QUALITAT 1 mg/l

QUALITAT 2 mg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

75

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT

DBO5

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT
80

97

MATÈRIA ORGÀNICA i SÒLIDS

CARBONI ORGÀNIC TOTAL

DEMANDA QUÑIMICA D'OXIGEN

SÒLIDS EN SUSPENSIÓ

30

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT
61

88

MES

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA 173

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA
35

5

98

33

10

66

90

DQO

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA 258

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA
100

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT

TOC

DEMANDA BIOLÒGICA D'OXIGEN

81

20

 

 

Taula 10.2-1 Concentracions de contaminants orgànics i sòlids en suspensió 

(Font : elaboració pròpia) 

mg/l

QUALITAT 1 mg/l

QUALITAT 2 mg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

NITROGEN TOTAL

NTK

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA 26

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA
25

5

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT
4

81

NUTRIENTS

 

 

Taula 10.2-2 Concentracions de contaminants nutrients 

(Font : elaboració pròpia) 
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mg/l

QUALITAT 1 mg/l

QUALITAT 2 mg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

mg/l

QUALITAT 1 mg/l

QUALITAT 2 mg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

FÒSFOR TOTAL

PT

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA 4

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA
3

1

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT
25

88

NITROGEN INORGÀNIC

NTINORGÀNIC

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA 27

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA
20

5

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT
26

81

 

 

Taula 10.2-3 Concentracions de contaminants NT inorgànic i fòsfor 

(Font : elaboració pròpia) 

mg/l

QUALITAT 1 mg/l

QUALITAT 2 mg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

μg/l

QUALITAT 1 μg/l

QUALITAT 2 μg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

μg/l

QUALITAT 1 μg/l

QUALITAT 2 μg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

μg/l

QUALITAT 1 μg/l

QUALITAT 2 μg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

μg/l

QUALITAT 1 μg/l

QUALITAT 2 μg/l

QUALITAT 1 %

QUALITAT 2 %

519

300

20

42

96

89

NÍQUEL

Ni

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT
86

CROM

Cr

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA 46

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA
25

5

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT
46

85

ZINC

Zn

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA

37

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA

50

5

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT

-35

98

COURE

Cu

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA 34

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA
50

5

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT
-47

HALOGENURS i METALLS PESANTS

COMPOSTOS ORGÀNICS HALOGENATS

AOX

CONCENTRACIÓ AIGUA ENTRADA 10

CONCENTRACIÓ REQUERIDA AIGUA SORTIDA
1

0

RENDIMENT ELIMINACIÓ REQUERIT
90

 

 

Taula 10.2-4 Concentracions de contaminants halogenurs i metalls pesants 

(Font : elaboració pròpia) 
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10.3. Dimensionat dels elements de la línia d’aigua 

Els elements que determinen la línia d’aigua proposada són: 

 Homogeneïtzació 

 Coagulació 

 Floculació 

 Decantació 

Establim que el procés ha d’estar format per 2 línies obtenint una major flexibilitat tant de 

procés com de operativitat. Definim el temps de retenció de 5h i 4h (segons informes de 

laboratori annex nº 3 i 4) per tal de definir la resta de volums (taula 10.3-1) de cada una de 

les parts per al procés. 

m3

5,0 4,2 5,0 4,2 h

-

m3

m3

6,0 5,0 6,0 5,0 h

-

m3

m3

30,0 25,0 30,0 25,0 h

-

m3

m3

1,3 1,5 1,3 1,5 h

-

m3VOLUM UNITARI 200 200

VOLUM TOTAL 800 800

TEMPS DE RETENCIÓ HIDRÀULIC

NOMBRE DE LÍNIES 4 4

VOLUM UNITARI 125 125

DECNTADORS FÍSIC-QUÍMIC SOFTENING

VOLUM TOTAL 500 500

TEMPS DE RETENCIÓ HIDRÀULIC

NOMBRE DE LÍNIES 4 4

VOLUM UNITARI 25 25

FLOCULACIÓ FÍSIC-QUÍMIC SOFTENING

FÍSIC-QUÍMIC

VOLUM TOTAL 100 100

TEMPS DE RETENCIÓ HIDRÀULIC

NOMBRE DE LÍNIES 4 4

NOMBRE DE LÍNIES

VOLUM UNITARI

5.000 5.000

2 2

2.500 2.500

ELEMENTS DE LA LÍNIA D'AIGUA

HOMOGENEITZACIÓ FÍSIC-QUÍMIC SOFTENING

VOLUM TOTAL

TEMPS DE RETENCIÓ HIDRÀULIC

SOFTENINGCOAGULACIÓ

 

 

Taula 10.3-1 Dimensionat dels elements de la línia d’aigua 

(Font : elaboració pròpia; informes laboratori annex nº 3 i 4) 
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10.4. Dosificació de reactius i producció de fangs 

Definim els consums i les dosificacions de reactius necessàries per la línia d’aigua en base 

a les dues propostes d’estudi de línies de tractament, definides al capítol 7. A la taula 10.4-1 

indiquem per a cada cabal la dosificació i les necessitats diàries de producte. 

1.051 1.262 1.076 1.291 m3/h

ml FeCl3/l

2.523 3.029 l/d

g Ca(OH)2/l

49 59 Tn Ca(OH)2/d

ml/l

5.047 6.057 3.227 3.873 l/d

PROLAMIDA 3040LTIPUS FLOCULANT

DOSIFICACIÓ

NECESSITATS DIÀRIES

NECESSITATS DIÀRIES

DOSIFICACIÓ (SEGONS ASSAIGS)

NECESSITATS DIÀRIES

PROLAMIDA 3040L

0,20 0,125

DOSIFICACIÓ DE REACTIUS

PROCÉS FÍSIC-QUÍMIC SOFTENING

0,10

CLORUR FÈRRIC: FeCl3 (40%)

1,90

HIDRÒXID CÀLCIC Ca(OH)2TIPUS COAGULANT

CABAL DE TRACTAMENT

DOSIFICACIÓ (SEGONS ASSAIGS)

 

 

Taula 10.4-1 Necessitats de reactius diàries 

(Font : elaboració pròpia; informes laboratori annex nº 3 i 4) 

10.5. Tractament de fangs 

El tractament de fangs es divideix en dues etapes: l’espessiment i la deshidratació. La 

producció de fangs prevista per a la fase de precipitació química de cada una de les 

alternatives, i segons els volums indicats a l’apartat 10.1, els detallem a la taula 10.5-1.  

206 206 2.823 2.823 mg/l ; g/m
3

13,7 13,7 70,0 70,0 g/l ; kg/m
3

5.198 6.239 72.871 87.465 kg/d

379 455 1.041 1.249 m
3
/dVOLUM DE FANGS

PROCÉS FÍSIC-QUÍMIC SOFTENING

PRODUCCIÓ MATÈRIA SECA (SEGONS ASSAIGS)

CONCENTRACIÓ

PRODUCCIÓ DE FANGS

PRODUCCIÓ DE FANGS

 

 

Taula 10.5-1 Volum diari previst de producció de fangs 

(Font : elaboració pròpia; informes laboratori annex nº 3 i 4) 

Així doncs la producció de fangs deshidratats, depenent de cada hipòtesi de càlcul, la 

determinem a la taula 10.5-2, resultat del balanç de masses i volums generats en cada pas 

de les taules taula 10.5-3 i taula 10.5-4. 
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%

781 938 5.086 6.105 m3/mes

156 188 2.034 2.442 Tn/mes

9.371 11.252 61.031 73.259 m3/any

1.874 2.250 24.412 29.304 Tn/any

MENSUAL

ANUAL

CONCENTRACIÓ

PRODUCCIÓ FANGS DESHIDRATATS

PRODUCCIÓ FANGS 

DESHIDRATATS

20 40

 

 

Taula 10.5-2 Producció de fangs deshidratats 

(Font: elaboració pròpia) 

 

-

-

%

m

CONC. g/l ; kg/m
3

SÒLIDS 5.198 6.239 72.871 87.465 kg/dia

VOLUM 379 455 1.041 1.249 m
3

/dia

CONC. g/l ; kg/m
3

SÒLIDS 435 525 869 1.050 kg/dia

VOLUM 869 1.050 869 1.050 m
3

/dia

CONC. g/l ; kg/m
3

SÒLIDS 5.633 6.764 73.740 88.515 kg/dia

VOLUM 1.249 1.505 1.910 2.299 m
3

/dia

CONC. g/l ; kg/m
3

SÒLIDS 5.351 6.426 70.053 84.089 kg/dia

VOLUM 134 161 701 841 m
3

/dia

CONC. g/l ; kg/m
3

SÒLIDS 282 338 3.687 4.426 kg/dia

VOLUM 1.115 1.345 1.210 1.459 m
3

/dia

NOMBRE DE LÍNIES

ESPESIMENT PER 

GRAVETAT

TIPUS

RENDIMENT RETENCIÓ DE SÒLIDS

DIÀMETRE

ESPESSIMENT DE FANGS

S2

S3

D1

REBUIG UF

TOTAL FANGS A 

ESPESSIMENT

SORTIDA FANGS 

ESPESSITS

AIGUA SOBRANT

PROCÉS FÍSIC-QUÍMIC SOFTENING

FANGS FÍSIC-

QUÍMIC/SOFTENING
S1

R1

0,3 3,0

95,00

10,00

1,00

ESPESSIDOR GRAVITACIONAL 

CIRCULAR

2,00

ESPESSIDOR GRAVITACIONAL 

CIRCULAR

95,00

20,00

13,7

0,5

70,0

1,0

4,5 38,6

40,0 100,0

 

 

Taula 10.5-3 Espessiment de fangs 

(Font: elaboració pròpia) 
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DOSIF. kgPOLI/TnSS

CONC. 5 5 5 5 g/l; kg/m3

SÒLIDS 375 450 2.452 2.943 kg/set

VOLUM 75 90 490 589 m3/set

CONC. 37 37 91 91 g/l; kg/m3

SÒLIDS 37.834 45.430 492.824 591.566 kg/set

VOLUM 1.011 1.214 5.394 6.475 m3/set

CONC. g/l; kg/m3

SÒLIDS 35.942 43.158 468.183 561.987 kg/set

VOLUM 180 216 1.170 1.405 m3/set

CONC. 2 2 6 6 g/l; kg/m3

SÒLIDS 1.892 2.271 24.641 29.578 kg/set

VOLUM 832 999 4.224 5.070 m3/set

DESHIDRATACIÓ DE FANGS

POLIELECTROLIT 

DESHIDRATACIÓ
CH2

10

200

5

400

ENTRADA FANG A 

DESHIDRATACIÓ
S4

SORTIDA FANG 

DESHIDRATACIÓ
S5

AIGUA SOBRANT 

DESHIDRATACIÓ
D2

 

 

Taula 10.5-4 Deshidratació de fangs 

(Font: elaboració pròpia) 
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11. Estimacions econòmiques 

11.1. Cost de inversió (Capex) 

En aquest capítol fem una estimació del cost que pot representar la inversió total per a les 

dues opcions de la línia de tractament proposades. Seguint el dimensionament de l’apartat 

10.3 fem l’estimació econòmica detallada a l’annex nº 8. 

El cost total de la inversió per al cas de l’etapa amb físic –químic és de 32.151.902 €. 

El cost total de la inversió per al cas de l’etapa amb softening és de 36.209.524 €. 

Els imports totals de les dues opcions resumit per capítols el detallem a la taula 11.1-1. 

 

( €) FÍSIC - QUÍMIC SOFTENING 

   OBRA CIVIL 8.179.318 9.344.645 

   EQUIPS ELECTROMECÀNICS 19.483.749 22.310.639 

   ELECTRICITAT I CONTROL 1.774.290 1.839.740 

   ALTRES COSTS D'EXECUCIÓ 2.714.500 2.714.500 

 TOTAL COST EXECUCIÓ 32.151.902 36.209.524 

 

Taula 11.1-1 Cost de inversió (Capex) per capítols 

(Font: elaboració pròpia) 

11.2. Cost d’amortització 

Una vegada determinades les estimacions dels costos de les inversions (per als 2 cassos 

de línies de tractament), definim a la taula 11.2-1 el cost d’amortització i finançament 

(detallat a l’annex nº 9), el qual ens determinarà el cost unitari final. 

 

( €) FÍSIC - QUÍMIC SOFTENING 

PAGAMENT DE LA INVERSIÓ (25 ANYS) 2.122.025 2.389.829 

   COST ANUAL AMORTITZACIÓ 1.286.076 1.448.381 

   COST ANUAL INTERESSOS 835.949 941.448 
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PAGAMENT DE LA INVERSIÓ (30 ANYS) 1.902.321 2.142.397 

   COST ANUAL AMORTITZACIÓ 1.071.730 1.206.984 

   COST ANUAL INTERESSOS 830.591 935.413 

 

Taula 11.2-1 Cost d’amortització i finançament 

(Font: elaboració pròpia) 

Usem 2 horitzons temporals de càlcul de 25 i 30 anys, utilitzats a la normativa comptable 

habitual per aquest tipus de inversió. 

11.3. Cost anual d’operació (Opex) 

El cost d’operació (opex) el calculem per a les dues condicions de cabal: 24.000 m
3
/dia i 

28.800 m
3
/dia. Està composat per el cost fix i el variable en funció del volum d’aigua a 

tractar. A les taules 11.3-1 i 11.3-2 hi ha el resum dels costos detallats a l’annex nº 10. 

L’altre variable a tenir en compte per al càlcul és la línia de tractament i, per tant, també 

disposarem de dues alternatives per cada opció de cabal. 

LÍNIA TRACTAMENT AMB FÍSIC-

QUÍMIC

LÍNIA TRACTAMENT AMB 

SOFTENING

COST OPERACIÓ I MANTENIMENT 3.520.233 11.241.513
1.1.- COST FIXE 1.383.925 1.482.348
1.1. PERSONAL 362.950 362.950

1.2. ANALÍTIQUES 28.560 28.560

1.3. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 719.536 817.958

1.4. ENERGIA ELÈCTRICA (TERME POTÈNCIA) 141.504 141.504

1.5. DESPESES VÀRIES 45.696 45.696

1.6. CONCESSIÓ OCUPACIÓ TERRENY 85.680 85.680

1.2.- COST VARIABLE 2.136.308 9.759.165

2.1. GESTIÓ DE FANGS 896.538 6.812.399

2.2. ENERGIA ELÈCTRICA 715.190 733.072

2.3. REACTIUS 453.180 2.142.294

2.4. COST VARIABLE ACTIVITAT 71.400 71.400

ESTIMACIÓ DEL COST ANUAL OPERACIÓ (OPEX) per 24.000 m3/d

 

 

Taula 11.3-1 Cost d’operació amb cabal diari de 24.000 m
3
/d 

(Font: elaboració pròpia) 
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LÍNIA TRACTAMENT AMB FÍSIC-

QUÍMIC

LÍNIA TRACTAMENT AMB 

SOFTENING

COST OPERACIÓ I MANTENIMENT 3.945.143 13.198.095
1.1.- COST FIXE 1.383.925 1.482.348
1.1. PERSONAL 362.950 362.950

1.2. ANALÍTIQUES 28.560 28.560

1.3. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 719.536 817.958

1.4. ENERGIA ELÈCTRICA (TERME POTÈNCIA) 141.504 141.504

1.5. DESPESES VÀRIES 45.696 45.696

1.6. CONCESSIÓ OCUPACIÓ TERRENY 85.680 85.680

1.2.- COST VARIABLE 2.561.218 11.715.747

2.1. GESTIÓ DE FANGS 1.076.547 8.177.322

2.2. ENERGIA ELÈCTRICA 858.228 879.687

2.3. REACTIUS 555.043 2.587.338

2.4. COST VARIABLE ACTIVITAT 71.400 71.400

ESTIMACIÓ DEL COST ANUAL OPERACIÓ (OPEX) per 28.800 m3/d

 

 

Taula 11.3-2 Cost d’operació amb cabal diari de 28.800 m
3
/d 

(Font: elaboració pròpia) 

11.4. Costos totals 

Una vegada tenim definides les estimacions de cada un dels costos fem el càlcul de 

l’estimació del cost total per a les quatre opcions o alternatives d’estudi. A partir d’aquest 

totals per alternativa deduïm els cost unitari per m
3
 de cada una que serà la variable 

principal a decidir si el projecte d’estudi conjunt continua endavant en front l’alternativa de 

implantar solucions individuals. 

Detallem a les taules 11.4-1 fins a la 11.4-4 el cost total d’operació amb la variable de 

l’amortització i les dues alternatives estudiades: a 25 o 30 anys. 

 

( €) FÍSIC - QUÍMIC SOFTENING 

COST TOTAL D’OPERACIÓ 3.520.233 11.241.512 

COST AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (25 ANYS) 2.122.026 2.389.829 

COST TOTAL ANUAL 5.642.259 13.631.341 

 

Taula 11.4-1 Cost total amb cabal 24.000 m
3
/dia i inversió a 25 anys 

(Font: elaboració pròpia) 

 



Pag. 74  Memòria 

 

 

( €) FÍSIC - QUÍMIC SOFTENING 

COST TOTAL D’OPERACIÓ 3.520.233 11.241.513 

COST AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (25 ANYS) 1.902.321 2.142.396 

COST TOTAL ANUAL 5.422.554 13.383.909 

 

Taula 11.4-2 Cost  total amb cabal 24.000 m
3
/dia i inversió a 30 anys 

(Font: elaboració pròpia) 

 

( €) FÍSIC - QUÍMIC SOFTENING 

COST TOTAL D’OPERACIÓ 3.945.143 13.198.095 

COST AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (25 ANYS) 2.122.026 2.389.829 

COST TOTAL ANUAL 6.067.169 15.587.924 

 

Taula 11.4-3 Cost total amb cabal 28.800 m
3
/dia i inversió a 25 anys 

(Font: elaboració pròpia) 

 

( €) FÍSIC - QUÍMIC SOFTENING 

COST TOTAL D’OPERACIÓ 3.945.143 13.198.095 

COST AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (25 ANYS) 1.902.321 2.142.396 

COST TOTAL ANUAL 5.847.464 15.340.491 

 

Taula 11.4-2 Cost total amb cabal 28.800 m
3
/dia i inversió a 30 anys 

(Font: elaboració pròpia) 

 

11.5. Cost unitari 

La finalitat de l’estudi és la de trobar una possible solució per a fer un tractament conjunt en 

front de la possibilitat de la solució individual i avaluar la viabilitat tècnica com econòmica 

posterior. Per això ens és necessari fer una estimació del cost unitari total, suma del de 

inversió i operació. 
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El cost unitari de inversió el calculem amb el criteri únic de un horitzó a 25 anys i el cost 

unitari d’operació el calcularem amb el criteri únic més real de tractament de 24.000 m
3
/dia. 

El resultat és que la situació econòmicament més favorable és la de 

 

( €/m
3
) FÍSIC – QUÍMIC SOFTENING 

COST UNITARI D’OPERACIÓ 0,4019 1,2833 

COST AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (25 ANYS) 0,2422 0,2728 

COST TOTAL ANUAL 0,6441 1,5561 

 

Taula 11.5-1 Cost unitari amb cabal 24.000 m
3
/dia i inversió a 25 anys 

(Font: elaboració pròpia) 
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12. Pressupost 

El pressupost per a la realització del projecte té diversos capítols: 

 Cost de personal que realitza el projecte: 

Concepte Unitats (h) Cost unitari(€/h) Total (€) 

Enginyer sènior 484 47,00 22.748,00 

Oficial de primera 23 26,35 606,05 

COST TOTAL   23.354,05 

  

Taula 12-1 Cost de personal   (Font: elaboració pròpia) 

 Cost analític 

Concepte unitats Cost unitari(€/ut.) Total (€) 

Mostrejador 1 100,00 100,00 

Hores tècnic 6 40,00 240,00 

Jar test 1 12 75,00 900,00 

Filtrat 1 4 75,00 300,00 

Jar test 2 12 75,00 900,00 

Filtrat 2 4 75,00 300,00 

Carbó actiu 8 75,00 600,00 

Jar test 1 + filtrat + carbó 

actiu 
8 75,00 600,00 

Jar test 2 + filtrat + carbó 

actiu 
8 75,00 600,00 

Alcalinitat bicarbonat 22 19,48 428,45 

Alcalinitat carbonat 22 19,48 428,45 

Clorurs 13 35,00 455,00 

Conductivitat 22 13,28 292,05 

Crom total 22 62,50 1.375,00 

Coure 22 62,50 1.375,00 

Dbo 22 71,70 1.577,40 

Dqo 22 64,80 1.425,60 

Ortofosfats 14 36,25 507,50 

Sòlids en suspensió 25 29,28 731,88 

Molibdè 22 62,50 1.375,00 

Níquel 22 62,50 1.375,00 
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Nitrats 14 35,00 490,00 

Nitrits 14 35,00 490,00 

Nitrogen amoniacal 9 21,28 191,48 

Nitrogen total 21 72,00 1.512,00 

Ph 14 10,65 149,10 

Fòsfor total 22 43,20 950,40 

Sulfats 14 35,00 490,00 

Terbolesa 16 25,00 400,00 

Toc 22 82,08 1.805,65 

Zenc 22 62,50 1.375,00 

Olis i greixos 2 71,93 143,85 

Aox 22 87,50 1.925,00 

Tècnic laboratori 120 45,00 5.400,00 

COST TOTAL   27.608,80 

  

Taula 12-2 Cost de realització d’analítiques     (Font: elaboració pròpia) 

 Cost material: 

Concepte unitats Cost 

unitari(€/ut.) 

Total (€) 

Material oficina 1 150,00 150,00 

Cd 5 12,00 12,00 

COST TOTAL   162,00 

  

Taula 12-3 Cost dels materials     (Font: elaboració pròpia) 

 COST TOTAL: 

   (€) 

COST PERSONAL   23.354,05 

COST ANALÍTIC   27.608,80 

COST MATERIAL   162,00 

BASE IMPOSABLE   51.125,35 

IVA  (21%)  10.736,32 

COST TOTAL   61.861,67 

  

Taula 12-3 Cost total de realització del projecte(Font: elaboració pròpia) 
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13. Avaluació del impacte mediambiental a l’entorn 

13.1. Consideracions inicials 

En aquest estudi determinem les variacions ambientals dels diferents aspectes que 

afectaran a l’entorn, en cas que aquest projecte esdevingui una realitat. Les possibles 

afectacions en la realització del projecte són menyspreables al costat de les que pot tenir la 

seva realització final. 

Considerant el impacte ambiental com l’efecte que produeix una determinada activitat sobre 

el medi ambient, la qual té associats uns aspectes mediambientals, avaluarem el caràcter 

positiu / negatiu que podran tenir en la implantació. 

Compararem la situació actual de l’abocament de les aigües depurades respecte a la 

situació amb el compliment de la normativa del Bref CWW. 

13.2. Aspectes ambientals 

13.2.1. Situació actual 

L’abocament de les aigües depurades en el moment de fer aquest projecte es duen a 

terme en un punt d’abocament dins del mar mediterrani i fora de l’activitat del port de 

Tarragona (figura 3-1). Aquest punt seguirà sent el mateix. 

Prendrem la situació actual com a ‘blanc’ dels valor dels aspectes ambientals que 

intervenen en el projecte, entre ells, la caracterització de l’abocament actual determinada a 

l’apartat 4.4. La compararem amb la situació que comportarà el compliment del límit 

superior de la Bref CWW. 

13.2.2. Aspectes significatius del projecte 

Per aquest projecte considerem que degut a que la seva implantació haurà de ser en 

terrenys de la indústria química, el impacte que pot tenir a l’entorn és mínim per les 

característiques intrínseques del mateix. Així doncs, plantegem l’anàlisi de 2 aspectes 

principals que creiem significatius: 

 Emissions a l’aigua 

 Producció de residus 



Pag. 80  Memòria 

 

13.2.3. Quantificació dels aspectes 

Pel que fa a les emissions de l’aigua hem avaluat quina és la càrrega contaminant de les 

empreses (annex nº2) i per tant tenim quantificades les emissions del total de l’abocament 

actual al mar.  

 

 
 Situació 

actual 

Situació futura 

(compliment Bref CWW) 
diferència 

% 

DBO5 Tn / any 452 156 -296 -65% 

TOC Tn / any 811 257 -554 -68% 

DQO Tn / any 1.846 778 -1.068 -57% 

MES Tn / any 488 272 -216 -44% 

NTK Tn / any 216 194 -22 -10% 

NTINORGÀNIC Tn / any 66 66 - - 

PT Tn / any 37 23 -14 -38% 

AOX Tn / any 23 8 -15 -65% 

Cr Kg / any 377 194 -183 -48% 

Cu Kg / any 277 389 - - 

Ni Kg / any 290 389 - - 

Zn Kg / any 2.548 2334 -214 -8% 

    

Taula 13.2-1 Taula del balanç d’emissions de contaminants a l’aigua 

(Font: elaboració pròpia) 

 

 

Referent al impacte que pot tenir el projecte en quant a la producció de residus és evident 

que hi ha un augment (analitzat a l’apartat 10.4) però com es tracta de una emissió que 

anirà destinada a tractador o abocador controlat i que no incrementa significativament 

respecte a la situació actual,  considerem que té un impacte baix comparat amb el que pot 

tenir l’aigua. 
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Conclusions 

La més important conclusió després de mesos fent proves i assaigs per assolir els objectius 

d’aquesta fase de l’estudi, és que podem establir una línia de tractament la qual pot donar 

compliment a la nova normativa publicada d’obligat compliment per les empreses 

químiques de Tarragona. 

La solució proposada per l’estudi que ha resultat ser la més adient està formada per 

tractaments convencionals i que es troben comercialment al mercat (físic – químic amb 

clorur fèrric i posterior ultrafiltració i nanofiltració, amb tractament del seu rebuig). Aquesta 

solució (a priori) pot establir un nivell de costos de inversió i d’operació que pot encaixar a 

les expectatives de la indústria química, permetent-nos continuar analitzant i estudiant la 

viabilitat global de la proposta / estudi. 

És important tenir en compte que un projecte d’aquest abast e implicació ha de tenir les 

garanties de robustesa, capacitat i fiabilitat degut a les repercussions que pot tenir en cas 

que algun aspecte quedi per evidenciar. Les repercussions sobrepassen qualsevol cost 

d’estudi que s’hagi avaluat en la mesura inadequada o inexistent. 

Tenint en compte totes les conclusions anteriors, i tenint en compte aquesta possible 

viabilitat de la línia de tractament, la recomanació principal per aquest projecte és avançar 

en una segona fase: realitzar el pilotatge de la línia proposada. Aquest pilotatge haurà de 

confirmar els resultats de l’estudi envers als tractaments i els costos previstos, 

especialment en evidenciar durant aquest temps una variabilitat important en els 

paràmetres de l’aigua a tractar. 
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