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Resum 

Aquest Treball de Fi de Grau té com a objectiu l'estudi i disseny d'una planta industrial de 

tractament d'aigües mitjançant osmosi inversa. Els recursos hídrics aptes per atendre les 

necessitats humanes són escassos, però avui dia, aquesta qüestió es resol aplicant 

diverses tècniques d'enginyeria, capaces de transformar aigües de diferents orígens -i 

atenent en cada cas, al volum poblacional -, de no aptes a aptes per als requeriments 

humans.   

Per tractar aquesta qüestió, es planteja la solució amb el cas d'una planta industrial 

d'osmosi inversa per atendre les necessitats hídriques d'una població allotjada en un espai 

delimitat, en que l’aigua que s’extreu d’un pou no es apte pel consum humà.  

S'aporta una solució ajustada en costos programant automatismes per minimitzar els 

costos de gestió recurrents, que garanteixen l'aptitud de l'aigua resultant i el cabal 

necessari. Es presenten dos metodologies: transmetre els coneixements aplicats per 

l'empresa que aporta la solució, posant especial èmfasi al disseny, desenvolupament i 

construcció de la planta. I en segon lloc, una investigació teòrica i complementària a la 

solució empresarial, aprofundint en el coneixement en la transformació dels recursos 

hídrics.  

En el moment d'escriure aquestes línies, la planta està en procés de prova previ a la posta 

en servei. El treball conté un anàlisi d'alternatives, que ve a reforçar la solució empresarial. 

Les aportacions del treball es centren especialment en l'automatització i el control remot de 

la planta. La programació proposada en el treball garanteix que la planta sigui autoregulada 

i capaç de transmetre informació de l'estat de la planta remotament, així com que el 

programari sigui modificable.  

Actualment, hi ha multitud de solucions per transformar els recursos hídrics i atendre als 

requeriments de cada client. Estem en condicions d'automatitzar els processos de les 

plantes de depuració i permetre l'assistència i control remot per part de professionals, que 

permetran revisar en temps real el funcionament amb indicadors de control i gestió, 

garantint l'estalvi energètic optimitzant els consums. Addicionalment, aquesta planta és 

integrable en un sistema de depuració major, ja que amb el temps, els requeriments 

poblacions i l'aigua inicial variaran. 
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1. Origen. Per què aquest projecte? 

Durant uns mesos, he treballat en pràctiques a HMT compaginant-ho amb els meus estudis 

d’Enginyeria. Aquesta experiència m’ha servit per conèixer el funcionament d’aquesta 

empresa, que bàsicament gira sobre l’entorn de l’aprofitament de l’aigua, fabricant bombes i 

sistemes hidràulics per a processos industrials. D’aquesta manera, he entrat en un sector 

d’activitat focalitzat en la gestió i reutilització hidràulica, comprovant que hi ha una cadena 

de producció en la que hi participen empreses que desenvolupen activitats diverses 

centrades en:  

 a) La fabricació de components per a sistemes hidràulics i d’altres usos industrials. 

 b) El muntatge de sistemes hidràulics.  

 c) La instal·lació específica dels anteriors sistemes hidràulics, per a un concret 

 procés industrial. 

 d) Servei d’assistència postvenda i reparació dels sistemes hidràulics i les 

 instal·lacions. 

HMT fabrica bombes i fa el muntatge de sistemes hidràulics i té un extens catàleg de 

productes per atendre les necessitats dels seus clients, als qui assessora a l’hora d’obtenir 

recursos hidràulics.  

En la meva experiència professional contrastada amb la dels experts del sector que he 

conegut, he pogut comprovar tres coses: primerament, que les qualitats de l’aigua abans 

de ser tractada són molt diverses i amb propietats molt diferents. En segon lloc, que hi ha 

solucions de depuració dels recursos hidràulics molt diferents depenent de l’activitat de 

cada client i que cal trobar en cada projecte, una solució equilibrada entre cost econòmic, 

qualitat i refinament del recurs hidràulic processat. I en tercer lloc, que el tractament de 

depuració mitjançant membranes, és molt eficient per a la depuració dels recursos 

hidràulics, doncs aplicant un tipus concret de membrana de filtració, es pot obtenir un aigua 

depurada amb major o menor cost d’inversió, a mida de les necessitats de cada activitat 

empresarial. 
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La idea inicial que em van proposar va ser projectar una planta d’osmosi inversa (a partir 

d’ara OI) transportable i mòbil, per fer proves pilot i que el client pogués veure el producte 

resultant, de manera que la meva aportació es centrava en resoldre aquestes tres 

funcionalitats. La idea era desenvolupar un projecte amb l’objectiu de construir una planta 

prototip per poder realitzar, de manera experimental, proves de rendiment i optimització de 

diferents sistemes de filtració (inicialment un filtre de sorra, ultrafiltració i OI) per a diferents 

tipus d’aigües. 

Però posteriorment, fa uns mesos, HMT va realitzar una oferta d’una planta d’OI a un client 

i va ser acceptada. El Gerent em va proposar de realitzar el procés de disseny i construcció 

de la planta oferta, ja que una planta d’OI és un projecte molt escalable, i el projecte de la 

planta prototip inicial, va quedar en suspens temporal. 
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2. Plantejament del projecte 

A finals de l’any 2017, un dels nostres clients, concretament un càmping, va encarregar una 

planta per depurar els sulfats que contenien l’aigua d’un pou de la seva finca. Es tracta d’un 

càmping situat a l’Empordà ubicat en uns terrenys molt propers a la platja que disposa de 

diversos pous amb recursos hídrics subterranis que es volen reutilitzar per al consum 

humà. Per aconseguir-ho, cal corregir factors externs negatius com són els excessos de 

sulfats o la conductivitat, que anirà a més amb la posada en marxa de la planta i l’explotació 

eficient dels recursos. 

Al realitzar una analítica de l’aigua del pou, el resultat obtingut de la concentració de sulfats 

no era apte pel consum humà, on figuren els paràmetres de la normativa del Reial Decret 

140/2003. És aleshores quan l’encarregat decideix posar-se en contacte amb HMT per tal 

de cercar una solució. 

En definitiva, l’aigua inicial del pou és subterrània i no és potable a la vista dels valors físics 

o químics, bàsicament perquè excedeix el valor paramètric dels sulfats. 

L’aigua que es vol obtenir és aigua òptima per un ús mixt: consum humà, abastiment dels 

lavabos i dutxes i altres serveis que el càmping ofereix, com per exemple la piscina. Per 

tant, la normativa que s’aplicarà és la del Reial Decret 140/2003. L’aigua només serà 

considerada com a vàlida si compleix tots els valors paramètrics. 

2.1. Proposta de HMT 

El problema que impedeix que l’aigua extreta del pou pugui ser destinada pel consum humà 

són els sulfats (SO4). Aquests presenten un valor de 270 mg/L, quan el valor paramètric 

segons la normativa Reial Decret 140/2003 és de 250 mg/L (un 8% superior al valor límit 

premés). 
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Figura 2.1 - Esquema bàsic de la instal·lació de partida 

En la figura 2.1 s’observa un esquema de la instal·lació inicial que disposa el càmping. Es 

tracta d’una instal·lació molt senzilla en la qual tres bombes submergides dins del pou 

impulsen l’aigua fins a les instal·lacions del càmping. La canonada del pou a les 

instal·lacions és de llarga longitud, i en el seu moment es va donar com a vàlida la injecció 

de hipoclorit al principi de la canonada, degut a que es va determinar que el temps de 

l’aigua per arribar a les instal·lacions era suficient.    

HMT es va posar en contacte amb una empresa d’un àmbit més químic, amb la qual 

col·laboren sovint, per tal de rebre el suport en la vessant més físic-química, ja que HMT és 

l’empresa que s’encarrega de la part de construcció de la planta i la seva automatització. I 

posteriorment, la seva instal·lació en el lloc de destí.  

La primera opció es fer un tractament per intercanvi aniònic amb una resina específica per 

sulfats.  

El mecanisme de reacció que es duria a terme seria el següent: 

 

Figura 2.2 - Reacció química de la reacció per intercanvi aniònic 

El principi bàsic de l’intercanvi iònic és una unitat en la qual els ions d’una determinada 

espècie (clorurs) són desplaçats des d’un material d’intercanvi insoluble (resines) per ions 

de diferents espècies que es troben en l’aigua (sulfats).  
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En sistemes d’operació continua, el material d’intercanvi es posa en un llit filtrant (tipus filtre 

de sorres) i, l’aigua a tractar passa a través seu. L’aigua entra per la part superior del filtre i 

s’extreu per la part inferior sense els ions causants de la problemàtica. Quan la capacitat de 

la resina ha disminuït, es realitza una regeneració de les resines mitjançant àcid en el cas 

dels cations i bàsic en cas dels anions (sulfats). Per un altre costat, cal tenir en compte que 

l’aigua a tractar presenta certa duresa que podria entrar en competència amb l’eliminació 

de sulfats. Per la qual cosa s’hauria de realitzar un estovament de l’aigua per garantir 

l’eliminació de sulfats 

Al tractar-se d’aigua que es vol destinar pel consum humà, aquestes resines han de ser 

específiques per tal ús. A més del cost de substitució de les resines d’una manera 

periòdica, cada dos anys.  

Amb aquest sistema es tindria que tractar tot el cabal de l’aigua del pou, ja que la proposta 

es tractava d’un sistema descentralitzat. 

Pels inconvenients citats de les resines, s’ha cercat una altra alternativa. El que es proposa 

es tractar una part del cabal d’aquest pou i fer un blending (barreja de cabals) posterior en 

un dipòsit, a fi de mantenir la concentració dins dels límits paramètrics. 

La solució més òptima per aquest tipus d’aigua seria implementar la tecnologia per 

membranes, més concretament, la nanofiltració (NF), que elimina la majoria dels ions 

divalents. Això suposaria poder arribar a tractar tot el cabal sense necessitat de 

remineralitzar-lo, o només una part per tal de baixar els costos operatius, ja que es 

necessita una pressió elevada (6-8 bars), però no tant com la OI. 

Tot i ser una molt bona opció, es descarta aquest procés ja que el càmping, al estar situat a 

primera línia de mar, es preveu que la falca d’aigua salinitzada anirà entrant en el terreny i 

pujarà la conductivitat, superant el límit paramètric. Tal i com els hi està passant en els 

altres pous de la finca. A més, les previsions pel futur és unificar els cabals dels pous, per 

tal de satisfer la demanda d’aigua. 

Per aquests motius, el que s’acaba proposant és tractar una part del cabal amb la OI, a fi 

de mantenir els sulfats per sota del valor paramètric. I en un futur el valor dels sulfats i el de 

la conductivitat. 

Al tractar només una part del cabal, no seria necessari remineralitzar l’aigua del dipòsit. 
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Figura 2.3 - Esquema bàsic de la instal·lació proposada per HMT 

En la figura 2.3 es pot observar d’una manera molt esquematitzada el que es proposa. En 

un punt de la canonada de partida es realitzarà un bypass per desviar l’aigua cap a un 

dipòsit, on part d’aquesta aigua hi anirà directa i una altra part es tractarà en la planta d’OI, i 

posteriorment s’enviarà cap al dipòsit. 

En aquest dipòsit hi haurà un sistema de recirculació format per un bomba, per tal de 

recircular l’aigua del dipòsit, on s’aprofitarà per injectar el hipoclorit.  

Un grup de pressió format per dues bombes impulsarà l’aigua del dipòsit fins a les 

instal·lacions del càmping. 

En resum, la planta es dimensiona preveient per un costat, la possibilitat d’aprofitar uns 

recursos hidràulics inicials d’un pou de la finca que excedeix el valor dels sulfats i canalitzar-

los cap a la planta; i per un altra costat, que en un futur, s’uniran altres pous de la finca en 

aquest sistema de bombeig. A més, la salinitat dels recursos augmentarà amb la posada en 

marxa de la planta i l’explotació dels recursos.  

Aquesta última proposta és la que el client accepta.  
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2.2. Objectius i abast del projecte 

Amb aquest projecte pretenc aprofundir els meus coneixements en aquest sector. Aquesta 

aproximació té com a objectiu participar en el procés de disseny i construcció d’una 

planta industrial automatitzada per un client de l’empresa, per obtenir aigua potable i 

apte per al consum humà d’un gran nombre de persones, així com per altres usos, 

aprofitant l’existència dels recursos hidràulics que té al seu abast, en la seva finca, on hi ha 

diversos pous.  

El treball que s’ha realitzat pel client és el de desenvolupament d’una planta de manera 

que sigui el més autosuficient possible (mantenint-se dins dels límits econòmics acordats 

amb el client, els quals no s’inclouen en el projecte per temes de confidencialitat tant del 

client, com de l’empresa). Aquest és el principal desafiament del projecte. Es dissenyarà 

per tal que es pugui saber d’una manera fiable si la planta està produint de manera correcte 

segons el previst, i si és necessari realitzar una neteja, que aquesta sigui capaç de 

realitzar-la de manera autònoma. En el cas que es produeixi una incidència que no pugui 

solucionar la pròpia planta, haurà de ser capaç d’avisar a un operari (mitjançant un avís 

telemàtic). 

Per tal de dur a terme el projecte, s’han d’assolir uns coneixements previs centrats en el 

contingut. Així doncs, els objectius que s’estableixen per al projecte són els següents: 

 Aprofundir en el coneixement dels diferents sistemes de filtració.  

 Descobrir les diferents propietats i característiques de les membranes que s’usen 

en el filtratge. 

 Dissenyar la planta OI. 

 Desenvolupar un sistema d’automatització i control de la planta. 

 Identificar els indicadors de resultats més rellevants. 
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2.3. Implicació en el projecte 

La meva implicació estarà enfocada principalment en l’estructuració i el disseny de la 

planta, concebent-la de manera que es pugui automatitzar. Em basaré en el seu 

funcionament i el perquè de cada element. Així com dur a terme la posterior 

automatització de la planta (participant en el procés d’automatització del autòmat) i que 

es pugui controlar a través d’una pantalla tàctil i/o d’un dispositiu amb connexió a 

Internet. 

En definitiva, em centraré en les vessants electromecànica i en la programació de 

l’autòmat de control i els corresponents indicadors que assegurin el bon funcionament del 

sistema. També em centraré en l’estalvi d’energia per optimitzar l’eficiència 

energètica del sistema. 

2.4. Metodologia 

En aquest apartat es descriuen i organitzen les activitats a realitzar en aquest treball 

d’investigació i recerca, mitjançant el qual es vol fer una planta d’osmosi inversa 

automatitzada, que tracti aigua procedent d’un pou subterrani per al consum humà i altres 

usos. 

El propòsit del projecte és professional i està vinculat a l’experiència laboral adquirida. El 

motiu del projecte és investigar i aprofundir en la depuració d’aigües. Per aconseguir portar 

a terme aquest projecte, he buscat un projecte real, doncs l’empresa per la que treballo 

està desenvolupant precisament, aquesta planta industrial. 

Per al desenvolupament del projecte, dedicaré temps del meu treball en pràctiques, on 

investigaré i faré el seguiment de la planta projectada. Addicionalment i en la mateixa 

empresa, dedicaré hores fora de l’horari laboral, per poder completar el treball de recerca. 

Altrament, necessitaré hores d’investigació fora de l’empresa.  

Els coneixements que es pretenen adquirir en aquesta investigació són explorar en la tasca 

de depuració de l’aigua, assolir coneixements sobre les diferents maneres actuals de 

portar-ho a terme, centrant el treball en la planta que l’empresa portarà a terme. La font 

primària de informació procedeix de l’empresa i s’han consultat altres recursos bibliogràfics, 

per completar aquest treball. 

Un condicionant important ha estat que inicialment, l’objectiu del treball era una planta 
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depuradora d’aigua d’ultrafiltració i osmosi inversa transportable i modular, però finalment, 

l’empresa va aparcar aquest projecte i s’ha centrat el seu treball en una planta que 

transforma aigua subterrània en apte pel consum humà. A principis d’abril vaig reformular el 

projecte inicial. 

El tipus de investigació és d’exploració i descriptiu. D’exploració perquè tot i que hi ha un 

projecte real de planta a desenvolupar, s’han posat en qüestió diversos aspectes del 

projecte i s’han analitzat alternatives. Descriptiu perquè es detalla el funcionament, disseny i 

construcció de la planta. 

Les accions a portar a terme i la seva durada es reflecteixen en el diagrama de Gantt que 

figura a continuació. L’inici del projecte va ser el dia 6 de febrer i està previst d’entrega el 

dia 21 de juny.  

 

 

Figura 2.4 - Diagrama de Gantt de la planificació del projecte 
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3. Revisió de l’estat de l’art 

3.1. Recerca d’antecedents. Història 

3.1.1. Història de l’osmosi inversa 

Cronològicament, el fenomen de l’osmosi es va descobrir originalment a mitjans del Segle 

XVIII, quan un científic francès va observar que una membrana de veixiga de porc 

separava l’aigua d’altres elements. Durant pràcticament 200 anys no va deixar de ser una 

curiositat de laboratori. A mitjans del Segle XX, es va començar a investigar en la creació 

de membranes artificials i a proposar el sistema d’OI com a procés industrial i en plantes de 

depuració de l’aigua. 

L’OI serveix per depurar l’aigua per mitjà de la pressió a través de membranes 

semipermeables. Aquestes membranes estan allotjades en recipients a pressió, que poden 

ser de plàstic, de fibra de vidre o d’acer inoxidable. En l’actualitat, existeixen nombroses 

maquinàries que usen aquest sistema de purificació de l’aigua en l’àmbit domèstic i hi ha 

una creixent demanda per usar aquest sistema en processos industrials. 

3.2. Antecedents i revisió bibliogràfica 

Aquesta revisió documental i bibliogràfica ens ajuda a saber el que ja s’ha dit sobre aquesta 

àrea de coneixement en concret. Al final d’aquest projecte figura la relació de fonts 

investigades. 

3.2.1. El dret humà a l’aigua potable 

C. Angulo va elaborar l’any 2008, una monografia sobre el dret humà de l’aigua potable. 

Parteix de la realitat que l’abastiment d’aigua potable és insuficient i inadequat a molts llocs 

del nostre planeta i representa un problema constant sobre la salut de la població mundial.  

La dada que estima l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és força greu, doncs el 80% 

de totes les malalties i morts són causades per la manca d’aigua neta i sanejament 

adequat.  
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Segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), els rius 

conformen un mosaic hidrològic que s’estén en la superfície del planeta. Però també és cert 

que existeixen els aqüífers subterranis o/i pous, com és el cas que ens ocupa. S’estima 

que fins al 98% de les fonts d’aigua accessible són subterrànies i que proporcionen 

el 50% de l’aigua potable del mon, el 40% destinada per a la indústria i el 20% per a 

l’agricultura.  

Un altra dada rellevant que apareix al PNUMA és que l’aigua cobreix el 75% de la superfície 

terrestre, que el 97,5% és salada i només el 2,5% és dolça. Els casquets de gel i els 

glaciars contenen el 74% de l’aigua dolça del mon. El resta es troba en les a les 

profunditats de la a terra i només el 0,3% de l’aigua dolça es troba a rius i llacs.  

L’escassetat de l’aigua és un dels problemes més rellevants en el futur i per aquest motiu, 

és una necessitat optimitzar aquest recurs amb la incorporació de plantes que la reciclin i 

permetin la seva reutilització. L’aigua és un bé escàs i els pronòstics preveuen que 

s’agreujarà el seu accés. La conclusió d’aquest treball posa en evidència que l’aigua és un 

recurs essencial i indispensable pel ésser humà, l’autor configura amb el seu treball 

el dret d’accés a l’aigua, però sobre tot posa de relleu la necessitat de la seva bona 

gestió i reciclatge. 

El treball denuncia com a problema la mala gestió, a pesar de la seva escassetat. Les 

pèrdues a les xarxes, l’evaporació, l’erosió provocada per la desforestació, el canvi climàtic, 

els augments demogràfics són algunes de les externalitats negatives en la gestió de l’aigua 

i que cal posar solució. 

3.2.2. Recursos mundials d’aigua dolça i disponibilitat d’aigua en el mon 

Del treball de X. Carceller he capturat els següents gràfics pel seu interès, que 

coincideixen amb l’explicació de l’apartat anterior. Posen de manifest l’escassetat d’aigua 

dolça i el creixent. 
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Figura 3.1 - Gràfic dels recursos i la disponibilitat d’aigua dolça 

3.2.3. Introducció bàsica als tipus de processos per potabilitzar l’aigua 

Ramírez en el seu blog classifica de manera entenedora els tipus de tractament per 

potabilitzar l’aigua.  

En funció de les impureses a eliminar o tipus de contaminant, hi ha un tractament específic. 

- Sòlids gruixuts  Desbast.  

- Partícules col·loidals  Coagulació + floculació + decantació.  

- Sòlids en suspensió  Filtració 

- Matèria orgànica  Afinament amb carbó actiu.  

- Amoníac  Cloració.  

- Gèrmens patògens  Desinfecció.  

- Metalls no desitjats (Fe, Mn)  Precipitació per oxidació. 

- Sòlids dissolts  OI. 
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En funció de la qualitat del tractament i la intensitat: Físic (filtració ràpida o precloració), 

desinfecció o tractament químic (coagulació, floculació, decantació, filtració, afinament amb 

carbó actiu). 

La seqüència convencional en un procés simple de tractament es resumeixen en:  

1. Preoxidació i desinfecció inicial amb clor, ozó o permangat potàssic 

2. Coagulació.-Floculació amb sals d’alumini o de ferro o coagulació amb sal, sosa o 

carbonat sòdic 

3. Decantació 

4. Filtració amb sorra, mixt amb antracita, carbó en gra 

5. Desinfecció final amb cloro, cloramines, diòxid de cloro o ozó.  

3.2.4. L’excés de sulfats a l’aigua i solucions per al seu tractament 

L’empresa holandesa Lenntech de solucions integrals per al tractament de l’aigua, descriu 

l’efecte de sulfats en l’aigua. El sulfat (SO4) es troba en quasi totes les aigües minerals i és 

un dels principals constituents dissolts per la pluja.  

Un alta concentració de sulfat en aigua potable té un efecte laxant quan es combina amb 

calci i magnesi, els dos elements més comuns de la duresa de l’aigua. 

Les bactèries, que ataquen i redueixen els sulfats, fan que es formi sulfur de hidrogen 

gas (H2S).  

El nivell màxim de sulfat suggerit per l’OMS en les directrius per la qualitat de l’aigua 

potable, és de 500 mg/l, tot i que les directrius europees redueixen aquest indicador a 

250mg/l. 

Les persones que no estan acostumades a beure aigua amb excés de sulfats, poden 

experimentar diarrea i deshidratació. Els animals també són sensibles als alts nivells de 

sulfat.  

Respecte al sabor, quan l’aigua supera els 250 mg/l, aquest és amarg i pot ser 

desagradable. El sulfat en excés corrou les tuberes i especialment les de coure. 

Hi ha dos tipus de sistema de tractament per eliminar el sulfat de l’aigua potable: OI 

(solució que és l’objecte central d’aquest estudi) o intercanvi iònic. L’intercanvi iònic és el 

més estès per eliminar quantitats de sulfat d’aigua per subministres comercials, ramaders 
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i públics. És un procés on un element o producte químic és substitueix per un altra. 

L’estovament de l’aigua es realitza passant l’aigua dura inicial a través d’un tanc amb una 

resina especials saturada amb ions de clorur, generalment. 

Els minerals responsables de la duresa s’enganxen a la resina i el clorur es dissol en 

l’aigua. Aquest procés estova o/i separa els ions de calç (Ca) i magnesi (Mg). Hi ha 

diferents tipus de resines específiques i apropiades per cada cas.  

En un procés de tractament de sulfats ordinari, l’intercanvi iònic és una solució idònia. 

Però preveient la possibilitat que en un futur a mig termini i derivat de l’explotació creixent 

del pou, l’aigua inicial anirà sent més salada, es va optar per la instal·lació del sistema 

d’OI, descartant l’intercanvi iònic. 

3.2.5. Tractament de l’aigua salada amb el sistema d’osmosi inversa 

El treball de fi de carrera de l’enginyer químic J. Colomina consisteix en dissenyar una 

planta d’OI, però en aquest cas l’aigua inicial que tracta és salada. L’OI és un sistema apte 

pel tractament d’aigua salada i potencialment, el projecte que es prepara preveu que l’aigua 

inicial pugui tenir aquest origen. 

De la lectura d’aquest treball es desprèn que l’autor analitza diferents sistemes viables per 

dessalinitzar. En cita els següents per a la seva aplicació industrial: evaporació sobtada 

flash, destil·lació múltiple efecte, termocompressor de vapor, la compressió de vapor 

mecànica, l’electròlisi i finalment, l’osmosi inversa.  

Per què escull osmosi inversa? 

L'osmosi directa és un procés que succeeix en la naturalesa quan dues solucions, amb 

diferents concentracions, es posen en contacte una amb l'altra separades per una 

membrana semipermeable, hi ha una circulació natural de la solució menys concentrada a 

la solució més concentrada per igualar les concentracions finals. A la diferència d'altura que 

es genera entre les dues solucions se l'anomena pressió osmòtica. 

El procés d'OI consisteix a aplicar una pressió externa més gran que la pressió osmòtica 

entre les dues solucions per aconseguir la inversió del procés, és a dir, que existeixi 

circulació de la solució amb menys sals a la solució amb més sals. 

El sistema és recomanable per a plantes dessalinitzadores perquè encara que l'aigua no és 
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tan pura com l'obtinguda amb els processos de destil·lació, si és prou pura per complir amb 

els requisits necessaris per al seu consum. 

Aquest procés de dessalinització és un dels més utilitzats ja que el consum elèctric és 

menor que el dels processos de destil·lació. A més, l'energia utilitzada depèn de la 

concentració de l'aigua bruta. S'adapta fàcilment a les necessitats d'aigua producte de la  

zona i els costos d'inversió són significativament menors que en els processos de 

destil·lació. 

Alguns avantatges d'aquest procés són: 

 

 És un procés molt efectiu. En la creació d'aigua apta per al consum humà, el 

mètode de l'OI ha demostrat ser efectiva. Les plantes dessalinitzadores, quan són 

dissenyades correctament, són capaces de produir aigua de bona qualitat. 

 

 La font d'alimentació és el mar o l’oceà. L'aigua de mar pot servir com a font de 

recursos il·limitats, fins i tot suposant que tota l'aigua que es consumís a la terra 

provingués de la dessalinització. Això permetria que, fins i tot en èpoques de sequera, 

la població mundial tingués accés a l'aigua per a consum i per agricultura. 

 

 Pot eliminar les crisis derivades de la manca d'aigua. En moltes parts del món es 

produeixen crisi a causa de la sequera i, com aquesta aigua és de fàcil accés i en 

quantitat pràcticament il·limitada, la tecnologia podria utilitzar-se per pal·liar aquestes 

crisis. 

 

 Pot preservar els actuals recursos. S'ha de posar l'accent en preservar al màxim 

els recursos d'aigua dolça disponibles al planeta, ja que aquests són limitats. 

D'aquesta manera es podria reservar aquests recursos per situacions d'escassetat. 

 

 Les plantes es construeixen en llocs adequats. Les plantes dessalinitzadores es 

construeixen lluny de zones residencials, se situen en emplaçaments industrials per 

no exposar a la població a cap tipus de risc. A més, una única planta pot produir més 

de 500 milions de litres/dia apta per al consum humà, simplement canviant els 

mètodes d'obtenció actuals. 
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També té alguns inconvenients: 

 El procés és car. Actualment, la mitjana d'energia utilitzada per les plantes 

desalinitzadores és de 2kWh per produir 1 metre cúbic d'aigua. Això es tradueix 

aproximadament en un cost de 2USD, tot i que en realitat el cost es deriva de l'ús de 

combustibles fòssils utilitzats per generar la electricitat que requereix la planta. 

 

 Alts costos de construcció. El cost de construcció d'una d'aquestes plantes no és 

sempre assumible per part de certs països. És tal el cost, que en certes ocasions han 

estat les autoritats que han hagut de paralitzar el desenvolupament tecnològic a 

causa que no són capaços d'assumir el cost inicial de construcció. 

 

 Elevats costos energètics. Un dels principals problemes d'aquesta tècnica és la 

gran quantitat d'energia que consumeix. Ja que l’osmosi és un procés natural, el 

procés d'invertir-requereix gran quantitat d'energia. Aquells que s'oposen a aquesta 

tècnica expliquen que aquest tipus d’instal·lacions requereixen gran quantitat 

d'energia com per poder-se mantenir a llarg termini. 

 

 Gasos d'efecte hivernacle. A causa del procés de dessalinització, es poden 

produir gran quantitat de gasos que contribueixen a l'efecte hivernacle, la qual cosa 

pot empitjorar la qualitat de l'aire respirat. 

 

 L'impacte ecològic de la salmorra. La salmorra, producte de rebuig que es genera 

a partir del procés de dessalinització és altament contaminant. Consisteix en un líquid 

amb elevada quantitat de sals, i això pot provocar la mort a fauna i flora del medi on 

s'aboca. A més altres agents contaminants que intervenen en el procés són els 

productes químics utilitzats en la neteja, com el clor o els antiincrustants. 

Aquest darrer punt referit a la salmorra em va portar a investigar més sobre la salmorra 
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3.2.6. Problemàtica i solucions per la gestió i tractament de salmorra 

L’Institut Universitari de l’Aigua i les Ciències Ambientals de la Universitat d’Alacant 

és un centre focalitzat en la gestió dels recursos hídrics i tots les aspectes associats amb la 

gestió de l’aigua. Té un ampli equip de docents i investigadors centrats en la gestió de 

l’aigua i han desenvolupat estudis relatius al tractament d’aigües, la reutilització d’aigües 

residuals, la dessalinització d’aigües salobres i aigua del mar o els costos i administració de 

l’aigua. Un dels docents més reconeguts és Domingo Zarzo, llicenciat en ciències 

químiques per la Universitat d’Alacant i actual President de Asociación Española para la 

Desalación y Reutilización del Agua.  

Una de les qüestions que aborda és la problemàtica generada pel rebuig que genera el 

procés de dessalinització, que és conegut com a salmorra. Aquest rebuig és un concentrat 

de sals extretes de l’aigua, amb propietats molts diferents, però que és contaminant. 

Aquest estudi planteja diverses solucions per la gestió de la salmorra.  

El present projecte de planta industrial no aborda aquesta qüestió, però si que la tesi de D. 

Zarzo és un treball molt exhaustiu que el tracta i evidencia la rellevància d’aquesta 

externalitat negativa que genera un procés de depuració on l’aigua inicial conté aigua 

salada. 

Pel seu interès, el quadre següent que figura en la tesi doctoral de J. Garcia, aquest quadre 

representa l’espectre de salinitats, on destaca la salmorra (salmuera en castellà). 

 

Figura 3.2 - Taula de valors de salinitat en els diferents tipus d’aigua 
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3.2.7. Instal·lació d’osmosis inversa per a aigua salada de pou 

A la Comunitat Autònoma de València hi ha l’empresa Ingeniería Mediterranea del Agua, 

que a la seva web informa que ha realitzat nombrosos projectes per depurar aigua residual, 

industrial, urbana o salada. Aquesta empresa d’enginyeria mediambiental presta un servei 

semblant i té un ampli ventall de serveis de tractament de l’aigua. 

El passat mes de febrer ha començat la fabricació d’una dessaladora per a tractar aigua 

salada de pou. L’objectiu d’aquesta dessaladora serà el tractament de la salinitat de l’aigua 

amb l’objectiu d’obtenir un aigua d’alta puresa i lliure de components nocius. La planta no 

és únicament una planta d’OI. És de suma importància un correcte pretractament de l’aigua 

a tractar, amb l’objectiu de protegir les membranes d’OI. La planta està preparada per 

tractar 4.000 litres/hora d’un aigua inicial amb 4.500 Microsiemens, obtenint aigua de gran 

puresa amb un índex de salinitat de 100 Microsiemens. 

Per la configuració de les plantes que figuren a la seva web i en el catàleg, no hi ha 

processos complexes d’automatització com la que és objecte d’aquest projecte. 

Un aspecte destacable del seu catàleg és la possibilitat de dissenyar potabilitzadores 

alimentades amb energia solar. No és pròpiament l’objectiu del projecte, però la possibilitat 

de que funcioni amb varis panels solaris i bateries sembla una opció interessant.  

3.2.8. Identificació dels components més rellevants d’una planta d’osmosi 

inversa 

En un curt vídeo, l’empresa Pure Aqua identifica els diferents components de la planta. El 

sistema s’ha dissenyat per tractar aigua de pou amb un TDS aproximat de 2.000 ppm. 

Porta un dosificador químic per matar bactèries de l’aigua del pou, un filtre multimèdia 

de 23 centímetres de diàmetre per remoure les partícules abans de que l’aigua entri a la 

membrana i a la bomba de pressió d’OI. També porta un filtre de carbó actiu de 23 cm.  

de diàmetre per remoure l’olor, el sabor, de cloro, etc. Un mesclador d’aigua de 23 cm.  

per suavitzar l’aigua  i evitar que les membranes es deteriorin i finalment, l’OI, que és el cor 

del sistema. Dissenyat per tractar 4.500 litres d’aigua per dia. El sistema porta mesuradors 

de flux, de pressió, vàlvules controladores i un microprocessador.  
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3.2.9. Membranes d’osmosi inversa 

Desprès de la lectura de diferents fonts bibliogràfiques tècniques sobre les membranes, a 

continuació resumim la informació relacionada amb les membranes d’OI. 

El material és sintètic, semipermeable, és una barrera selectiva, que separa dos sistemes 

multicomponents en fase líquida (en el nostre cas, aigua), limitant el transport d’algunes 

espècies químiques. 

En el cas de l’OI, la pressió osmòtica fa possible la transferència de les dos fases líquides, 

que estan en contacte amb la membrana. 

Els trets més importants d’una membrana osmòtica són: 

 Un alt grau de permeabilitat a l’aigua 

 Un alt nivell de rebuig de ions (selectivitat) 

 Unes bones condicions d’estabilitat front a un ampli rang de pH, temperatura, 

agents químics i mecànics. 

Els materials que componen l’estructura de les membranes inclouen 2 tipus: els que 

inclouen polímers altament ordenats, amb l’acetat de cel·lulosa (AC) i els derivats de 

poliamides aromàtiques (PA). 

Dels diversos tipus de configuració de les membranes (tipus pla, tubulars, fibra buida i 

enrotllament en espiral), centrarem l’anàlisi en les darreres, per ser les que s’usen en el 

projecte. Les membranes d’enrotllament en espiral són les més usades degut a que són les 

més compactes i econòmiques. Encara que presenten una productivitat una mica més 

baixa que les de fibra buida, això queda àmpliament compensat amb les següents 

avantatges: 

- Són més resistents a embrutar-se 

- Permeten treballar amb aigües més carregades partícules 

- La seva efectivitat i facilitat de rentat 

- Un millor control de qualitat del procés de fabricació 

- Més econòmiques que les de fibra buida. 

Aquesta tipus de membrana es diu així perquè està formada per membranes planes 

enrotllades en espiral al voltant d’un tub central. 
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Figura 3.3 - Estructura d’una membrana d’osmosi en espiral 

Un paquet de membranes semipermeables s’enrotlla envoltant el tub central donant lloc a 

un cilindre com es mostra en les imatges de la figura 3.3. El rebuig d’aquest tipus de 

membrana sol estar entorn al 99.5% de les sals. 

Aquest sistema només es utilitzat en aplicacions de nanofiltració (NF) i osmosi inversa (OI), 

per què el líquid circula per un espai molt petit, el qual facilita l’obstrucció del sistema. Però 

d’aquesta manera, s’obté un permeat o fluid tractat de gran puresa. 

3.2.10. Anàlisi i simulació de tractament d’aigua per osmosi inversa 

La tesi doctoral de J. Garcia, en l’apartat dedicat a l’OI, aporta una informació de gran valor 

per aquest projecte, que incorporem així en aquest treball. 

En un procés d’OI hi ha tres fluids: l’aigua d’entrada original a ser tractada, l’aigua tractada, 

resultant final del tractament i l’aigua rebutjada del procés. 

Figura 3.4 - Esquema d’una membrana d’osmosi inversa en espiral 
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La tecnologia de l’OI es basa en el procés d’osmosi, fenomen natural que es produeix quan 

dues solucions amb diferents qualitats i concentracions, posades en contacte a través 

d’una membrana semipermeable, tendeixen a igualar-se les seves concentracions. Es crea 

un flux natural de l’aigua menys concentrada cap a la de major concentració, fins a trobar a 

un equilibri on hi ha igualtat de concentracions (pressió osmòtica). 

Quan es col·loquen dues solucions de diferent concentració en contacte a través d'una 

membrana semipermeable, l'equilibri s'obté quan s'arriba a un cert desnivell Δh, que 

correspon a la diferència de pressions osmòtiques entre les dues solucions. Aquest valor 

Δh és la pressió diferencial que impulsa l'aigua amb una menor concentració al pas a través 

de la membrana. Aquesta diferència de pressió està determinada per la quantitat total de 

sòlids dissolts al costat concentrat de la solució. Com més gran sigui la quantitat total de 

sòlids dissolts, més gran és la pressió osmòtica. Per determinar el valor de la pressió 

osmòtica es compta amb l'equació de Van't Hoff, l'expressió té la forma: 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Equació de Van’t Hoff 

Entenent el fenomen de l'osmosi, es descriu el procés d'OI com el flux d'aigua pura d'una 

solució de major concentració cap a una solució de menor concentració, a través d'una 

membrana semipermeable, gràcies a una pressió externa que supera la pressió osmòtica. 

3.2.11. Marc regulador aplicable als tractaments de sanejament de l’aigua 

El sanejament de les aigües és un procés clau en la nostra societat i el nostre país i està 

àmpliament regulat. La competència del sanejament recau en les entitats locals 

(Ajuntaments, Consells Comarcals, Conrsorcis o Mancomunitats. A més, a Catalunya, 

l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA), adscrita al Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és l’empresa pública encarregada de planificar 

i gestionar el cicle integral de l’aigua a Catalunya.  

Amb una visió integradora dels sistemes hidràulics, una de les competències de l’ACA, està 

relacionat amb la construcció i explotació de depuradores públiques i privades, fent complir 

la normativa vigent i de manera molt especial la Directiva marc de l’aigua. 
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La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, estableix el marc comunitari 

en l’àmbit de política d’aigües. Aquesta Directiva neix per la necessitat d’unificar les 

actuacions en matèria de gestió de l’aigua a la Unió Europea, incorporada a la normativa 

espanyola amb la Llei 62/2003, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 

A Catalunya, la normativa en matèria d’aigües és el Reial Decret Legislatiu 21/11/2003, en 

matèria de gestió d’aigües.  

3.2.12. Normativa que determina els criteris sanitaris de l’aigua apte pel 

consum humà 

La normativa que estableix els criteris sanitaris que han de complir les aigües de 

consum humà és el RD 140/2003, de 7 de febrer. El Ministerio Competent és el de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Aquest Real Decret també transposa una Directiva 

Europea, en aquest cas la Directiva 98/83/CE, de 3 de novembre, que segueix les 

indicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

La normativa actual estableix 4 grups de paràmetres: microbiològics, químics, indicadors i 

radioactivitat. Aquestes límits queden fixats en l’Annex 1 de l’esmentat Real Decreto i són 

els que figuren en l’Annex A. La utilitat d’aquesta informació és que indiquen els límits 

màxims que no es poden superar. 

3.3. Investigació de components de la planta 

3.3.1. Membranes de filtració 

Un dels objectius del treball és l’aprenentatge dels diferents tipus de membranes i de les 

funcions de cadascuna d’elles. Aquest pas és imprescindible per dur a terme la construcció 

d’una planta d’osmosi inversa de manera satisfactòria, ja que és un procés que incorpora 

membranes de filtració. 

Les membranes de filtració formen part d’un sistema que pretén eliminar les substàncies no 

desitjades que estiguin suspeses o dissoltes en un determinat líquid. S’utilitzen com a 

barrera, la qual només pot ser travessada per unes determinades substàncies d’unes 

certes mides. Això és degut a que aquestes membranes permeables contenen un conjunt 

de porus, que van determinats pel material i la forma que tenen. 
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Actualment, les membranes s’han convertit en una de les parts més importants de la 

tecnologia de separació de fluids, ja que a diferència d’altres sistemes que utilitzen forces 

centrífugues, evaporacions, etc. Les membranes tenen un funcionament més senzill i 

eficaç. Cal destacar que aquest mètode no requereix cap producte químic per funcionar (tot 

i que sí que s’utilitzen productes químics pel seu manteniment). 

Aplicacions 

El tractament a través de membranes és pot aplicar per múltiples aplicacions. Segons el 

tipus de membrana que s’utilitzi, s’obtindrà una puresa diferent, fet que la fa apte per una 

gran dimensió de funcions. 

A continuació es mostra un petit llistat de les múltiples aplicacions que tenen les 

membranes: 

 -Plantes de tractament d’aigües residuals. 

 -Plantes de dessalinització. 

-La indústria de productes làctics, tèxtil, alimentaria o farmacèutica. 

-Plantes de tractaments d’aigües de regadius i altres. 

 

Figura 3.6 - Planta dessalinitzadora del Llobregat 

Segons el material i la forma de la qual estigui formada la membrana, es tindran diferents 

grandàries de porus, i se’ls atribuiran diferents usos depenent de la quantitat d’impureses 

que siguin capaces de retenir. Els quatre processos en que es forma el permeat a partir de 

l’aigua són la osmosi inversa (OI), la nanofiltració (NF), la ultrafiltració (UF) i la microfiltració 

(MF). Cada tipus de procés ens indica la grandària dels porus, i aquest ens delimita quines 

substàncies podrà retenir. 
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Figura 3.7 - Processos segons les impureses que poden retenir 

Com es veu en la figura 3.7, la osmosi inversa és el tractament que permet eliminar més 

impureses, seguit de la nanofitració, la ultrafiltració i la microfiltració. Aquests quatre 

tractaments, tenen la capacitat d’eliminar els sòlids en suspensió i la majoria de bactèries.  

Sovint, aquests tractaments es combinen per tal de donar un millor rendiment, o 

simplement perquè és necessari, ja que si no les membranes s’obstruirien amb molta 

facilitat. Com és evident, en el cas de voler tractar aigua amb sòlids suspesos de grans 

dimensions, tot i que les membranes de OI retenen els sòlids, aquestes s’obstruirien amb 

molta freqüència i no farien la seva funció. Donant un rendiment pèssim o inclús nul. 

A continuació s’exposa amb més detall els dos sistemes de filtració que s’han proposat com 

alternativa al problema plantejat: 

 

Nanofiltració 

Les membranes de nanofiltració, amb uns porus de 0.005 a 0.001 μm han evolucionat molt 

amb el pas dels anys. Pot evitar el pas de virus, bactèries, sòlids suspesos i la major part 

dels ions multivalents que es trobin en el contaminant. 
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Bàsicament s’utilitza en tractaments d’aigües potables i diferents industries químiques per a 

l’eliminació de substàncies orgàniques, com ara colorants, ions multivalents i 

microcontaminants. També té aplicacions en el regadiu, com ara l’eliminació de pesticides, 

de metalls pesats, l’estovament de l’aigua i l’eliminació de nitrats. 

 

Osmosi inversa 

Els porus de les membranes d’osmosi inversa tenen una mida d’entre 0.002 a 0.0005 μm. 

L’osmosi es basa en l’equilibri entre dos fluids. Si dos d’aquests contenen diferents 

concentracions de sòlids i entren en contacte, es barrejaran fins que la concentració quedi 

de forma uniforme. Quan aquestes es separen per una membrana semipermeable, el fluid 

que contingui una menor concentració es mourà cap al fluid amb major concentració i al 

cap d’un temps, el nivell de l’aigua, serà major a un dels costats de la membrana, aquesta 

diferència de nivells és anomenada; pressió osmòtica. 

Si apliquem una pressió superior a la pressió osmòtica a la columna del fluid, obtindrem 

l’efecte contrari. Els fluids són pressionats a través de la membrana, mentre que els sòlids 

dissolts continuen a la mateixa columna. D’aquí sorgeix el nom de osmosi inversa. 

 

 

Figura 3.8 - Conjunt de tubs d’osmosi inversa 

Aquests processos normalment s’utilitzen en la preparació de l’aigua potable, com n’és molt 

conegut per exemple, el seu ús en la dessalinització de l’aigua de mar. Però també té altres 

usos, com ara; l’estovament de l’aigua, obtenir aigua processada o ultra pura a les 

indústries electròniques i eliminar la concentració de solvents moleculars per a l’ indústria 

alimentaria. 

Aquestes membranes són de fàcil obstrucció, per això, s’utilitzen diferents membranes 

prèvies a aquesta. 
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3.4. Estat de l’art 

Fins ara, la revisió bibliogràfica ha servit per adquirir coneixements explorant fonts de 

diferents orígens i autors que exposen enfocs i metodologies diverses, que ens serveixen 

per conèixer els avanços de coneixement científics en aquesta matèria a dia d’avui i que 

usem de base per elaborar el projecte de planta que ens proposem. Hem comprovat que 

en aquests moments, existeixen treballs sobre l’anàlisi i disseny de plantes que usen 

l’osmosi i l’automatització de la planta. 

En aquest últim punt és on es vol anar més enllà. Es vol desenvolupar una planta d’osmosi 

inversa d’un volum petit-mitjà d’àmbit industrial amb un grau més avançat 

d’automatització, essent una planta autoregulada i flexible, capaç de transmetre 

informació o l’estat dels elements i del funcionament de la planta (generar avisos, 

gràfiques de pH, gràfiques de consum, etc). També es vol controlar de manera remota 

(tant pel client com pel servei de manteniment) i que s’adapti a les necessitats del client 

(personalització en el dimensionament i en el sistema informàtic). 

També es tindrà en compte el consum d’energia de la planta, fet pel qual mitjançant la 

programació es buscarà un funcionament el més regular i constant possible, 

accelerant o disminuint de manera suau per no generar consums elevats, incorporant 

variadors de freqüència i un autòmat amb el codi de programació desenvolupat per la 

pròpia empresa. 
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4. Disseny de la planta 

4.1. Dimensionament 

Com ja s’ha explicat anteriorment, es va contractar a una altra empresa per rebre 

assessorament en la tria de les membranes i en el volum d’aigua de pou a tractar per tal de 

satisfer la demanda del client.  

El que ens van aconsellar va ser implementar unes membranes de poliamida per 

aconseguir un alt flux i una baixa pressió, amb uns nivells estàndards de rebuig.  

Tot i així, he volgut reforçar el meu estudi i corroborar amb el que ens proposen, realitzant 

un petit estudi de simulació per tal de determinar certs valors com el cabal a tractar o les 

pressions que s’haurien d’aplicar a les membranes, entre d’altres. 

La membrana proposada ha estat la Hydronautics ESPA2 MAX. En la fitxa tècnica que 

s’adjunta a l’Annex B, s’observa que les membranes tenen un 99,6% de rebuig de salts. Si 

el valor de la concentració de sulfats que ens mostra l’analítica, incorporada a l’Annex C, és 

de 270 mg/L, la concentració de sulfats del permeat generat seria menor que 1,08 mg/L. 

S’ha utilitzat aquest valor per tal de dimensionar el cabal d’aigua de pou a tractar. 

El consum d’aigua del càmping varia molt segons les èpoques de l’any i l’hora del dia. El 

valor amb el qual s’ha realitzat la simulació ha estat 100 m³/h, que és un valor més elevat 

que la mitjana en dies d’estiu. El càmping extrau una mitjana d’uns 40 m³/h durant les 

temporades altes d’activitat. 

A continuació es mostra un esquema de la instal·lació amb les dades i les incògnites que 

es volen determinar.  



Estudi, disseny i construcció d’una planta d’osmosi inversa  Pàg. 35 

 

 

Figura 4.1 - Esquema de la instal·lació 

Utilitzant un rendiment del 80% i aplicant balanços màssics, s’ha plantejat el següent 

sistema d’equacions: 

 

Figura 4.2 - Sistema d’equacions  

Imposant els valors coneguts tenim el següent: 

 

Figura 4.3 - Sistema d’equacions amb els valors imposats 
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Plantegem el sistema d’equacions matricials i resolem: 

 

Figura 4.4 - A la dreta el sistema d’equacions matricial plantejat. A l’esquerra el resultat obtingut 

 Segons el sistema plantejat, aproximadament 90,9 m³/h d’aigua del pou anirien 

directament al dipòsit on es realitzarà el blending. Els altres 9,1 m³/h es dirigirien a la planta, 

on es generarien 7,3 m³/h de permeat i 1,83 m³/h de rebuig. En el dipòsit entrarien un total 

de 98,17 m³/h. 

El rendiment total de la instal·lació és el següent: 

 

Figura 4.5 - Equació del rendiment global de la instal·lació 

Tot i imposar un rendiment del 80% en la planta, el rendiment global és molt elevat, ja que 

no s’ha de tractar un gran volum d’aigua de pou per reduir els sulfats. Tot i així, aquest és el 

mínim cabal a tractar, ja que s’ha imposat una concentració final de sulfats de 250 mg/L, 

que és el valor límit.  

Si es volgués mantenir una concentració de sulfats en el dipòsit de 200 mg/L els resultats 

que s’obtenen són els següents: 

 

Figura 4.6 - Resultats obtinguts extraient 100 m³/h del pou 
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En aquest cas el volum a tractar augmenta el triple. Tot i així, el volum d’aigua extret pel 

pou poques vegades arribarà als 100 m³/h. A més, aquest problema també es soluciona 

amb la idea d’automatitzar tot el sistema, ja que si en algun moment la planta no pot 

satisfer la demanda, tot hi produir el màxim, aquesta haurà generat permeat amb 

anterioritat o el generarà amb posterioritat. 

El resultat que s’obtindria si es volgués mantenir una concentració de sulfats en el dipòsit 

de 200 mg/L extraient 50 m³/h del pou seria: 

 

Figura 4.7 - Resultats obtinguts extraient 50 m³/h del pou 

El cabal a tractar seria la meitat que en el cas anterior, i el rendiment seguiria sent superior 

al 90%. 

Un cop obtingut el valor aproximat de cabal a tractar, s’ha realitzat una simulació de les 

membranes. S’ha descarregat el software de simulació IMSDesign de la pròpia pàgina web 

del fabricant. 

El primer que ens demana el programa és la qualitat d’aigua d’entrada. Els valors que s’han 

introduït són els de l’analítica. També ens demana el pH i la temperatura. Amb els valors 

introduïts salta una advertència d’ions fora de balanç en més d’un 10% de la concentració. 

No obstant, el programa ho soluciona al fer clic en un dels ions subratllats (en aquest cas el 

Cl). 



Pàg. 38  Memòria 

 

 

Figura 4.8 - Imatge de la finestra d’anàlisi de l’aplicació IMSDesig 

A continuació es planteja la part del disseny. S’introdueix la conversió, i el flux de permeat. 

El programa ja calcula automàticament el cabal d’alimentació i el cabal de rebuig. I 

s’especifica el sistema. En aquest està composat per dues etapes, cada una amb dos tubs 

de pressió. La primera etapa incorpora 4 elements per cada tub, mentre que la segona 

n’incorpora tres. 

En les següents figures s’observen els resultats de la simulació, el diagrama de flux i les 

qualitats de l’aigua del flux d’alimentació, el de permeat i els dels rebuig. 

Figura 4.9 - Imatge dels resultats obtinguts 
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Figura 4.10 - Imatge de la qualitat de l’aigua d’alimentació 

 

 

Figura 4.11 - Imatge de la qualitat de l’aigua del permeat 
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Figura 4.12 - Imatge de la qualitat de l’aigua del rebuig 1 

 

 

Figura 4.13 - Imatge de la qualitat de l’aigua del rebuig 2 
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Figura 4.14 - Diagrama de fluxos 

La concentració de sulfats en el flux de permeat és de 0,67 mg/L, menys que el valor 

aplicat en els càlculs (1,08 mg/L). I en el rebuig ha augmentat de manera considerable.  

La conductivitat també és un valor que disminueix notablement, com és d’esperar. Aquest 

paràmetre anirà agafant més importància amb el pas del temps. 

Aquesta simulació ha estat d’utilitat per corroborar les dades facilitades per l’empresa 

encarregada de subministrar les membranes. Sobretot dels paràmetres que ens són d’una 

major importància alhora de fabricar la planta, com ho són les pressions en les membranes 

i el flux a tractar. 

La planta que es vol fabricar està pensada per treballar dins d’un rang de cabal, produint 

segons la necessitat, però de manera constant. Així doncs, la planta serà capaç de produir 

fins a 20 m³/h, però poques vegades treballarà en aquest punt.  
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4.2. Estructura 

Per tal d’establir com s’estructuraria la planta, s’ha realitzat un diagrama de canonades i de 

instrumentació (Piping and Instrumentation Diagram – P&ID). 

Com aquest treball no deixa de ser un aprenentatge continu, la idea de fer un P&ID ha estat 

una manera molt gratificant d’aprenentatge, ja que al realitzar-lo, van anar sorgint nous 

dubtes i errors. Aquests van ser resolts pels diferents tècnics de l’empresa. 

Es va desenvolupar un primer P&ID a mà alçada i tot seguit es va dibuixar amb el 

SolidWorks. I sobre el SolidWorks es van anar implementant noves versions de millora. 

Gràcies als dubtes aclarits i als errors comesos i solucionats, considero que ha estat una 

fase molt important pel desenvolupament del meu projecte, i una manera molt clara 

d’esquematitzar els elements que formaran part de la planta. 

En la figura 4.15 es mostra el P&ID general de la planta, que també s’incorpora a l’Annex 

D. 

 

Figura 4.15 - P&ID de la planta d’osmosi 
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Com ja s’ha esmentat anteriorment, les membranes d’osmosi inversa tendeixen a 

obstaculitzar-se si no són utilitzades de forma correcte. Per tal d’augmentar la seva eficàcia 

i evitar obstruccions continues en les membranes, és imprescindible realitzar un 

pretractament de l’aigua.  

La planta s’estructurarà bàsicament en les membranes i un conjunt de sistemes de filtratge. 

Un d’aquest sistemes és un filtre de sorra i els dos altres són filtres de malla, amb uns 

porus més petits a mesura que s’aproximen al dipòsit d’entrada de la osmosi. 

4.2.1. Funcionament de la planta 

 Produint permeat 

L’equip s’inicia amb un comptador de cabal per tal de determinar el cabal total d’aigua que 

s’extrau del pou, i a continuació es separa en dos. Un d’ells es dirigirà directament al dipòsit 

de la instal·lació (on es farà el blending) i l’altre és el que es tractarà per tal d’aconseguir la 

qualitat d’aigua desitjada. Aquesta separació és durà a terme amb unes vàlvules 

reguladores de pressió, les quals regulen la pressió (en aquest cas aigües amunt) perquè 

es mantingui constant. 

El cabal d’aigua que es vol tractar es conduirà per uns filtres de sorra, per tal d’eliminar 

bona part dels sòlid en suspensió. I a continuació és filtrarà per un filtre metàl·lic en forma 

de Y. Aquest és un filtre de malles, la funció del qual és eliminar sòlids en suspensió i 

possibles granets de sorra que puguin perdre els filtres anteriors. 

Com a última fase del sistema de pretractament, l’aigua és farà passar per un filtre de 

cartutxos amb uns porus més petits. D’aquesta manera, ens assegurem que l’aigua 

destinada al dipòsit d’entrada de l’osmosi és aigua sense sòlids en suspensió i impureses 

que obstrueixin les membranes d’osmosi amb gran facilitat. 

La planta s’ha dissenyat amb dos dipòsits. Un d’entrada d’aigua prèviament filtrada, i l’altre 

és un d en el qual és dipositarà el permeat que les membranes vagin generant. Tots dos 

estaran connectats al circuit de canonades del rebuig. 

En la següent figura es mostra l’esquema de la planta quan està generant permeat: 
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Figura 4.16 - Esquema de funcionament quan la planta produeix permeat 

Una bomba impulsora d’altra pressió bombejarà aigua del dipòsit d’entrada i la conduirà fins 

a les membranes. El filtre de malla s’incorpora com a filtre de seguretat, per tal de que en 

cas que caigui algun objecte/sòlid en el dipòsit d’entrada, aquest no arribi a les membranes. 

La bomba d’alta pressió és l’encarregada de pressionar l’aigua contra les membranes, per 

tal de superar la pressió osmòtica, i així generar el permeat. 

L’osmosi inversa s’ha estructurat en dues etapes. Cada etapa consta de dos tubs de 

pressió. L’aigua provinent del dipòsit d’entrada es condueix cap a la primera etapa. On el 

concentrat que s’extrau es dirigeix a una segona etapa per tal d’augmentar el rendiment. En 

la primera etapa hi ha quatre elements per cada tub de pressió. Mentre que en la segona hi 

ha tres elements per cada tub. 

El permeat provinent de les membranes de cada circuit és conduirà cap al dipòsit de 

permeat. 
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Respecte el concentrat de les membranes, una part serà dirigit al dipòsit d’entrada, per tal 

de tornar-la a filtrar i d’aquesta manera, disminuir el rebuig de la planta. L’altra part del 

cabal de rebuig serà dirigit cap a la canonada de rebuig, connectat al sobreeixidor del 

dipòsit d’entrada.  

El dipòsit de permeat té una doble funció. La primera és per tal d’emmagatzemar una part 

d’aigua osmotitzada necessària per tal de realitzar una neteja de les membranes. L’altra 

utilitat és que ens permetrà obtenir informació sobre la qualitat de producció del permeat. 

En el cas que el permeat es trobi dins del interval establert pels indicadors que 

s’esmentaran més endavant, el permeat estarà apunt per ser enviat cap al dipòsit general 

de la instal·lació.  

Per fer-ho, s’impulsarà a través d’una altra bomba de menys pressió cap al dipòsit. 

 Neteges 

Un dels punts claus per tenir una alta eficiència en la producció de permeat és l’estat dels 

equips de filtratge. És imprescindible dur a terme rentats dels diferents sistemes de filtració. 

Si un filtre està molt saturat deixa de treballar dins del seu rang de màxima eficiència, 

baixant la seva producció i augmentant la pressió. En el cas de les membranes poden 

arribar a trencar-se. 

 Filtres de sorra 

Com s’ha comentat, el primer sistema de filtratge que ens trobem a la planta és el filtre de 

sorra. En incorporar dos filtres, s’ha realitzat la següent estructura: 
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Figura 4.17 - Esquema de funcionament quan es neteja el filtre de sorra 1 

El seu funcionament és molt senzill. En el moment que es vulgui realitzar una neteja de 

filtres, s’iniciarà primer la neteja d’un d’ells, en aquest cas el filtre 1.  

Com s’observa en la figura 4.17, l’aigua filtrada a través del filtre número 2 es fa circular de 

manera inversa pel filtre número 1, on és rebutjada. D’aquesta manera el que 

s’aconsegueix és utilitzar la pròpia aigua filtrada d’un filtre per netejar l’altre. 

Per realitzar una neteja en el filtre número 2, seria el mateix procediment però intercanviant 

les posicions de les vàlvules de contra-rentat. Tal i com s’observa en la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 - Esquema de funcionament quan es neteja el filtre de sorra 2 
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 Filtres de malles 

Per realitzar una neteja dels dos filtres de malles posteriors als filtres de sorra, s’haurà 

d’interrompre el cabal entrant d’aigua a la planta, i a continuació un operari procedirà de 

manera manual a netejar les membranes dels pertinents filtres. 

 Membranes OI 

En les membranes es realitzaran diferents tipus de neteges. A continuació s’expliquen 

cadascun d’ells: 

Esbandit de les membranes: En el moment en que l’equip aturi la producció de permeat, 

aquest realitzarà una neteja de les membranes de manera autònoma. A tal fi, la posició de 

la vàlvula motoritzada de tres vies canviarà per agafar aigua del dipòsit de permeat. Així 

doncs, es farà circular aigua osmotitzada per les membranes, de tal manera que les 

membranes quedin plenes d’aigua osmotitzada, i no d’aigua amb impureses com la 

provinent del dipòsit d’entrada, evitant així futures incrustacions. En la següent figura es 

mostra l’esquema de l’operació: 
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Figura 4.19 - Esquema de funcionament en el procés de neteja de les membranes 

Neteja amb producte químic: Amb el pas de l’aigua i del temps, les membranes van 

quedant obstaculitzades, presentant una major dificultat per generar permeat. Tot i haver 

realitzat el manteniment correcte pot ser necessari realitzar una neteja amb productes 

químics, com per exemple algun àcid (segons el tipus d’incrustacions/qualitat de l’aigua). 

Així doncs, s’ha dissenyat la planta per tal de realitzar aquests tipus de neteja. L’esquema 

és el següent: 
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Figura 4.20 - Esquema de funcionament en el procés de neteja amb un producte químic 

La bomba d’alta pressió aspirarà del dipòsit de permeat, on s’afegirà una quantitat de 

producte químic i es conduirà cap a les membranes. La diferència amb l’operació d’una 

neteja amb aigua osmotitzada és que el rebuig de les membranes es retornarà al dipòsit de 

permeat mitjançant una vàlvula manual. Així doncs es tindrà un circuit tancat, on es farà 

recircular l’aigua fins a la temperatura de treball imposada pel producte químic. En el cas 

d’un àcid aquesta temperatura pot ser d’uns 40 graus centígrads.  

Un cop es doni per acabat el procés de neteja, es buidarà el dipòsit de permeat i 

s’esbandirà per tal que no hi quedin restes del producte. S’ha de tenir en compte que 

segons el producte químic, aquest pot ser molt perjudicial pel medi ambient i s’haurà de 

tenir en compte la concentració d’aquest. Fins i tot pot ser necessari buidar-lo en bidons per 

tal de gestionar correctament el producte resultant. 
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4.3. Elements de control 

Un dels passos per tal d’aconseguir l’objectiu de realitzar una planta el més automatitzada 

possible és escollir quins elements de control formaran l’equip. Per elements de control 

s’entenen aquells actuadors que permeten canviar la configuració de l’equip, com per 

exemple una electrovàlvula. Com el pressupost no és il·limitat, s’han combinat elements 

d’accionament manual amb elements que es puguin automatitzar. Els elements de control 

que s’han inclòs en la planta són els següents: 

 

Figura 4.21 - Diagrama amb la numeració dels elements de control 

 

Posició Imatge Descripció Accionament 
Obertura 

regulable 

1 

 

Vàlvula de papallona. Manual Sí 
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2 

 

Vàlvula hidràulica de contra-

rentat de diafragma. 
Elèctric No 

3 

 

Vàlvula hidràulica de 

diafragma sostenidora de 

pressió. S’obre o es tanca 

regulant la pressió aigües 

amunt. 

Hidràulic Sí 

4 

 

Vàlvula de bola de 3 vies 

amb actuador elèctric. 
Elèctric No 

5 

 

Vàlvula manual de punxó. Manual Sí 

6 

 

Vàlvula de globus amb 

actuador elèctric. 
Elèctric Sí 

7 

 

Vàlvula manual de 3 vies. Manual No 

8 

 

Vàlvula de 2 vies amb 

actuador elèctric. 
Elèctric Sí/No 
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9 

 

Vàlvula de bola de 2 vies. 

Manual No 

10 

 

Vàlvula hidràulica 

sostenidora de pressió. Hidràulic Sí 

Figura 4.22 - Taula dels diferents tipus de vàlvules de la planta 

4.4. Elements de mesura 

Seguint amb l’objectiu d’automatitzar la planta, uns altres tipus d’instruments són els 

instruments de mesura. Aquests ens permeten saber l’estat de la planta i donen la 

informació necessària per a poder gestionar l’equip, i produir segons l’estipulat.  

En el disseny de la planta s’han inclòs cinc transmissors diferents, tal i com s’observa en la 

següent imatge: 

 

Figura 4.23 - Diagrama amb la numeració dels elements de mesura 
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 Transmissor de cabal (remarcat de color verd) 

Alhora de desenvolupar un equip de tractament d’aigua un aspecte molt important és el 

cabal que es vol tractar. En aquesta planta, s’han afegit quatre cabalímetres per tal de tenir 

informació del volum d’aigua que s’extrau dels pous, el volum d’aigua que va directament al 

dipòsit general (el dipòsit on es realitzarà el blending), el volum d’aigua que es tractarà i el 

volum de permeat que va a parar al dipòsit general.  

També s’han afegit quatre rotàmetres amb un transmissor de cabal. Dos rotàmetres s’han 

afegit en el circuit de permeat (un per cada etapa de la osmosi) i els altres dos en el circuit 

de rebuig de les membranes, per tal de saber el volum de concentrat que es reaprofitarà i el 

volum de concentrat que es rebutja. 

Realitzant operacions matemàtiques bàsiques, es pot obtenir el volum d’aigua que es 

rebutja en els filtres de sorra i el volum d’aigua que es rebutja en l’osmosi inversa, i el volum 

total d’aigua rebutjada per la planta. 

 Transmissors de pressió (remarcat de color groc) 

Els transmissors de pressió s’han utilitzar per rebre informació dels estats dels filtres de 

sorra i de les membranes d’osmosi inversa, però també per saber els nivells dels dipòsits 

d’entrada de la OI i del dipòsit de permeat. 

A la planta s’han incorporat vuit transmissors de pressió. Dos per controlar els nivells dels 

dipòsits, dos altres per comparar les pressions d’entrada i sortida dels filtres de sorra i 

quatre per comparar les pressions a les entrades i sortides dels tubs de membranes. 

Amb el transmissor de la sortida dels filtres de sorra també es pot obtenir informació dels 

filtres de malles. 

En definitiva, es realitzaran diferencials de pressió per saber si els filtres o les membranes 

estan bruts, i en el cas que ho estiguin, realitzar una neteja. S’explicaran en més detall en 

l’apartat d’automatització de la planta. 

 Transmissor de temperatura (remarcat de color lila) 

En el dipòsit de permeat s’ha incorporat un transmissor de temperatura. D’aquesta manera 

es podrà saber a quina temperatura està l’aigua del dipòsit, i si aquesta temperatura 

augmenta de manera considerada, ens indicarà que hi ha alguna cosa que no funciona 
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correctament. Una altra utilitat és quan es realitza una neteja amb algun producte químic el 

qual ha de treballar en una temperatura concreta.  

 Transmissor de pH (remarcat de color blau) 

S’han afegit dos transmissors de pH, un per cada dipòsit per rebre informació de l’aigua 

d’entrada i del permeat generat. 

 Transmissor de conductivitat (remarcat de color taronja) 

Per la mateixa raó que s’han afegit els transmissors de pH, s’han afegit els transmissors de 

conductivitat, un per cada dipòsit. 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 - A la dreta una sonda de conductivitat, a l’esquerra una sonda de pH 

4.5. Seleccions de les bombes 

En total s’han incorporat sis bombes en la planta. Dos bombes centrífugues 

multietapa verticals d’acer inoxidable, dos bombes recirculadores i dos bombes 

dosificadores. 

Les dos bombes indispensables pel funcionament de la planta són les bombes 

centrífugues verticals. S’ha optat per incorporar la mateixa bomba, però canviat 

el número de etapes, per augmentar la pressió. Distingirem entra la bomba 

d’alta pressió, situada just abans dels tubs de pressió de la osmosi, encarregada 

de dirigir l’aigua cap a les membranes amb la pressió de treball establerta.  I la 

bomba de baixa pressió, situada entre el dipòsit de permeat i el dipòsit de la 

instal·lació, que conduirà el permeat d’un dipòsit a l’altre. 

 

 

Figura 4.25 - Imatge d’una bomba 

centrífuga multietapa vertical 
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El punt de màxima eficiència del model seleccionat està centrat a 20 m³/h. Tot i així, el rang 

de treball d’alta eficiència és de 10 a 28 m³/h. Afegint més etapes s’obté una major pressió. 

La bomba d’alta pressió està constituïda per un total de 14 etapes, capaç d’impulsar l’aigua 

fins a 200 metres, és a dir, 20 bars de pressió.  

Per la bomba de baixa pressió no és necessita una pressió elevada. Per aquesta raó 

només tindrà una sola etapa.  

Cap de les dos bombes incorporarà variador ja que s’incorporarà apart en el quadre 

elèctric, i l’autòmat serà l’encarregat de controlar-lo.  

A continuació es mostren les corbes característiques d’aquestes dos bombes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 - Corba característica de la bomba centrífuga vertical 
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Respecte a les dos bombes recirculadores, s’han seleccionat el model més senzill i de 

menor recirculació de cabal. Les quals també es controlaran amb l’autòmat. 

Per tal d’evitar les incrustacions, s’han afegit dos bombes dosificadores. Les bombes 

seleccionades tenen un rang de dosificació de 0,0025 fins a 30 L hora i estaran controlades 

per l’autòmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 - A l’esquerra una imatge d’una bomba recirculadora i a la dreta d’una dosificadora 

4.6. Disseny de la bancada 

Un cop estructurada la planta es va iniciar la fase de disseny de la bancada, per tal de 

poder iniciar la fase de construcció. 

Després de realitzar un conjunt d’esbossos a mà alçada per tenir una idea inicial de la 

bancada, amb el programa de disseny SolidWorks es va dissenyar la bancada d’una 

grandària adient pel material que inicialment formarà l’equip, però també per una possible 

ampliació del nombre de tubs de pressió de l’osmosi inversa. 

Es va dissenyar de manera que tota la planta reposés en una sola bancada i que no 

presentés grans dificultat en el moment del seu transport a la instal·lació. En definitiva, que 

es pogués transportar amb un tràiler. 

Pel disseny de la bancada primer es van incloure aquells elements d’un major volum com 

els dipòsits, els filtres de sorra, el quadre elèctric i sobretot els tubs de pressió de les 

membranes. Aquests van marcar la longitud aproximada de la bancada.  
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Figura 4.28 - Disseny final de la bancada amb tres dimensions 

També es va tenir en compte que hi hagués espai suficient per poder canviar les 

membranes un cop instal·lada la planta, ja que s’han fet manteniments de plantes on s’ha 

tingut que desmuntar mitja planta per fer un canvi de membranes. 

En les imatges de la figura 4.28 s’observa el disseny final de la bancada en que s’incorpora 

punts de suport i la bancada del quadre elèctric. Aquest últim element es va afegir per 

situar el quadre elèctric en una alçada còmode per treballar. 
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5. Construcció 

Un cop realitzat el disseny de la bancada s’ha iniciat la fase de construcció de la planta, 

paral·lelament a l’automatització d’aquesta. 

La fase de construcció no és una fase complicada, però sí laboriosa ja que no es tracta 

d’un producte de fabricació en sèrie. És un producte fet a la mida de les necessitats del 

client. Això es tradueix a una fabricació més artesana, on l’operari encarregat d’aquesta 

fase de construcció ha realitzat aquesta etapa amb una sèrie d’indicacions, però també 

aplicant el seus coneixements, ja que dota d’una certa experiència en aquest sector.  

 

Figura 5.1 - Esquema del procés de construcció 

El primer pas ha estat la fabricació de la bancada amb retalls d’acer inoxidable, tot seguint 

els plànols realitzats amb el SolidWorks. 

Un cop soldada la bancada l’operari ha anat incorporant els diferents elements a la planta 

seguint les indicacions i l’esquema de la planta. I un cop fixats els elements, ha iniciat la 

fase d’assemblatge. 

Figura 5.2 - Imatge de la incorporació del sistema de filtrat de sorra 

En la fase d’assemblatge s’ha realitzat els diferents circuits de canonades per unir els 

components entra si. Les canonades del circuit de pretractament s’han realitzat de PVC de 

3’’, i les de les sortides dels dipòsits de PVC de 2’’. 
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Figura 5.3 - A l’esquerra el circuit de canonades del pretractament, a la dreta el de sortida del dipòsit  

Mentre que a la sortida de la bomba d’alta pressió el circuit és d’acer inoxidable de 2’’ degut 

a les altes pressions. El rebuig de les membranes també s’ha realitzat d’acer inoxidable, 

fins arribar a la vàlvula encarregada de regular la pressió dels tubs de l’osmosi inversa.  

 

 

Figura 5.4 - Imatges detallades de les canonades de la planta i d’alguns elements 
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El conductor de rebuig de la planta s’ha realitzat amb PVC de 3’’. Com es evident, sempre 

que ens ho permetés la pressió de l’aigua s’han realitzat els circuits de canonades amb 

PVC, degut a la diferència de cost amb l’acer inoxidable. 

Tant el circuit de permeat, el circuit de recirculació dels dos dipòsits que s’incorporen, com 

el circuit de sortida del dipòsit de permeat cap al dipòsit general s’ha realitzat de PVC de 2’’. 

L’última fase corresponent a la construcció realitzada pel mateix operari ha estat la fase 

relacionada amb l’automatització. En aquesta fase l’operari ha realitzat les connexions 

elèctriques i hidràuliques dels diferents sistemes de mesura i de control, deixant els cables 

correctament indicats segons el criteri establert, a punt per realitzar les connexions 

elèctriques en el quadre elèctric.  

  

 

Figura 5.5 - Imatges dels components de la planta 

Figura 5.6 - A l’esquerra els transductors de pressió, a la dreta imatge general de la planta 
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6. Automatització 

Un dels grans objectius del projecte és dotar a la planta d’una autonomia per tal que la 

planta sigui capaç de generar el permeat segons les necessitats del consum, que es 

pugui controlar remotament i que no sigui necessari la contractació de personal per 

tal de gestionar-la. 

La fase d’automatització s’ha tingut en compte des de la fase de disseny de la planta, 

incorporant els elements necessaris per dur a terme l’automatització i que ens permetin 

controlar la planta i rebre informació sobre el seu estat i/o qualitat de producció. Aquesta 

fase s’ha portat a terme paral·lelament amb la fase de construcció. 

6.1. Dispositiu i llenguatge de programació 

L’automatització s’ha dut a terme mitjançant un autòmat programable de OMRON i un 

conjunt de sis mòduls analògics. S’ha utilitzat el programa Cx-Programmer (inclòs dins del 

paquet de softwares de Omron Cx-One) que es basa en un llenguatge de programació 

anomenat Grafcet. Aquest llenguatge es basa en un conjunt d’instruccions lògiques i 

funcions, i la combinació entra elles.  

La idea de funcionament és molt simple. Segons l’estat de les variables d’entrades, 

l’autòmat generarà unes variables de sortida, ja sigui per modificar l’estat d’algun element 

de l’equip, generar algun avís, etc.  

6.2. Abast de l’automatització 

El procés d’automatització pretén dotar a la planta de les següents característiques: 

 Funcionament de la planta. 

 Regulació de la producció. 

 Control de paràmetres per la gestió del volum i qualitat de producció. 

 Estalvi energètic. 

 Control de la planta de manera remota. 

 Control de l’estat i generació d’alarmes/avisos. 

 Eficiència en la producció i en el rebuig. 

 Autosuficiència en la realització de les neteges bàsiques. 
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La idea es que la producció de la planta sigui constant i continguda. Es programarà per 

tal que produeixi segons el consum de les instal·lacions, és a dir, segons el nivell del dipòsit 

on es realitza el blending.  

L’autòmat controlarà el tant per cent de la barreja entre el permeat i l’aigua de pou. En 

quan el nivell del dipòsit baixi, es començarà a produir suaument. I poc a poc anirà 

accelerant la producció. No és una planta ON/OFF, és una planta amb accelerador. Poc 

a poc començarà la seva producció, i en cas que estigui entrant un tant per cent d’aigua 

molt elevat en el dipòsit, aquesta ho recuperarà per tal d’igualar-se en al percentatge 

establert. 

S’incorporen variadors de freqüència en les dos bombes centrífugues verticals per tal de 

reduir el consum d’ampers. No es vol una planta que s’engegui i s’aturi constantment, 

sense cap tipus de control i sempre produint al màxim. L’objectiu és una màquina regulada 

que produeixi de manera constant. D’aquesta manera s’aconseguirà un gran estalvi 

energètic.  

6.3. Senyals d’entrada 

Els senyals d’entrada poden ser entrades digitals (en que només són possibles dos 

valors. Activat-Desactivat (0 o 1)) o entrades analògiques (en que es rep un valor continu 

de intensitat o de tensió (en aquest cas en un rang de 4-20 mA o de 0-10V). 

Aquestes senyals ens donen la informació necessària per saber l’estat del sistema. A 

continuació es mostren tabulades els senyals d’entrada digitals que rebrà l’autòmat. 
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NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ ESPECIFICACIÓ ENTRADA 

BC-OI-03 Botonera bomba Buidat Bomba Buidat 0.00 

 
Fallo bomba Buidat   0.01 

BC-OI-00 Botonera bomba alta Bomba Alta 0.02 

 
Fallo bomba alta   0.03 

BC-OI-01 Botonera bomba recirculació entrada Recirculadora 0.04 

 
Fallo bomba recirculació entrada   0.05 

BC-OI-02 Botonera bomba recirculació permeat Recirculadora 0.06 

 
Fallo bomba recirculació permeat   0.07 

TC-F-00 Puls cabal  sortida filtres entrada Dip.   0.08 

TC-OI-00 Puls cabal permeat sortida planta   0.09 

TC-F-01 Puls cabal aigua pou sortida planta   0.10 

TC-F-02 Puls cabal aigua pou entrada planta   0.11 

BC-G-03 Puls cabal bomba recirculació dipòsit   1.00 

VP2-OI-02 Vàlvula 2W rebuig a desguàs (4-20 mA) ON=Oberta 1.01 

VE3-OI-00 Vàlvula 3W OI posició Treball ON=Treball 1.02 

VE3-OI-00 Vàlvula 3W OI posició Rentat ON=Rentat 1.03 

VE2-OI-00 Vàlvula 2W rebuig a dipòsit (recuperació) ON=Oberta 1.04 

BM-OI-00 Fallo Injectora Control pH ON=Fallo 1.05 

BM-OI-01 Fallo Injectora Antiescalant ON=Fallo 1.06 

 
Polsador de Reset N.O. 1.07 

 
Aturada EMERGENCIA N.C. 1.08 

BM-OI-02 Fallo Bomba Clor Relé/Externa 1.09 

FT-CLO-00 Sensor de fluxe portasondes clor Relé/Externa 1.10 

TN-DP-01 Boia de nivell dipòsit (sobrenivell) Relé/Externa 1.11 

Figura 6.1 - Taula dels senyals d’entrada digitals 
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Els senyals analògics d’entrada són els següents: 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ RANG 

TN-DP-00 Nivell dipòsit entrada 4-20 mA 

DP-OI-01 pH dipòsit entrada 4-20 mA 

TP-OI-00 Pressió sortida bomba alta 4-20 mA 

TC-OI-03 Rotàmetre rebuig 4-20 mA 

TC-OI-01 Rotàmetre Permeat 1 4-20 mA 

TC-OI-02 Rotàmetre Permeat 2 4-20 mA 

TP-F-00 Pressió entrada filtres 4-20 mA 

TP-F-01 Pressió sortida filtres 4-20 mA 

TN-OI-03 Nivell dipòsit Exterior (PR) Aillador (4-20 mA) 

TN-OI-02 Nivell dipòsit permeat 4-20 mA 

DP-OI-00 Conductivitat entrada 4-20 mA 

DP-OI-02 Conductivitat Sortida 4-20 mA 

DP-OI-03 pH Sortida 4-20 mA 

TT-OI-00 Temperatura permeat 4-20 mA 

TP-OI-01 Pressió Intermitja Tub OI-1 4-20 mA 

TP-OI-02 Pressió Intermitja Tub OI-2 4-20 mA 

T_CLO Lectura Clor (ISO) Aillador (4-20 mA) 

TC-OI-04 Rotàmetre Recirculació 4-20 mA 

TP-OI-03 Pressió Final Sortida OI 4-20 mA 

BC-OI-03 Analogia ampers bomba buidat 0-10V 

BC-OI-00 Analogia ampers bomba Alta 0-10V 

Figura 6.2 - Taula dels senyals d’entrada analògics 
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6.4. Senyals de sortida 

En el cas dels senyals de sortida també poden ser sortides digitals (per activar/desactivar 

un relé, un contactor,...) o sortides analògiques (per gestionar un variador de velocitat, 

vàlvules de control,...). 

A continuació es mostren tabulades els senyals de sortida digitals que tindrà l’autòmat: 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ ESPECIFICACIÓ ENTRADA 

BC-OI-03 Bomba centrifuga Buidat Marxa 100.00 

BC-OI-03 Bomba centrifuga Buidat Reset 100.01 

VH3-F-00 Vàlvula hidràulica 3W Neteja filtres ON/OFF 100.02 

VH3-F-01 Vàlvula hidràulica 3W Neteja Filtres ON/OFF 100.03 

      100.04 

BC-OI-00 Bomba centrífuga alta OI Marxa 100.05 

BC-OI-00 Bomba centrífuga alta OI Reset 100.06 

BC-OI-01 Bomba centrífuga recirculació entrada ON/OFF 100.07 

BC-OI-02 Bomba centrífuga recirculació permeat ON/OFF 101.00 

VE3-OI-00 Vàlvula elèctrica 3W entrada bomba alta ON/OFF 101.01 

VE2-OI-00 Vàlvula elèc. 2W Out Rebuig a recircular ON/OFF 101.02 

BM-OI_02 Marxa Bomba Clor ON/OFF 101.03 

EV-DP-00 Electrovàlvula omplir dipòsit aigua pou   101.04 

Figura 6.3 - Taula dels senyals de sortida digitals 

Els senyals de sortida analògics són els següents: 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓ RANG 

VP2-OI-01 Posició Vàlvula reguladora pressió rebuig 4-20 mA 

vP2-OI-02 Posició Vàlvula rebuig 4-20 mA 

BM-OI-00 Injectora control pH 4-20 mA 

BM-OI-01 Injectora antiescalant 4-20 mA 

BM-OI-02 Out  Regulació Clor  (ISO) 4-20 mA 

BC-OI-03 Velocitat Bomba Sortida Planta 0-10 V 

BC-OI-00 Velocitat Bomba Alta 0-10 V 

Figura 6.4 - Taula dels senyals de sortida analògics 
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6.5. Quadre elèctric 

Un cop definida la nomenclatura dels senyals d’entrada i de sortida que controlarà 

l’autòmat, i ja establerta l’estructura de la planta, s’ha iniciat la constitució del quadre 

elèctric de la planta. 

Un operari especialitzat en quadres elèctrics ha sigut l’encarregat de plantejar l’esquema i 

de fabricar-lo. En aquest procés no he tingut participació, tot i que sí he mostrat interès per 

aprendre els elements que constitueixen el quadre (autòmat, relés, variadors de freqüència, 

interruptors, etc.) i com està cablejat.   

  

. 

Figura 6.6 - Imatges de l’autòmat i els mòduls d’analogia implementats  

Figura 6.5 - Imatges del quadre elèctric vist tant de l’exterior, com del interior 
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6.6. Programes de l’autòmat 

Per gestionar el funcionament es programaran diferents aplicacions (programes) dins 

l’autòmat, i dins de cada programa s’organitzarà en seccions, i a cada secció hi haurà un 

conjunt de línies de programació. És molt important que es programi d’una forma ordenada, 

clara i seguint els mateixos criteris. Un sistema informàtic ben estructurat fa que sigui més 

ràpid i fàcil d’entendre. També s’ha de tenir en compte que potser s’han de realitzar 

modificacions o canvis després d’un període llarg de temps, per la qual cosa és molt 

important que sigui fàcil de comprendre el que està programat. També pot ser de gran 

ajuda alhora de trobar errors en la programació. 

Els diferents programes incorporats a l’autòmat són els següents: 

6.6.1. Analogia 

Dins d’aquest programa hi han programades les següents set seccions: 

 - Analogia_CPU 

 - Analogia_MAB_221 

- Analogia_MAD_IN 

- Analogia_MAD_OUT 

- HAIWELL 

- Lectures_Analogies 

- Resum_Lectures 

Les primeres cinc seccions de la llista configuren el canal d’analogia. La sisena transforma 

les entrades analògiques en valors que s’emmagatzemen dins d’un bit. També transforma 

aquests valors a senyals de sortides analògiques. 

Finalment s’incorpora un resum de les lectures analògiques. 

6.6.2. Bomba del pou 

L’autòmat gestionarà l’aigua d’entrada a la planta amb el control d’una electrovàlvula 

situada després del grup de pressió que extrau l’aigua del pou. En el moment que la planta 

necessiti cabal ja sigui per generar permeat o per realitzar una neteja i es compleixin les 

condicions de marxa, s’activarà un bit de petició d’aigua. 

Les condicions de marxa són els valors necessaris que uns certs bits han de complir per tal 

d’activar el bit de petició d’aigua. En aquest cas els valors dels bits han de ser els següents: 



Pàg. 68  Memòria 

 

 Aturada Ràpida: Desactivat 

 Marxa per nivell: Activat o bé Activa Neteja: Activat 

 Boia dipòsit d’entrada: Desactivat 

 Marxa Permear: Activat o bé Electrovàlvula Filtre Sorra 1: Activa o bé Electrovàlvula 

Filtre Sorra 2: Activa 

Els bits de Marxa per nivell i Activa Neteja escau en el tipus de necesssitat pel qual es 

necessita cabal. Amb el bit Boia dipòsit d’entrada es comprova que el dipòsit d’entrada no 

estigui ple. I el bit Aturada Ràpida és un bit de protecció que s’activa quan hi ha algún 

problema que impossibilta el funcionament de la planta. És un bit molt utilitzat en la 

programació d’aquesta planta. Les condicions que activen aquest bit són les següents: 

 Trencament Alta: Activat (Caigua de pressió sobtada. Per exemple: Ruptura tuberia) 

 Intensitat Bomba Alta pressió: Activat 

 Fallo tèrmic Bomba Alta pressió: Activat 

 Botonera Bomba Alta pressió: Desactivat (Botó del quadre de la planta) 

 Sobrepressió Microfiltres: Activat 

6.6.3. Filtres de sorra 

Per tal que la planta sàpiga quan es necessari dur a terme una neteja, es realitza una resta 

entre la pressió d’entrada (transmissor de pressió 1) i la pressió de sortida dels filtres de 

sorra (transmissor de pressió 2). 

 

Figura 6.7 - Diagrama detallat dels elements dels filtres de sorra 
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Aquest valor es compara amb el valor del diferencial de pressió establert pel fabricant a 

partir del qual es considera necessari realitzar una neteja. 

Si el valor del diferencial de pressió entre els dos transmissors supera el valor establert pel 

fabricant s’activarà una seqüència de neteja, tal i com s’ha explicat en l’apartat del 

funcionament de les neteges. L’autòmat donarà el senyal per canviar de posició 

l’electrovàlvula del filtre de sorra número 1. I passat el temps establert, intercanviarà la 

posició de les dos electrovàlvules, netejant el filtre número 2. Finalment restablirà la posició 

de la electrovàlvula del filtre número 2. 

També s’ha programat la possibilitat de realitzar la neteja en una hora concreta establerta 

per l’usuari o quan els filtres hagin filtrat un volum concret d’aigua. 

En aquesta secció també s’ha programat la sobrepressió dels microfiltres de la mateixa 

manera que els filtres de sorra, comparant diferencials de pressions. Degut a que són filtres 

de neteges manuals, l’autòmat no podrà realitzar la neteja de forma totalment autònoma, 

sinó que mostrarà l’avís de sobrepressió en els microfiltres i l’enviarà mitjançant un correu 

electrònic a la persona indicada, per tal que realitzi la neteja dels dos filtres. 

A l’Annex E s’adjunta el codi de programació d’aquest programa. 

6.6.4. Bomba sortida planta 

Aquest programa s’encarrega de gestionar la bomba de sortida que condueix el permeat 

des del dipòsit que conté el permeat fins al dipòsit de la instal·lació. Aquest programa 

s’organitza en les següents seccions: 

Condició de marxa 

La primera línia de programa comprova que els paràmetres de conductivitat i de pH en el 

dipòsit de permeat són els correctes. Si és així, s’activa el bit de Paràmetres OK. 

En la segona línia es fan les comprovacions necessàries per tal que s’activi el bit de Marxa 

Bomba Buidat. Les condicions que s’han de complir són les següents: 

 Botonera Bomba: Activat   

 Permís Pantalla: Activat 

 Paràmetres OK: Activat 

 Marxa Permeat: Activat 
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 Aturada Ràpida: Desactivat 

 Marxa per nivell: Activat* 

 Reset planta: Desactivat 

 Polsador Reset: Desactivat 

*Activat quan el nivell del dipòsit d’entrada té el volum d’aigua suficient per generar permeat 

per realitzar una neteja de membranes.  

Regulació 

Incorpora el codi que regula la velocitat de la bomba de sortida segons el nivell del dipòsit 

d’entrada. El nivell del dipòsit el dona el transductor de pressió nº7. S’ha implementat una 

funció escalar que regula la freqüència de la bomba mitjançant el variador de freqüència. 

La raó per la qual s’incorporen variadors de freqüències és per reduir els consums de les 

bombes.  

6.6.5. Treball 

Dins d’aquest programa s’inclouen línies de programació del funcionament general de la 

planta, és a dir, s’ha programat les posicions de les vàlvules segons l’estat de funcionament 

d’aquesta (si la planta està permeant, realitzant una neteja, està aturada,...). Les posicions 

que prenen les vàlvules són les comentades el capítol 4, apartat 4.2. 

També s’ha afegit una línia de programa que agrupa totes les alarmes, per tal d’activar un 

bit en el moment que es produeixin. Totes les alarmes programades activen un bit assignat, 

d’aquesta manera s’identifica de manera precisa quin error presenta la planta. 

6.6.6. Bomba alta pressió 

De la mateixa manera que s’ha dut a terme la programació de la bomba de sortida, s’ha dut 

a terme la programació de la bomba d’alta pressió. Incorporant les dues següents seccions: 

Condicions de marxa: 

Realitza les comprovacions necessàries i els paràmetres seleccionats a la pantalla, així 

com els nivells dels dipòsits. En el cas que es vulgui generar permeat, haurà de tenir activa 

el bit de Marxa per nivell. I si es vol realitzar una neteja haurà de tenir activat el bit 

anomenat Nivell Rentat. 
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De forma senzilla, la bomba d’alta pressió només funcionarà si hi ha els nivells suficients 

tant en el dipòsit d’entrada com en  el de permeat. La bomba aspira del dipòsit d’entrada (a 

no ser que s’estigui realitzant una neteja). Així doncs, sempre haurà de tenir un nivell mínim 

d’arrancada, el qual activarà el bit de Marxa per nivell (s’activa quan el nivell del dipòsit 

d’entrada és major que el nivell d’arrancada). Per desactivar el bit, es compara el nivell del 

dipòsit d’entrada amb un nivell d’aturada. En el moment que el nivell del dipòsit sigui menor 

que el nivell d’aturada, el bit es desactivarà. 

De la mateixa manera s’ha programat el nivell del dipòsit de permeat. Comprant el nivell 

real del dipòsit amb els nivells establerts d’aturada i d’arrancada. 

Regulació: 

Regula la velocitat de treball de la bomba segons els paràmetres establerts de pressió i els 

nivells dels dipòsits de la planta mitjançant un variador de freqüència. 

Aquesta operació s’ha dut a terme amb funcions escalars per tal de regular el variador de 

freqüència. 

6.6.7. Ajust vàlvula reguladora de pressió 

En aquest programa s’incorpora el codi d’ajustament de la vàlvula reguladora de pressió 

(veure figura 6.8, vàlvula número 6). Aquesta vàlvula és la que regula la pressió del circuit 

de membranes de la osmosi. Està situada a la sortida de rebuig dels tubs de pressió. 

D’aquesta manera, si s’escanya la vàlvula augmentarà la pressió dins dels tubs. 
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Figura 6.8 - Diagrama dels element incorporats a la planta 

La primera línia del programa calcula el tant per cent de rebuig de la següent manera: 

- Es sumen els valors dels transmissors de cabal dels rotàmetres 4  i 5. S’obté el 

cabal de permeat. 

- Es sumen els valors dels transmissors de cabal dels rotàmetres 6 i 7. S’obté el 

cabal de rebuig. 

- Es divideix el cabal de rebuig amb el cabal d’entrada (suma dels cabals de permeat 

i de rebuig). S’obté el rendiment de rebuig. 

La vàlvula es regula amb mitjançant el valor del tant per cent de rebuig. Si el %Rebuig Real 

és més gran que %Rebuig Establert, la vàlvula es tancarà. Si el %Rebuig real és més petit 

que l’establert, s’obrirà. 

La última línia de programa transforma els valors en senyals analògics de sortida. 
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6.6.8. Bombes recirculadores 

En aquesta planta s’han incorporat dos bombes recirculadores, una en cada dipòsit. S’han 

programat dos programes, un per cada bomba. Dins de cada programa hi ha una sola 

secció amb tres línies de programa. 

La primera línia comprova els bits necessaris pel seu funcionament. Tals com el Permís 

Pantalla (que estigui activat el funcionament de les recirculadores en la pantalla) i el Nivell. 

Aquest últim bit comprova el nivell del dipòsit de la mateixa manera que s’ha dut a terme 

amb la bomba d’alta o baixa pressió. Aquest nivell està programat en la segona línia de 

programa, en que s’activa el bit Nivell si el volum d’aigua en el dipòsit és superior que 

l’aspiració de la bomba recirculadora. 

En la tercera línia s’ha programat una marxa cíclica per manteniment. S’activa el bit Marxa 

cíclic quan el valor de Minuts Aturat és més gran o igual al valor Minuts OFF (valor mínim 

establert). Si el valor de Minuts Marxa és superior al valor de Minuts ON (valor màxim de 

minuts en funcionament) es desactivarà el bit. 

6.7. Pantalla de visualització 

Un cop programat l’estructura principal del funcionament de la planta s’ha començat a 

desenvolupar el sistema de visualització.  

El sistema s’ha dut a terme mitjançant el software EasyBuilder, que és un software d’edició 

de projectes de visualització que permet comunicar-se amb l’autòmat i així poder canviar 

els estats dels bits (canviar la configuració de la planta). També permet visualitzar de 

manera més gràfica tota aquella informació que la planta ens transmet gràcies al sistemes 

de mesura i control incorporats. 

Es tracte d’un software molt intuïtiu el qual es van desenvolupant finestres, cadascuna amb 

una finalitat diferent. En totes les finestres apareix una barra superior que permet canviar 

d’una finestra a una altra de manera ràpida. Les finestres incorporades en aquesta planta 

són les següents: 
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 Pantalla d’inici  

En la pantalla d’inici incorpora un quadre d’identificació per tal de dotar a l’usuari registrat 

del control de tots el paràmetres. D’aquesta manera s’eviten canvis inadequats de 

paràmetres que puguin afectar contradictòriament el funcionament de la planta.   

 

Figura 6.9 - Pantalla d'inici 

 Sinòptic 

En aquesta finestra s’ha incorporat un altre dibuix de la planta, realitzat amb el CX-

Supervisor. Es tracte d’un diagrama més realista i menys sofisticat que el P&ID incorporat 

en el projecte. Tot i ser molt contingut, és fàcil d’identificar els paràmetres i els estats dels 

elements. I no és tant tècnic com ho és el diagrama P&ID. 

Hi apareixen elements descarregats del propi programa, fotografies i dibuixos fets a mida 

(com per exemple les vàlvules sostenidores de pressió). 
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Figura 6.10 - Sinòptic de la planta 

És la finestra més elaborada que permet tenir una visió amplia i ràpida de l’estat de la 

planta. S’han programat imatges en moviment per tal de identificar ràpidament com està 

funcionant l’equip, com la circulació de l’aigua per les canonades o els nivells dels dipòsits. 

S’han creat finestres addicionals per ajustar alguns elements de la planta, com per exemple 

les bombes, les vàlvules o els paràmetres de neteja dels filtres de sorra. Per ajustar 

aquests paràmetres l’usuari només haurà de fer clic a sobre del botó ‘Ajust’ (prèviament 

haurà d’haver introduït un codi en la finestra d’inici per desbloquejar la modificació de 

paràmetres). 

 

Figura 6.11 - Finestres d'ajustament 
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Figura 6.12 - Finestra d'ajust de la bomba d'alta pressió 

 

Figura 6.13 - Finestra d'ajust de la vàlvula reguladora de pressió 
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 Consignes 

Finestra implementada per canviar els paràmetres de funcionament de la planta a nivell 

d’usuari. Els paràmetres que es poden configurar són els que es mostren en la següent 

finestra: 

 

Figura 6.14 - Finestres paràmetres generals 

 Gràfiques 

Es mostra de manera gràfica els registres d’elements incorporats a la planta. Tals com la 

conductivitat i el pH dels dipòsits, una gràfica de Rebuig/Permeat, les pressions de l’osmosi, 

les pressions en el sistema de pretractament, els cabals d’entrada i sortida, la temperatura 

del dipòsit de permeat, les posicions de les vàlvules, nivells dels dipòsits, el consum de les 

bombes i el volum dosificat. 

És una manera molt ràpida i senzilla d’observar els paràmetres obtinguts dels sistemes de 

mesura i control de la planta.  

També ens permet tenir un major control de consums i ajustar la producció de la planta a 

les necessitats reals del client. Augmentant l’eficiència.  
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Figura 6.15 - Gràfiques, concretament la de conducció 

 Alarmes 

Aquesta finestra està dividida en dos quadres, un d’alarmes actuals i l’altre d’alarmes 

històriques. D’aquesta manera l’operari de manteniment o l’usuari pot observar els 

problemes que es produeixen quan la planta funciona de manera autònoma i/o manual. 

Aquestes alarmes són de vital importància perquè es pot extreure informació molt rellevant, 

que un cop analitzada juntament amb la informació que ens transmeten les gràfiques, ens 

poden ajudar a millorar la planta canviant el cicle de funcionament. Per exemple, si la 

producció de la planta augmenta molt a les 16:00 hores de la tarda, es pot configurar per tal 

que produeixi amb un menor volum, però constant, des de les 14:00 hores. 

També ens avisarà de sobrepressions tant del sistema de prefiltratge com dels tubs de 

pressió. 

Algunes d’aquestes alarmes seran configurades per tal que s’enviï un avís mitjançant un 

correu electrònic. 
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Figura 6.16 - Finestra d'alarmes actuals i històriques 

 Registre mensual 

Es mostra un calendari per cada mes amb el nombre de m³/dia impulsats per la planta.  

De la mateixa manera que les dues finestres anteriors, analitzant la informació permet tenir 

un major coneixement del volum que produeix la nostra planta i que necessita la 

instal·lació. 
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Figura 6.17 - Finestra consums diaris 

 Totalitzador mensual 

Aquest última finestra ha estat incorporada específicament per demanada del client. El que 

es mostra és la suma de m³ totals impulsats fins el dia en qüestió. 

Així si es vol saber el consum total del mes de Gener, només s’ha de realitzar una resta 

entre el valor del dia 31 i el valor del dia 1. 

Amb la finestra del registre mensual es tenia que sumar un per un tots els valors de cada 

dia del mes. 

És una millora aportada pel client i que es senzilla de realitzar, que un cop desenvolupada 

és molt fàcil d’implementar en altres projectes. 
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Figura 6.18 - Finestra consums diaris acumulats 

Aquest és el punt que es buscava, un producte que s’adaptés a les necessitats de cada 

client, podent-se adaptar tant en el funcionament com en el disseny de la instal·lació, 

o fins i tot les finestres de visualització, ja que no es dissenya/programa per terceres 

empreses, sinó que es dur tot a terme en la mateixa empresa. 
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7. Costos  

En aquest apartat es presenten els costos pel desenvolupament del projecte, així com una 

comparació del cost d’implementar la primera opció plantejada (resines d’intercanvi aniònic) 

respecte el cost d’una planta d’osmosi inversa. Aquesta comparació es presenta en 

percentatge degut als termes de confidencialitat que l’empresa m’ha marcat. 

A continuació, a la figura 7.1, es mostren els costos principals pel desenvolupament del 

projecte: 

Tasca Hores Cost/h Cost 

Hores treballades  

Plantejament 22 h 

25 €/h 

550 € 

Aprenentatge 45 h 1.125 € 

Disseny i dimensionament 55 h 2.475 € 

Construcció 35 h 875 € 

Automatització 82 h 2.050 € 

Visites proveïdors 14 h 350 € 

Reunions 18 h 450 € 

Altres tasques 30 h 750 € 

Supervisió del tutor - 20 h 60 €/h 1.200 € 

Material Utilitzat 
Ordinador - - 560 € 

Material oficina - - 50 € 

Desplaçaments 150km - 7L/100km - 1,2 €/L - - 12,6 € 

Consum llum, telèfon i internet - - - 250 € 

Total 10.697,6 € 

Figura 7.1 - Taula de costos del desenvolupament del projecte 

Pel que fa al cost de l’equipament, el cost d’implementar les resines aniòniques era un 

200% del cost de la planta d’osmosi inversa, ja que es tractava d’un sistema descentralitzat, 

i com ja s’ha explicat anteriorment, aquesta no era una solució vàlida al llarg del temps.  

Tot i que la planta d’osmosi era la solució més costosa, també era la que presentava una 

solució permanent del problema en l’instant actual, però també en vistes pel futur, degut a 

la previsió que la falca d’aigua salinitzada anirà entrant en el terreny i pujarà la conductivitat. 
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8. Impacte ambiental 

El Sistema Ambiental del projecte s'entén com l'àrea de major probabilitat d'ocurrència 

d'interaccions, positives o negatives, ocasionades per la presència en el mitjà d'un element 

extern - el projecte - considerant tant les obres com les activitats implícites a aquest.  

L'àrea d'estudi es delimita pel que fa a la ubicació dels components ambientals amb els 

quals el projecte tindrà alguna interacció i que a continuació es descriuen: 

Sòl: El projecte incidirà en aquest recurs en el moment de la construcció de les 

instal·lacions per albergar la planta, el sistema hidràulic i l’extracció de l’aigua, així com la 

construcció del dipòsit on es realitzarà la barreja de cabals (d’un volum de 300 m³). Per la 

qual cosa la seva interacció amb el sòl es limita a la superfície on serà construït el sistema 

hidràulic. 

Pel que fa la planta, s’ha construït un espai cobert per protegir-la de la intempèrie. Es tracte 

d’un local de 30 m², on s’afegiran altres sistemes hidràulics. 

Es podria considerar la perforació del pou, però en aquest projecte ja estaven realitzades 

les perforacions i la instal·lació del sistema de bombeig. 

Aire: El projecte generarà sorolls i vibracions durant l'acomodament i armat de les 

instal·lacions, i durant l'operació i manteniment de la planta d'osmosi. No obstat això, la 

fase de construcció s’ha produït quan el càmping estava tancat.  

Respecte al funcionament de la planta, s’estima que a l’estar instal·lada dins d’un local, el 

soroll es veurà fortament reduït. D’altra banda el local està situat a més de 100 metres de 

qualsevol activitat que es dugui a terme en el càmping. 

Aigua: Aquest és el recurs amb el qual tindrà una major interacció amb el projecte, ja que 

consisteix en l'extracció de l'aigua per al seu aprofitament. S’extrau l’aigua subterrània del 

subsol, i es tracta un cert cabal, del qual s’obté permeat i rebuig. 

El resultat que s’obté de barrejar el permeat amb l’aigua extreta directament del pou és 

aigua apte pel consum humà. Per tant es podria considerar de manera benefactoria pel 

medi ambient, ja que s’aprofita una aigua que en un principi no és apte pel consum humà. 
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Per contrapartida, s’obté un rebuig amb alta concentració de salts amb el qual s’ha 

d’estudiar com es gestionarà. En la figura 8.1 es pot observar la taula de valors límits 

d’abocament, amb els quals pretenen regular la capacitat i utilització del sistema públic de 

sanejament. Aquestes limitacions s’han establert segons la Directiva 91/271/CEE, la 

Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial decret 995/2000. 

 

Figura 8.1 - Taula dels valors límits d’abocament per la utilització del sistema públic de sanejament 

Agafant l’exemple incorporat en el capítol 4, apartat 4.1; el paràmetres que es trobarien per 

sobre del valor límit respecte la taula de valors de la figura 8.1 serien els següents: 

La concentració de sulfats (1.350 mg/L > 1.000 mg/L) i els nitrats (122,85 mg/L > 100 

mg/L). Mentre que la conductivitat es mantindria per sota del límit (5.370 µS/cm < 6.000 
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µS/cm), però s’ha de tenir en compte aquest paràmetre ja que en un futur es probable que 

augmenti. 

En aquest projecte la planta s’implementarà per tractar només un part del cabal d’aigua 

extreta del pou, del qual s’obtindrà un rebuig. El cabal de rebuig representa entre un 1,8-6% 

del cabal total que s’extraurà només d’aquest pou. Com ja s’ha esmentat en el projecte, 

aquest consum d’aigua no és l’únic del qual disposa el càmping. El rebuig de concentrat és 

ínfim respecte el rebuig total del càmping, de manera que es conduirà el rebuig directament 

cap al clavegueram. 
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9. Conclusions 

A falta de comprovar els resultats obtinguts de manera experimental de la planta, en que 

actualment està en fase de prova, es pot assegurar que la major part dels objectius 

establerts s’han assolit.  

A part de buscar una solució òptima pel client, el que es plantejava a l’inici del treball era 

l’automatització de la planta. Aquesta ha estat el valor afegit a la planta desenvolupada, i on 

m’he adonat del gran potencial en l’àmbit industrial, però també del concepte d'internet de 

les coses (IDC), referit a la interconnexió digital que existeix entre qüestions quotidianes, 

objectes analògics i internet; tot això vinculat a la millora de l'experiència i la usabilitat de les 

coses per a les persones. 

Hi ha un potencial de millora i de negoci important vinculat al control en remot de les 

plantes industrials de depuració de l'aigua. Reproduint el model de gestió en altres, es pot 

oferir com a servei addicional als clients l'assistència remota. 

Els sensors, programats adequadament, han de servir per avisar de les incidències, mal 

funcionaments, d'una manera automatitzada. El primer en saber de les incidències és el 

personal tècnic de l'empresa instal·ladora, que pot actuar en conseqüència, informant al 

client. Aquest pràcticament s'estalvia de la vigilància i supervisió del funcionament de la 

planta i s'estalvia aquest cost i responsabilitat, que generalment acaba delegant en 

personal sense els coneixements específics requerits de la planta. 

Addicionalment, els indicadors de funcionament de diferents plantes pot donar una 

informació molt rellevant a l'empresa instal·ladora. També permetria l'actualització de la 

programació amb noves versions que aporten millores i funcionalitats noves. A més, una 

actualització puntual d'una funcionalitat en una planta concreta pot servir per la resta de 

plantes que es gestionen. 

L'intercanvi de informació entre una planta o un conjunt de plantes amb l'empresa 

instal·ladora obre un ventall de possibilitats enorme.  

En definitiva, el que s’ha volgut dur a terme és el desenvolupament d’un producte que no 

només solucioni el problema plantejat, sinó que sigui capaç d’extreure dades del sistema, 

analitzar-les i actuar amb conseqüència. A més, aquestes dades són de gran valor, ja que 
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quan es disposi d’una base de dades suficient, es podrà analitzar per tal d’optimitzar tant la 

planta, com el sistema de tractament del càmping. Així com controlar i preveure els 

consums en un futur o per a noves instal·lacions. 

Pel que fa al funcionament de la planta, actualment la planta està en procés de prova previ 

a la posta en servei, i tot seguit s’instal·larà en el seu lloc de destí per tal d’iniciar el servei 

pel qual s’ha desenvolupat, solucionant un problema de vital importància com ho és la 

qualitat de l’aigua pel consum humà. 
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