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Dediquem el treball de crèdit de síntesi a l’aigua i més concretament a la construcció d’una 
planta pilot d’una potabilitzadora. Aquest treball neix de la motivació a l’hora de voler innovar 
en un nou estil com és combinar la tecnologia amb la química.  
El repte proposat és gran, la idea de construir una planta pilot sorgeix de la recerca d’un 
tema el qual combinés una prèvia construcció i uns posteriors anàlisis.  
Abans de triar aquest tema, ens havíem decantat per construir una depuradora, però ens 
vam trobar amb molts obstacles, com ara la construcció del biològic, i les idees no gaire 
clares, el final vam decidir aparcar l’idea. Sense sortir del tema de l’aigua, vam recordar la 
visita a la potabilitzadora de Montfullà realitzada el grau mitjà de laboratori, en aquest tema 
hi havia la construcció  i uns anàlisis posteriors, el que buscàvem.    
El treball el centrarem primer de tot a la construcció de la planta pilot d’una potabilitzadora, 
després si tot surt bé i funciona, anirem a buscar la mostra d’entrada el mateix lloc que la 
potabilitzadora de Girona, el embassament del Pasteral per provar l’efectivitat de la planta. A 
continuació, realitzarem una sèrie d’anàlisis a la mostra d’entrada i a la de sortida de la 
potabilitzadora. Amb aquests resultats podrem comprovar si la potabilitzadora ha reduït els 
paràmetres més determinants de l’aigua d’entrada, si no surten les coses com voldríem 
haurem de buscar modificacions fins obtenir una mostra potabilitzada condicionada. 
 

 2.OBJECTIUS  

 

En un treball d’aquestes característiques sorgeixen una gran quantitat d’objectius, donat la 
seva elevada extensió i el gran nombre d’operacions realitzades.  
El recull dels principals objectius ordenats cronològicament, són:  

 Obtenció de la informació teòrica necessària sobre la potabilització d’aigües: és el 
cas d’ una recerca via internet on vam recopilar un seguit d’informació essencial per 
entendre el concepte principal. 

 Dissenyar una planta pilot de mides raonables, de fàcil maneig i transport, el més 
econòmic possible, que sigui inert a l’aigua, que pugui realitzar els tractaments més 
importants: via paper com si d’arquitectes ens tractéssim vam fer un seguit de 
dissenys amb aquestes característiques i desprès de valorar totes les opcions vam 
triar la més adequada.  

 Construir la planta pilot de la potabilitzadora: mitjançant els materials adequats 
(resistents, econòmics i fiables) procedir a l’elaboració de la maqueta així com tot el 
necessari per realitzar els tractaments.  

 Visitar la planta potabilitzadora de Montfullà: la raó és aclarir dubtes generats en el 
procés, així com informació bàsica sobre l’aigua que  tracten.  

 Decisió de l’aigua a tractar: triar l’aigua és un objectiu important ja que marca tots els 
processos i anàlisis posteriors.  

 Anàlisis d’entrada i sortida: amb tota la informació general de l’aigua elaborem un 
llistat dels anàlisis principals que cal realitzar d’acord amb les seves característiques i 
comprovar la diferència de l’aigua abans i desprès dels tractaments.    

 Obtenir una aigua condicionada:es fa difícil obtenir una aigua apta pel consum ja que 
requereix un gran nombre d’anàlisis, per tant l’objectiu és condicionar l’aigua el 
màxim possible. 

 Comparar els nostres resultats: amb la norma de qualitat de l’aigua (BOE núm.45 del 
2003) i amb els resultats de la potabilitzadora de Montfullà. 

 

 1.INTRODUCCIÓ  
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 4.AIGUA POTABLE  

 

Primer hem de parlar del terme aigua, durant tota la vida la humanitat ha utilitzat l’aigua per 
beure, treballar, rentar, obtenir energia, com a medi de transport..., aquesta aigua no fa tants 
anys s’obtenia directament de rius, llacs, estanys... Tot i que sembla un recurs il·limitat no ho 
és i cal tenir consciència al utilitzar-la, l’estiu del 2008 va ser un estiu molt sec on a punt es 
va estar de restringir el consum d’aigua, en canvi ara al 2009 hem tingut moltes pluges i 
l’abastament esta assegurat. 
 

 

Dit això el que volem dir és que l’aigua és un bé necessari que s’ha de respectar. 
Antigament l’aigua no rebia cap tractament, el propi planeta actuava com a depuradora i la 
gent no solia patir malalties derivades de l’aigua, ara actualment a causa de l’augment de la 
contaminació ( abocaments els rius, les pluges àcides derivades de la contaminació 
atmosfèrica...) s’ha de vigilar l’aigua a beure. Tot això ha provocat un desequilibri important 
en les aigües i s’ha hagut d’elaborar un seguit de condicions especifiques per tal que les 
persones puguin utilitzar-la pel seu dia a dia. És quan neixen les normes de qualitat de les 
aigües, on s’especifica les característiques que ha de complir una aigua perquè sigui 
potable, és el mateix que apte pel consum humà. D’aquesta normativa neixen les 
potabilitzadores que són la part física encarregada de tractar l’aigua, per fer-la potable. 
   

 5.PLANTA POTABILITZADORA INDUSTRIAL  

 

Per entendre bé el nostre treball vam haver de fixar-nos molt en les potabilitzadores 
industrials, fent un recull d’informació ja sigui via internet o llibres i on també vam visitar la 
potabilitzadora de Montfullà. Tota aquesta informació ha sigut vital per desenvolupar, de la 
millor manera possible, el projecte. La informació primordial sobre les  potabilitzadores 
industrials que hem obtingut la detallem a continuació:  
Per definir correctament la potabilitzadora hem de parlar d’una gran infrastructura, dotada de 
molts tancs d’aigua on reben un procés, grans canonades pel transport dels fluids, sistemes 
electrònics per controlar els funcionaments, cabals.... Les potabilitzadores es solen construir 
a prop d’envasaments, llacunes, rius de grans cabals, amb les millors condicions possibles 
de l’aigua per evitar despeses amb tractaments molt  agressius i cars.  
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(Vista aèria potabilitzadora de Montfullà, situada a prop de Bescanó) 

 

Les potabilitzadores mai són iguals, estan subjectes a l’aigua que hauran de tractar, una 
aigua molt contaminada, necessitarà una potabilitzadora amb uns tractaments específics, en 
canvi, una menys contaminada necessitarà unes instal·lacions i tractaments més petits.    
 

 6.PROCESSOS DE LA POTABILITZACIÓ INDUSTRIAL  

 
En les potabilitzadores es solen dur a terme diferents processos generalment comuns en 
totes les plantes, explicarem els més importants a continuació:  
 

6.1.Desbast 

El desbast és el pretractament el qual té com objectiu eliminar els objectes voluminosos per 
tal d’evitar entre d’altres que l’estació s’obstrueixi. Per aconseguir això s’utilitzen reixes amb 
diferents llums de malla depenent del volum de l’objecte que volem retenir.  
 
6.2.Decantació (Coagulació-Floculació)  

És el procés que per sedimentació permet la disminució de les petites partícules sòlides en 
suspensió a l’aigua. Per dur a terme aquest procés amb més efectivitat i rapidesa es fa un 
tractament de coagulació i floculació. 
La floculació és un procés químic mitjançant el qual, amb l'addició de substàncies 
denominades floculants, s'aglutinen les substàncies col·loidals presents a l'aigua, facilitant 
d'aquesta forma la seva decantació i posterior filtració.  
El procés de floculació és precedida per la coagulació, per això moltes vegades es parla dels 
processos de coagulació-floculació. Aquests faciliten la retirada de les substàncies en 
suspensió i de les partícules col·loidals. 
 La coagulació és la desestabilització de les partícules col·loidals causades per l'addició 

d'un reactiu químic anomenat coagulant el qual, neutralitzant les seves càrregues 
electrostàtiques, fa que les partícules tendeixin a unir-se entre si. 

 La floculació és l'aglomeració de partícules desestabilitzades en microflòculs i després 
en els flòculs més grans que tendeixen a dipositar-se en el fons dels recipients construïts 
per a aquest fi, denominats sedimentadors.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aigua
http://ca.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3
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6.3.Filtració amb filtres de sorra  

Consisteix a separar sòlids dissolts en l’aigua de tamany petit fent-los passar per un filtre de 
sorra, els porus de sorra absorbeixen aquestes partícules. El principal objectiu és clarificar 
l’aigua, eliminar les matèries en suspensió, retenir bactèries.  

 

6.4.Processos de membrana 

Es van crear amb la idea de desalinitzar per la tècnica d’osmosis inversa, que consisteix en   
posar una dissolució en contacte amb un dissolvent a través d’una membrana 
semipermeable, que només deixa passar les molècules de dissolvent però no les molècules 
de soluts. S’ha actualitzat el sistema i ara permet eliminar els microorganismes, sòlids petits 
i materials orgànics naturals que afecten el sabor de l’aigua i enterboleixen la seva claredat. 
 
6.5.Desinfecció  

Els sistemes de desinfecció s'utilitzen per combatre malalties propagades en l’aigua i 
causades per bacteris o virus. Aquests processos neutralitzen els bacteris patògens 
mitjançant el tractament de l'aigua de fonts amb additius químics, o mitjançant l'exposició a 
la llum ultraviolada. Aquests sistemes de tractament sovint són de baix cost i poden 
fàcilment reduir la seva capacitat per a les instal·lacions de tractament de baix volum. Clor 
lliure, cloramines i diòxid de clor són alguns dels desinfectants més comuns. La cloració és 
el tipus més popular (i més antiga) d'additius químics. El clor és també un oxidant, així que 
ajuda a eliminar el ferro, l'àcid sulfhídric i altres minerals. L'ozó, un gas incolor, tracta als 
contaminats orgànics i inorgànics gairebé de la mateixa manera que la cloració, però és 
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encara més eficaç contra els bacteris i altres gèrmens. Els sistemes d'ozó no són comuns en 
tot el món perquè requereixen molta infraestructura, i la seva implantació sol tenir un alt cost. 
La llum ultravioleta és una part invisible de l'espectre electromagnètic que mata bacteris i 
virus en l'aigua exposada els seus raigs, i es produeix típicament per mitjà de llums de 
mercuri. El procés UV és de cost econòmic i s'utilitza amb freqüència en instal·lacions de 
petita escala, però no és tan eficaç com altres desinfectants en fonts de subministrament 
d'aigua superficial que contenen moltes partícules en suspensió. 
 

 

6.6.Carbó actiu 

Els sistemes d'adsorció tracten l'aigua mitjançant l'addició d'una substància, com carbó 
activat o alúmina (òxid d'alumini), a la font de subministrament d'aigua. Els adsorbentes 
atreuen als contaminats mitjançant processos químics i físics que causen que aquests 
s’adhereixin a les seves superfícies per a la seva eliminació posterior. Per un gran marge, 
l’adsorbent d'ús més freqüent és el carbó activat, una substància similar al carbó comú però 
summament porosa. El carbó activat en pols sovint s'utilitza quan sorgeixen problemes 
temporals de qualitat; aquest es pot agregar senzillament a l'aigua i rebutjar-lo amb els fangs 
de deixalla.  

 

6.7.Aireació 

Es fa passar aire de manera que generi la major àrea de contacte amb l’aigua. L’objectiu és 
oxidar, l’aire al contenir oxigen té aquesta facultat, també s’utilitza molt oxigen pur, però el 
millor oxidant és l’ozó. Amb aquest tractament s’aconsegueix una major desinfecció ja que 
oxida tant matèria inorgànica (ferro, magnesi...) com matèria orgànica i redueix el diòxid de 
carboni i millora la purificació amb bactèries aeròbiques. A mes, aquest tractament millora 
les condicions organolèptiques de l’aigua com es  gust, olor i color. 
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Cap dels sistemes d’extracció amb aire estan dissenyats per ser eficaç contra 
microorganismes, tot i que ajuden a la desinfecció. Tots els airejadors necessiten una font 
elèctrica, excepte els airejadors de safata que tenen un disseny per utilitzar la convecció de 
l’aire natural i la força de la gravetat, i per tant funcionen sense energia elèctrica.    
  

 

 

 7.CAPTACIÓ DE L’AIGUA  

 

L’aigua la podem classificar segons la seva procedència en aigües superficials i en aigües 
subterrànies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
El sistema de captació utilitzat per aigües subterrànies és el bombejament, mentre que per  
les aigües superficials, s'utilitzen diferents mètodes, si parlem de preses des 
d'embassaments, rius, o mar. Normalment, per  proveïments de grans i mitjanes poblacions 
s'utilitzen aigües superficials, pel que a partir d'ara, ens referirem únicament a les captacions 
utilitzades per a aquest tipus d'aigua. 
 
7.1.Captació a l’embasament 

La poca quantitat d'aigua que circula pels efluents del nostre país, i l'índex de contaminació 
que duen, fa que avui dia siguin cada vegada més nombrosos els proveïments de 
poblacions a través d'embassaments. Normalment, el nivell de l'embassament va fluctuant, 
en funció de les aportacions de pluges, i les preses de cabal, per aquest motiu, les torres es 
construeixen amb diverses preses a diferents altures. Les maniobres d'obertura i tancament 
d'aquestes preses, es realitzen amb comportes reguladores. Per a protegir aquestes 
comportes d'entrada de cossos que les puguin obstruir (branques, flotants,...), es disposen 
prèviament unes reixes de desbast, que impedeixen el pas d'aquests objectes que podrien 
danyar els tancaments de les comportes. La cota del punt de presa de l'aigua sol variar, en 
funció de les anàlisis que es realitzen a diferents profunditats de l'embassament,  determinen 
la qualitat de l'aigua en diversos estrats, haurà de triar-se a cada moment la cota en la qual 
els contaminants siguin mínims, el que repercutirà en un tractament més lleuger en la planta. 
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7.2.Captació de l’aigua per a la planta pilot.  

La captació de l’aigua per a la planta pilot es realitza a l’embasament del Pasteral per 
diversos motius, el principal és que la planta potabilitzadora de Montfullà pren la pròpia 
aigua d’aquest embasament i això ens permet la posterior comparació dels nostres resultats 
analítics amb els seus resultats. Un altre motiu és el bon estat d’aquesta aigua que no 
requereix tractaments molt agressius per tant facilitarà els processos que durem a terme a 
l’hora de potabilitzar l’aigua.  
 

 

(Plànol de la captació de l’aigua de l’envasament del Pasteral fins a la planta de 

Montfullà)  
 

Del Pasteral a Montfullà hi ha una distancia de 17km i de Montfullà a Girona hi ha 11km. Hi 
ha dos canonades de recollida d’aigua, una de diàmetre de 700 i l’altre de 800n/m i un 
desnivell prou important perquè no calgui cap bombeig d’aigua.  
 

7.3.Embassament del Pasteral 

Parlem una mica de l’historia d’aquest embassament que es troba al terme municipal de la 
Cellera de Ter, en el barri del Pasteral. Aquesta conca prové del riu Ter, i juntament amb el 
pantà de Sau i el pantà de Susqueda formen un gran sistema d’abastament d’aigua.  
 

 

(El pantà de Sau. Al darrere, els cingles de Tavertet) 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tavertet
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Aprofundim una mica més i mirem les característiques d’aquest riu de la nostra terra. El riu 
Ter neix a Ulldeter a 2400 metres, transcorre diverses comarques com el Ripollès, Osona, la 
Selva, Gironès i Baix Empordà. Té un recorregut de 208km i una conca de drenatge de 
3010km2. 
 

 8. MOSTREIG D’AIGUA  

 

La normativa d’aigües és molt estricte respecte el mostreig d’aigües. Per tant té un apartat 
dedicat a la tècnica correcta de la presa amb l’objectiu d’alterar mínimament els valors reals 
de l’aigua.  
Té una gran importància el mostreig, és la part inicial d’un seguit d’anàlisis que es durant a 
terme a posteriori, evidentment si no es realitza bé el mostreig repercuteix en totes les 
següents accions sobre la mostra.  
 

8.1.Mostreig segons la normativa 

La normativa oficial diu que la recollida o mostreig d’aigua s’ha de fer en diverses zones, per 
tal que sigui el mes representativa possible. 
El mètode de recollida d’aigües superficials suposa pocs problemes quan es recullen 
mostres, ja que no es sol agafar grans quantitats. 
És important a l’hora de prendre una mostra d’aigua d’un riu o embassament intentar agafar-
la de la zona central i evitar els marges del riu o embassament, ja que pot haver patit efectes 
d’evaporació o de contaminació. En el cas dels embassaments també es pren mostra tant 
de la superfície com del fons. 
 

8.2.Recollida de l’aigua  

Hi ha dos tipus de mostres segons la recollida d’aigües.  
 La mostra simple: es pren una sola vegada i en un lloc determinat sempre, i s’utilitza 

per determinar paràmetres de la qualitat de l’aigua, com la potabilitat.  
 La mostra composta: es pren diverses vegades en funció del temps i segons l’espai.   

Per recollir l’aigua cal utilitzar un material molt asèptic, depenent del temps d’emmagatzemat 
i les anàlisis a practicar, es triarà un recipient de plàstic (menor temps) o vidre (major 
temps), sempre en estat estèril. L’ampolla ha de tenir el coll el més estret possible i amb 
tancaments positius. Els volums més estàndards en les ampolles són 250ml; 500ml; i 
1000ml segons els anàlisis que  s’hagin d’efectuar. 
La tècnica apropiada per recollir l’aigua es esbandir diversos cops l’ampolla amb la pròpia 
aigua de mostreig, i desprès omplir l’ampolla fins amunt de tot, evitant que quedi oxigen al 
tancar-la. Desprès elaborar una etiqueta amb un codi i tota la informació relativa a l’aigua.  
 

 
(Model d’etiqueta) 
 

MOSTREIG 
 

Codi de la mostra:  
  

Data: Hora:  

Lloc: Coordenada mapa:  

Tècnics responsables: 

Observacions/Incidències:  
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En el camp de treball, és molt important anotar tota la informació relativa al mostreig en una 
llibreta, tant les dades d’estat, les observacions (...), també és molt recomanable marca la 
coordenada exacte via GPS de la zona de mostreig i fer alguna fotografia del la zona exacte, 
així com el paisatge que l’envolta.  
  

8.3.Transport i emmagatzematge  

És lògic que en el transport del camp de treball al laboratori es determini també una 
regulació, amb la finalitat que no es vegi afectada la mostra en el transport. La principal 
mesura a tenir en compte és la temperatura i això ho podem aconseguir amb unes neveres 
portàtils i amb plaques de gel. La mostra durant el transport ha de romandre en un interval 
de temperatura d’1 a 3ºC. Un cop arriba al laboratori, la mostra dipositarem a la nevera a 
una temperatura més o menys similar. El temps útil per practicar anàlisis a la mostra és de 
24 hores.  A partir del dia, la mostra va variant mica en mica.  

 

8.4. Mostreig per la planta pilot  

En el cas de l’embassament del Pasteral és difícil obtenir una mostra representativa, degut  
a la seva gran extensió i el fet de tenir un accés complicat. Per tant el nostre mostreig trenca 
una mica amb l’oficial. Exposem el nostre tipus de mostreig, pas a pas:  

 La mostra la prenem d’una zona de fàcil accés. 
 La zona d’aigua és de corrent molt lent.  
 La mostra és representativa de la zona. 
 La prenem del marge, per no disposar dels mitjans per accedir al centre. 
 Fem una mostra simple.  
 Utilitzem ampolles de plàstic PET, no-estèrils però si en bones condicions, de mides 

grans 5L i 8L, sent el volum d’aigua a potabilitzar.   
 Seguim la tècnica d’esbandir el recipient i omplir fins d’alt per no deixa oxigen a dins.  
 Etiquetem la mostra correctament.  
 Anotem les dades de l’entorn i observacions a la llibreta. 
 Prenem la posició GPS.  
 Fem fotografies de la zona.  
 Transportem la mostra en cotxe amb refrigeració.  
 Al arribar al laboratori guardem la mostra a la nevera. 
 Vam realitzar dues preses de mostres en dos dies diferents, per falta d’aigua per 

poder treballar.  
 

8.5. Dades del mostreig  

És un apartat molt important, el mostreig pot marcar tot el desenvolupament posterior del 
projecte.  
Fem un recull de tota la informació referent el mostreig de tota l’aigua utilitzada, per fer servir 
a la planta pilot de potabilització.  
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Primer mostreig 

Aigua presa el dia 18/05/09 a les 8:30 a l’embassament del Pasteral (riu Ter) en una 
zona una mica estancada amb molta vegetació, insectes i amb molta matèria 
orgànica. Vam prendre una quantitat de 23 litres que es trobaven a una temperatura 
aproximada de 15ºC i una temperatura ambiental de 22ºC.  

Posició GPS:  

 
(Vista aèria des de el Google maps, zona de mostreig cercle vermell) 

Fotografies de la zona:  

        

Segon mostreig 

Aigua presa el dia 20/05/09 a les 09:45 a l’embassament del Pasteral (riu Ter) en una 
zona una mica estancada amb molta vegetació, insectes i amb menys matèria 
orgànica que el primer cop ja que la zona de recollida s’havia assecat una mica. Vam 
prendre una quantitat de 29 litres que es trobaven a una temperatura aproximada de 
15ºC i una temperatura ambiental de 22ºC. La mostra no la vam dur refrigerada.   

Fotografies de la zona:  
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 9.CONSTRUCCIÓ DE LA PLANTA PILOT  

 

En aquest apartat explicarem tot el relacionat amb el disseny, construcció, materials (...), de 
la planta pilot de la potabilitzadora.  
 
9.1.Disseny de la planta  
 
Abans de la construcció ens vam plantejar tres tipus de disseny per tal que la construcció fos 
més viable, econòmica i factible. Parlarem d’aquests dissenys a continuació: 

 
 Primer disseny:  era un disseny 

horitzontal, visualment molt atractiu. 
Ara bé el problema principal era les 
grans dimensions que adoptaria i el 
transvassament de cada tanc, ja que 
requeria un bombeig d’aigua per 
impulsar el líquid, i conseqüentment 
no era factible col·locar a cada tanc 
d’aigua una bomba . Vam construir un 
disseny en 3D. Aquí tenim la idea:  

 
 

(Disseny construït amb el Google Sketchup) 
 

 Segon disseny: sorgeix la idea de la 
construcció en vertical, amb la finalitat 
d’eliminar els dos problemes sorgits 
originàriament: guanyaríem espai i el 
transvasament de líquids es faria per gravetat. 
Malgrat això va sorgir el problema de la 
distribució que vam solucionar en el tercer i 
definitiu disseny. Vam construir un disseny en 
3D. Aquí tenim la idea:  

 

 
 

 
 Tercer disseny: és el disseny final, semblant al segon disseny però amb 

modificacions en l’organització, amb l’afegit de tot el sistema electrònic per tal de 
rentabilitzar al màxim la potabilització i l’efecte visual, així com una estructura 
desmuntable per tal de poder transportar-la. No vam construir un disseny 3D, però a 
continuació es mostraran les fotografies de la potabilitzadora.  
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9.2.Material per a la construcció  

Per construir la planta pilot hem necessitat moltes eines de treball i material de tot tipus. A la 
taula següent es mostra el material més destacat utilitzat: 
 

Estructura Dipòsits Electrònica Dosificadors Tractaments 

Fusta de 
contraxapat 

Tanc de plàstic 
gran 

Placa 12V Tub de goma 
transparent 

Sorra de silici 
de platja 

Llistons de 
fusta 

Tanc de plàstic 
mitjà 

Placa 250V Tub de silicona Carbó actiu 

Fullola Recipient de 
plàstic petit 

Llums Led Claus de pas Policlorur 
d’alumini 

Rodes de 
plàstic 

Recipients de 
plàstic cilíndric 

Bomba d’aigua Triple pas “T” Hipoclorit 

Cargols  Bomba d’aire 
 

Aixetes Reixa de 
desbast 

inoxidable 

  Motors de 12V 
Hèlice d’ordinador 

  

 

9.3.Construcció de la planta  

Amb el disseny preliminar en mà, i tot el material pensat, vam procedir a construir la planta 
pilot d’una potabilitzadora. Per construir-la vam tenir que fer-ho per fases, ja que la 
construcció resultava dificultosa. Parlem de las fases de la construcció: 
 

 Primera fase: Estructura  
La primera fase té la intenció de donar cos al projecte, i ens centrem en la 
construcció de l’estructura externa de la planta. Per fer-ho, primer hem de tenir molt 
clar les mides que adoptarà, així com tots els espais necessaris per cada tanc 
d’aigua. Com hem dit en l’apartat de disseny, l’estructura és desmuntable. Per tal de 
facilitar el transport per aquest motiu, l’estructura es divideix en dos, la part superior i 
la part inferior.  

 
(part superior, disseny fet amb el paint i amb les mesures aproximades) 
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(part inferior, disseny fet amb el paint i amb les mesures aproximades) 
 
A la part inferior hi ha una base gran per poder ficar-hi les 
rodes i el sistema electrònic darrera.  
 
Amb les mesures preses, comprem una gran lamina de fusta 
de contraxapat molt resistent i dura (per aguantar el pes de 
l’aigua). Amb l’ajuda d’una caladora, tallem les mesures 
indicades i unim totes les parts amb cargols d’acer. Els 
prestatges de fusta els posem amb “tacus” de plàstic de 
manera que es puguin treure i posar amb facilitat.    
 
En els passos entre ells, fem un forat circular amb l’ajuda 
d’una broca de corona per tal de poder transvasar els líquids.   
 
Col·loquem les rodes a la part inferior. Les rodes tenen un 
sistema de blocatge per tal que, un cop treballant, no es 
desplaci  l’estructura.   
Ajuntem la part inferior i la superior amb dos cargols llargs 
d’acer amb  per tal de poder separar-ho sempre que vulguem.  

 
 Segona fase: Tancs d’aigua  

 
Amb l’estructura construïda, a la segona fase ens centrem en l’elaboració dels tancs 
d’aigua. A cada tanc o recipient d’aigua, aquesta rebrà un tractament diferent. Per 
tant, tots els tancs seran específics per cada funció, tot i que tots tenen la mateixa 
clau de pas inferior per passar el líquid. Per construir els tancs hem de tenir molt en 
compte els processos que durem a terme. Fem un recopilatori d’aquest processos, 
en quan a modificacions dels tancs es refereix:  
 
1.Desbast:  
 
Per construir el desbast, primer vam agafar 
un tanc d’aigua gran i li vam posar una reixa 
perforada de ferro (es va rovellar). No va 
resultar útil, ja que posteriorment interferia en 
el sistema electrònic. 
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Vam elaborar un altre sistema de desbast amb 
un tanc d’aigua petit i una reixa perforada 
d’acer inoxidable, que evitaven els dos 
problemes anteriors: l’espai i el rovell de la 
reixa. 
 

 
 

2.Decantació 
 
El tanc de decantació presentava 
dos problemes: el primer és que 
havia de tenir un sistema on 
s’agrupés tots els sediments, i el 
segon era ficar una aixeta lateral per 
transvasar el líquid clarificat. Per el 
primer problema vam elaborar una 
planxa de plàstic amb uns requadres 
especials perquè pogués quedar-se 
bé el sediment, i pel segon vam ficar 
una aixeta lateral on a l’entrada hi 
vàrem posar una malla perquè no passes els sediments, permetent això sí que 
passés el líquid. 

 

3.Filtració 
 
Per construir un filtre, el 
principi bàsic és que passi el 
líquid filtrat i no el material 
filtrant. En el nostre cas 
tindrem dos filtres: un de sorra 
i un de carbó actiu. La mesura 
d’aquests materials és de 
l’ordre de molt pocs 
mil·límetres, el que complica 
l’elaboració d’un filtre. La idea 
va ser agafar un tanc mitjà 
d’aigua i perforar-li la base, 
amb l’ajuda d’un trepant i una 
broca molt petita.   (Tanc de filtració amb plantilla per fer-li els forats)                 

 

 Tercera fase: Sistema electrònic 
 

És la part més dificultosa, ja que la intenció des d’un principi era que la planta fos 
semiautomàtica. La planta pilot consta de molts aparells electrònics que necessiten 
d’un accionament o temporització per poder activar-se. Expliquem cada un d’aquest 
sistemes.  
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1. Llums de Led 

Per tal de donar un aspecte visual atractiu, així com una millor visió dels processos 
en la potabilització, hem ficat llums de Led a l’estructura de la planta pilot. Per fer-ho 
hem perforat amb una broca l’estructura i hem enganxat els Leds amb silicona 
calenta.  
 
Material: 12 Leds de color blanc amb una potencia de 3 volts, silicona calenta i un 
cable elèctric.  

 
2. Dosificadors 
 
Un dosificador és un aparell que s’encarrega d’afegir una dissolució en un tanc 
d’aigua. En el nostre cas, s’hi afegeix la possibilitat de regular el volum. El dosificador 
utilitzat és casolà i construït per nosaltres, amb la finalitat de dosificar el clor i el 
floculant. Per tant, hem construït dos dosificadors iguals.   
 
Material: Bomba d’aigua de 220V de peixera, recipient cilíndric de plàstic, tub de 
silicona, clau de pas, obertura de triple pas. 
 

            Esquema de muntatge i funcionament:  

 

 

El triple pas té la funció de retornar el líquid, per si tanquem la clau de pas que la 
bomba no s’espatlli.  
 
Fotografia:  
 

    
(dosificador complert) 
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3. Agitadors 
 
La construcció dels agitadors bé donada per la necessitat d’homogeneïtzar 
correctament la mostra desprès de la dosificació. La seva elaboració a resultat molt 
dificultosa perquè va costar molt trobar el material necessari. Hem ficat dos agitadors 
per a cada sistema d’homogeneïtzació, i n’hem construït dos sistemes per la planta 
pilot.    
 
Material: motor de 12V, varilla d’acer inoxidable, hèlix de ventilador d’ordinador,  
connector de ferro entre la varilla i el motor i la varilla i l’hèlix, tub de silicona, cable 
elèctric.  
 
Esquema de muntatge i funcionament:  
R 

 

El tub de silicona cobreix el connector de ferro 
per tal que no s’oxidi i el retall cilíndric de 
plàstic l’hem enganxat amb silicona calenta per 
tal de que no si diposités aigua, ja que 
quedava un forat a dins. Clavem els motors en 
un llistó prim de fusta, i ho fixem a l’estructura 
de la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

      
 

(agitador en primer pla) 
          

4.Airejador 

 
L’airejador té la finalitat d’injectar aire dins un tanc d’aigua, per tal de millorar algunes 
propietats molt importants, així com reduir les perjudicials.  
 
Material: bomba d’aire electrònica i regulable de 275L/h, tub de silicona perforat, 
enganxadors i suport de fusta.   
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Esquema de muntatge i funcionament:  

 

Els enganxadors són petites peces de plàstic per fixar cables de televisió, telèfon... i 
els utilitzem per fixar el tub de silicona perforat, i ho realitzem amb silicona calenta.   
 
Fotografies: 

 
 (Bomba d’aire amb suport de fusta,         (Tanc d’aigua amb tub de silicona perforat i       
part de darrera de l’estructura)                                       enganxadors ) 

 
 

5.Placa per a 3V-12V 
 
La utilització de multitud de sistemes electrònics de diferents voltatges fa que 
haguem de construir una placa electrònica per tal de computar des d’ella la utilització 
dels diferents aparells.  
En el cas de la placa de 3V i 12V el que pretenem és fer funcionar des d’ella els Leds 
(3V) i els agitadors (12V). A més a més, connectarem aquesta placa amb la de 220V. 
 
Material: 1placa electrònica perforada, 4 interruptors, cable elèctric,                            
1 resistència per a 3V, 8 beci, capsa de fullola per la protecció. 
 
Esquema de muntatge i funcionament:  
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Fotografies: 

         
(Placa de 12V-3V des de dos angles diferents) 

 
6.Placa per a 220V 
 
Els aparells que utilitzem tenen connexió directa a la font elèctrica. Per poder 
controlar els processos, fem una altre placa però ara per 220V per tal d’utilitzar 
l’airejador i els dosificadors. A més a més afegim un temporitzador en els 
dosificadors per tal de facilitar la feina. 
  
Material: 1placa electrònica perforada, 1 interruptors, 2 polsadors, 3 Rele, 
resistències, condensadors, cable elèctric, 4 beci, capsa de fullola per a protecció. 
 

Esquema de muntatge i funcionament:  

 

Fotografies: 

 
(Placa de 220V) 
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 Quarta fase: Final 

 

És la fase on donem per acabada la construcció de la planta pilot d’una 
potabilitzadora.  
 
El component bàsic d’aquesta fase és la instal·lació del sistemes electrònics 
(dossificadors, agitadors, airejador, led ...) i la seva verificació, així com la instal·lació 
dels tancs d’aigua a la planta pilot i les seves modificacions (a un filtre li afegim sorra 
i a l’altre carbó actiu). Al tram final li afegim un recipient i una bomba de manual.  
 
Temporització:  
 
El procés de construcció el vam iniciar el 23/02/09 i el vam acabar el dia 18/05/09 
amb un temps de aproximadament 100hores.  
 

 

Esquema Final:  

PLANTA PILOT D’UNA POTABILITZADORA 
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Galeria fotogràfica: 

     
(Dreta: potabilitzadora frontal ; Esquerra: potabilitzadora de darrera)  

 

 10.FUNCIONAMENT DE LA PLANTA PILOT  

 
En aquest apartat explicarem tot el mecanisme de funcionament de la planta pilot d’una 
potabilitzadora. D’entrada sabem que la potabilitzadora és semiautomàtica i que el control 
manual es limitarà a obrir les claus de pas en cada procés i l’accionament amb placa 
electrònica dels aparells.   
 
10.1.Processos de la planta pilot d’una potabilitzadora 
 
Com hem anat comprovant en la part introductòria, les potabilitzadores utilitzen un seguit de 
processos per tal de fer apte pel consum humà l’aigua que estan tractant. Cada 
potabilitzadora té els seus propis processos que van en funció de la qualitat de l’aigua. 
Nosaltres hem captat l’aigua del embassament del Pasteral, el mateix que la potabilitzadora 
de Montfullà. Per tant hem simulat els processos que ells duen a terme. Aquest processos 
són:  

 Desbast: És el pretractament de l’aigua que consisteix en retenir els sòlids grans 
(branques, fulles, insectes...) mitjançant una reixa d’acer inoxidable.  

 
  Decantació: És el procés que per sedimentació permet la disminució de les petites 

partícules solides en suspensió de l’aigua. Per dur a terme aquest procés, afegim un 
reactiu Floculant-Coagulant, fent que les partícules s’ajuntin i per tal d’augmentar el 
seu pes, formen flocs grans que sedimenten.  

 
Utilitzarem el següent reactiu:  
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 Filtració amb sorra: Consisteix en separar sòlids dissolts en l’aigua de tamany petit, 
fent-los passar per un filtre de sorra. Els porus de la sorra absorbeixen aquestes 
partícules.  

 
La sorra que utilitzem és sorra de silici de platja. La sorra cal acondicionar-la, ficant-la 
en un bany d’àcid clorhídric de concentració 1M i amb agitació constant i un temps de 
contacte suficient fins que desaparegui el bombolleig. Posteriorment equilibrem el pH 
de la sorra fins a 7 amb l’ajuda de l’aigua de l’aixeta.  

 
 Aireació: Es fa passar aire de manera que tingui contacte amb l’aigua durant un 

temps suficient, amb l’objectiu d’oxidar. L’aire al contenir oxigen té aquesta 
peculiaritat. Amb aquest tractament s’aconsegueix una major desinfecció ja que 
oxida tant matèria inorgànica (ferro, magnesi...) com matèria orgànica . A més aquest 
tractament millora les condicions organolèptiques de l’aigua com és el  gust, olor i 
color.  
Per airejar ho aconseguim amb la bomba d’aire i el sistema construït amb tubs 
perforats.  
 

 Filtració amb carbó actiu: el procés és similar a la filtració amb sorra, però amb un 
important canvi: el carbó actiu, que té unes propietats molt determinants, com els 
microporus que retenen la matèria orgànica i la inorgànica. Com en el cas anterior, 
també millora les propietats de gust olor i color.  

 
 Desinfecció: La desinfecció consisteix en afegir clor per tal de garantir que l’aigua 

no contingui activitat microbiològica patògena. Per tal que el clor tingui efecte, cal 
que estigui en contacte amb l’aigua un temps mínim de 30 minuts. Utilitzem:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: Lleixiu “Conejo”          Marca: Henkel 
Característiques: Apte per a la desinfecció d’ aigües de beguda.  
Observacions:  
Afegir 14 gotes de lleixiu per desinfectar 10 litres d’aigua i deixar 
en repòs 30 minuts. 
Contingut: 
Hipoclorit de sodi (42.5gr de clor actiu per cada litre de lleixiu) 
42.500ppm (mg/l) de Cl2 

Fitxa De Seguretat 

Policlorur d’alumini                                                      [AlO4Al12(OH)24.(H2O)12]
7+

                                                                                                                                                       

 
Riscos:  
Ulls: Causa series lesions als ulls . 
Inhalació: Causa irritacions en el sistema respiratori. Nàusees. 
Ingestió: Causa series lesions en el coll, la tràquea y las mucoses del sistema 
gastrointestinal. 
Pell: Causa series lesions en contacte amb la pell. 
Seguretat: 
Ulls: Netejar amb abundant aigua durant 15 minuts. Anar al metge. 
Inhalació: Traslladar la víctima en un lloc airejat. Assistència medica.   
Ingestió: No provocar el vòmit. Donar a la víctima si esta conscient aigua freda o 
llet. Assistència medica.  
Pell: Netejar amb abundant aigua i sabó durant 15 minuts 



PLANTA PILOT D’UNA POTABILITZADORA 
 

Crèdit de Síntesi Pàgina 23 

10.2.Diagrama de procés  
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10.3.Procés per a la potabilització 
 
Descriurem detalladament el procés de potabilització dut a terme. Vam fer dos potabilitzades 
diferents amb temps i tractaments diferents per comprovar quins són els millors resultats. 
 

 Potabilització número 1. 
 

Data : 19/05/09  Hora: 16:00 

Informació  Procés  Explicació  

Aigua del primer 
mostreig  
Data: 18/05/09 
Lloc: Pasteral 
Observacions:  
molta matèria orgànica.  

 
1. Desbast 

 
 

Introduïm a partir del desbast la quantitat de 
mostra a potabilitzar, 13 litres de  mostra. 
Podem Observar la retenció de fulles i 
branques. 

Floculant    
(313ml policlorur 
d’alumini  / 1L 
dissolució) 
 

2. Floculació 
3. Agitació 

 

Apretem el pulsador del dosificador  (1minut 
entra 31ml de dissolució). 
Engeguem els agitadors 2 minuts, finalment 
obrim l’aixeta i deixem caure 
l’homogenïtzació al decantador. 

 
 

 
4. Sedimentació 

 
 

Podem observar que el cap de poc temps es 
formen dues fases, la superior  clarificada i 
l’inferior amb un gran floc.  
Un cop completada la sedimentació obrim 
l’aixeta lateral. 

 
 

5. Filtració (sorra) Comprovem que l’aigua surt ja força clara i 
ha retingut tot el possible floc que  hi hagi 
passat.  

  
6. Aireació 

 

Activem l’airejador durant 15 minuts. 
Tanquem l’aireació i mirem l’oxigen dissolt 
amb un oxímetre. Obrim l’aixeta per 
transvasar-ho al filtre de carbó actiu 

 7. Filtració 
(carbó actiu) 

El carbó actiu fa una filtració ràpida i deixa 
l’aigua completament clarificada.  

Clor ( 2.35ml lleixiu a 
1000ml), 100ppm Cl2 

8. Cloració 
9. Agitació 

 

Apretem el pulsador del dosificador             
(1 minut 54 segons entra 72ml de dissolució) 
Engeguem els agitadors 30 minuts. Obrim 
l’aixeta fins que quedi ple el pot dosificador. 

Obtenim 3.75 litres 
d’aigua potabilitzada 

10. Aigua potable 
 

Anem treien aigua pel dosificador per fer els 
posteriors anàlisis . L’aigua és clara i amb 
una mica d’olor a clor.  

Temps total de la potabilització 1 hora i 25 minuts 
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 Potabilització número 2. 

Data : 20/05/09  Hora: 17:00 

Informació  Procés  Explicació  

Aigua del segon 
mostreig 
 Data: 20/05/09 
Lloc: Pasteral 
Observacions:  
Poca matèria 
orgànica. 

 
1. Desbast 

 
 

Introduïm a partir del desbast la quantitat de 
mostra a potabilitzar, 12.25 litres de  mostra. 
Podem Observar la retenció de fulles i 
branques. 

Floculant    
(156.5ml policlorur 
d’alumini  / 1L 
dissolució) 
 

2. Floculació 
3. Agitació 

 

Apretem el pulsador del dosificador  (1minut 
entra 36ml de dissolució). 
Engeguem els agitadors 2 minuts, finalment 
obrim l’aixeta i deixem caure l’homogenïtzació 
al decantador.  

 
 

 
4. Sedimentació 

 
 

Podem observar que el cap de poc temps es 
formen dues fases, la superior  clarificada i 
l’inferior amb un gran floc.  
Un cop completada la sedimentació obrim 
l’aixeta lateral. 

 
 

5. Filtració (sorra) Comprovem que l’aigua surt ja força clara i ha 
retingut tot el possible floc que  hi hagi passat. 

  
6. Aireació 

 

Activem l’airejador durant 30 minuts. Tanquem 
l’aireació i mirem l’oxigen dissolt amb un 
oxímetre. Obrim l’aixeta per transvasar-ho al 
filtre de carbó actiu 

 7. Filtració 
(carbó actiu) 

 

El carbó actiu fa una filtració ràpida i deixa 
l’aigua completament clarificada.  

Clor ( 3.5ml lleixiu a 
1000ml)    150ppm Cl2 

8. Cloració 
9. Agitació 

 

Apretem el pulsador del dosificador                   
(1 minut 54 segons entra 72ml de dissolució) 
Engeguem els agitadors 30 minuts. Obrim 
l’aixeta fins que quedi ple el pot dosificador. 

Obtenim 4.25 litres 
d’aigua potabilitzada 

10. Aigua potable 
 

Anem treien aigua pel dosificador per fer els 
posteriors anàlisis . L’aigua és clara i amb una 
mica d’olor a clor. 

Temps total  de la potabilització 1 hora i 45 minuts 
 

10.5.Rendiment de la potabilització  

Calculem els rendiments de l’aigua d’entrada respecte l’aigua de sortida ( potabilitzada) 

 Rendiment potabilització número 1:  

%84.28100·
Lentrada13

Lsortida75.3
R   

 Rendiment potabilització número 2: 

%69.34100·
Lentrada25.12

Lsortida25.4
R   

Hem obtingut un rendiment baix d’aigua potabilitzada respecta la mostra d’entrada, això es 
degut sobretot a la decantació, quant es separen les dues fases, la que descartem, l’inferior, 
conté bastants litres de mostra. També l’aixeta que conté cada tanc d’aigua que serveix per 
transvasar la mostra d’un tanc a l’altre, no està instalada just a terra si no un dit d’alçada, 
perdent també una quantitat de mostra cada vegada que tranvasem.      
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 11.ANÀLISI DE L’AIGUA  

 
Arribem aquest apartat amb la planta pilot d’una potabilitzadora construida i ja amb dues 
mostres tractades. Ara toca el més important dur a terme les anàlisis a l’aigua per tal de 
determinar si la mostra tractada és potable o no.  
 
11.1.Resultats analitics de la planta de Montfullà 
 
Fem una recopilació dels resultats analítics més importants de la potabilitzadora de 
Montfullà, per tal de determinar els paràmetres més conflictius de l’aigua del Pasteral i així 
aplicar-los tant a la mostra d’entrada com a la mostra de sortida de la planta pilot.     
Els paràmetres més destacats que analitzarem segons la informació dels anàlisis de 
Montfullà venen escrits en el següent apartat.  
 
11.2.Anàlisis que durem a terme 
 
Com a totes les potabilitzadores es solen separar els anàlisis en tres categories , els 
paràmetres fisicoquímics , els microbiològics i els organolèptics.  
Fem un llistat dels anàlisis: 
 

1.Paràmetres fisicoquímics 
 

 Determinació del pH  

 Determinació de la conductivitat 

 Determinació de paràmetres amb kits d’ identificació ràpida   

 Determinació dels clorurs   

 Determinació de la duresa  

 Determinació de residu sec  

 Determinació de l’oxidabilitat  

 Determinació de las matèries en suspensió  

 Determinació dels nitrats 

 Determinació de l’alcalinitat 

 Determinació del ferro 

 Determinació de l’alumini 

 Determinació del clor residual   
 

2.Paràmetres Microbiològics 
 

 Determinació dels aerobis totals  

 Determinació dels coliforms totals  

 Determinació dels coliforms fecals  
 
3.Paràmetres organolèptics 
 

 Determinació del gust  i olor  

 Determinació de la terbolesa  
 
11.3.Procediments d’anàlisis  
Explicarem detalladament el procediment d’anàlisis de cada paràmetre del llistat. 
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació del pH - 

Data d’inici: 19/05/09 

Data d’acabament: 20/05/09 

 

Introducció 

 
El pH és una mesura de l'activitat dels ions d'hidrogen en una solució (H+). Per tant, és una 
mesura d'acidesa o alcalinitat.  
Generalment, l'escala de valors de pH per dissolucions aquoses està en el rang de 0 a 14. 
Un pH de 7 correspon a una dissolució neutra; valors més grans corresponen a dissolucions 
bàsiques o alcalines, i valors més petits a dissolucions àcides. 
El pH es defineix amb l'equació següent:   

 
 
Objectiu 
Determinar el pH de la mostra d’entrada i de la mostra de sortida de la planta pilot de 
potabilització.  

Material aparells i reactius 

Potenciòmetre, elèctrode combinat de vidre ([H+] i elèctrode de referència de Ag/AgCl), 
sonda de temperatura P+1000, vas de precipitats, Proveta, tampó pH 7 i 4, Aigua destil·lada, 
i les mostres. 
 
Esquema  

 
Dades experimentals i Resultats 

 
 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 
 
Conclusions i comentaris 
Hem dut a terme la pràctica amb correcció, calibrant el potenciòmetre inicialment i 
connectant la sonda de temperatura per tal de millorar la determinació i expressar-la a 20ºC. 
Els resultats obtinguts  trobem que totes les mostres tenen un pH neutre. 
 
 

 Mesura  del pH 

Determinacions  1 2 3 Mitjana 

Mostra del mostreig 1 (N-T) 18/05/09  7.79 7.80 7.80 7.79 

Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09 7.23 7.44 7.49 7.38 

Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09 6.92 6.70 6.97 6.86 

Mostra de la potabilització 2 (T) 
20/05/09 

6.96 6.96 6.97 6.96 

http://ca.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3_(%C3%A0tom)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid
http://ca.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació de la conductivitat - 

Data d’inici: 19/05/09 

Data d’acabament: 20/05/09 

 
Introducció 
La conductivitat elèctrica és una mesura de la capacitat d'un material de deixar passar el 
corrent elèctric, la seva aptitud per deixar circular lliurement les càrregues elèctriques. La 
conductivitat depèn de l'estructura atòmica i molecular del material, els metalls són bons 
conductors perquè tenen una estructura amb molts electrons amb lligams febles i això 
permet el seu moviment. La conductivitat també depèn d'altres factors físics del propi 
material i de la temperatura. 
Les solucions d'electròlits (que tenen ions en solució) tenen bona conductivitat, però 
dependrà de la natura dels ions presents a la solució i la seva concentració. La conductivitat 
d'una solució pot ser mesurada per mitjà d'un conductímetre. 
 
Objectiu 
Determinar la conductivitat de la mostra d’entrada i de la mostra de sortida de la planta pilot 
de potabilització.  
 
Material i reactius 
Conductímetre, sonda de conductivitat ( sonda de temperatura integrada), vas de precipitats, 
proveta, tampó de calibració, aigua destil·lada i les mostres. 

Esquema  

 
Dades experimentals i Resultats 

 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 
 
Conclusions i comentaris 
Hem dut a terme la pràctica amb correcció, calibrant el  conductimetre inicialment.  
Els resultats obtinguts  trobem que hi ha un augment considerable de la conductivitat de les 
mostres tractades, això es degut a l’addició del policlourur d’alumini (floculant) que fa 
augmentar la càrrega iònica de l’aigua.  
 
 

 Mesura  de la conductivitat 
(µS/cm) 

Determinacions  1 2 3 Mitjana 

Mostra del mostreig 1 (N-T) 18/05/09  283 282 283 283 

Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09 490 496 494 493 

Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09 271 269 273 271 

Mostra de la potabilització 2 (T) 
20/05/09 

441 442 442 442 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Corrent_el%C3%A8ctric
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0rrega_el%C3%A8ctrica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Metall
http://ca.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B2lit
http://ca.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3_(%C3%A0tom)
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Conduct%C3%ADmetre&action=edit&redlink=1
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació de paràmetres amb kits 

d’identificació ràpida  - 

Data d’inici: 19/05/09 

Data d’acabament: 29/05/09 

Introducció 
Els kits  d’identificació ràpida són útils per tenir referències sobre la presència d’algun 
element o compost per el qual està fabricat el Kit. Donen les mesures en mil·ligrams per litre. 
Ara bé, els kits d’identificació són poc precisos, com hem dit és només per detectar la 
presència o no d’un analit. 
Hi ha Kits d’identificació ràpida de molts tipus. Són molt útils pel treball de camp, per 
determinar paràmetres “in situ”. 
 
Objectiu 
Determinar amb els kits d’identificació ràpida els següents paràmetres:
Clor lliure, Arsènic, Plom, Nitrits, Fosfats, Amoni, Cianur i Sulfats 

Material i reactius 

Kits específics de cada paràmetre, Aigua destil·lada i les mostres 

Esquema  

Clor Test (0.02 – 0.6 ppm Cl2) 
 

1. Emplenem els tubs fins a la marca amb aigua mostra  
2. Al tub B hi posem 1 pastilla DPD 
3. Tapem , barregem i esperem 10 minuts 
4. Comprovem a la taula quan els dos colors siguin                                               

iguals i mirem a quina concentració equival 
5. Resultats 

 Mostra del mostreig 1 (N-T) 18/05/09: <0.02ppm Cl2 

 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: 0.3ppm Cl2 
 

 

Arsènic Test (0.1 – 3 ppm As) :  
 

1. Posem 5 ml d’aigua mostra al tub 
2. Amb compte passem per l’orifici del tap                                                                 

una vareta indicadora 
3. Al tub hi posem 1 cullerada de Reactiu-1 i                                                                         

10 gotes Reactiu-2 
4. Immediatament tapem i esperem 30 minuts 
5. Comprovem si el reactiu de la vareta ens                                                              

indica presencia de AS 
6. Resultats:  

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: <0.1ppm As 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: <0.1ppm As 
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Plom test (20 – 500 ppm Pb)   
 

1. Emplenem el vas amb 5ml de aigua mostra 
2. Al vas hi afegim 3 gotes reactiu (àcid acètic) 
3. Remenem el vas i hi submergim la vareta indicadora 1 segon 
4. L’assequem  i esprem 2 minuts 
5. Comprovem si el reactiu de la vareta ens indica presencia de plom 
6. Resultats:  

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: <20ppm Pb 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: <20ppm Pb 
 

Nitrits test (0.02 – 0.5 ppm NO2
-) 

 
1. Emplenem els tubs fins a la marca                                                                           

amb aigua mostra  
2. Al tub B hi posem 4 gotes NO2-1 i una                                                                     

cullerada de NO2-2 
3. Tapem , barregem i esperem 10 minuts 
4. Comprovem a la taula quan els dos colors siguin                                              

iguals i mirem quina concentració equival  
5. Resultats:  

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 0.04ppm NO2
- 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 0.02ppm NO2
- 

 

Fosfats Test (0.05 – 1 ppm P) :  
 

1. Emplenem els tubs fins a la marca                                                                              
amb aigua mostra  

2. Posem 6 gotes P-1 i                                                                                                            
6 gotes P-2 al tub dret  

3. Esperem 10 minuts  
4. Ajustem la rodeta de manera que veiem                                                                

per la part superior dels tubs el mateix color  
5. Comprovem aquest color a                                                                              

quina concentració equival  
6. Resultats:  

 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: <0.05ppm P 

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 0.05ppm P 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 0.05ppm P 

 

Amoni test (0.02 – 0.50 ppm NH4+) 
 

1. Emplenem els tubs fins a la marca                                                                            
amb aigua mostra 

2. Afegim 10 gotes NH4-1 al tub dret                                                                                      
i 1cullerada NH4-2 

3. Remenem bé fins que es desfaci el sòlid  
4. Esperem 10 minuts 
5. Ajustem la rodeta de manera que veiem                                                                          

per la part superior dels tubs el mateix color  
6. Comprovem aquest color a quina                                                                     

concentració equival  
7. Resultats:  

 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: <0.02ppm NH4
+ 

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: <0.02ppm NH4
+ 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: <0.02ppm NH4
+ 
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Cianur test (0.002 – 0.40 ppm CN-) 
1. Emplenem els tubs fins a la marca                                                                           

amb aigua mostra  
2. Al tub B hi posem 4 gotes CN-1 i una                                                                     

cullerada de CN-2 
3. Tapem , barregem i esperem 10 minuts 
4. Comprovem a la taula quan els dos colors siguin                                              

iguals i mirem quina concentració equival  

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: <0.002ppm CN- 

 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: <0.002ppm CN- 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: <0.002ppm CN- 

 
Sulfats test (25 – 360 ppm SO4

2- )  
 

1. Posem 3ml d’aigua mostra al tub A i hi afegim 2 gotes SO4-1A 
2. Afegim 1 cullerada de SO4-2A i remenem amb força 
3. Posem el tub a l’estufa a 40ºC durant 10 minuts  
4. Afegim 3ml SO4-3A , preparem un filtre i l’embut del kit 
5. Filtrem del tub A al B  
6. Al tub B hi afegim 4 gotes SO4-4A 
7. Al tub A hi afegim 6ml aigua mostra  
8. Esperem 7 minuts i comprovem el resultat a la rodeta  
9. Resultats:  

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 25ppm SO4
2- 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 75ppm SO4
2- 

 

 
Dades experimentals i Resultats 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 

 
Conclusions i comentaris 
Hem dut a terme la pràctica amb correcció, no hem mesurat totes les mostres per falta 
de temps, però tot i això de cada Kit com a mínim hem realitzat una mostra d’entrada i 
una de sortida.  
Els paràmetres del clor  així com d’altres que són importants cal aprofundir més 
endavant realitzant una determinació molt més precisa.  
Els resultats obtinguts són de tanteix, a priori no són gaire vàlids però si que funcionen 
bé per una anàlisis qualitativa i no quantitativa.  
 

 Kits d’ identificació ràpida  

Paràmetre Mostra del 
mostreig 1 (N-

T) 18/05/09 

Mostra de la 
potabilització 1 (T) 

19/05/09 

Mostra del 
mostreig 2 (N-T) 

20/05/09 

Mostra de la 
potabilització 2 (T) 

20/05/09 
 

Clor lliure  <0.02ppm Cl2 0.3ppm Cl2 --- --- 

Arseni  --- --- <0.1ppm As <0.1ppm As 

Plom --- --- <20ppm Pb <20ppm Pb 

Nitrit  --- --- 0.04ppm NO2
- 0.02ppm NO2

- 

Fosfats --- <0.05ppm P 0.05ppm P 0.05ppm P 

Amoni --- <0.02ppm NH4+ <0.02ppm NH4+ <0.02ppm NH4+ 

Cianur  --- <0.002ppm CN- <0.002ppm CN- <0.002ppm CN- 

Sulfats --- --- 50ppm SO4
2- 50ppm SO4

2- 
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació dels clorurs - 

Data d’inici: 21/05/09 

Data d’acabament: 27/05/09 

 
Introducció 
Els clorurs en química inorgànica és una espècie iònica formada per un àtom de clor 
carregat negativament amb estat d'oxidació -1. 
Per extensió, també és un compost iònic format amb aquest anió o amb un estructura 
formalment semblant (és a dir, amb enllaç covalent entre un àtom de clor i un element 
químic menys electronegatiu). 
Els clorurs es troben en moltes sals naturals, entre aquestes cal destacar-lo com a 
component de la sal comuna o de cuina. 
També és un lligand aniònic habitual en química de coordinació. 
 
Objectiu 
Aplicar el mètode de Mohr per determinar la concentració de clorurs en una 
determinada mostra d’aigua potable (expressada en ppm Cl-).  
 
Mètode utilitzat 
Tipus: volumetria de precipitació per mètode de Mohr 
Indicador: cromat de potassi al 5% 

Material i reactius 

Balança analítica, vas de precipitats, pipetes aforades, erlenmeyer, bureta, suport, nou 
+ pinces, nitrat de plata, clorur de sodi, cromat de potassi 5%, aigua miliQ i les 
mostres.

Càlculs previs  

Preparació del Nitrat de Plata 0,01M: 

3

3

33 O0,4290gAgN
99gpur

100gpot
·

1molAgNO

O169,87gAgN
·

1000mLdiss

O0,01molAgN
250mLdiss·   

Preparació del NaCl 0,01M, Patró: 

l0,0590gNaC
99gpur

100gpot

1molNaCl

58,44gNaCl

1000mLdiss

l0,01molNaC
100mLdiss·   

* Totes les mostres les enresem amb aigua mili Q per que el nitrat de plata es mol 
sensible i l’aigua del laboratori conte una mica de clorurs.  

Esquema  

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80tom
http://ca.wikipedia.org/wiki/Clor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estat_d%27oxidaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Enlla%C3%A7_covalent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Clor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Element_qu%C3%ADmic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Element_qu%C3%ADmic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Electronegativitat
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal(qu%C3%ADmica)&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sal_(esp%C3%A8cia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lligand
http://ca.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_de_coordinaci%C3%B3
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Realitzar un blanc, valorar 1mL de cromat de potassi 5% amb el nitrat de plata. 
Reaccions  
Valoració nitrat de plata (Reacció nitrat de plata amb clorur de sodi): 

Blanc AgClNaNONaClAgNO 33   

Reacció nitrat de plata amb cromat de potassi 5%(indicador): 

34224223 2KNO CrAg2AgNO  taronjaOOCrK  

Valoració de les mostres:  
-

3

-

3

- NO  BlancAgClNO ClAg   

Dades experimentals 
Valoració nitrat de plata: 
 

 Volum AgNO3 Blanc Volum AgNO3  

Determinació 1 1,4mL 11,7mL 

Determinació 2 1,4mL 12,0mL 

Determinació 3 1,4mL 11,8mL 

Mitjana 1.4mL 11,8mL 

 
 
Valoració de les mostres: 
  

 Volum AgNO3 

Blanc 
Mostra del 
mostreig 2      
(N-T) 20/05/09 

Mostra de la 
potabilització 
1 (T) 19/05/09 

Mostra de la 
potabilització 
2 (T) 20/05/09 

Determinació 1 1,4mL 7,3mL 41,4mL 38,0mL 

Determinació 2 1,4mL 7,4mL 40,7mL 38,3mL 

Determinació 3 1,4mL 7,3mL 41,2mL 38,2mL 

Mitjana 1.4mL 7,3mL 41,1mL 38.2mL 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 

 
Càlculs  
Valoració nitrat de plata: 

 
11,8mL AgNO3 – 1,4mL AgNO3 (Blanc)= 10,4mL AgNO3 

3

3

33

3

AgNO 0,0096M
1LAgNO

1000mLAgNO
·

1molNaCl

1molAgNO
·

1000mLdiss

l0,01molNaC
·

10,4mLAgNO

10mLNaCl
  

 Concentració: 0,0096M AgNO3 
 
Valoració de les mostres:  
 
Mostra del mostreig 2  (N-T) 20/05/09 
 
Exemple del càlcul: 
Determinació 1 
7,3mL AgNO3 – 1,4mL AgNO3 (Blanc)= 5,9mL AgNO3 











 l20,107ppmC

1Lmostra

ra1000mLmost
·

1gCl

1000mgCl
·

1molCl

35,5gCl

1molAgNO

1molCl
·

1000mLdiss

gNO0,0096molA
·

a100mLMostr

5,9mLAgNO

3

33

 

Concentració: 20,107ppm Cl- 
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Resultats 
Les 3 mostres analitzades tenen un contingut en clorurs de:   

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 20.107ppm Cl- 

 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: 135.297ppm Cl- 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 125.414ppm Cl- 

 
Conclusions i comentaris 
Hem dut a terme la pràctica amb correcció, hem estandaritzat el nitrat de plata i s’ha 
aplicat el mètode de Mohr per a la determinació dels clorurs.  
Respecte la mostra no tractada, hi ha un gran augment dels clorurs, això es degut a 
l’addicció del floculant que és policlorur d’alumini i l’addicció del clor (desinfectant )que 
es redueix a clorurs, per tant fa augmentar la concentració.  
 
Tractament de residus 
Tractem el nitrat de plata amb base perquè precipiti. Fem una filtració , el filtre el 
llencem a les escombraries i la dissolució la neutralitzem amb una base fins a pH 
neutre aboquem a la pica amb l’aigua de l’aixeta oberta.  
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació de la duresa - 

Data d’inici: 22/05/09 

Data d’acabament: 22/05/09 

 
Introducció 
Anomenem duresa de l'aigua al seu contingut de sals de calci i magnesi, mesurada en 
graus hidrotimètrics francesos (ºHTF), de manera que 1 ºHTF equival a una quantitat  
de calci que originaria 10mg de carbonat de calci per cada litre d'aigua. 
El contingut total de calci + magnesi expressats com a ºHTF és la duresa total. La 
duresa que resta desprès de provocar la precipitació, per escalfament en el punt 
d'ebullició de les sals precipitades de calci i magnesi és la duresa permanent, i la 
concentració de les sals precipitades de calci i magnesi és la duresa temporal. 
Un mètode ràpid, senzill i fiable de determinació de la duresa total i permanent de 
l'aigua, consisteix amb la valoració complexomètrica amb dissolució de la sal disòdica 
de la sal disòdica de  l'àcid etilendiamintetraacètic (EDTA-Na2), complexona II. 
Les reaccions de la complexona són de captació (bloqueig), dels cations Ca2+ i Mg2+, 
determinants de la duresa de l'aigua, inserint-los a l'interior de la molècula. 
 
Objectiu 
Determinar la quantitat de calci, magnesi i duresa de la mostra d’entrada i de sortida 
de la potabilitzadora utilitzant una valoració complexomètrica amb la sal disòdica de 
l’acid Na2-EDTA. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: Volumetria Complexomètrica 
Indicador: negre d’ericrom i àcid calconcarboxílic   

Material aparells i reactius 

Balança analítica, vas de precipitats, pipetes aforades, erlenmeyer, bureta, suport, 
pinces, nous, EDTA, hidròxid de potassi, àcid calconcarboxílic, negre ericrom, clorur 
d’amoni, trietanolamina, aigua destil·lada i les mostres.

Càlculs previs  

Preparació de 100mLdiss EDTA 0,01M 
 

A0,3760gEDT
99gpur

100gpot
·

1molEDTA

A372,24gEDT
·

1000mLdiss

A0,01molEDT
100mLdiss·   

Esquema 
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Dades experimentals 
Valoració del Calci: 

 Mostra del 
mostreig 2      
(N-T) 20/05/09 

Mostra de la 
potabilització 
1 (T) 19/05/09 

Mostra de la 
potabilització 
2 (T) 20/05/09 

Determinació 1 4,2mL 4,5mL 4,5mL 

Determinació 2 4,1mL 4,5mL 4,5mL 

Determinació 3 4,2mL 4,5mL 4,5mL 

Mitjana 4,2mL 4,5mL 4,5mL 

 
Valoració de la Duresa:  

 Mostra del 
mostreig 2      
(N-T) 20/05/09 

Mostra de la 
potabilització 
1 (T) 19/05/09 

Mostra de la 
potabilització 
2 (T) 20/05/09 

Determinació 1 5,4mL 5,5mL 5,4mL 

Determinació 2 5,4mL 5,6mL 5,5mL 

Determinació 3 5,4mL 5,5mL 5,5mL 

Mitjana 5,4mL 5,5mL 5,5mL 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 

 
Càlculs  

 
Exemple del càlcul 
Valoració : Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09 
Determinació del Calci:  











 2

2

2

2

22

ppmCa2,67
L1

mLmostra1000

·
mLmostra25

ramLdissmost100
·

gCa1

mgCa1000
·

molCa1

gCa40
·

molEDTA1

molCa1
·

mLdiss1000

molEDTA01,0
·

ramLdissmost100

mLEDTA2,4

 
Determinació de la Duresa: 

HFº6,21
ppmCaCO10

HFº1
·ppmCaCO216

ppmCaCO216
L1

mLmostra1000

·
mLmostra25

ramLdissmost100
·

gCaCO1

mgCaCO100000

molCa1

molCaCO1
·

molEDTA1

molCa1
·

mLdiss1000

molEDTA01,0
·

ramLdissmost100

mLEDTA4,5

3

3

3

3

3

2

3
2









Determinació del Magnesi: 
 
5,4mL EDTA (Mg+Ca) – 4,2mL EDTA (Ca) = 1,2mL EDTA (Mg) 







 2

2

22

ppmMg66,11
L1

mLmostra1000

·
mLmostra25

ramLdissmost100
·

molMg1

mgMg24300
·

molEDTA1

molMg1
·

mLdiss1000

molEDTA01,0
·

ramLdissmost100

mLEDTA2,1
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Resultats 
Les 3 mostres analitzades tenen un calci, magnesi i duresa de:   

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09:  
Calci: 67,2ppm Ca2+ 
Magnesi: 11,66ppm Mg2+ 
Duresa: 21,6ºHF  216ppm CaCO3 

 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09:  
Calci: 72ppm Ca2+ 
Magnesi: 9,72ppm Mg2+ 
Duresa: 22ºHF  220ppm CaCO3 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09:  
Calci: 72ppm Ca2+ 
Magnesi: 9,72ppm Mg2+ 
Duresa: 22ºHF  220ppm CaCO3 

 
Conclusions i comentaris 
Hem dut a terme la pràctica amb correcció, hem determinat el calci i la duresa i a 
través d’un càlcul, el magnesi.  
Com es pot observar, el tractament de la potabilitzadora no afecta pràcticament als 
resultats de l’aigua tractada. En els tres casos tant d’entrada com de sortida els 
paràmetres són molt pròxims, hi ha poca variació.   

 
Tractament de residus 
Ajuntem tots els residus i els hi practiquem una neutralització amb àcid clorhídric ja 
que són una mica bàsics. Un cop neutre ho aboquem a la pica amb l’aigua de l’aixeta 

oberta.    
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació de residu sec - 

Data d’inici: 25/05/09 

Data d’acabament: 26/05/09 

 

Introducció 
Sòlids són els materials en suspensió o dissolts en aigües netes o aigües residuals. 
Les anàlisi de sòlids són importants en el control de processos de tractament biològic i 
físic d’aigües residuals, i per avaluar el compliment de les limitacions que regulen els 
abocaments.  
 
Principi 
S’evapora una mostra perfectament homogeneïtzada en una placa pesada i s’asseca 
a pes constant en una estufa a 103-105ºC. 
 
Objectiu 
Obtenir els sòlids totals en mil·ligram per cada litre de mostra 

Material, aparells i reactius 

Estufa, bany de sorra, vas de precipitats, pipeta aforada, càpsules de porcellana, aigua 
destil·lada i les mostres. 

 
Esquema  

 
Dades experimentals 

 Mostra del mostreig     
2  (N-T) 20/05/09 

Mostra de la 
potabilització      1 (T) 
19/05/09 

Mostra de la 
potabilització    2 (T) 
20/05/09 

 Pes 
càpsula 

Pes càpsula 
+ residu sec 

Pes 
càpsula 

Pes càpsula +  
residu sec 

Pes 
càpsula 

Pes càpsula 
+  residu sec 

Determinació 1 58,117g 58,152g 34,131g 34,140g 33,396g 33,406g 

Determinació 
2 

57,661g 57,697g 34,853g 34,880g 34.891g 34.903g 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 
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Càlculs  
Determinació : Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09 
Exemple del càlcul 
Determinació 1 
58,152g ( pes càpsula+ residu sec) – 58,117g (pes càpsula) = 0,035g (residu sec) 

ppm700
Lmostra1

mLmostra1000
·

secgresidu1

secmgresidu1000
·

mLmostra50

secgresidu035,0
  

Determinació 2: 720ppm  
Mitjana: 710ppm residu sec 
 
Resultats 
Les 3 mostres analitzades tenen un residu sec de:   

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 710ppm 

 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: 200ppm 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 220ppm 
 

 
Conclusions i comentaris 
Hem dut a terme la pràctica amb correcció, hem determinat els residus secs de 
diferents mostres.  
Observem que la mostra inicial, la no tractada, té una gran concentració de residus 
sec; en canvi, les dues mostres potabilitzades tenen una gran disminució en els 
residus. Per tant, hi ha una bona reducció, 72% i 69% gràcies a la potabilització.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTA PILOT D’UNA POTABILITZADORA 
 

Crèdit de Síntesi Pàgina 39 

 
 
 
 

Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació de l’oxidabilitat-  

Data d’inici: 25/05/09 

Data d’acabament: 25/05/09 

 

Introducció 
Valoració de les substàncies presents en l’aigua, oxidables pel permanganat de 
potassi, efectuada en condicions normalitzades (temperatura d’ebullició) 
 
Objectiu 
Determinar la quantitat de matèria orgànica present en la mostra d’aigua, oxidable pel 

permanganat de potassi. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: Volumetria reducció-oxidació (redox) 

Material, aparells i reactius 

Balança analítica, vas de precipitats, pipetes aforades, erlenmeyer, suports, reixeta, 
bunsen, bureta, pinces i nous, àcid sulfúric, Permanganat de potassi, oxalat de sodi 
P.A, aigua destil·lada i les mostres. 

Càlculs previs  

Preparació de 50cc KMnO4 0.1N: 

eqg
moleq

molg
eqP /61.31

/5

/05.148
.   

4

4

44
4 798.0

99

100

1

61.31

1000

1.0
250 gKMnO

gpur

gpot

eqKMnO

gKMnO

mLdiss

eqKMnO
mLdissKMnO    

Preparació 250ccdiss KMnO4 0.01N 
C1·V1=C2·V2    0.01·250=0.1·x     x=25Ml  25mL KMnO4 0.1N enrasat a 250mL 
 
Preparació 100cc oxalat de sodi 0.01N, Patró: 

eqg
moleq

molg
eqP /67

/2

/134
.   

oxalat 0.0677g
pur 99g

pot 100g

oxalat 1eq

67goxalat

oxalat diss 1000mL

oxalat 0.01eq
oxalat diss 100mL   

Esquema  
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Reaccions  
Reacció en la valoració del permanganat: 

 
 

22

22

424

2

2

42

2

2

4

CO10OH8Mn2OC5H16MnO2

Oxidacióe2CO2OC5

duccióReOH4Mne5H8MnO2













 

Reacció en la valoració de la mostra d’aigua: 

O8H10CO2KHSO2MnSOOC5NaSO4H2KMnO

5/2OO3H2KHSO2MnSOm.o2KMnOSO4H

2O4eO

2244422424

2244442

2

2





 

 

Dades experimentals 
Valoració del permanganat: 

 Volum KMnO4 

Determinació 1 10.5mL 

Determinació 2 10.7mL 

Determinació 3 10.7mL 

Mitjana 10.6mL 

 
Valoració de l’oxidabilitat en las mostres:  

 Permanganat de potassi gastat 

 Mostra del 
mostreig 2      (N-
T) 20/05/09 

Mostra de la 
potabilització 1 (T) 
19/05/09 

Mostra de la 
potabilització 2 (T) 
20/05/09 

Determinació 1 2,7mL 2,8mL 2,5mL 

Determinació 2 2,8mL 2,8mL 2,5mL 

Determinació 3 2,7mL 2,8mL 2,5mL 

Mitjana 2,7mL 2,8mL 2,5mL 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 

 
Càlculs  
Valoració del permanganat de potassi:  

0.0094N
1LKMnO

1000mLKMnO
·

OC1eqNa

1eqKMnO
·

1000mLdiss

OC0.01eqNa
·

10.6mLKMnO

OC10mLNa

4

4

422

4422

4

422   

Concentració: 0.0094N KMnO4 
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Valoració : Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09 
Exemple del càlcul 

422

4224

4224
4 54.2

1.0

1000
·

1

1
·

1000

094.0
·7,2 OCmLNa

OCeqNa

mLdiss

eqKMnO

OCeqNa

mLdiss

eqKMnO
mLKMnO  excés 

10mL 422 OCNa -2.54mL 422 OCNa = 7.46mL 422 OCNa que reacciona amb l’excés de 

KMnO4 

4

4422

4422
422 94.7

094.0

1000
·

1

1
·

1000

1.0
·46.7 mLKMnO

eqKMnO

mLdiss

OCeqNa

eqKMnO

mLdiss

OCeqNa
OCmLNa  excés 

10mLKMnO4 – 7.94mLKMnO4= 2.06mL KMnO4 que reaccionen amb la matèria 
orgànica (oxidable) de l’aigua 

2

2

2

2

2

4

244 491,15
1

1000
·

1

32000
·

4

1
·

1

1
·

1000

094.0
·

100

06.2
ppmO

Lmostra

mLmostra

molO

mgO

eqO

molO

eqKMnO

eqO

ccdiss

eqKMnO

mLmostra

mLKMnO


  
 
Resultats 
Les 3 mostres analitzades tenen una oxidabilitat:   

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 15.491ppm O2 
 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: 1.624ppm O2 
 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 1.399ppm O2 

 
Conclusions i comentaris 
Hem dut a terme la pràctica amb correcció, hem determinat l’oxidabilitat de les mostres 
d’aigua.  
La potabilitzadora redueix  gairebé amb totalitat la matèria orgànica que conté l’aigua, 
89% i 91% respectivament, resultats que demostrant que la planta pilot té un gran 
poder d’eliminació de la matèria orgànica de l’aigua.  
 
Tractament de residus 
Tractem el permanganat de potassi amb bisulfit de sodi en medi bàsic . Es forma 
precipitat , el filtrem i llencem el paper de filtre a les escombraries . La dissolució la 
neutralitzem amb l’àcid sulfúric restant i ajustem el pH a 7, aboquem la dissolució a la 
pica amb l’aigua de l’aixeta oberta.  
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació de les matèries en suspensió - 

Data d’inici: 25/05/09 

Data d’acabament: 25/05/09 

 
Introducció 
Es filtra una mostra ben barrejada per un filtre estàndard de fibra de vidre, el residu 
contingut en el mateix s’asseca fins a pes constant a 103ºC-105ºC. L’augment de pes 
del filtre representa els sòlids totals en suspensió.   
 
Objectiu 
Obtenir els sòlids en suspensió en mil·ligrams per cada litre de mostra 

Material i reactius 

Balança analítica, estufa, vas de precipitats, pipeta aforada, càpsules de porcellana, 
Kitasato, bomba de buit, filtre 0.45 micres, dessecador, aigua destil·lada i les mostres. 

 
 
Esquema  

 
Dades experimentals 
 

 Mostra del mostreig     
2  (N-T) 20/05/09 

Mostra de la 
potabilització      1 (T) 
19/05/09 

Mostra de la 
potabilització    2 (T) 
20/05/09 

 Pes 
Filtre 

Pes Filtre + 
sòlid 

Pes Filtre Pes Filtre +  
sòlid 

Pes Filtre Pes Filtre +  
sòlids 

Determinació 1 0,255g 0,258g 0,252g 0,253g 0,248g 0,249g 

Determinació 
2 

0,253g 0,256g 0,251g 0,252g 0,252g 0,253g 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 



PLANTA PILOT D’UNA POTABILITZADORA 
 

Crèdit de Síntesi Pàgina 43 

 
Fotografia 

 
(Càpsules amb els filtres) 

 
Càlculs  
Exemple del càlcul 
Determinació : Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09 
 
Determinació 1 
0,258g ( pes filtre + sòlids) – 0,255g (pes filtre) = 0,003g (sòlids) 

ppm
Lmostra

mLmostra

gsòlids

mgsòlids

mLmostra

gsòlids
60

1

1000
·

1

1000
·

50

003,0
 sòlids en suspensió 

 
Determinació 2: 60ppm sòlids en suspensió 
Mitjana: 60ppm sòlids en suspensió 
 

  
Resultats 
Les 3 mostres analitzades tenen uns sòlids en suspensió de:   

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 60ppm 

 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: 20ppm 

 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 20ppm 
 

 
Conclusions i comentaris 
Hem dut a terme la pràctica amb correcció, hem determinat els sòlids en suspensió de 
diferents mostres.  
La mostra tractada presenta una disminució del 66.6% gràcies a la potabilització de 
l’aigua pels tractaments de filtració.  
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació dels nitrats- 

Data d’inici: 27/05/09 

Data d’acabament: 28/05/09 

 
Introducció 
Utilitzarem un mètode per determinar la concentració de nitrats en aigües per dos 
lectures en la regió UV. 

 
Objectiu 
Determinar la concentració de nitrats de les mostres d’aigua, entrada i potabilitzades. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: Espectrofotometria UV / cubeta de quars ; Longitud d’ona: 220nm i 275nm 

Material, aparells i Reactius 

Espectrofotòmetre, balança analítica, agitador magnètic, pipetes aforades, matrassos 
aforats, vasos de precipitat, cubeta de quars, gresol filtrant de 0,45µm, nitrat de sodi 
P.A, sulfat d’alumini i potassi amb 12 molècules d’aigua, amoníac concentrat i àcid 
clorhídric concentrat. 

Càlculs previs 

Solució patró 50ppm NO3
- 

Patró: NaNO3 P.A   P.M: 84,99g/mol        Riquesa: 99% 

3

3

3

3

3

3

3

3

33 O0,0692gNaN
99gpur

100gpot
·

1molNaNO

84,99gNaNO
·

1molNO

1molNaNO
·

62gNO

1molNO
·

1000mgNO

1gNO
·

1000mLdiss

50mgNO
·1000mLdiss 









Suspensió d’hidròxid d’alumini 
Pesar 6,25 sulfat d’alumini i potassi  + 50mL aigua destil·lada  escalfar a 60ºC  
 afegir 5,5mL amoníac concentrat + agitació  enrasar a 100mL amb aigua 
destil·lada 

Esquema  
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Dades experimentals 

 
 
*descartem aquest 
valor perquè les 
mostres no 
superen 
l’absorbància de 
20ppm de NO3

-. 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 

y = 0,0604x + 0,0046

R
2
 = 0,9998

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 5 10 15 20 25

ppm Nitrat

A
B

S

 
 

y= 0,0604x+0,0046 

Dades experimentals i resultats de les mostres 

ppm NO3
- A220 A275 (A220-2·A275) 

0 0,000 0,000 0.000 

5ppm 0,314 0,001 0,312 

10ppm 0,622 0,008 0,606 

15ppm 0,934 0,008 0,918 

20ppm 1,227 0,010 1,207 

*50ppm 2,398 0,010 2,378 

Mostra A220 A275 (A220-2·A275) ppm NO3
- 

Mostra del mostreig 2 (N-T) 
20/05/09: 

0,471 0,060 0,351 5.735ppm 

Mostra de la potabilització 1 (T) 
19/05/09: 

1,160 0,020 1,120 18.466ppm 
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Càlculs  
Exemple del càlcul 
Determinació : Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 
Abs= 0,351 
0.351=0,0604x + 0,0046 
x= 5.735ppm NO3

- 
 
Conclusions i comentaris 
Podem observar que després de la potabilitzada augmenta la concentració de nitrats, 
això deu ser degut de l’apartat de desinfecció, el clor oxida l’amoni que conté a nitrits i 
després a nitrats, augmentant la seva concentració, també havíem pensat amb el 
nitrogen que conté l’aire de l’aireació, és pogués oxidar però és molt difícil, està 
descartat.  
 
Tractament de residus 
Reunir els residus, neutralitzar-los i netejar el material utilitzat. 
 
 

Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació de l’alcalinitat- 

Data d’inici: 25/05/09 

Data d’acabament: 25/05/09 

 
Introducció 
L’Alcalinitat és una mesura de la capacitat de l’aigua per neutralitzar àcids. Es 
distingeix entre l’alcalinitat total TAC i l’alcalinitat simple TA, expressats en ppm 
CaCO3. Els valors ens indiquen el contingut que té l’aigua en hidròxids, carbonats i 
hidrogencarbonats alcalins o alcalinoterris. 
   
Objectiu 
Determinar l’Alcalinitat de les mostres d’aigua, d’entrada i potabilitzades. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: Valoració àcid/base 
Indicador: taronja de metil i fenolftaleïna 

Material i Reactius 

Balança analítica, pipetes aforades, matrassos aforats, vasos de precipitat, àcid 
clorhídric concentra, taronja de metil, fenolftaleïna  les mostres.

Càlculs previs 

Solució HCl 0,1N: 

concentrat 4,29mLHCl
1,18gHCl

1mL
·

36gpur

100gpot
·

1eqHCl

36,47gHCl
·

1000mLdiss

0,1eqHCl
500mLdiss·   

 
Càlcul per gastar 10mL HCl, valoració HCL: 
Patró: Na2CO3     P.M: 105,99g/mol   Riquesa: 99,9% 

Mostra de la potabilització 2 (T) 
20/05/09: 

1,101 0,021 1,059 17.313ppm 
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53g/eq
2eq/mol

106g/mol
P.eq   

32

32

3232 0531,0
9,99

100
·

1

53
·

1

1
·

1000

1,0
·10 COgNa

gpur

gpot

COeqNa

COgNa

eqHCl

COeqNa

mLdiss

eqHCl
mLdiss   

Reacció: 
Valoració del HCl 

3232 22 COHNaClCONaHCl   

Alcalinitat 

2223 2 CaClOHCOHClCaCO   

Esquema  

 

 
Dades Experimentals: 
Valoració del HCl 

 Pes Na2CO3 Volum HCl 

Determinació 1 0,0544g 10,1mL 

Determinació 2 0,0511g 9,9mL 

Determinació 3 0,0521g 10,0mL 

 
Determinació de l’alcalinitat 
Valoració de 100mL de mostra amb HCl 0,1N i indicador taronja de metil  

 Volum HCl 

 Mostra del 
mostreig 2 (N-T) 

20/05/09 

Mostra de la 
potabilització 1 (T) 

19/05/09 

Mostra de la 
potabilització 2 (T) 

20/05/09 

Determinació 1 3,6mL 1,2mL 1,8mL 

Determinació 2 3,6mL 1,3mL 1,8mL 

Determinació 3 3,6mL 1,1mL 1,8mL 

Mitjana 3,6mL 1,2mL 1,8mL 

 
Càlculs 
Valoració del HCl 
Exemple del càlcul 
Determinació 1 

HCl 0,102N
1LHCl

1000mLHCl
·

CO1eqNa

1eqHCl
·

CO53gNa

CO1eqNa
·

100gpot

99,9gpur
·

10,1mLHCl

CO0,0544gNa

3232

3232   

Determinació 2: 0.097NHCl 
Determinació 3: 0.098N HCl 
Mitjana: 0,099N HCl 
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Determinació de l’alcalinitat 
Exemple del càlcul 
Determinació : Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09 

3

3

3

3

33 2,178
1

1000
·

1

1000
·

1

50
·

1

1
·

1000

099,0
·

100

6,3
ppmCaCO

Lmostra

mLmostra

gCaCO

mgCaCO

eqCaCO

gCaCO

eqHCl

eqCaCO

mLdiss

eqHCl

mLmostra

mLHCl


 
Resultats 

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 178,2ppm CaCO3 
 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: 59,4ppm CaCO3 
 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 89,1ppm CaCO3 

 
Conclusions i comentaris 
A l’hora d’afegir la fenolftaleïna no a variat, ha quedat transparent, hem continuat la 
valoració amb el taronja de metil. Això significa que les mostres no hi ha OH- ni CO3

2-, 
només hi ha present, HCO3

2-, és una aigua neutra. Podem apreciar que els 
hidrogencarbonats que conté l’aigua potabilitzada han disminuït molt respecta la 
d’entrada.  
 
Tractament de residus 
Reunir els residus, neutralitzar-los i netejar el material utilitzat. 
 
 
 
 
 

Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació del ferro- 

Data d’inici: 26/05/09 

Data d’acabament: 27/05/09 

 
Introducció 
En comptes d’utilitzar una recta patró, s’utilitza el mètode d’addicions múltiples de 
l’estàndard, que consisteix en afegir quantitats conegudes d’analit al problema, el 
contingut del qual es vol determinar. A partir de l’augment del senyal es dedueix la 
quantitat d’analit que hi ha a la mostra problema. 
Aquest mètode requereix una resposta lineal davant de l’analit i és especialment 
indicat quan la composició de la mostra és desconeguda o complexa i afecta el senyal 
analític.  
   
Objectiu 
Determinar la concentració de ferro de les mostres d’aigua, d’entrada i potabilitzades. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: Addicions múltiples , espectrofotometria ; Longitud d’ona: 480nm 
 
Material i Reactius 
Balança analítica, espectrofotòmetre, pipetes aforades, matrassos aforats, vasos de 
precipitat, cubeta de plàstic, sulfat de ferro (III) i amoni P.A, KSCN 40%, HCl 4N i les 
mostres.

Càlculs previs 

Preparació patró 11,1ppm Fe2+: 
Patró: Sulfat de ferro (III) i amoni P.A    P.M: 482,2g/mol       Riquesa: 99% 
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dissolució de litreper  concentrat HCl mL 10Afegir  ró0,0483gpat
99gpur

100gpot

1molpatró

ó482,2gpatr

1molFe

1molpatró
·

56gFe

1molFe
·

1000mgFe

1gFe
·

1000mLdiss

11,1mgFe
500mLdiss·

33

3

3

33











 

Esquema  

 
 
 
 
 
 
 
Dades experimentals 

 Absorbancia 

ml11.11ppm Fe 
(III) 

Mostra del 
mostreig 2 (N-T) 

20/05/09 

Mostra de la 
potabilització 1 (T) 

19/05/09 

Mostra de la 
potabilització 2 (T) 

20/05/09 

0 0,019 0,008 0,010 

5 0,328 0,261 0,285 

10 0,625 0,521 0,564 

15 0,918 0,782 0,841 

 
Càlculs 
Determinació : Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09 
Gràfica: 

y = 0,0599x + 0,0234

R2 = 0,9999

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

mL 11,1ppm Ferro(III)

A
b

s

 
 

y= 0,0599x+0,0234 
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x

s

x
mV

bc
c            )(434,0

10·0599,0

0234,0·1,11
IIIppmFecx   

 
Determinació : Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09 
Gràfica: 

y = 0,0516x + 0,0057

R2 = 0,9999

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16

mL 11,1ppm Ferro(III)

A
b

s

 
 

y= 0,0516x+0,0057 

 

x

s

x
mV

bc
c            )(123,0

10·0516,0

0057,0·1,11
IIIppmFecx   

 
Determinació : Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09 
Gràfica: 

y = 0,0554x + 0,0092

R2 = 1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ppm ferro (III)

A
b

s

 
 

y= 0,0554x+0,0092 

 

x

s

x
mV

bc
c            )(184,0

10·0554,0

0092,0·1,11
IIIppmFecx   

 
Resultats 

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 0,434ppm Fe3+ 
 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: 0,123ppm Fe3+ 
 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 0,184 ppm Fe3+ 

 
Conclusions i comentaris 
Podem observar amb els resultats obtinguts, que l’aireació de la potabilitzadora 
gràcies a l’oxigen que conté l’aire oxida el ferro (II) a ferro (III). 
 
Tractament de residus 
Reunir els residus, neutralitzar-los, vigilar amb el cianur que conté els patrons i  netejar 
el material utilitzat. 
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació de l’alumini- 

Data d’inici: 25/05/09 

Data d’acabament: 26/05/09 

 
Introducció 
L’Alumini ocupa el tercer lloc de l’ordre d’abundància entre els elements de l’escorça 
terrestre, formant part dels minerals, roques i fang. Aquesta amplia distribució és la 
causa de la presència de l’alumini en casi totes les aigües naturals com sal soluble, 
col·loide o compost insoluble. L’alumini soluble, col·loïdal e insoluble es pot trobar 
també en aigües tractades o en aigües residuals com a residu de la coagulació amb 
material que conté alumini.  

   
Objectiu 
Determinar la concentració d’Alumini de les mostres d’aigua, d’entrada i potabilitzades, 
per observar si el coagulant utilitzat, policlorur d’alumini fa augmentar la concentració 
de l’alumini a la mostra potabilitzada. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: Ericromo Cianina, espectrofotometria  ; Longitud d’ona: 535nm 

Material i Reactius 

Balança analítica, espectrofotòmetre, pipetes aforades, matrassos aforats, vasos de 
precipitat, cubeta de plàstic, AlK(SO4)2·12H2O, Ericromo Cianina, H2SO4 concentrat, 
EDTA, àcid ascòrbic, taronja de metil i les mostres. 

Càlculs Previs 

Solució patró d’Alumini: 
Pesar 8,791g AlK(SO4)2·12H2O  enrasar a 1000mL amb aigua destil·lada 
1mL = 500µg Al  
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ppmAl
gAl

mgAl

molAl

gAl

molpatró

molAl

gpatró

molpatró

Ldiss

gpatró
500

1

1000
·

1

27
·

1

1
·

474

1
·

1

791.8
  

Solució d’àcid ascòrbic: 
Pesar 0,098g  enrasar a 100mL amb aigua destil·lada 
 
Reactiu tampó 
Pesar 34g NaC2H3O2·3H2O + 10mL CH3COOH 1N  enrasar a 250mL amb aigua                                     
                                                                                      destil·lada 
Solució tinció de treball: 
10mL solució tinció de reserva (ericromo cianina)  enrasar a 100mL amb aigua                   
 
Solució àcid sulfúric 0,02N: 

42

42

42

42

42

42

4242 56,0
84,1

1
·

96

100
·

1

09,98
·

2

1
·

1000

02,0
·1000 SOmLH

SOgH

SOmLH

gpur

gpot

SOmolH

SOgH

SOeqH

SOmolH

mLdiss

SOeqH
mLdiss 

0,55mL H2SO4 concentrat  enrasar a 1000mL amb aigua destil·lada 
 
Solució EDTA 0,01M: 

A0,3760gEDT
99gpur

100gpot
·

1molEDTA

A372,24gEDT
·

1000mLdiss

A0,01molEDT
100mLdiss·   

Pesar 0,3760g  enrasar a 100mL amb aigua destil·lada 

 

 

 

Esquema  
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Dades experimentals, recta patró 

 

µg/L Al Abs 

0 0,000 

50 0,111 

100 0,204 

150 0,368 

200 0,456 

250 0,576 

 
 
 
 
 
Gràfica 
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y = 0,0023x - 0,0055

R2 = 0,9951

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 50 100 150 200 250 300

yg/L Al

A
b

s

 
 

y= 0,0023x – 0,0055 

 
Dades experimentals i Resultats 

Mostres Abs µg/L Al 

Mostra del Mostreig 2 (N-T)          
20/05/09 

0,080 37.174µg/L 

Mostra de la Potabilització 1 (T)  
19/05/09 

0,251 111.522µg/L 

Mostra de la Potabilització 2 (T) 
20/05/09 

0,157 70.652µg/L 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 
Càlculs 
Exemple del càlcul a partir de l’equació de la recta 
Determinació: Mostra del Mostreig 2 (N-T) 20/05/09 
Abs= 0,080 
0,080 = 0,0023x – 0,0055 
x= 37,174 µg/L Al 
 
Resultats 
Les 3 mostres analitzades tenen uns nitrats:   

 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 37,174µg/L Al 
 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: 111,522µg/L Al 
 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 70,652µg/L Al  

 
Conclusions i comentaris 
Podem observar amb els resultats obtinguts de que el afegir coagulant a l’aigua , 
policlorur d’alumini, augmenta bastant la concentració de l’alumini però sense superar 
el màxim establert per la norma de qualitat. 
 
Tractament de residus 
Reunir els residus, neutralitzar-los, netejar el material utilitzat. 
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Paràmetres fisicoquímics  

- Determinació del clor lliure- 

Data d’inici: 19/05/09 

Data d’acabament: 20/05/09 

 
Introducció 
Per tal d’evitar una contaminació microbiològica, el que es fa és a l’hora de la 
desinfecció de l’aigua addicionar més quantitat de clor del que reacciona per tal 
d’evitar aquesta contaminació i poder conservar la mostra sense cap perill. Aquesta 
concentració de clor sense reaccionar s’anomena clor lliure. 

 
Objectiu 
Determinar la concentració de clor lliure de les mostres potabilitzades durant un dies 

per observar la seva disminució. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: espectrofotometria / cubeta de plàstic  
Longitud d’ona: 515nm 

Material i Reactius 

Espectrofotòmetre, cubeta de plàstic, matrassos aforats, lleixiu “Conejo”, pastilles DPD 
i les mostres.

Preparació de Reactius 

Preparació del patró 4,25ppm Cl2:  
 
 
 
 
Esquema  

 
 
Dades experimentals de la recta patró 
 

 
 

 
 
 
 

ppm Cl2 Abs 

0 0 

0,283 0,056 

0,425 0,079 

0,567 0,107 
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Gràfica 

y = 0,1875x + 0,0007

R
2
 = 0,9988
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y= 0,1875x+0,0007 

 
Dades experimentals i Resultats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Càlculs 
Exemple del càlcul a partir de l’equació de la recta 
Determinació: Mostra de la Potabilització 1 (T) 19/05/09  
Abs: 0,066 
0,066=0,1875x+0,0007 
x= 0,348ppm Cl2 
 
Conclusions i comentaris 
Amb els resultats obtinguts observem que la primera potabilitzada conté més clor 
residual. Vam afegir una concentració de clor més alta a la segona potabilitzada que la 
primera i hem obtingut menys clor residual a la segona, això vol dir que la segona 
mostra a potabilitzar estava més contaminada que la primera.  
 
Tractament de residus 
Reunir els residus i neutralitzar-los, netejar el material utilitzat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostres Abs ppm Cl2 

Mostra del Mostreig 2 (N-T)          
20/05/09 

0 0 

Mostra de la Potabilització 1 (T)  
19/05/09 

0,066 0.348ppm 

Mostra de la Potabilització 2 (T) 
20/05/09 

0,059 0.311ppm 
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Paràmetres Microbiològics   

- Determinació d’aerobis totals- 

Data d’inici: 21/05/09 

Data d’acabament: 22/05/09 

 
Introducció 
Els Aerobis totals són totes las bactèries heteròtrofes, aeròbies i anaeròbies 
facultatives, mesòfiles i psicotròpiques capaces de créixer en un medi d’agar nutritiu.     

 
Objectiu 
Determinar les ufc/100mL de les mostres d’aigua, tant d’entrada com de sortida, 
mitjançant les colònies crescudes en un medi PCA sembrat per filtració per membrana 
d’un determinat volum de mostra. 
Mètode utilitzat 
Tipus: Filtració per membrana  
Filtre estèril: 0,45mm de porositat 
 
Material i Medis 
Autoclau, equip de filtració, estufa de cultiu 37ºC, plaques PCA, Filtre de membrana 
estèrils de 0.45mm de porositat, Pipetes graduades estèrils, Ringer, pinces flamejades 
i les mostres 

Esquema  

 
 
 
Dades experimentals 
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 Mostra Volum 
Filtrat 

núm. Colònies Aspecte colònies 

Placa 1 Mostra del 
mostreig 1     

(N-T) 19/05/09 

1mL 464 colònies Color: groc 
Forma: Puntiforme 
Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Placa 2 Mostra del 
mostreig 2    

(N-T) 20/05/09 

1mL 628 colònies Color: groc 
Forma: Puntiforme 
Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Placa 3 Mostra de la 
potabilització 1 

(T) 19/05/09 

50mL 33 colònies Color: Beige 
Forma: Circular 

Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Placa 4 Mostra de la 
potabilització 1 

(T) 19/05/09 

100mL 42 colònies Color: Beige 
Forma: Puntiforme 
Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Placa 5 Mostra de la 
potabilització 2 

(T) 20/05/09 

50mL 77 colònies Color: Beige 
Forma: Circular 

Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Placa 6 Mostra de la 
potabilització 
2 (T) 20/05/09 

100mL 167 colònies Color: Beige 
Forma: Puntiforme 
Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 

 

 
(Plaques PCA) 

Càlculs 
Exemple del càlcul 
Determinació: Mostra del Mostreig 1 (N-T) 19/05/09 
Placa 1: 

ufc/100mL4,64x10·100
1mLmostra

464col 4  

 
Determinació: Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 6.28x104 ufc/100mL 
Determinació: Mostra de la Potabilització 1 (T) 19/05/09: 54ufc/100mL 
Determinació: Mostra de la Potabilització 2 (T) 20/05/09: 161ufc/100mL 
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Resultats 
Les 4 mostres analitzades tenen uns nitrats:   

 Mostra del mostreig 1 (N-T) 19/05/09: 4,64x104ufc/100mL 
 Mostra de la potabilització 1 (T) 19/05/09: 54ufc/100mL 
 Mostra del mostreig 2 (N-T) 20/05/09: 6,28x104ufc/100mL 
 Mostra de la potabilització 2 (T) 20/05/09: 161ufc/100mL 

 

 
Conclusions i comentaris 
Com podem veure en els resultats hi ha una diferència considerable en la quantitat 
d’aerobis de la mostra d’entrada i la potabilitzada, una reducció molt bona .  
La concentració en algunes plaques és elevada però aquestes colònies de bacteris no 
són patògens; per tant, no hi ha risc per a la salut.  
 
Tractament de residus 
Ficar totes les plaques en una bossa i tirar-la a les escombraries, netejar el material 
utilitzat amb solució desengreixant. 
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Paràmetres Microbiològics   

- Determinació coliforms Totals- 

Data d’inici: 21/05/09 

Data d’acabament: 22/05/09 

 
Introducció 
Els Coliforms totals són aquelles bactèries de morfologia bacilar, gram negatiu, aerobis 
o anaerobis facultatius, oxidasa negativa, no formadors d’espores, que fermenten la 
lactosa amb producció d’àcid i de gas a 37ºC durant 48h. Aquest grup comprèn els 
gèneres Escherichia, Citrobacter, Klebsiella i Enterobacter, pertanyent a la família 
Enterobacteriáceas.   
     
Objectiu 
Determinar les ufc/100mL de coliforms totals a les mostres d’aigua, tant d’entrada com 
de sortida, mitjançant les colònies crescudes en un medi m-Endo sembrat per filtració 
per membrana un determinat volum de mostra. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: Filtració per membrana  
Filtre estèril: 0,45mm de porositat 
 
Material i Medis 
Autoclau, equip de filtració, estufa de cultiu 37ºC, Plaques medi M-endo, Solució 
Ringer Filtre de membrana estèrils de 0.45mm de porositat, pipetes graduades estèrils, 
pinces flamejades i les mostres. 

Esquema  
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Dades experimentals 
Colònies verd irridiscent el medi m-Endo: Coliforms totals Positius  
 

 Mostra Volum 
Filtrat 

núm. 
Colònies 

Aspecte colònies Coli. 
Totals 

Placa 1 Mostra del 
mostreig 2 (N-T) 

20/05/09 

1mL 61 
colònies 

Color: Beige transparent i rosa 
Forma: Puntiforme 
Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Negatiu 

Placa 2 Mostra de la 
Potabilització 2 

(T) 20/05/09 

50mL 108 
colònies 

Color: Beige transparent 
Forma: Circular 

Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Negatiu 

Placa 3 Mostra de la 
Potabilització  2 

(T)20/05/09 

100mL 161 
colònies 

Color: Beige transparent 
Forma: Circular 

Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Negatiu 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Plaques m-Endo) 
 
Resultats 
No hem obtingut cap coliform total en cap mostra, coliforms totals negatiu 
 
Conclusions i comentaris 
Tant la mostra d’entrada com la potabilitzada no contenen coliforms totals, això si, en 
el medi hem obtingut una sèrie de colònies sense identificar. 
 
Tractament de residus 
Ficar totes les plaques en una bossa i tirar-la a les escombraries, netejar el material 
utilitzat amb solució desengraixent. 
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Paràmetres Microbiològics   

- Determinació Coliforms Fecals- 

Data d’inici: 21/05/09 

Data d’acabament: 22/05/09 

 

Introducció 
Els Coliforms fecals són bactèries coliforms d’origen fecal compreses en el grup dels 
totals, que a més són capaces de fermentar lactosa amb producció d’àcid i de gas a 
44ºC durant 24h.  
     
Objectiu 
Determinar les ufc/100mL de coliforms fecals a les mostres d’aigua, tant d’entrada com 
de sortida, mitjançant les colònies crescudes en un medi m-FC sembrat per filtració per 
membrana un determinat volum de mostra. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: Filtració per membrana  
Filtre estèril: 0,45mm de porositat 
 
Material i Medis 
Autoclau, equip de filtració, estufa de cultiu 44ºC, Plaques medi m-FC, Solució Ringer 
Filtre de membrana estèrils de 0.45mm de porositat, pipetes graduades estèrils, pinces 
flamejades i les mostres. 
 
 
Esquema  
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Dades experimentals 
Colònies blaves el medi m-FC: Coliforms fecals Positius  
 

 Mostra Volum 
Filtrat 

núm. Colònies Aspecte colònies Coliforms 
Fecals 

Placa 1 Mostra del 
Mostreig 2 (N-T) 

20/05/09 

1mL 122 colònies Color: Beige i algun 
punt negre 

Forma: Puntiforme 
Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Negatiu 

Placa 2 Mostra de la 
Potabilització 2 

(T) 20/05/09 

50mL 8 colònies Color: Beige 
Forma: Circular 

Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Negatiu 

Placa 3 Mostra de la 
Potabilització 2 

(T) 20/05/09 

100mL 22 colònies Color: Beige 
Forma: Circular 

Elevació: Convexa 
Marge: Ondulada 

Negatiu 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Plaques m-FC) 

 

 
Resultats 
No hem obtingut cap coliform total en cap mostra, coliforms totals negatiu 
 
Conclusions i comentaris 
Tant la mostra d’entrada com la potabilitzada no contenen coliforms fecals, això sí, en 
el medi hem obtingut una sèrie de colònies sense identificar. 
 
Tractament de residus 
Ficar totes les plaques en una bossa i tirar-la a les escombraries, netejar el material  
utilitzat amb solució desengreixant. 
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Paràmetres Organolèptic 

- Determinació del gust i l’olor - 

Data d’inici: 28/05/09 

Data d’acabament: 27/05/09 

 

Introducció 
Detecció pels sentits del olfacte i el gust de la presència de l’olor i el gust a les mostres 
d’aigua potabilitzades. 
 
Objectiu 
Determinar el gust i l’olor de les mostres d’aigua potabilitzades. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: Organolèptic  
 
Material i Reactius 
Bany Maria, termòmetre digital, erlenmeyers, carbó actiu i les mostres. 

Esquema  

 
 
Resultats 

 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 
 
Conclusions i comentaris 
Ens ha costat molt determinar el tipus d’olor i de sabor perquè la intensitat era molt 
lleugera , però el final gràcies a l’aigua desodoritzada hem pogut classificar-ho. 
Hi ha una gran diferencia en l’olor d’entrada respecte el de sortida: a la sortida queda 
eliminada aquella olor inicial desagradable. Això en gran part és gràcies al carbó actiu.  
 
Tractament de residus 
Llençar la mostra utilitzada per la pica i netejar els erlenmeyers utilitzats.  
 
 

 Sabor Olor 

Mostra desodoritzada Intensitat: Lleuger 
Tipus: Terrós 

Intensitat: Lleuger 
Tipus: Aromàtic 

Mostra del Mostreig 2 (N-T)  
20/05/09 

---- Intensitat: Marcat  
Tipus: Aigua estancada 

Mostra de la Potabilització 1 (T) 
19/05/09 

Intensitat: Lleuger 
Tipus: Metàl·lic 

Intensitat: Lleuger 
Tipus: Clorat 

Mostra de la Potabilització  2 (T) 
20/05/09 

Lleuger 
Terrós 

Lleuger 
Clorat 
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Paràmetres Organolèptic 

- Determinació de la terbolesa -  

Data d’inici: 21/05/09 

Data d’acabament: 21/05/09 

 
Introducció 
S'entén per terbolesa la falta de transparència d'un líquid, a causa de la presència de 
partícules en suspensió. Quants més sòlids en suspensió hi hagi en el líquid, 
generalment es fa referència a l'aigua, més bruta semblarà aquesta i més alta serà la 
terbolesa. La terbolesa és considerada una bona mesura de la qualitat de l'aigua, com 
més tèrbola, menor serà la seva qualitat. 
Hi ha diversos paràmetres que influeixen en la terbolesa de l'aigua. Alguns d'aquests 
son:  

 Presència de fitoplàncton, i / o creixement d’algues 

 Presència de sediments procedents de l'erosió 

 Presència de sediments suspesos al fons (freqüentment regirats per peixos que 
s'alimenten pel fons, com la carpa) 

 Descàrrega d’efluentes, com per exemple vessaments urbans, barrejats en 
l'aigua que s'analitza. 

 
Objectiu 
Determinar la terbolesa (falta de transparència) de l’aigua, i determinar la millora de la 
seva qualitat desprès del tractament de potabilització. 
 
Mètode utilitzat 
Tipus: espectrofotometria / cubeta de plàstic  
Longitud d’ona: 515nm 
 
Material i Reactius 
Espectrofotòmetre, cubeta de plàstic i les mostres.

Esquema  
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Dades experimentals 
 

N-T= mostra no tractada, es la mostra d’entrada de la potabilitzadora  
T= mostra tractada, es la mostra de sortida de la potabilitzadora 
 
Conclusions i comentaris 
El mètode no es oficial però tot i així serveix per determinar la transparència de les 
mostres d’aigua.  
En el nostre cas tenim que les mostres no tractades tenen una absorbància elevada en 
comparació amb les mostres tractades. Això significa que la potabilitzadora ha 
clarificat l’aigua. La baixa terbolesa és un indicador de qualitat; per tant, en el nostre 
cas tenim una aigua força bona en aquest sentit.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Absorbància  

 Lectura 1 Lectura 2 

Mostra del Mostreig 1 (N-T)  
18/05/09 

0.026 0.030 

Mostra del Mostreig 2 (N-T)  
20/05/09 

0.014 0.014 

Mostra de la Potabilització 1 (T) 
19/05/09 

0.002 0.002 

Mostra de la Potabilització  2 
(T) 

20/05/09 

0.002 0.003 



PLANTA PILOT D’UNA POTABILITZADORA 
 

Crèdit de Síntesi Pàgina 67 

 12.TAULES DE RESULTATS  

Comparació dels resultats obtinguts amb la normativa de qualitat vigent de 
l’aigua potable (BOE num.45) 
 

 
A) PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS   

 
B) PARÀMETRES FISICOQUÍMICS 

  Abans del 
tractament 

Després del 
tractament 

  

Paràmetres Unitats N-T 1 N-T 2 T 1 T2 Valor 
Paramètric 

Compleix 
la norma 

Arsènic (Kit) µg/L As - <100 - <100 <10 N/S 

Cianur (Kit) µg/L CN - <2 <2 <2 <50 Sí 

Nitrats ppm NO3
- - 5,735 18,466 17,313 <50 Sí 

Nitrits (Kit) ppm NO2 - 0,04 - 0,02 <0,1 Sí 

Plom (Kit) µg/L Pb - <20 - <20 <25 Sí 

Residu sec ppm RS - 710 200 220 - - 

Matèries 
suspensió 

ppm SS - 60 20 20 25 Sí 

Alumini µg/L Al - 37,174 111,522 70,652 <200 Sí 

Amoni (Kit) ppm NH4 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,50 Sí 

Clor (Kit) ppm Cl2 <0,02 - 0,3 - <1 Sí 

Clor Residual ppm Cl2 - 0 0,348 0,311 <1 Sí 

Clorurs ppm Cl - 20,221 135,301 125,301 <250 Sí 

Conductivitat µS/cm 283 271 493 442 <2500 Sí 

Ferro µg/L Fe - 434 123 184 <200 Sí 

Oxidabilitat ppm O2 - 15,491 1,624 1,399 <5 Sí 

pH pH 7,79 6,86 7,38 6,96 6,5-9,5 Sí 

Sulfat (Kit) ppm SO4 - 50 - 50 <250 Sí 

Duresa ºHF - 21,6 22 22 - - 

Calci ppm Ca - 67,2 72 72 - - 

Magnesi ppm Mg - 11.66 9,72 9,72 - - 

Alcalinitat 
TAC 

Ppm 
CaCO3 

- 178,2 59,4 89,1 - - 

Fòsfor (Kit) µg/L P2O5 - <50 <50 <50 - - 

Abans del tractament  
N-T 1=Mostra del mostreig 1 (N-T) 
18/05/09 
N-T 2=Mostra del mostreig 2 (N-T) 
20/05/09  

Després del tractament  
N-1=Mostra de la potabilització 1 (T) 
19/05/09  
N-2=Mostra de la potabilització 2 (T) 
20/05/09 

  Abans del 
tractament 

Després del 
tractament 

 

Paràmetres Unitats N-T 1 N-T 2 T 1 T2  Valor 
Paramètric 

Compleix 
la norma 

Aerobis 
totals 

ufc/100ml 4,64x104 6.28x104 54 161 1X104 ufc en 
100ml 

Sí 

Coliforms 
totals 

ufc/100ml - 0 0 0 0 ufc en 100ml Sí 

Coliforms 
fecals 

ufc/100ml - 0 0 0 0 ufc en 100ml Sí 
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C) PARÀMETRES ORGANOLÈPTICS  

  Abans del 
tractament 

Després del 
tractament 

  

Paràmetres Unitats N-T 1 N-T 2 T 1 T2 Valor 
Paramètric 

Compleix 
la norma 

Olor - - Estancat Clorat Clorat - - 

Sabor - - - Metàl·lic Terròs - - 

Terbolesa ABS 0.028 0.014 0.002 0.003 - - 

 
Comparació dels resultats obtinguts amb els resultats del la potabilitzadora de 
Montfullà. 
Els anàlisis de la planta de Montfullà corresponen al dia 09/05/09 i l’aigua procedeix 
del Pasteral. 
La nostra mostra no tractada 2 (N-T) d’entrada es del dia 20/05/09 i l’aigua procedent 
del Pasteral. Tenim dues mostres tractades (T) la 1 (19/05/09 procedent de l’aigua (N-
T-1) i la 2 (20/05/09 procedent de l’aigua (N-T 2). 
 

  Entrada Sortida Entrada Sortida 

Paràmetres Unitats N-T 2 T 1 T2  Pasteral Montfullà 

Arsènic (Kit) µg/L As <100 - <100 3.6 2.1 

Cianur (Kit) µg/L CN <2 <2 <2 <20 <20 

Crom (Kit) µg/L Cr <100 - <100 <5 <5 

Nitrats ppm NO3 5,735 18,466 17,313 9 9 

Nitrits (Kit) ppm NO2 0,04 - 0,02 <0.02 <0.02 

Plom (Kit) µg/L Pb <20 - <20 <2.5 <2.5 

Alumini µg/L Al 37,174 111,522 70,652 <20 122 

Amoni (Kit) ppm NH4 <0,02 <0,02 <0,02 <0.2 <0.2 

Clor Residual ppm Cl2 - 0,348 0,311 - 1.2 

Clorurs ppm Cl 20,221 135,301 125,301 21 27 

Conductivitat S/cm 271 493 442 415 425 

Ferro µg/L Fe 434 123 184 <20 <20 

Oxidabilitat ppm O2 15,491 1,624 1,399 2.88 2.08 

pH pH 6,86 7,38 6,96 7.8 7.8 

Sulfat (Kit) ppm SO4 50 - 50 54.9 52.8 

Temperatura ºC 16.3 19.8 20.9 15.9 15.4 

Duresa ºHF 21,6 22 22 23 23.2 

Calci ppm Ca 67,2 72 72 71.8 72.6 

Magnesi ppm Mg 11.66 9,72 9,72 12.1 12.1 

Alcalinitat 
TAC 

Ppm 
CaCO3 

178,2 59,4 89,1 140.8 138.5 

Color blau molt semblants  
Color vermell molt desviats 
Color negre no comparables 
 
A la taula anterior es pot observar la comparació que hem fet entre la nostra mostra 
potabilitzada i la potabilització de la planta de Montfullà, amb una mostra recollida de 
l’embasament del Pasteral, però en dies i zones diferents. Tot i això la mostra permet 
fer la comparació i treure’n les conclusions següents. 
Els paràmetres de color negre no són comparables perquè la majoria son Kits 
d’identificació ràpida i no són fiables, la seva escala de lectura no és apte per a 
aquestes analítiques. 
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Els paràmetres vermells els analitzem un a un: 
 

Nitrats: la nostre mostra té a la sortida una concentració de nitrats de 18ppm 
desprès del tractament. En canvi a Montfullà els nitrats no s’alteren i tenen 
una concentració de 9ppm.  
Causa: L’oxidació del amoni a nitrat que contenia la mostra inicial, però no 
podem trobar un motiu del gran increment.   

Alumini: el paràmetre d’alumini de la T2 és de 70.5ppm en front les 122ppm 
de Montfullà.  
Causa: la mostra T2 tenia poca matèria orgànica; per tant, vam afegim poc 
floculant i per això té aquesta concentració mes baixa.  

Clor residual: hi ha una diferència considerable entre 0.3ppm de las nostres 
mostres i 1.2ppm de Montfullà. 
Causa: la potabilitzadora de Montfullà fa un tractament més agressiu de 
desinfecció ja que l’aigua té un recorregut fins a la xarxa domèstica. Per 
aquest motiu té una concentració tant elevada. Nosaltres hem fet una 
desinfecció més suau ja que no tenim aquest problema de distribució. 

Clorurs: a la sortida de les nostres potabilitzacions el paràmetre creix molt 
respecte l’inicial (20130ppm). En canvi a Montfullà no varia gaire (21-
27ppm). 
Causa: el nostre augment és degut a l’ utilització de policlorur d’alumini, la 
reducció del clor afegit (desinfecció), i del tractament de sorra amb àcid 
clorhídric (que no hagués quedat neta del tot).  

Conductivitat: el principal canvi està en què la mostra de Montfullà té una 
conductivitat inicial molt elevada respecte la nostra  
Causa: les mostres són d’espai i temps diferents i això pot ser la causa, la 
seva mostra hi ha més càrregues iòniques.  

Ferro: Hi ha molta diferència en tots els paràmetres del ferro  
Causa: la nostra mostra estava estancada. En estar estancada s’acumulen 
més els metalls i no s’oxiden tant pel consum d’oxigen dels 
microorganismes. Tot i això hem reduït força la concentració.  

Oxidabilitat: La diferència recau en la mostra d’entrada.  
Causa: la mostra presa contenia molta matèria orgànica, ja que la vam 
recollir a  la  vorera de l’embassament. D’aquí bé la diferència. 

Alcalinitat: les mostres inicialment tenen continguts semblants però en el 
tractament nosaltres reduïm més el paràmetre.  
Causa: la diferència pot està en el nivell de pH, ja que el nostre és mes baix 
que el de Montfullà. Hi ha una relació entre pH  i alcalinitat.  
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 13.CONCLUSIONS FINALS   
 
La normativa a l’hora de determinar la potabilitat d’una aigua, te molts factors influents 
i cal fer un examen previ exhaustiu sobre l’aigua a tractar. 
L’avantatge que tenim és que l’aigua del Pasteral té els requisits per poder ser 
potabilitzada; per tant, ens trobem que hem d’aplicar aquests controls analítics:  
I. Anàlisi mínima.  
II. Anàlisi normal.  
III. Anàlisi completa. 
 
Amb les analítiques practicades en les nostres mostres tractades tenim el compliment 
dels paràmetres de cada anàlisis efectuat. Això és molt important ja que un paràmetre 
fora de las concentracions màximes admissibles, provocaria haver de fer-li un 
tractament per solucionar-ho i en cas de no solucionar-se, l’aigua no podria ser 
considerada potable. 
   
En quan els controls analítics proposats tenim el compliment íntegre dels: 
 I. Anàlisi mínima. Si (100% realitzat i aprovat)  
II. Anàlisi normal.  Si (100% realitzat i aprovat) 
III. Anàlisi completa. No (30% realitzat i 100% aprovat)  
 
L’anàlisi complert, és molt llarg consta de 66 analítiques, de les quals no hem disposat 
de temps ni recursos. Hem aconseguit fer 19 analítiques, totes han entrat dins els 
paràmetres establerts per Reial decret 140/2003 del 7 de Febrer, i publicat al BOE 
núm.45 del 21 de Febrer de 2003. 
 

La conclusió final d’aquest projecte, que consta de quatre grans apartats: 

1.La construcció de la planta pilot d’una potabilitzador.  

2. Les Anàlisis efectuades a la mostra potabilitzada compleixen la normativa vigent 

d’aigua potable i s’han comparat amb els obtinguts a la potabilitzadora de Montfullà 

(Girona). 

3. Verificar l’estat de l’aigua:  

La mostra d’aigua obtinguda de la planta potabilitzadora, no podem dir que sigui 

potable (falta completar el control analític “III. Anàlisi completa”) ara bé trobem que 

compleix molts  paràmetres per tant  parlem d’una  aigua ben tractada gràcies 

als tractaments i processos efectuats en la planta pilot d’una 

potabilitzadora  
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