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Presentació

Les Setenes Jornades sobre la Millora de la Gestió de l’Aigua a Catalunya, que enguany
celebrem a Girona, tenen una significació molt especial i és que coincideixen amb el vintè
aniversari de la constitució de la nostra associació. Són vint anys de voluntat de contribuir
i, de fet, d’anar progressant en la millora de la gestió dels abastaments urbans d’aigua,
fet que en molts aspectes queda palès a través de les dades que l’ASAC obté, treballa
i publica en el seu document triennal anomenat Els Serveis d’Abastament d’Aigua a
Catalunya, Caracterització i Tendències. La tasca feta no ens fa sentir conformats, encara
que sí mitjanament satisfets, sinó que ens incentiva a continuar en aquells aspectes que
els coneixements adquirits ens mostren com a manifestament millorables.
Les entitats d’abastament agrupades a l’ASAC som conscients de la responsabilitat
social que ens recau pel fet de tenir confiada, sota la competència local, la gestió d’uns
serveis de caràcter essencial per a les comunitats a les quals servim.
El contacte directe amb els usuaris, l’auscultació i anàlisi dels seus suggeriments, de
vegades, perquè no dir-ho, les seves queixes, ens representen un incentiu per a treballar
per a la millora de la gestió. El que tantes vegades es repeteix, perquè està de moda,
d’aplicar la nova cultura de l’aigua, nosaltres sempre ho hem entès com una millora de la
gestió. Aquesta cultura s’ha de difondre a través de la pràctica diària de mètodes, moltes
vegades elementals, de gestió que contribueixin a modificar actituds irresponsables, a
modular els consums, a fomentar el respecte per al medi ambient, a valorar el desenvolupament sostenible, en una paraula a fer un ús responsable dels recursos hídrics tot
essent conscients de la sort que tenim pel fet de disposar-ne.
Com probablement haureu notat, enguany hem conservat el lema que ja teníem a les
Jornades de Vic, celebrades a l’octubre de 2000, i que era Catalunya Temps d’Aigua.
7
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Llavors continuàvem amb “6 propostes per a una nova gestió”. Ara diem “De l’abastament en alta al sanejament integral”. Ens sembla evident que una gestió eficaç i coherent
només es pot dur a terme amb una visió global de l’abastament i el sanejament. Quantitat
i qualitat van íntimament lligades. El respecte per al medi ambient no permet oblidar que
cal una atenció especial al retorn dels recursos utilitzats a la natura. També hem constatat que, cada cop més, les possibilitats de resoldre el proveïment d’aigua en l’entorn de
cada abastament són més escasses i calen solucions d’abast més ampli i amb origen
i ubicacions més llunyanes. En definitiva, s’estan establint sistemes d’abastament collectiu a l’engròs, generalment sota la iniciativa de l’Administració Hidràulica Catalana,
que per a fer un símil amb els sistemes elèctrics en diem “en alta”. És, potser, en aquest
punt que ens adonem de la completa interrelació que poden arribar a tenir els sistemes
d’abastament amb els de reg i que la gestió per a optimitzar els recursos no pot ser en
solitari per part dels abastaments.
Esperem que aquesta Presentació serveixi, doncs, de justificació del Programa que us
hem presentat i desitgem sincerament que us interessi, tot i ser conscients de que la temàtica té infinites vessants, impossible de ni tant sols apuntar en el curt espai de temps
d’aquesta trobada.
En la present edició es recullen les diferents aportacions dels ponents de cada una de les
sessions d’aquestes Setenes Jornades que, ben segur, contribuiran a despertar l’interès
de molts professionals i responsables polítics d’aquesta gestió tan essencial de l’aigua.
Els agraïm la seva tasca i el lliurament avançat dels textos que possibilita aquesta edició.
La seva categoria i experiència professional auguren unes sessions del màxim interès,
conjuntament amb la participació i intervenció dels assistents, que contribueixen a donar
el vertader sentit a aquestes Jornades.
Per a la configuració definitiva de les Setenes Jornades de l’ASAC, han estat especialment importants el recolzament i aportacions de les Administracions Autonòmica i Local
així com de les empreses patrocinadores i, de manera singular d’Aigües de Girona, Salt i
Sarrià de Ter, S.A. que ha portat el pes de l’organització.
Des d’aquestes línies, la Junta de Govern de l’ASAC i el Comitè Organitzador volem
deixar constància del més sincer reconeixement envers tots ells .

Terrassa, març de 2003

Antoni Piera
President de l’ASAC
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Instituto Tecnológico del agua
Organismo Público Valenciano de Investigación - Universidad Politécnica de Valencia

1. Introducción
Una gestión eficiente de un abastecimiento de agua pasa, ineludiblemente, por la
medición tanto de los caudales inyectados como de los consumos de los abonados.
En este sentido, se puede considerar que los contadores de agua son instrumentos
fundamentales en la gerencia de cualquier abastecimiento, ya que de ellos depende el
conocimiento preciso, por parte de la empresa suministradora, del consumo de agua de
los usuarios. Bajo la perspectiva de que la medición del agua es una actividad necesaria,
y debe realizarse, es necesario llevarla a cabo de la manera más optimizada posible,
reduciendo al máximo los costes asociados a tal actividad. Puesto que los contadores
domiciliarios forman parte esencial del sistema de medición, se debe mantener el parque
en condiciones óptimas. No obstante, no hay que entender como condiciones óptimas
una edad media extremadamente reducida, ni la instalación de contadores con la mejor
clase metrológica, sino la adecuación del mantenimiento y calidad de los mismos a las
condiciones específicas que concurran en cada momento.
Por ello, a los técnicos involucrados en la gestión del parque de contadores se les
presentan dos problemas básicos. Por un lado deben decidir el tipo de contador más
adecuado, tanto en lo que se refiere a la clase metrológica como al caudal nominal y,
por otro, determinar el tiempo que deben permanecer instalados para obtener el máximo
rendimiento de los mismos.
Para resolver ambas cuestiones hay que tener en cuenta que los contadores de agua son
aparatos mecánicos, sujetos a un desgaste continuo durante el tiempo que permanecen
instalados y que, hasta la fecha, no se dispone de alternativas serias para la medición de
consumos en viviendas mediante instrumentos que no contengan elementos móviles.
9
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Sin embargo, no todas las tecnologías de medición se deterioran del mismo modo y
sufren los efectos del paso del tiempo de igual manera. Ha habido avances importantes
en los últimos tiempos y los instrumentos de medición han sufrido cambios considerables desde los primeros contadores mecánicos, tanto en materiales como su la calidad
constructiva. Estos avances tecnológicos no necesariamente se ven reflejados en una
reducción a medio-largo plazo en las pérdidas económicas que ocasiona el agua no
registrada. Ello se debe, principalmente, a la merma en calidad de los contadores, por
la obligada reducción en costes de producción que ha forzado una mayor competencia
entre los fabricantes.

2. Criterios económicos de decisión
Desde un punto de vista estrictamente teórico, la gestión del parque de contadores debe
basarse principalmente en criterios económicos de optimización. Hasta la fecha se han
desarrollado metodologías más o menos simplificadas para obtener el tipo de contador
más adecuado y su periodo de sustitución óptimo: Allender H.D. (1996), Arregui (1998),
Male et al (1985), Planells et al. (1987) y Yee D. M. (1999). Prácticamente todos los modelos propuestos se apoyan en la evaluación del coste total que genera, a la empresa
suministradora, el contador durante el periodo que permanece instalado. Dichos costes
se podrían agrupar en dos categorías, tal y como resume la ecuación 1.
La primera categoría comprendería los costes de compra, instalación y mantenimiento
de los contadores. Habitualmente, en los contadores de pequeño diámetro, el mantenimiento es nulo por lo se puede simplificar el problema y considerar que se producen
una única vez a lo largo de su vida útil y se limitan a la compra, instalación y gastos
administrativos.
Por otro lado, se deben considerar los costes que supone el agua no contabilizada debido
a errores de medición. Los costes de este apartado aumentan, en general, con el tiempo
de utilización de los instrumentos. El ritmo de crecimiento de este término depende de las
características propias del abastecimiento y de los contadores. En algunos casos, tal y
como se comentará más adelante, se puede comprobar que prácticamente no aumentan
en el tiempo y que, incluso, disminuyen con el envejecimiento de los contadores.
año=n

∑Coste agua no registrada (1)

Costes Acumulados = Coste instala. + Coste contador +

año=0

Por ello, para calcular adecuadamente el coste del agua no registrada es necesario evaluar el error de medición global de un contador, es decir, el volumen no registrado por
cada litro consumido. El problema estriba en que el error de medición de un contador
10
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varía dependiendo del caudal que circule por el mismo, tal y como se aprecia en la figura
1. Por tanto, las discrepancias entre el volumen contabilizado por el contador, y el realmente consumido son función tanto de la curva de error como de la forma en que utilizan
el agua los abonados (patrón de consumo).
Mediante la combinación adecuada de ambos parámetros, curva de error y caudales de
consumo, es posible obtener el error de medición global de los contadores de agua.
Dado que el rango crítico de la curva de error está en la zona inferior de caudales y que
es, además, a estos caudales en los que el desgaste mecánico del contador aparece
más acentuado, se puede demostrar que los consumos a caudales bajos, debidos principalmente a fugas, son los que condicionan el error global de medida. En conclusión,
uno de los parámetros que más influencia tiene en la selección de la Clase metrológica,
y en la determinación del tiempo que deben permanecer en servicio, de un contador es
la frecuencia de aparición y el caudal de las fugas en las instalaciones interiores de los abonados.

6

Clase C

Clase B

4
2

Error (%)
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-10
-12
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Figura 1. Curva de error de un contador volumétrico de 15 mm y Qn 1.5 m3/h

En los estudios realizados hasta la fecha (tabla 1) se observa una alta dispersión en el
porcentaje de agua utilizada en el rango inferior, que oscila entre un 2.6% y un 17.7%.
Sin embargo, en los estudios realizados dentro del territorio nacional (Arregui 1998-2002)
los valores están más acotados, entre el 9.1% y el 17.7%. En concreto, este último valor,
más alto, corresponde a una población de mediano tamaño, aproximadamente 30.000
11
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habitantes, en la que el suministro a las viviendas se produce en numerosas ocasiones
por medio de depósitos individuales de almacenamiento elevados. La entrada de agua a
estos depósitos se regula a través de una válvula de bola proporcional que desplaza los
caudales de consumo hacia los rangos inferiores.
Estudios (año)
Arregui (2002)
Arregui (2001)
Arregui (2000)*
Arregui (1998)
Yee (1999)
Allender (1996)
Bowen et al (1993)
Yanov (1987)
Brittain (1970)
AWWA (1996)
Graeser (1958)
Kuranz (1942)

Caudales Bajos
(0 l/h -60 l/h)

Caudales medios
(60 l/h -500 l/h)

Caudales altos
(500 l/h -3000 l/h)

17.7 %
9.1 %
12.3 %
10.3 %
5.0 %
12.0 %
8.8 %
2.6 %
2.6 %
4.6 %
5.0 %
13.6 %

29.8 %
63.9 %
48.3 %
74.2 %
15.0 %
86.0 %
31.9 %
11.5 %
33.5 %
19.6 %
45.0 %
18.6 %

52.5 %
27.0 %
39.4 %
15.6 %
80.0 %
2.0 %
59.3 %
85.9 %
63.9 %
75.8 %
50.0 %
67.8 %

* Santa Fe de Bogotá

Tabla 1. Porcentajes de volumen consumidos en diversos rangos de caudal según diversos autores

En cambio, en aquellas poblaciones donde el suministro de agua se realiza directamente,
sin depósitos intermedios, el porcentaje de consumo a caudales bajos puede acotarse,
con bastante fiabilidad, entre un 8 y un 12%.
Considerando la forma de consumir de los usuarios y el estado de los contadores instalados, es posible determinar el agua no registrada y, en consecuencia, los costes que
los contadores generan a la empresa abastecedora. Seguidamente, se puede determinar
el periodo óptimo de sustitución buscando el mínimo de la función de costes medios
anuales, ecuación 2.
año=n

∑Coste agua no registrada

Coste instala. + Coste contador +
C. Medio. Anualn =

año=0

n

(2)

Parámetros como el coste del contador, el precio del agua, la cantidad de fugas en viviendas, el desgaste sufrido por los contadores, etc... condicionan tanto el coste medio
anual mínimo como su localización temporal. El tipo de contador idóneo en un abastecimiento es aquel que genera menores costes, independientemente de su frecuencia de
renovación óptima.
12

Medición del agua: presente y futuro
Francisco Arregui

40

Coste Volumen no reg.
Costes fijos medios
Costes totales medios
Mínimo

Coste medio anual ()

30

20

Mínimo

10

0
0

5

10

15

20

25

30

35

Años

Figura 2. Costes medios anuales

Finalmente, comentar que la gestión del parque de contadores mediante la optimización de costes podría considerarse, acertadamente, como el último paso a adoptar. Es
cierto que no se puede abordar este tipo de gestión cuando en un numero considerable de poblaciones, por suerte cada vez menos, los abonados ni siquiera disponen de
contador individual. Además, muchos abastecimientos deben resolver con anterioridad
diversos problemas que afectan gravemente a la calidad de la medición. No obstante,
también es cierto, que conocer los factores que determinan el tipo de contador más
adecuado y el tiempo que debe permanecer en servicio, resulta muy útil en la toma
de decisiones y a la hora de identificar futuras incidencias en la medición de los consumos.

3. Problemática actual en la medición de los consumos
A continuación se comentan una serie de problemas que se presentan actualmente en
el control de los consumos de agua, tanto domésticos como comerciales e industriales,
y que afectan a la elección de contador y a su frecuencia de renovación. El desarrollo de
nuevas tecnologías debe tratar de paliar estos problemas, o en cualquier caso minimizar
su incidencia.
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3.1. Instalación de los contadores inclinados
El espacio disponible para los contadores de agua en muchas instalaciones interiores
es mínimo, lo que obliga a colocarlos de manera incorrecta por lo que la lectura de
los mismos resulta en ocasiones prácticamente imposible. Este problema no se limita únicamente a viviendas antiguas, muchas edificaciones de nueva construcción no
acondicionan lugares adecuados para los contadores de agua. Sirva como ejemplo las
fotografías presentadas en la Figura 3.

Figura 3. Instalación inapropiada de contadores en pared y batería

Los fabricantes de contadores no ayudan a resolver el problema, diseñando cabezales
excesivamente voluminosos y de difícil lectura. Muy pocos fabricantes se han decantado
por modelos que resolviesen el problema de la lectura en armarios con poco espacio.
14
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Figura 4. Influencia del ángulo de visión y del diseño del totalizador en la lectura de un contador

Además, cuando los contadores se instalan inclinados, la turbina no apoya en el eje correctamente, acelerándose el desgaste del contador y disminuyéndose la capacidad de
medición a caudales bajos por la mayor fricción generada (figura 5).
15
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Superficie de apoyo

Unico punto de apoyo

Puntos
de apoyo

Desgaste en todo el perímetro

Figura 5. Apoyo de la turbina en el eje.

En general, se puede afirmar que los contadores pierden una clase metrológica al instalarse inclinados. Los de clase B pasan a clase A (figura 6), y los de clase C a clase B.
Sin embargo, según el diseño, la instalación en posición inclinada puede perjudicar más
gravemente a unos modelos que a otros. El incremento inicial del error de medición,
causado por una instalación inapropiada, podría estimarse cercano al 3%. Es decir, por
cada 100 litros consumidos en una vivienda se dejaría de registrar aproximadamente 3
litros adicionales.
Vertical

Inclinado 45º

Inclinado 90ºl

5

Error (%)

0

-5

-10

-15

-20
10

100

1000

10000

Caudal (l/hora)

Figura 6. Curva de error de un contador de chorro único en distintas posiciones de instalación

Profundizando en este tema, en los laboratorios del Instituto Tecnológico del Agua se llevó a cabo un ensayo para determinar el grado en que una instalación defectuosa pudiera
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afectar al error de medición de diversos modelos. Para ello se efectuaron 14 descargas
de una cisterna espaciadas 15 minutos. Se comparó el volumen registrado por cada uno
de los contadores con el registrado por un contador volumétrico de clase C, con caudal
de arranque 1 l/h y que se mantuvo instalado en posición horizontal.
En la tabla 2 se muestran los errores de registro, en relación con el contador volumétrico,
cuando los contadores estaban instalados completamente horizontales (la posición más
favorable) y horizontales girados 90º sobre el eje de la conducción. Los valores negativos
indican un mayor volumen registrado por el contador volumétrico.
Cisterna llenado inferior

Clase C
Clase B 3
Clase B 2
Clase B 1
Volumétrico

Instalación horizontal. Instalación inclinada.
Error (%)
Error (%)
1,3
-6,0
-6,0
-8,0
-7,2
-10,5

Diferencia (%)
-7,3
-2,0
-3,3

-1,2

-7,9

-6,7

0,0

0,0

0,0

Tabla 2. Comparativa de precisión de los contadores de chorro único con el contador volumétrico

Se comprueba que el modelo de clase C ensayado, por sus características constructivas, se ve muy afectado por la posición de instalación aumentando su error en un 7.3%.
El contador al que menos le afecta el funcionamiento en posición girado es el modelo 3,
que únicamente pierde un 2% de precisión.
Por ello, en aquellos abastecimientos en los que un número importante de contadores
estén instalados con cierta inclinación, es recomendable elegir modelos en los
que la inclinación del contador no afecte en exceso a su curva de error. En
este sentido, cabe decir que existen en el mercado modelos de contador aprobados,
que conservan su clase metrológica independientemente de su posición de instalación.
A los problemas comentados, de aumento de la fricción, se añade el mayor desgaste
que sufren las partes móviles, que a medio-largo plazo acaban inutilizando el contador,
siendo este tema motivo de investigación en el Instituto Tecnológico del Agua.

3.2. Presencia de sólidos en suspensión y deposiciones calcáreas
La curva de error de un contador de chorro único está íntimamente ligada a las tolerancias dimensionales internas del mismo. Por ello, la reducción de la sección de paso
libre en la cámara de la turbina o, en la tobera de entrada a la misma, puede dar lugar
a errores de sobrecontaje. En otros casos, una acumulación excesiva de sedimentos
17

VII Jornades sobre la millora de la gestió de l’aigua a Catalunya

entorpece el giro de la turbina provocando el efecto contrario, subcontaje. En la figura
7, se muestra fotografías del interior de un contador de chorro único y de los filtros de
diversos contadores.

Figura 7. Deposiciones calcáreas y de suciedad en contadores

En los casos de la figura la acumulación de sedimentos ha provocado desde el atascamiento de la turbina, con los consecuentes errores de subcontaje, hasta errores de
sobrecontaje del +25%.
Los contadores de chorro múltiple son aún más sensibles a las impurezas. Cuando se
reduce la sección de paso del circuito en by-pass la curva de error del contador se desplaza hacia la zona de errores positivos. Por ello, los contadores fabricados con esta tecnología deben controlarse periódicamente ya que de lo contrario un número importante
de usuarios podría verse seriamente perjudicado (figura 9).
En un estudio realizado por Arregui en 2000 sobre 349 contadores se comprobó que a
medida que los contadores envejecían, los errores a caudales medios y altos aumenta18
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Figura 8. Sección de un contador de chorro múltiple

ban. Este efecto se observa en la figura 9, en donde se representa, para contadores de
chorro múltiple, la evolución del error de registro con el volumen acumulado a diferentes
caudales.
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Figura 9. Evolución de registro de contadores de chorro múltiple (caudal nominal 1.5 m3/h) con el volumen acumulado
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3.3. Empañamiento de los totalizadores

Figura 10. Contador empañado

Este problema afecta principalmente a los contadores instalados en regiones húmedas
en arquetas a nivel de suelo. Dificulta e impide la lectura de los mismos aumentando los
costes de esta operación.
En teoría, el uso de totalizadores extrasecos resolvería este problema. En la práctica se
demuestra que incluso los contadores más modernos se empañan al cabo de cierto
tiempo. La introducción de contadores digitales puede resolver definitivamente este
problema.

3.4. Manipulación de los contadores
Otras veces los contadores sufren distintos tipos de manipulación. Son numerosas las
técnicas empleadas para perjudicar la precisión de los aparatos. Entre las más habituales
destacan:
• Introducción en el totalizador de una aguja o alambre fino que bloquee los
engranajes.
• Introducción en la cámara de elementos que bloqueen la turbina.
• Uso de imanes que desacoplen la turbina de los engranajes.
• Rotura de los totalizadores en puntos estratégicos.
• Etc...
La figura 11 muestra un ejemplo de manipulación infructuosa de un contador, para el
que se demostró que la curva de error no se había alterado significativamente. El tapo20
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namiento fue colocado en la salida con la presunta intención de reducir la velocidad de
giro de la turbina. Esta manipulación se detecto en un numero elevado de contadores
de la muestra, 4 sobre 200, por lo que se dedujo que el autor de la misma debía ser un
instalador.

Figura 11.
Intento de manipulación
infructuosa: obturación de
la tobera de salida.

La utilización de contadores electrónicos disminuirá, sin duda, las posibilidades de manipulación de los mismos, al reducirse el número de elementos mecánicos.

3.5. Dimensionado de contadores
Aunque en los contadores de pequeño calibre este concepto no cobra demasiada
importancia, salvo en aquellas viviendas con jardín y piscina propia, en los contadores
de mediano y gran calibre el correcto dimensionado es un factor fundamental para una
adecuada calidad de medición.
Para ello, se puede recurrir a tres métodos:
1. En caso de suministrar principalmente a usuarios particulares el caudal
punta se podría calcular a partir del caudal instalado. Este método es
el que habitualmente se utiliza en el cálculo de los caudales punta en las
instalaciones interiores en edificios. Tiene en cuenta el número de aparatos
de consumo y la posible simultaneidad de uso de los mismos.
Básicamente, el método consiste en sumar, en cada vivienda, los caudales
nominales de cada punto de consumo y dividir el resultado entre la raíz
cuadrada del número de aparatos menos uno. Esta operación proporciona
un caudal punta para cada tipo de vivienda:
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Tipo de
vivienda

Caudal instalado típico

Numero de
aparatos

K=1/(j-1)1/2

A
B
C
D
E

0.40
0.80
1.40
1.95
2.30

3
5
9
12
15

0.71
0.50
0.35
0.30
0.27

Q punta vivienda
0.28
0.40
0.49
0.59
0.62

Tabla 3. Caudales punta según el tipo de vivienda

El caudal punta que se produciría en N viviendas se calcularía a partir de la
siguiente expresión:

QNviv =

19 + N
· N · Qpuntaviv
10 · (N+1)

2. Otro método comúnmente empleado utiliza el volumen mensual registrado
para seleccionar el caudal nominal del contador.
A pesar de que esta aproximación no es tan directa como la anterior (caudal
instalado) es muy utilizada por ser mucho más fácil disponer de datos del
consumo, obtenidos a partir de la lectura periódica de los medidores, que
informaciones fiables en cuanto a las instalaciones internas de los consumidores. Es un método recomendado por algunos fabricantes de contadores, en
la medida que permite evaluar por la lectura acumulada y tiempo de uso si el
medidor estaba sujeto a caudales mayores o menores que los recomendados
que, como se ha dicho, es una de las circunstancias que lleva al subregistro
de consumos.
Para estimar el consumo de un determinado sector, suponiendo que no se
disponga de datos reales de la utilización de agua en el mismo, se proponen
tablas como la 4, obtenida de la Norma Colombiana NBR5626/82. A partir del
consumo, y con la información de la tabla 5, que recoge las recomendaciones
de un fabricante, se puede seleccionar el caudal máximo (doble del caudal
nominal) del contador a instalar.
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Consumo estimado de las instalaciones (litros/día)
Residencial

150 per cápita

Casas populares o rurales

120 per cápita

Apartamentos

200 per cápita

Alojamientos provisionales

80 per cápita

Restaurantes y similares

25 por comida

Hoteles (sin cocina ni lavandería)

120 por huésped

Colegios – Externos

50 per cápita

Cines y teatros

2 por asiento

Ambulatorios

25 per cápita

Escritorios

50 per cápita

Lavanderías

50 por Kg. de ropa seca

Templos

2 por lugar

Orfanatos y asilos

150 per cápita

Mercados

150 por vehículo

Mercados

5 por m2 de área

Edificios comerciales

50 per cápita

Lavaderos de coches

150 por vehículo

Hospitales

150 por cama

Fabricas en general (solo consumo personal)

70 por operario

Tabla 4. Asignación de consumos a diferentes usos

Consumo estimado
m3/mes

m3/día

Medidor adecuado
Qmax (m3/h)

0-6

3

120-250

4-8

5

210-350

6-12

7

300-540

8-18

10

430-900

14-30

20

750-1500

25-50

30

1200-4500

40-120

50 (Woltmann 2”)

1800-7500

90-250

80 (Woltmann 2 1⁄2”)

4500-13000

180-500

120 (Woltmann 3”)

0-180

Tabla 5. Selección del caudal nominal del contador en función del consumo

3. Por último, el método más preciso se basa en el levantamiento de un perfil
de caudales para conocer realmente los caudales circulantes por la conduc23
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ción. Solamente se debe tener la precaución de corregir las mediciones con
el posible sesgo que pueda introducir el caudalímetro o contador empleado
en el levantamiento del perfil.
Por ejemplo, si se utiliza un contador Woltmann ya instalado para verificar
si es adecuado o no dados los caudales circulantes, puede suceder que el
contador esté deteriorado y no proporcione una imagen real de lo que sucede. No registrar consumos a caudales bajos no necesariamente implica que
no los haya. Puede ser que el medidor no los registre por no tener suficiente
sensibilidad o estar averiado.

Figura 12. Perfil de caudales de un abonado (piscina olímpica)

La figura 12 representa el consumo de un usuario, una piscina olímpica, durante varios días. El contador instalado es un Woltmann horizontal de calibre
80 mm. Este contador tiene un caudal nominal de 60 m3/h (16.67 l/s) y un
caudal punta de 120 m3/h (33.3 l/s). Evidentemente está sobredimensionado
ya que en ningún caso los caudales máximos superan los 4 l/s y un contador
Woltmann de calibre 50 mm hubiera sido más que suficiente. Sin embargo, la
mejor opción, aparte costes, comprendería la instalación de un contador de
chorro único Clase C de 50 mm.
Otra conclusión que se puede extraer de la figura es que el segundo método
de dimensionado comentado hubiera dado como resultado un contador de
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calibre prácticamente idéntico. El consumo diario estaba cercano a los 100
m3 y de la tabla 16 se obtiene que el diámetro de contador adecuado es un
Woltmann de 50 mm y caudal máximo 50 m3/h (caudal nominal 25 m3/h).
En resumen, el levantamiento del perfil de caudales es una herramienta muy
útil en el dimensionado de los contadores. A mayor diámetro de conducción
más importante resulta conocer los caudales reales de consumo para seleccionar adecuadamente el contador.

3.6. Presencia de depósitos de almacenamiento en las instalaciones de los
abonados.
En España, aún hoy, es común encontrar abastecimientos de agua que, en épocas de escasez, cortan el suministro de agua a los abonados durante varias horas al día. Para proteger a los abonados de estos cortes de suministro se han incorporado a las instalaciones interiores depósitos de almacenamiento individuales. Además, otro motivo por el que ciertos
abastecimientos, en los que no se dan cortes de suministro, promueven el uso de tales
elementos tiene que ver con el insuficiente dimensionado de las redes de distribución.
Al margen de otras consideraciones, que en absoluto aconsejan el uso de estos depósitos de almacenamiento, el perjuicio económico que causan a la empresa suministradora
es considerable. En Arregui 2002, se demostró que los caudales de consumo circulantes
en este tipo de instalaciones interiores se reducían notablemente, alcanzándose errores
de medición de los contadores instalados cercanos al -20%. En este sentido, hay que
tener en cuenta que un consumo de un volumen medio disminuye el nivel del agua en el
tanque mínimamente, por lo que la válvula de boya proporcional que habitualmente se
instala, rellena el depósito a un caudal muy bajo. La solución a este problema pasa por el
uso, en lugar de las válvulas proporcionales, de válvulas de entrada todo-nada.

Figura 12.
Presencia de depósitos
de almacenamiento en las
instalaciones interiores
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3.7. Instalación de los contadores en el interior de las viviendas
Cada vez es más frecuente la implantación de tarifas por bloques de consumo, en
las que los usuarios que más agua usan pagan a mayor precio el metro cúbico
consumido. No obstante, la puesta en práctica de tales tarifas exige a la empresa
suministradora una capacidad real de lectura de todos los contadores en un periodo
de facturación. En la práctica se comprueba que muchas empresas recurren a la
estimación del consumo por su incapacidad de leer los contadores en dicho periodo
de tiempo. Además, incluso disponiendo de los medios humanos que requiere esta
labor, en ocasiones, resulta imposible acceder al contador por estar instalado en el
interior de la vivienda.
El perjuicio que causa dicha colocación va más allá, al aumentar los costes no solo de
la lectura, sino del propio cambio del contador y probablemente del agua no registrada.
Es un hecho, que la vida media de los contadores instalados en el interior de la vivienda
supera al de los instalados en baterías o en el exterior. Es más, aún bajo la sospecha fundada de que un contador se encuentra parado la empresa prefiere cargar un consumo
mínimo, estimando las lecturas, que reemplazarlo. Por ello, no es de extrañar que el error
de medición de estos contadores supere claramente al de los contadores a los que la
empresa de suministro tiene un acceso fácil.
En los casos en los que el contador esté instalado en el interior de las viviendas de los
abonados, es recomendable optar por modelos de mayor calidad, en los que se haya
comprobado que sus características metrológicas se conservan aceptablemente con el
paso del tiempo.

4. El futuro en la medición del agua
Es evidente que la irrupción de nuevas tecnologías tendrá un impacto a medio-largo
plazo en la calidad de medición del agua y resolverá, en parte, algunos de los problemas
comentados anteriormente.

4.1. Mejora en la fiabilidad de los contadores
Por un lado la sustitución de los totalizadores mecánicos por otros electrónicos reducirá
el número de partes móviles de los contadores de agua aumentando, en teoría, su vida
útil. Hay que tener en cuenta que una cantidad importante de averías e incidencias tiene
su origen en los engranajes y en los tambores del totalizador.
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Las deposiciones calcáreas dificultan e incluso pueden llegar a impedir la rotación de
ciertos componentes del totalizador. Este efecto es importante en los contadores semisecos, normalmente de clase C o contadores viejos, que ven restringido su uso en abastecimientos en los que el agua suministrada arrastre sólidos en suspensión o sea muy
dura. Los totalizadores electrónicos permiten obtener fácilmente una clase metrológica
superior sin necesidad de que un cierto número de engranajes esté en contacto con el
fluido, como ocurre actualmente.
Otro problema, comentado, que presentan los totalizadores mecánicos es el empañamiento del visor, que reduce la visibilidad de los tambores. El uso de componentes electrónicos permite instalar el visor (display) en puntos más secos, o incluso tomar lectura vía
radio, por lo que los problemas asociados a la humedad se eliminan.

4.2. Mayores trabas a la manipulación fraudulenta de los contadores
Se ha comprobado que el totalizador es el objetivo de gran cantidad de manipulaciones.
Por ejemplo, en ciertos modelos, un golpe seco al totalizador en puntos concretos desacopla los engranajes aumentando notablemente el error de medición. Otras veces, un
simple alambre bloquea el giro de los mismos. Los totalizadores electrónicos dificultan
las manipulaciones, que a su vez, se detectan más fácilmente.
Uno de los inconvenientes que se han asociado a los contadores electrónicos es la posible pérdida de información en caso de falta de energía eléctrica o de destrucción del
totalizador. Sin embargo, en contra de la creencia generalizada, existen memorias no
volátiles que permiten mantener los datos almacenados aún en el caso de desconexión.
Además, hay que tener en cuenta que los totalizadores mecánicos también pierden la
información cuando se desmontan.

4.3. Mejora en la calidad metrológica de los contadores
Como se ha mencionado anteriormente, la clase metrológica de un contador depende
en gran medida de la resistencia al movimiento que ejerzan sus parte móviles. Hasta
no hace mucho tiempo, la consecución de la clase metrológica C en los contadores de
chorro único estaba condicionada a la inmersión de algunos engranajes en agua o algún
otro líquido lubricante. Por ello, la presencia de partículas en suspensión deterioraba
rápidamente la curva de error de estos contadores.
Los totalizadores electrónicos, al no poseer elementos móviles, presentan un par resistente al movimiento menor, pudiéndose fabricar contadores de clase C sin que ningún
componente móvil, aparte de la turbina, entre en contacto con el agua. El abaratamiento
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de los totalizadores electrónicos hará que prácticamente todos los contadores disponibles en el mercado incorporen esta tecnología.

4.4. Abaratamiento de los costes asociados a la telectura
Las comunicaciones electrónicas permiten acceder a los contadores de manera más
rápida y fiable, asegurando la confidencialidad de los datos. El estándar más utilizado en
la actualidad es el M-Bus que ha sido adoptado por prácticamente todos los fabricantes.
Este protocolo de comunicación permite la conexión de hasta 256 contadores a un repetidor por lo que es muy adecuado en los grandes edificios de apartamentos.
En un futuro, cabe esperar que módulos de comunicación inalámbrica, desarrollados
para otro tipo de aplicaciones, puedan ser utilizados en los contadores de agua. La
tecnología Bluetooth supone un claro ejemplo. Fue diseñada para establecer las comunicaciones entre diferentes tipos de aparatos electrónicos, como los teléfonos móviles,
ordenadores portátiles, etc... Entre sus características más destacables se encuentra la
alta integración de los módulos de emisión y recepción, el bajo consumo eléctrico y la
alta velocidad de transmisión de datos.
Las mejoras en las tecnologías de telelectura repercutirán positivamente en la gestión de
los contadores, especialmente de aquellos instalados en el interior de los domicilios.

4.5. Mayor información para el dimensionado de los contadores
El uso de totalizadores electrónicos permitirá conocer los caudales circulantes por los
contadores en su funcionamiento convencional. Esta información resulta esencial en el
adecuado dimensionado de los contadores de mediano y gran calibre, en los que, en
numerosas ocasiones, el origen de los errores de medición reside en el incorrecto dimensionado de los mismos.
Hasta la fecha, el único modo obtener este parámetro era mediante la instalación de emisores de pulsos y equipos registradores. Sin embargo, la incorporación de procesadores
electrónicos a los contadores de agua permite obtener directamente esta información y
descargarla simultáneamente a la lectura.
El levantamiento automático de un perfil de caudales puede ayudar, también, en la elección de la clase metrológica idónea para las condiciones de funcionamiento impuestas
por el abonado. Cuando el rango de caudales es estrecho se pueden emplear contadores de clase B, mientras que para aquellos abonados que exigiesen un rango de funcionamiento más amplio, sería recomendable una clase metrológica superior.
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4.6. Autodiagnóstico
Uno de los problemas que se tiene actualmente es que es imposible determinar, a priori,
si la curva de error de un contador instalado en campo se encuentra en buen estado o
está deteriorada. La incorporación de elementos electrónicos al contador y el desarrollo
de algoritmos adecuados puede permitir el autodiagnóstico de los contadores. De este
modo, el propio contador podría emitir una señal de alarma cuando detectase que sus
características metrológicas han mermado.
De hecho, ya se han presentado unos primeros intentos, basados en el caudal mínimo
medido, para estimar el grado de desgaste de un contador. En cualquier caso, este tema
es motivo de investigación y todavía no se conoce ningún desarrollo fiable.
Otra mejora que aportan los contadores con totalizador electrónico respecto a los mecánicos es la posibilidad de “ajustar” la curva de error mediante software. De este modo, es
posible con otro contador electrónico patrón, recalibrarlo in-situ, modificando la curva de
error en función de las desviaciones con respecto a la del contador patrón.

4.7. Información adicional
Tradicionalmente de la lectura de los contadores de agua sólo se extrae el volumen acumulado. El uso de totalizadores electrónicos puede cambiar esta filosofía radicalmente
y permitir el acceso a información adicional. Los nuevos modelos que aparecen en el
mercado emiten señales de alarma cuando se detecta la presencia de fugas, caudales
demasiado elevados y consumo excesivos en las instalaciones de los abonados. Permiten fijar una hora de lectura, con lo que los balances en la red se realizan sin las aproximaciones a las que se recurre actualmente.
Otra ventaja que aportan los totalizadores electrónicos es la posibilidad controlar el consumo por tramos horarios, lo que permite establecer tarifas en las que el precio del metro
cúbico consumido sea variable en función de la hora del día. Este tipo de actuaciones
contribuiría a laminar los caudales punta, reduciendo la necesidad de una ampliación de
las infraestructuras existentes.
Además, conocer el consumo por tramos horarios representaría una aportación muy
importante en el estudio de los caudales mínimos nocturnos, ya que proporciona información más fiable sobre el volumen realmente consumido. Sustrayendo dicho volumen
del volumen inyectado se obtiene una aproximación del volumen perdido en fugas.
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5. Conclusiones
El desarrollo de nuevas tecnologías repercutirá positivamente en la medición de los
consumos de agua. No es esperable, cambios notables en los elementos de medición,
aunque si que es posible que aparezcan desarrollos en los que parámetros como la
posición de instalación y la composición química del agua no afecten significativamente
a la calidad de la medida. Los mayores avances se concentrarán en el totalizador de los
contadores, a los que se dotará de nuevas funciones que, sin duda, ayudarán a optimizar
el sistema de medición.
Sin embargo, y a pesar de todas las ventajas comentadas, las empresas han de estar
capacitadas para procesar el mayor volumen de datos que se recogerá, y convertirlos
en información realmente útil en la gestión del abastecimiento. En este sentido, cobrará
especial interés el trabajo de gabinete, donde se analice en profundidad el sistema de
información comercial.
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1. Introducció

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA

A la E.T.A.P. de Montfullà (Bescanó) es realitza el tractament de potabilització de l’aigua
procedent del sistema d’embassaments Sau - Susqueda - Pasteral I - Pasteral II.
El mètode de tractament utilitzat es físic-químic amb oxidació-desinfecció, coagulació -floculació, ajust del Ph, decantació, filtració per llit de sorra silicia i ajust final de la cloració.
Des de temps ençà s’havien vingut utilitzant com a coagulants les sals d’alumini en forma
de Sulfat d’Alumini amb l’ajut dels polielectrolits aniònics com a floculants.
A partir de 1.997, va semblar oportú cercar un nou producte que reunís, si això fora possible, les característiques dels dos compostos citats i que, per tant, facilités la dosificació
de reactius i es simplifiqués tant el magatzematge com la seva utilització.
Això va ser possible amb l’aparició dels policlorurs d’alumini, els quals tenen com característica principal la incorporació de cadenes polimèriques hidroxilades, Aigües de
Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. els va començar a usar de forma continuada des del
gener de 1.987, desprès de diverses i intenses proves de laboratori.
Tot i que el resultat de la utilització d’aquest producte, en un balanç general del període
1.987 – 1.998, va ser bo, per la nostra part, ha estat sempre una preocupació el control
de l’Alumini residual de l’aigua de sortida de la E.T.A.P. per tal que no tant sols no es superin els límits legals de la seva concentració (200 mcg/l, amb un nivell guia de 50 mcg/l),
sinó que es mantinguessin uns nivells tant baixos com fora possible.
Per això es van realitzar proves amb diferents formulacions de Policlorurs d’Alumini tant
al laboratori com en planta, i es va decidir canviar per un d’ alta basicitat.
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L’avantatge dels policlorurs d’alta basicitat es troba en que la velocitat de formació dels
flóculs, el tamany i la resistència és superior, a més la sedimentació es produeix més ràpidament, i la variació del Ph és més petita; factors tots ells que influeixen en la disminució
del contingut d’alumini residual.
Aquest canvi va suposar una gran millora en la qualitat de l’aigua ja que es va reduir
l’alumini de l’aigua tractada.
No obstant tots aquests canvis aquest darrer any per variacions en la qualitat de l’aigua
en una època molt concreta s’ha produït un augment en l’alumini residual de l’aigua tractada. En proves realitzades amb diferents coagulants de sals d’alumini no s’ha obtingut
cap millora.
Aquest fet ens ha portat a investigar de quina forma es podria reduir l’alumini residual de
l’aigua tractada a la potabilitzadora.

2. Descripció de la E.T.A.P.
La planta potabilitzadora de Montfullà està situada al terme municipal de Bescanó, província de Girona. Va ser construïda al 1.974 en la seva primera fase i, des de llavors, ha
experimentat dues ampliacions; una al 1.986 i l’altre al 1.992. La capacitat teòrica màxima de potabilització actual es de 840 l/s, però en realitat sols es poden tractar un total de
630 l/s ja que aquest es el cabal màxim que pot arribar per les dues canonades de transport Pasteral II - E.T.A.P. El cabal concessional segons la llei 15/1.959 (BOE 12/8/1959 nº
113) de convalidació amb rang de llei, del Decret de 14/11/1.958 es de 1.000 l/s per al
proveïment de Girona, Salt I Sarrià de Ter, poblacions de la conca i Costa Brava.
Consta de una obra d’arribada (camera d’addició de reactius), 4 decantadors per gravetat
(2 tipus pulsator i 2 tipus superpulsator) i un total de 24 filtres oberts de sorra de silici.
El funcionament de la planta es per gravetat i sols es bombegen els cabals que corresponen a la Costa Brava i que cal elevar fins al dipòsit de capçalera situat fora de la planta
a 34 metres d’alçada.

3. Tractament a la E.T.A.P. Descripció de la fase de coagulació
Cal diferenciar entre coagulació que denomina el fenomen de desestabilització de la
matèria coloidal i floculació que defineix l’ aglomeració dels coloides desestabilitzats
entre ells i amb la matèria en suspensió. El temps de residència mitjana de l’aigua en els
decantadors oscil·la, naturalment, en funció del cabal però, a títol informatiu, varia entre
dues hores i mitja i tres hores.
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A l’obra d’arribada (cambra reactora) si dosifiquen de forma habitual els reactius següents:
• Biòxid de Clor (ClO2) (oxidació - desinfecció)
• Policrorur d’alumini d’alta basicitat) (coagulació-floculació)
• Hidròxid Càlcic o Hidròxid sòdic ( regulació de Ph)
Puntualment i davant episodis concrets s’hi poden dosificar:
• Carbó actiu en pols (C.A.P.) (eliminació de compostos orgànics)
• Permanganat Potassic (KMnO4) usualment al punt de pressa (Oxidació de
la matèria orgànica)
Es ben sabut que l’Alumini es un element de potencial iònic mitja, probablement el mes
difós sobre la terra i sol estar present a la majoria de les aigües de forma natural. Una
propietat química de l’alumini es la seva capacitat de formar compostos tan àcids com
bàsics, que en el cas del tractament de l’aigua es funció directe del Ph. El seu peculiar
caràcter químic es la seva capacitat amfólita de comportament com àcid i com base,
la qual cosa li permet actuar o be com a catió (Ió positiu per la pèrdua d’electrons) o
com a anió (Ió negatiu per guany d’electrons) complexa en funció del Ph mitja. Es un fet
comprovat i conegut que, quan el Ph es superior a 5 (concretament a l’interval 5.5-6.5)
es presenten les millors condicions per poder realitzar la coagulació de la matèria coloidal
amb la màxima insolubilització de l’alumini.

4.- Descripció de la problemàtica detectada.
L’acció coagulant de les sals d’alumini es produeix com a resultat de la hidròlisis que segueix a la seva dissolució. Així, durant el procés de potabilització i, per causa de l’addició
de Policrorur d’Alumini com a coagulant, es produeix el fenomen que, part de l’alumini
que s’ha afegit a l’aigua bruta, pot quedar dissolt a l’aigua de sortida de la E.T.A.P.
La normativa actualment vigent (R.D. 1138/1.990 de 14 de setembre) estipula que el
contingut màxim d’Alumini a l’aigua potable no pot superar els 200 mcg/l, amb un valor
guia de 50 mcg/l. La Directiva europea 98/83/CE de 3 de novembre de 1998, pendent
encara de transposició a la legislació espanyola, fixa un valor de 200 mcg/l.
Amb el mètode convencional de tractament que disposem actualment a la E.T.A.P. de
Montfullà, resulta impossible reduir els valors de l’Alumini a l’aigua potable de forma controlada. Val a dir que els augments de concentració d’aquest metall es presenten com
a conseqüència d’episodis irregulars en el temps i de durada variable a llarg de l’any, en
funció bàsicament de la qualitat de l’aigua d’entrada. Es, doncs evident, que calia cercar
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un procés complementari de tractament que permetés actuar sobre aquest problema
únicament quan la concentració d’Alumini a l’aigua potable amenacés amb superar els
límits legals.

5.- Descripció de l’estudi realitzat.
Si sabem que l’interval teòric de Ph dintre del qual es produeix la mínima dissolució de
l’Alumini es de 5.5–6.5, semblà teòricament coherent que el causar una acidificació de
l’aigua abans de l’addicció del Policrorur d’Alumini podria aconseguir l’efecte volgut, amb
un mínim de infrastructura i, per tant, de despesa.
Es plantejà, doncs, l’addició d’un àcid a l’obra d’arribada de la E.T.A.P. Es va produir
la discussió de quin àcid s’havia de triar entre l’Àcid Clorhídric i l’Àcid Sulfúric. Atesa la
més fàcil presentació industrial i considerant també que en aquest àcid pràcticament no
es desprenen vapors, ens inclinarem per emprar l’Àcid Sulfúric en una concentració del
98,0 %.
Al ser el Ph d’equilibri usual de l’aigua d’arribada a la potabilitzadora aproximadament de
7,8, es fa necessària la dosificació d’un alcalí (hidròxid sòdic o càlcic) per aconseguir-lo,
aquesta regulació de Ph es fa a l’obra d’arribada conjuntament amb la dosificació del
Policrorur d’alumini.
Aquesta alcalinització provoca que la fase de coagulació no es realitzi en condicions
òptimes, doncs l’interval teòric de Ph dintre del qual es produeix la mínima solubilitat de
l’Alumini és de 5.5–6.5
Per evitar això en l’estudi que plantegem es busca el punt òptim de dosificació de l’alcalí
i si cal la dosificació d’un àcid per tal d’aconseguir una bona coagulació i la mínima re
dissolució de l’alumini precipitat,
L’estudi el dividim en 5 diferents fases que venen definides per diferents estratègies d’acidificació i de alcalinització de l’aigua en les diverses etapes de la potabilització.
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FASES

Acidificació

A

NO

Emplaçament de la neutralització
Obra arribada

B

NO

Sortida Decantadors

C

SI

Sortida decantadors

D

SI

Sortida filtres

E

SI

Sortida Filtres
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A. Dosificació de Hidròxid Càlcic a l’obra d’arribada
Aquesta situació correspon al funcionament habitual de la E.T.A.P., es a dir; amb l’addició
de Hidròxid càlcic a l’obra d’arribada, juntament amb la resta de reactius.
MITJANES PARÀMETRES

AB

AD

AF

AT

35

218

118

196

7,81

7,72

7,82

7,71

3,8

-

-

3,2

0,92

0,38

0,13

0,08

16

17,2

-

16,1

Alumini Total (mcg/l)
Ph
TOC
Terbolesa (NTU)
Temperatura (º C)

AB- Aigua Bruta. AD- Aigua Decantada. AF- Aigua Filtrada (sortida filtrés de sílice). AT- Aigua Tractada

PARÀMETRES GENERALS
Temperatura (º C)

16,2

Ph equilibri

7,87

dosis Hidròxid Sòdic (ppm)

0

dosis PAX (ppm)

25.00

dosis Hidròxid Càlcic (ppm)

6.00

dosis Àcid Sulfúric (ppm)

0

B. Dosificació de Hidròxid Sòdic a l’aigua decantada. (del 20/11/02 al 02/12/02)
Aquesta situació correspon a la primera prova realitzada alterant el funcionament habitual
de la E.T.A.P., es a dir; amb supressió de l’Hidròxid càlcic i l’addició de Hidròxid Sòdic a
sortida de l’aigua decantada (es a dir; a la entrada de la filtració), respectant la dosificació
de la resta de reactius a l’obra d’arribada. Es pretenia provocar una baixada “natural” del
Ph al decantador.
MITJANES PARÀMETRES
Alumini

AB

AD

AF

AT

41

246

492

128

Ph

7,78

7,6

8,95

7,84

TOC

3,69

-

-

3,15

Terbolesa

1,2

0,36

0,23

0,14

14,52

17,89

-

14,44

Temperatura

AB- Aigua Bruta. AD- Aigua Decantada. AF- Aigua Filtrada (sortida filtrés de sílice). AT- Aigua Tractada
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PARÀMETRES GENERALS
Temperatura (º C)

16,1

Ph equilibri

7,79

dosis Hidròxid Sòdic (ppm)

9.30

dosis PAX (ppm)

25.00

dosis Hidròxid Càlcic (ppm)

0

dosis Àcid Sulfúric (ppm)

0

C. Dosificació d’Àcid Sulfúric a l’obra d’arribada i dosificació d’Hidròxid Sòdic a
l’aigua decantada. (03/12/02 al 05/12/02)
L’objectiu d’aquesta prova fou el comprovar com es podria reduir l’alumini residual
provocant una acidificació de l’aigua als decantadors al afegir-hi Àcid Sulfúric al 98 %
fins aconseguir PH 6,7-6,8 abans de la coagulació, tot corregint el Ph a la sortida de la
decantació.
MITJANES PARÀMETRES

AB

AD

AF

AT

Alumini

38

421

1024

198

Ph

7,75

6,89

10,34

7,92

TOC

3,37

-

-

2,95

Terbolesa

1,01

0,45

0,15

0,17

Temperatura

13,6

18

-

13,2

AB- Aigua Bruta. AD- Aigua Decantada. AF- Aigua Filtrada (sortida filtrés de sílice). AT- Aigua Tractada

PARÀMETRES GENERALS
Temperatura (º C)
Ph equilibri

17.5
7,71

dosis Hidròxid Sòdic (ppm)

33.45

dosis PAX (ppm)

25.00

dosis Hidròxid Càlcic (ppm)
dosis Àcid Sulfúric (ppm)

0
26.98

D. Dosificació d’Àcid Sulfúric a l’obra d’arribada i dosificació d’ Hidròxid Sòdic a
l’aigua filtrada. (06/12/02 al 18/12/02)
Amb aquesta prova es pretenia comprovar com es podria reduir l’alumini residual provocant una acidificació de l’aigua als decantadors al afegir-hi Àcid Sulfúric al 98 % fins
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aconseguir PH 6,7-6,8 abans de la coagulació, tot corregint el Ph a la sortida de l’aigua
filtrada.
MITJANES PARÀMETRES
Alumini

AB

AD

AF

AT

56

425

41

51

Ph

7,75

6,75

6,81

7,84

TOC

3,03

-

-

2,52

Terbolesa

1,08

0,43

0,17

0,16

Temperatura

12,33

18,6

-

12,18

AB- Aigua Bruta. AD- Aigua Decantada. AF- Aigua Filtrada (sortida filtrés de sílice). AT- Aigua Tractada

PARÀMETRES GENERALS
Temperatura (º C)

17.1

Ph equilibri

7,72

dosis Hidròxid Sòdic (ppm)

21.63

dosis PAX (ppm)

25.00

dosis Hidròxid Càlcic (ppm)
dosis Àcid Sulfúric (ppm)

0
27,93

E. Dosificació d’Àcid Sulfúric a l’obra d’arribada i dosificació d’Hidròxid Sòdic a
l’aigua filtrada. (19/12/02 al 24/12/02)
Aquesta prova es una continuació de l’anterior i es pretenia comprovar com es podria
reduir l’alumini residual provocant una acidificació de l’aigua al afegir-hi Àcid Sulfúric al 98
% fins aconseguir un Ph mes elevat (amb el corresponent estalvi d’Àcid Sulfúric i mantenir així un PH de entre 7.2 – 7.4 abans de la coagulació.
MITJANES PARÀMETRES

AB

AD

AF

AT

Alumini

57

270

35

60

Ph

7,75

7,32

7,4

7,8

TOC

3,71

-

-

3,33

Terbolesa

1,08

0,5

0,12

0,11

Temperatura

12,4

17,4

-

12,3

AB- Aigua Bruta. AD- Aigua Decantada. AF- Aigua Filtrada (sortida filtrés de sílice). AT- Aigua Tractada
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PARÀMETRES GENERALS
Temperatura (ºC)
Ph equilibri
dosis Hidròxid Sòdic (ppm)
dosis PAX (ppm)
dosis Hidròxid Càlcic (ppm)
dosis Àcid Sulfúric (ppm)

16.1
7,69
11.61
25.00
0
8,8

Un cop finalitzat aquest estudi s’ha continuat amb la dosificació d’Hidròxid Sòdic
a l’aigua filtrada

per corregir el Ph a Ph d’equilibri sense regulació prèvia de Ph

amb àcid Sulfúric, (25/12/02 al 07/01/03), obtenint-se els següents resultats:
MITJANES PARÀMETRES
Alumini
Ph
TOC
Terbolesa
Temperatura

AB
63
7,83
4,12
1
11,9

AD
280
7,56
0,27
17,13

AF
80
7,65
0,12
-

AT
69
7,89
3,6
0,13
11,9

AB- Aigua Bruta. AD- Aigua Decantada. AF- Aigua Filtrada (sortida filtrés de sílice). AT- Aigua Tractada

PARÀMETRES GENERALS
Temperatura (ºC)
Ph equilibri
dosis Hidròxid Sòdic (ppm)
dosis PAX (ppm)
dosis Hidròxid Càlcic (ppm)
dosis Àcid Sulfúric (ppm)

16.1
7,8
5
25
0
0

6. Comparació dels diferents paràmetres analítics en les diferents
fases
Comparant les diferents fases i els paràmetres analítics obtinguts en cada una d’elles.

1) ALUMINI:
FASES
A
B
C
D
E
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AB
35
41
38
56
57
63

AD
218
246
421
425
270
280

AF
118
492
1024
41
35
80

AT
196
128
198
51
60
69

H. Sòdic
0.00
9,30
33,45
21,63
11,61
5,00
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Si analitzem la evolució de l’alumini present a l’aigua abans de tractar i el present a l’aigua
tractada al llarg de totes les fases:
Comparació Alumini AT-DT:

Evolució Alumini residual
250
225
200
175

AT

mcg/l

150
125

DT

100
75
50
25
0
19/11/02

22/11/02

26/11/02

29/11/02

02/12/02

11/12/02

08/12/02

05/12/02

23/12/02

20/12/02

17/12/02

14/12/02

DATES

2) Ph
FASES

AB

AD

AF

AT

Ph equilibri

A

7,81

7,72

7,82

7,71

7,87

B

7,78

7.60

8,95

7,84

7,79

C

7,75

6,89

10,34

7,92

7,71

D

7,75

6,75

6.81

7,84

7,72

E

7,75

7,32

7,40

7,80

7,69

7,83

7,56

7,65

7,89

7,80

mcg/l

Evolució de la relació entre Ph i Alumini residual
250

7,8

225
200

7,6
7,4

175
150
125
100
75

7,2
7
6,8
6,6

50
25
02

02
23

/1

2/

2/
/1

02
2/
/1

20

02

DATES

17

2/

/0

02

2

/1
14

12
11
/

2/
/1
08

2/
/1

2/

02

02
05

/1

/0

2
02

2

/11

/0
29

26

/11

/0
/11
22

19

/11

/0

2

2

6,4

Alumini residual

Ph

Relació PH aigua decantada i Alumini total aigua tractada
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FASES

Ph aigua decantada

Alumini AT (mcg/l)

D

6,75

51

E

7,29

60

7,56

69

70
68
66

mcg/l Al AT

64
62
60
58
56
54
52
50
6,70

6,80

6,90

7,00

7,10

7,20

7,30

7,40

7,50

7,60

PH

Hi ha una relació directa entre el Ph de coagulació de l’aigua i l’Alumini residual de l’aigua
tractada.

2) TEMPERATURA
La bibliografia consultada explica que hi ha una relació entre la temperatura i l’Alumini
residual que, en aquest estudi, no s’ha pogut confirmar, probablement degut a les variacions realitzades sobre l’aigua bruta que han alterat els resultats.
FASES
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AB

AD

AF

AT

A

16,00

17,20

18,80

16,10

B

14,52

17,89

16,90

14,44

C

13,60

18,00

18,00

13,20

D

12,33

18,60

18,05

12,18

E

12,40

17,40

17,40

12,30
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Relació entre Temperatura i Al residual
250

20
19

150

16
15

100

14
13

23
/1
2/
02

20
/1
2/
02

17
/1
2/
02

14
/1
2/
02

11
/1
2/
02

08
/1
2/
02

05
/1
2/
02

26
/1
1/
02

02
/1
2/
02

0
29
/1
1/
02

50

11
10
22
/1
1/
02

12

19
/1
1/
02

Temperatura º C

17

Alumini residual
mcg/l

200

18

DATES
Alumini residual

Temperatura AB

Temperatura AT

3) TERBOLESA
Al ser l’Alumini de l’aigua tractada majoritàriament dissolt, no s’observa cap relació entre
la seva terbolesa i l’Alumini residual.
FASES

AB

AD

AF

AT

A

0,92

0,38

0,08

0,08

B

1,20

0,36

0,23

0,14

C

1,01

0,45

0,15

0,17

D

1,08

0,43

0,17

0,16

E

1,08

0,37

0,12

0,11

F

1,00

0,27

0,12

0,13

Relació entre Terbolesa i Al residual
250

2,5
2,25

200

2

50

0,5
0,25

0
23
/1
2/
02

20
/1
2/
02

17
/1
2/
02

14
/1
2/
02

11
/1
2/
02

08
/1
2/
02

05
/1
2/
02

02
/1
2/
02

29
/1
1/
02

26
/1
1/
02

19
/1
1/
02

0
22
/1
1/
02

NTU
Terbolesa

100

1
0,75

mcg/l

150

1,5
1,25

Alumini residual

1,75

DATES
Alumini residual

Terbolesa AT

Terbolesa AB

Relació entre les diferents terboleses - Alumini total DT
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7. Estudi de costos. Sobrecostos de tractament.
El procés descrit a la ponència per tal de poder reduir l’Alumini present a l’aigua potabilitzada de sortida de la E.T.A.P. te, evidentment, un cost. La quantificació d’aquest cost
era també un objectiu inicial del treball. Seria inútil cercar un sistema de tractament que
fora efectiu en la reducció de l’Alumini però que, tingués un cost prohibitiu que el fes inaplicable a un sistema real. Afortunadament, les dosificacions necessàries d’Àcid Sulfúric i
les sobre dosificacions d’Hidròxid Sòdic demanades per l’efecte de la acidificació prèvia
estan valorades al quadre següent:
FASES
D
E

Cost Àcid Sulfúric/dia
220,58 
51,47 

Cost addicional /dia de la sobre
dosificació de l’Hidròxid Sòdic
73,11 
29,82 

Total/dia
293,69 
81,29 

PVP Àcid Sulfúric 98% químicament pur = 150,00  / Tm

8. Discussió
FASE A
En la fase A es manifesta, com ja hem tingut constatació al llarg dels anys, que l’alumini
total de l’aigua tractada és superior al de l’aigua d’arribada degut a la dosificació de sals
d’alumini en el tractament.
El Ph d’equilibri es manté en tot el tractament.

FASE B
La neutralització amb hidròxid Sòdic a l’aigua decantada redissolt l’Alumini particulat i el
retingut en els filtres, això produeix un augment de l’alumini dissolt i per tant el total en
l’aigua filtrada.
El Ph de l’aigua tractada és el Ph d’equilibri.

FASE C
L’Alumini de l’aigua filtrada amb neutralització de l’aigua decantada, augmenta (per efecte de la re dissolució de l’Alumini particulat) respecte de l’aigua decantada.
El Ph de l’aigua tractada és el Ph d’equilibri.

FASE D
Els resultats de l’alumini total de l’aigua tractada són molt satisfactoris ja que són un 10%
inferiors als de l’aigua d’arribada.
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El Ph de l’aigua tractada és el Ph d’equilibri.

FASE E
Els resultats de l’alumini total de l’aigua tractada són molt satisfactoris ja que són un
pràcticament iguals als de l’aigua d’arribada.
El Ph de l’aigua tractada és el Ph d’equilibri.

9. Conclusions.
Els resultats de l’alumini total a l’aigua tractada amb dosificació d’Hidròxid Sòdic (fins
a PH d’equilibri) tant a l’obra d’arribada com als canals de sortida de l’aigua decantada (es a dir abans de la filtració), són superiors a l’alumini present a l’aigua abans de
tractament.(Fases A, B, C). El fet de dosificar Policrorur d’Alumini com a coagulant pot
provocar un augment important de l’Alumini present a l’aigua potabilitzada.
Els valors de l’alumini total present a l’aigua potabilitzada amb acidificació del Ph de
l’aigua d’arribada mitjançant àcid i neutralització fins a Ph d’equilibri a l’aigua filtrada són
semblants als de l’aigua abans del tractament.(Fases D,E). Es, doncs, evident que aquest
mètode de tractament es útil per tal de reduir l’Alumini present a l’aigua potabilitzada.
El tractament per tal d’obtenir valors d’alumini total a l’aigua tractada propers al nivell guia
(50 mcg/l) passaria per la neutralització amb un alcalí en l’aigua un vegada passada la
fase de filtració precedit, si fora precís, d’una acidificació a l’aigua d’arribada.
Hi ha relació directa entre el PH de coagulació de l’aigua i l’alumini residual de l’aigua
tractada, quan la dosificació de policlorur d’alumini es manté constant.
No hi ha relació entre la terbolesa en cap de les etapes del tractament i l’Alumini present
a l’aigua potabilitzada.
Tampoc hi ha relació entre la temperatura de l’aigua (en cap de les diverses etapes de
la potabilització) i la concentració d’Alumini a l’aigua potabilitzada.
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Cap de Departament de Gestió de Recursos de les Conques
Agència Catalana de l’Aigua

Introducció
La dessalinitzadora de la Tordera, també coneguda com Instal·lació pel Tractament
d’Aigua Marina (ITAM) de la Tordera, va iniciar el subministrament d’aigua potable al llarg
de l’estiu de l’any 2002. D’aleshores ençà la seva capacitat s’ha incrementat progressivament, a mesura que s’ajustaven les diferents fases del tractament, fins arribar en
l’actualitat a oferir amb garanties una producció estable i un aigua producte de molt alta
qualitat.
La recent entrada en funcionament de la ITAM, la novetat de la dessalinització com a sistema de potabilització a les Conques Internes de Catalunya i la incorporació de l’Agència
Catalana de l’Aigua al col·lectiu dels productors i subministradors d’aigua potable no
permet encara extreure resultats concloents sobre la seva explotació. Malgrat tot, creiem
que n’hi ha aspectes que sí fan atractiva la seva presentació en un foro on es tracta la
Millora de la Gestió de l’Aigua a Catalunya.
Aquesta ponència, doncs, es planteja amb l’objectiu d’exposar (1) la motivació de la
construcció de la ITAM, (2) com la seva entrada en funcionament configura un nou esquema de funcionament dels sistemes d’abastament existents, (3) una breu descripció
dels processos unitaris de la dessalinització per osmosi inversa i (4) presentar un recull
dels problemes i experiències viscuts fins ara en la seva explotació.
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Motivació de la construcció de la dessalinitzadora
Descripció del delta de la Tordera
El riu Tordera, que té una longitud d’uns 65 km, neix a la Font Bona, vora el coll de Sant
Marçal, al massís del Montseny entre les comarques del Vallès Oriental, la Selva i Osona. Situats al llarg del seu recorregut destaquen poblacions com la Batllòria, Hostalric
i Tordera. Desemboca al mar entre els límits de Blanes i Malgrat de Mar, separant les
comarques del Maresme i la Selva. Durant el seu trajecte recull aigües de nombrosos
torrents i rierols, dels quals cal esmentar la riera d’Arbúcies i la de Santa Coloma.
La desembocadura del riu Tordera es caracteritza per la presència d’un delta, d’uns 8
km2 de superfície. Aquest delta assoleix una amplada màxima de 6.400 metres a la façana litoral i una llargada en el sentit de l’eix del riu de prop 3.000 metres. La seva estructura
està formada per una alternança de materials argilosos i materials granulars, amb una
fondària aproximada de 40 metres, la qual arriba fins a 150 m a la línia costanera. A partir
d’aquí, apareix el substrat bassal de granit, el qual, amb un major o menor grau d’alteració, es troba present al relleu de tota la comarca.
Aquest delta és el tram final del que es coneix com aqüífer baix del riu Tordera, el qual
s’exten des de la desembocadura del riu fins el meandre de la població de Tordera.

Usos de l’aigua
La reserva d’aigua emmagatzemada a l’aqüífer ha estat tradicionalment explotada per a
cobrir les demandes d’aigua de la zona, tant per a usos domèstics com per a usos industrials i agrícoles. Aquesta ponència se centrarà exclusivament sobre els usos i explotació
de l’aqüífer baix, donat que n’és el tram que pateix una marcada sobreexplotació

Usos urbans
Pel que fa a l’aprofitament per a l’abastament urbà, en l’actualitat hi ha diferents ens
locals d’abastament que subministren aigua potable a partir de l’explotació de pous
ubicats sobre l’aqüífer baix de la Tordera:
A partir de la planta potabilitzadora de Palafolls, gestionada pel Consell Comarcal del
Maresme, se subministra aigua potable als municipis que conformen el Maresme Nord:
Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Canet de Mar, Sant Pol,
Sant Cebrià, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Iscle de Vallalta.
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D’altre banda, la planta potabilitzadora de Tossa-Lloret, gestionada pel Consorci de la
Costa Brava, subministra aigua potable a les poblacions de Tossa i Lloret.
Per últim, l’ajuntament de Blanes, mitjançant una planta potabilitzadora explotada per la
societat Aigües de Blanes, subministra aigua al seu propi municipi.
El volum d’aigua subministrat per a usos domèstics a les poblacions abans esmentades
es situa al voltant de 25 hm3 anuals. Aquest volum d’aigua, lluny de ser subministrat de
manera uniforme al llarg de l’any, es caracteritza per una marcada estacionalitat, és a dir,
per l’existència de comportaments molt diferenciats en funció de l’època de l’any què
s’analitzi.
Aquesta variabilitat temporal de la població està motivada per la important activitat turística de la zona. La població resident durant els mesos d’hivern és de 200.000 habitants,
mentre que durant els mesos d’estiu, la població servida des del delta de la Tordera arriba
al voltant de les 450.000 persones

Usos industrials
A diferència dels usos urbans, els consums per a usos industrials, presenten una estabilitat considerable al llarg de l’any, distorsionada únicament pels períodes vacacionals.
Els consums per a usos industrials s’estimen al voltant dels 7 hm3 anuals.
Així doncs, comparativament, el volum d’aigua consumit en usos domèstics és molt més
important que no pas el volum destinat a usos industrials (Fig.1).

Usos agrícoles
Pel que fa als usos agrícoles el volum d’aigua consumit es situa en 9 hm3/any i també
es caracteritzen, al igual que els usos domèstics, per una marcada estacionalitat, tot
coincidint amb els tradicionals períodes de reg dels conreus de la zona.

Destinació de l’aigua produïda per la dessalinitzadora
Els destinataris de l’aigua produïda per la dessalinitzadora en la seva primera fase de
producció (10 hm3/any) han estat els consumidors urbans. Aquesta decisió es va fonamentar en diferents raonaments
En primer lloc la gran majoria dels pous de captació per a aigua d’ús de boca es localitzen en el tram final del riu, juntament amb els pous d’aprofitament agrícola. Aquesta
concentració d’extraccions i la proximitat al mar fan aquesta zona molt vulnerable per la
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intrusió salina. Els models utilitzats per preveure la evolució de l’aqüífer evidencien que
la recuperació és més efectiva quan es redueixen les extraccions dels pous d’aquesta
zona.
Tradicionalment els usuaris de les xarxes de distribució local s’han queixat d’una qualitat
dolenta de l’aigua que consumien. Aquestes queixes estan motivades per la presència
d’elevades concentracions de clorurs, derivades de la intrusió d’una falca salina a la
part baixa de l’aqüífer. La barreja d’aigua extreta dels pous amb aigua provinent de la
dessalinitzadora redundarà en una millora de la qualitat de l’aigua fàcilment perceptible
pels usuaris.

Motius i efectes sobre l’aqüífer
L’Agència Catalana de l’Aigua ha efectuat diversos estudis que evidencien la sobreexplotació de l’aqüífer baix de la Tordera i com aquesta provoca la seva progressiva salinització. Els resultats d’aquests estudis finalitzaran amb l’elaboració del Programa de Gestió
de l’Aqüífer que permetrà assolir una gestió sostenible dels recursos, de manera que
s’eviti aquest increment de salinitat.
Una de les principals mesures plantejades ha estat la construcció d’una planta de tractament d’aigua marina: la dessalinitzadora de la Tordera. El primer objectiu d’aquesta
dessalinitzadora és donar compliment a la demanda d’aigua potable de la zona amb una
reducció de les extraccions de l’aqüífer.
Per valorar quantitativament els efectes de la construcció de la dessalinitzadora s’ha
desenvolupat un model hidrogeològic del delta de la Tordera. Amb aquest model es pot
simular l’evolució del delta en els diferents escenaris d’explotació.

Què passaria si no es construís la dessalinitzadora?
La figura 2 presenta l’estat final de la salinitat de l’aqüífer durant 5 anys d’explotació amb
les condicions prèvies a la construcció de la dessalinitzadora i a partir d’un estat inicial
equivalent al de la tardor del 2001. És a dir, es presenta com hauria evolucionat el delta
de la Tordera si no s’hagués construït la dessalinitzadora.
Els resultat obtinguts mostren com la falca salina progressaria paulatinament amb la
conseqüent degradació del delta i la salinització dels diversos pous de captació d’aigua
potable.
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Què passa quan entra en funcionament la dessalinitzadora?
La simulació de l’evolució de l’aqüífer amb la posada en funcionament de la dessalinitzadora (fig. 3) demostra que, tot i que no s’aconsegueix eliminar totalment la intrusió marina
al front costaner de l’aqüífer, en un termini mitjà la falca salina s’estabilitza i no continua
la seva progressió terra endins.
En aquest cas, els 10 hm3/any que aporta la dessalinitzadora, els quals no s’han de treure de l’aqüífer, fan possible que l’aqüífer disposi de més quantitat d’aigua per contrarestar
la pressió de la falca salina, i d’aquesta manera detenir-ne el seu progrés.
Així doncs, la dessalinitzadora es configura com una peça clau del futur Programa de
Gestió per a la recuperació del delta de la Tordera, i esdevé un gran pas endavant per
arribar a una explotació sostenible dels recursos hídrics de la zona.

Descripció del sistema de producció, distribució i regulació
Producció de la dessalinitzadora
La dessalinitzadora de la Tordera subministrarà, en la seva primera fase, un volum anual
de 10 hm3 anuals, si bé està dimensionada per arribar, en fases posteriors, fins a 20
hm3/any.
Aquests 10 hm3 anuals es distribuiran entre les tres plantes potabilitzadores existents,
per tal de cobrir la base de les seves demandes. Així, la potabilitzadora de l’Alt Maresme
rebrà un volum anual de 5,5 hm3, la potabilitzadora de Tossa-Lloret 2,5 hm3 cada any i
la de Blanes 2,0 hm3.
La distribució de l’aigua dessalinitzada a les potabilitzadores s’efectua mitjançant canonades les quals tenen el seu origen en la planta dessalinitzadora i arriben fins als
dipòsits d’aigua tractada de cadascuna de les plantes potabilitzadores. Des d’aquí,
l’aigua es bombarà fins als diferents municipis a través de la xarxa de distribució en
alta existent.

Elements de regulació
Per obtenir la major eficàcia del procés de dessalinització cal que la producció d’aigua
es realitzi de forma contínua i uniforme al llarg de tot el dia i de tots els dies de l’any.
Atès que la demanda d’aigua servida des de les plantes potabilitzadores no presenta la
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mateixa regularitat, s’han dissenyat uns dipòsits de regulació tot just a l’arribada de les
potabilitzadores de Palafolls i de Tossa-Lloret.
Aquests dipòsits permetran acumular l’aigua que arribi des de la dessalinitzadora en els
moments en què la demanda sigui inferior a la producció d’aigua de la dessalinitzadora,
i permetran utilitzar aquest “excés” quan la demanda sigui superior a la producció instantània.
La capacitat d’aquests dipòsits és de 18.000 m3 per al dipòsit regulador de la planta
potabilitzadora de Palafolls i de 9.000 m3 per al de Tossa-Lloret.

Pous de captació
El procés de dessalinització comença per la captació d’aigua marina. Aquesta captació
pot fer-se de dues maneres diferents: mitjançant emissari submarí o mitjançant pous
profunds situats a la costa.
En la dessalinitzadora de la Tordera la captació d’aigua marina s’efectua mitjançant
10 pous profunds. Aquests pous, situats paral·lelament a la línia de la costa, al marge
esquerre del riu, són suficientment profunds per captar aigua marina i no aigua dolça
procedent de l’aqüífer.
Els pous tenen una fondària aproximada de 150 metres. Els 100 primers metres estan
recoberts per un tub impermeable que evita la captació d’aigua dolça.
Els 50 últims metres es troben ja en zona d’aigua marina. El recobriment impermeable es
ranura per deixar passar l’aigua i retenir el terreny. Així, el terreny fa les funcions de primer
filtre, millorant la qualitat de l’aigua.

Canonades d’impulsió
Per conduir l’aigua extreta dels pous hi ha dues canonades de 600 mm, cada una de
les quals recull l’aigua de 5 pous. Aquestes canonades arriben fins a la caseta de control
dels pous. En aquesta caseta, les canonades s’ajunten i es connecten a un calderó que
suporta els esforços hidràulics que es produeixen quan hi ha una arrancada o aturada
sobtada de les bombes instal·lades als pous.
Des d’aquest punt dues canonades de 800 mm, soterrades per la mota del marge esquerre de la Tordera, recorren una distància d’uns dos quilòmetres fins arribar al dipòsit
d’aigua de mar de la planta dessalinitzadora. A partir d’aquest punt comença el procés
de dessalinització pròpiament dit.
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La dessalinitzadora
Dipòsit d’entrada i cloració
El dipòsit d’aigua de mar d’entrada a la planta té una capacitat de 1.000 m3. El procés
de demanda en primera fase és d’un cabal diari de 64.000 m3 i de 128.000 m3 diaris
en segona fase. Això vol dir que funcionant al seu règim nominal el dipòsit té un volum
suficient per mantenir la planta funcionant durant 20 minuts, en primera fase, en el cas
que els pous de bombament s’aturessin. Aquest temps queda reduït a 10 minuts amb
la futura ampliació.
En aquest dipòsit es fa una primera cloració de l’aigua. La cloració serveix per assegurar
que durant el recorregut de l’aigua per la planta no hi hagi creixement de bacteris que
puguin malmetre el funcionament de la instal·lació

Pretractament (filtració)
Des d’aquest dipòsit l’aigua es bomba cap al pretractament, consistent en una filtració
acurada de l’aigua. En primer lloc es realitza una filtració a través d’un llit de sorra i posteriorment una microfiltració.
El pretractament és una part essencial del procés de dessalinització basat en membranes d’osmosi. Aquestes membranes requereixen unes condicions molt exigents tant
físiques com químiques de l’aigua pel seu correcte funcionament.

Filtres de sorra
Una vegada ajustat el quimisme d’alguns paràmetres es fa passar l’aigua a través d’un
llit de sorra ubicat a l’interior d’uns dipòsits hermètics de forma cilíndrica. La pressió a
l’entrada dels filtres és de 3 kg/cm2 i la màxima pressió diferencial que suporten és de
0,3 kg/cm2.
En la primera fase, s’hi han instal·lat 4 filtres de sorra que seran ampliats amb 4 més
durant les futures ampliacions.

Microfiltració
Seguidament, l’aigua es fa passar per uns filtres de cartutx que afinen més la filtració
aconseguida amb els filtres de sorra. Aquests filtres permeten la retenció de partícules
amb una grandària superior a les 20 micres absolutes.
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En aquesta primera fase es disposa de tres unitats en paral·lel i es preveu que augmenti
amb dues unitats més durant la futura ampliació.
Cada unitat de microfiltració està formada per 12 cartutxos de 1.524 mm de longitud
ubicats a l’interior d’un recipient hermètic. La pressió diferencial de treball d’aquests
elements és de 0,1 kg/cm2

Equips de control
Al final del pretractament n’hi han instal·lats diversos aparells de control que asseguren
que l’aigua, quan entri en el procés d’osmosi, tingui les característiques adequades. Es
mesura electrònicament i en continu la temperatura, conductivitat de l’aigua, turbietat
de l’aigua, acidesa i potencial redox. El potencial redox ens indica el poder d’oxidació
de l’aigua. Aquest poder d’oxidació ha d’estar controlat de forma que no afecti a les
membranes.

Bombament a alta pressió
El procés d’osmosi consisteix bàsicament en bombar aigua a alta pressió cap a una membrana semipermeable que permet el pas de l’aigua al seu través però no de les sals dissoltes. Així doncs, el bombament d’alta pressió constitueix el cor de la dessalinitzadora.
L’equip de bombament d’alta pressió està format per cinc turbobombes en aquesta primera fase, a les quals se n’afegiran quatre més durant l’ampliació. Les turbobombes fan
pujar la pressió de l’aigua fins aproximadament 70 kg/cm2.
En aquesta primera fase, quatre de les turbobombes donen la totalitat del cabal de la
dessalinitzadora i la cinquena queda en reserva per no aturar la producció en cas de fallada d’alguna de les altres quatre. Les turbobombes instal·lades a la dessalinitzadora de
la Tordera són centrífugues de tipus horitzontal amb cambra de pressió partida horitzontalment. Aquesta tipologia de bombes té una construcció molt robusta en comparació
amb altres tipologies. La conseqüència és un cost molt més alt amb un manteniment
però més senzill.
Cada bomba subministra un cabal nominal de 667 m3/h amb una pressió diferencial de
68 kg/cm2. La potència absorbida és de 1.500 kW amb un rendiment del 85%.

Membranes
Les turbobombes injecten aigua a pressió als bastidors de membranes. Actualment hi ha
instal·lats quatre bastidors d’idèntiques característiques que configuren el centre físic on
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es realitza el procés fisicoquímic de l’osmosi. Cada bastidor està format per 82 mòduls
de membranes, i cada mòdul està format de 7 paquets de membranes de configuració
espiral.
L’aigua bombada des de la turbobomba cap als bastidors de membranes es divideix en
aigua osmotitzada, que és la que aconsegueix travessar les membranes i que té un
contingut mínim de sals, i aigua rebutjada, que no aconsegueix travessar la membrana
i que té una concentració major de sals. La proporció d’aigua producte respecte l’aigua
marina bombada és aproximadament del 45%, es a dir per cada 100 litres d’aigua que
es bombeja cap a les membranes, s’obtenen 45 litres d’aigua osmotitzada i 55 litres
d’aigua rebutjada.

Recuperació energètica
L’aigua rebutjada surt dels bastidors amb una pressió lleugerament inferior a la que entra
a les membranes. Això vol dir, que té un remanent energètic molt alt que es pot recuperar.
Aquesta recuperació energètica implica una reducció del consum energètic
La recuperació energètica es realitza físicament amb la instal·lació de turbines. En el cas
de la dessalinitzadora de la Tordera s’han instal·lat 5 turbines Pelton integrades amb les
bombes d’alta pressió.
En aquest tipus de turbines, també anomenades d’impulsió, l’energia de pressió que
conté l’aigua rebutjada es transforma en energia cinètica en forma de raig d’aigua a alta
velocitat. Aquesta aigua es fa passar per un injector que consisteix en una tovera proveïda d’una agulla que regula la secció de sortida i, per tant, la velocitat de sortida. L’injector
dirigeix l’aigua tangencialment cap a un rodet on els àleps tenen la forma de dues culleres
unides. L’aigua llançada a alta velocitat colpeja el rodet fent-lo girar.
El rodet s’acobla a l’eix de la bomba d’alta pressió reduint l’energia necessària per bombar. En total per a cada m3 d’aigua osmotitzada es requereixen 3,7 kWh/m3.
L’aigua rebutjada un cop ha impulsat la turbina ha perdut pràcticament la totalitat de la
seva energia, s’envia a un dipòsit de 340 m3 de capacitat, i d’aquí, mitjançant un emissari
submarí (salmorres) es retorna al mar.

Tractament final
L’aigua osmotitzada haurà de seguir encara un procés de tractament químic per aconseguir ajustar algunes de les seves propietats per al consum humà.
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L’aigua que surt de les membranes d’osmosi té un pH baix, el que vol dir que és lleugerament àcida i, té carència d’alguns minerals.
Per aquesta raó, s’afegeix a l’aigua osmotitzada cal i diòxid de carboni de manera que
s’ajusta la seva duresa i la seva acidesa, transformant l’aigua osmotitzada en aigua potable.
Finalment, l’aigua passa al dipòsit d’aigua producte. En aquest dipòsit d’aigua potable,
l’aigua es torna a clorar per assegurar que durant el seu transport fins a l’aixeta es mantingui desinfectada.

Característiques de l’aigua produïda
Qualitat de l’aigua
Una dessalinitzadora és la instal·lació que produeix aigua potable a partir d’aigua marina.
Aquesta transformació consisteix a fer variar la composició química característica de
l’aigua de mar en la composició química pròpia de l’aigua potable.
Les limitacions dels diferents paràmetres que caracteritzen un aigua potable estan recollides al Real Decret, de 14 de setembre de 1990, núm. 1138/1990, amb el nom de
Reglament Tècnic–Sanitari per l’abastament i control de qualitat de les aigües potables
de consum públic (RTS).
L’aigua que s’extreu dels pous de captació de la dessalinitzadora té una composició la
qual, sense arribar als paràmetres propis de l’aigua de mar, cal considerar-la com a salobre. Aquesta aigua es caracteritza, entre d’altres, per una conductivitat de l’ordre dels
50.000 μS/cm, una concentració de clorurs de 23.000 mg/l i una concentració de sodi
de 12.000 mg/l.
Les concentracions màximes de clorurs i sodi que indica el RTS són de 200 mg/l i 150
mg/l respectivament.
La dessalinitzadora redueix la conductivitat de l’aigua produïda a 520 μS/cm, la concentració de clorurs a 115 mg/l i la concentració de sodi a 50 mg/l, acomplint àmpliament
els valors màxims que defineix el Reglament Tècnic–Sanitari i, en conseqüència, produint
un aigua d’excel·lent qualitat.
Fins a l’entrada en funcionament de la planta dessalinitzadora l’aigua que se subministrava s’extreia exclusivament dels pous d’abastament situats al delta de la Tordera, els quals
estaven fortament afectats per la intrusió de la falca salina a l’aqüífer. La conductivitat
mitjana de l’aigua extreta d’aquests pous rondava els 2.000 μS/cm, arribant en alguna
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ocasió fins a màxims de l’ordre de 11.000 μS/cm. Tanmateix les concentracions mitjanes
de sodi i de clorurs se situaven a l’entorn dels 300 i dels 700 mg/l, amb màximes de
1.200 i 7.000 mg/l respectivament.
Així doncs, l’aigua produïda per la dessalinitzadora és aigua amb una qualitat excel·lent,
molt superior a la de l ’aigua que s’extreu de l’aqüífer, i la seva incorporació a les xarxes
de distribució redundarà en una millora de la qualitat final de l’aigua que rep l’usuari.

Any 2000

Any 2001

Any 2002

No fixat

Aigua
producte
ITAM
520

2485

1887

2169

mg/l Cl

200

115

746

589

790
360

Paràmetre

Unitats

Límit màxim
RTS

Conductivitat

MS/cm

Clorurs
Sodi

Valors mitjans dels pous tradicionals

Mg/l Na

150

50

356

274

Potassi

mg/l K

12

2.1

5.3

4.2

4.9

Sulfats

Mg/l SO4

250

4.2

167

141

159

Ferro

Mg/l Fe

200

30

290

50

120

Manganès

Mg/l Mn

50

<5

150

210

110

Taula 1. Comparació dels paràmetres més característics de l'aigua producte de la ITAM i dels pous d'abastament
tradicionals amb els valors establerts al RTS.

Preu de l’aigua
Amb data de 22 de desembre de 2000 l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant concurs
restringit, licità el contracte per a la Redacció del Projecte, Construcció i Explotació de la
planta dessalinitzadora, essent el període d’explotació proposat de quinze anys.
La guanyadora del concurs va ser l’Associació d’Interès Econòmic (AIE) de la Tordera.
Aquesta AIE està formada per diferents Unions Temporals d’Empreses (UTE) en les quals
intervenen, amb diferent grau de participació depenent de la fase del contracte que
pertoqui, Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), SPA, SERAGUA i PRIDESA. La
necessitat d’una estructura empresarial d’aquest tipus ve motivada per la impossibilitat
d’acomplir amb el contracte amb estructures més comuns, tipus UTE, donat que el període d’explotació és de quinze anys i el límit d’aquestes últimes no pot ser superior als
déu anys.
El preu total pel qual va ser adjudicada l’obra va ser de 77 milions d’euros, corresponent
25 milions a la construcció i els altres 52 milions restants a l’explotació durant el període
de temps esmentat. El rescabalament d’aquestes quantitats es realitzarà de la següent
manera:
• el 85% de les despeses de construcció anirà a càrrec de fons europeus
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de cohesió, Aquesta tramitació es realitzarà a través del Ministerio de Medio
Ambiente.
• El 15% restant de les despeses de construcció més el 100% de les despeses d’explotació s’amortitzaran mitjançant les corresponents tarifes per
producció d’aigua potable.
L’Agència Catalana de l’Aigua recaptarà dels beneficiaris els imports resultants de l’aplicació d’aquestes tarifes segons els termes establert al Conveni signat amb el Consell
Comarcal del Maresme, el Consorci de la Costa Brava i l’Ajuntament de Blanes amb data
de 11 d’octubre de 2002. En aquest Conveni s’estableix que, sense entrar en d’altres
aspectes més de detall i que farien d’aquest text la reproducció íntegre del Conveni, la
tarifa aplicable als beneficiaris és de 0,38851 euros/m3

Problemes observats durant l’explotació
La dessalinització per osmosi inversa és un procés d’una elevada estabilitat. Els principals factors que motiven aquesta característica són:
• Escassa variabilitat dels paràmetres característics de l’aigua salobre (temperatura, pH, conductivitat, composició química) : l’aigua és captada per
pous de 150 m de fondària i a l’interior d’un substrat sorrenc–llimòs. En
aquesta profunditat l’aigua no està afectada pels canvis de temperatura ni
de qualitat de l’aigua del mar. A més a més la gran inèrcia dels sistemes
soterrats el fan poc vulnerable a afeccions de qualitat.
• Producció uniforme i continua d’aigua potable. La inexistència de arrancades i aturades d’equips per a donar compliment a diferents produccions
al llarg del dia garanteix un funcionament molt equilibrat dels equips que
intervenen en els diferents processos.
• L’addicció de elements químics en el procés es limita a pocs components,
amb la qual cosa són fàcilment controlables: hipoclorit, bisulfit, diòxid de
carboni, calç i dispersant.
• La variació de les propietats dels elements de filtració (filtres de sorra i
microfiltres) es produeix lentament. Com a resultat, les característiques de
l’aigua que els travessa també varien de manera molt lenta. El rentat dels
filtres de sorra es produeix una vegada cada dos dies i està projectada la
substitució dels microfiltres una vegada cada any donat que no estan dissenyats pel seu rentat.
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• Un cop l’aigua arriba a les membranes de filtració no hi ha possibilitat de
forçar una variació important de la composició de l’aigua osmotitzada. Únicament variant la pressió de l’aigua a la seva entrada podríem incrementar
el cabal de permeat (=producció d’aigua osmotitzada) i, en conseqüència,
la part proporcional de sals que travessaran la membrana. Val a dir que la
capacitat de retenció de sals d’aquests elements és tan gran que la diferència de composicions obtingudes seria mínima i inapreciable pel paladar
humà, dintre del rang de variacions de pressions acceptable pels equips
instal·lats. Aquest increment de producció, però, ben aviat començaria a
esdevenir un problema tant bon punt el dipòsit d’aigua potable no pogués
absorbir la diferència entre producció a les membranes i els bombament
cap a les ETAP receptores.
Malgrat tot, durant la fase de proves de la instal·lació s’ha produït alguns episodis que
han obligat a modificar el ritme de producció i, fins i tot, han motivat l’aturada completa
de la planta. Aquests episodis han estat relacionats amb variacions en la qualitat dels
principals subministraments d’una instal·lació d’aquest tipus: l’aigua bruta i l’electricitat.

Composició de l’aigua bruta
Si s’analitza l’aigua salobre a la seva arribada a la planta, els índexs de turbietat habituals
la permeten catalogar com apta pel tractament per osmosi inversa. Malgrat aquesta
apreciació s’observa que la velocitat de colmatació, no tant dels filtres de sorra sinó dels
microfiltres, és molt superior a l’esperada per un aigua amb aquesta turbietat, de l’ordre
d’unes vint vegades superior.
Un anàlisi exhaustiu de la qualitat de l’aigua ha fet palès una concentració de llims dissolts
molt superior a la previsible i, el que és més greu, no detectable pels mitjans convencionals d’anàlisi de la turbietat. A més a més, aquesta naturalesa llimosa es caracteritza per
una absència d’afinitat elèctrica i per tant anul·la la possibilitat d’utilitzar la floculació i la
coagulació com a processos per a la seva remoció.
La solució adoptada, i que fins ara s’ha demostrat eficaç, ha estat l’ampliació dels elements de filtració (filtres de sorra). La hipòtesi del seu bon funcionament és que amb
aquest sobredimensionament s’aconsegueix que la velocitat de circulació de l’aigua a
l’interior dels filtres de sorra sigui tan baixa que permeti la deposició del llims sobre els
grans del filtre. A partir d’aquesta deposicions inicials, les baixes velocitats de filtració
afavoreixen la formació i creixement d’estructures imbricades dels llims sedimentats, les
quals redueixen el pas lliure entre grans i redunden en una major eficàcia del filtre.
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L’estabilitat d’aquestes estructures és molt fràgil i variacions sobtades de les condicions
del flux a l’interior dels filtres poden destruir-les i provocar el pas de tot aquest material fins
els microfiltres, on quedaria retingut i provocaria la seva colmatació sobtada. Per aquest
motiu totes les maniobres relacionades amb els filtres de sorra (contrarrentats, connexions i desconnexions de les unitats) s’han de realitzar amb una extraordinària cura.
Una solució complementària ha estat l’eliminació de la precloració. L’addició de clor sobre l’aigua bruta a l’entrada de la planta reduïa el pH de l’aigua la qual cosa provocava la
precipitació de sals de ferro i manganès. Aquest precipitat, tot i no ser crític per ell mateix,
també col·laborava amb els llims en l'obturació sobtada dels filtres.

Qualitat del subministrament elèctric
La presència de les turbobombes obliga a unes condicions molt exigents en el subministrament elèctric. Només aquestes màquines, amb un consum de 1.500 kW, justifiquen per
si mateixes la construcció d’una línia elèctrica de mitja tensió pel seu subministrament.
Aquestes màquines disposen de sofisticats programes i components electrònics per a la
seva gestió, en moments de màximes exigències, com les arrancades i aturades, i quan
la màquina funciona a règim. Aquesta tecnologia intenta adaptar contínuament el funcionament de la màquina a les condicions de treball exigides i alhora protegir la màquina de
sobretensions i sobrevelocitats.
Per aquest últim motiu les irregularitats en el subministrament elèctric, encara que siguin
d’una durada de mil·lèsimes de segon (microtalls) són detectades com autèntics talls de
subministrament i provoquen la desconnexió de les turbobombes.
L’aturada d’aquestes màquines obliga a aturar tota la planta. La posterior arrancada
no és immediata, sinó que obliga a “rearmar” tot el sistema i posar en marxa de forma
seqüencial les turbobombes. La traducció és un temps considerable de manca de producció i un deteriorament dels materials sotmesos a una fatiga no contemplada per les
continues arrancades i aturades.

Previsions de noves actuacions
Associats a l’entrada en funcionament de la dessalinitzadora n’hi ha un seguit de actuacions que estan essent objecte d’avaluació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’objecte d’aquests nous projectes és completar el camí encetat per l’entrada en funcionament de la dessalinitzadora tant pel que fa a l’aprofitament de nous recursos com a
la millora de la seva gestió :
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• Ampliació de la capacitat de producció a 15 ó 20 hm3/any.
• Associat a aquesta ampliació, la construcció de nous pous de captació
• Construcció d’un dipòsit de regulació de l’aigua produïda per la dessalinitzadora.
• Construcció d’un dipòsit de regulació per a la E.T.A.P. de Blanes.
• I, en un marc més ampli, la construcció de noves Instal·lacions pel Tractament d’Aigua Marina a les Conques Internes de Catalunya.
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Fig. 1 .- Comparació de les demandes per a ús industrial i consums urbans
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Fig. 2 .- Estat final de la salinitat de
l’aqüífer durant 5 anys d’explotació
amb les condicions prèvies a la
construcció de la dessalinitzadora

Fig. 3 .- Estat final de la salinitat de
l’aqüífer durant 5 anys d’explotació
després de la construcció de la
dessalinitzadora
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Procesos de desalación: solución adoptada
para la desaladora de la Tordera
Manuel Fariñas Iglesias
Dirección Técnica
PRIDESA

1. Introducción
En muchas zonas de la costa mediterránea y en los archipiélagos Balear y Canario, el
suministro de agua en cantidad y calidad para cubrir las necesidades agrícolas, industriales y de abastecimiento a la población presenta un grave problema ya que las fuentes
de suministro locales o bien son inadecuadas o son insuficientes para hacer frente a la
demanda.
Las zonas costeras disponen de una fuente inagotable de agua: el mar. Esta fuente no
se había utilizado hasta ahora por el elevado coste que presentaba la desalación frente
a otras fuentes alternativas.
El desarrollo tecnológico experimentado en la última década por ciertos procesos de
desalación ha permitido abaratar considerablemente tanto los costes de inversión como
de operación. Por otra parte, a medida que las necesidades de agua aumentan, es más
complicado y costoso tanto trasvasar más agua hacia la zona, como desarrollar nuevas
fuentes de suministro, llegando un momento en el que la desalación puede ser más
competitiva que los nuevos recursos.

2. Captación del agua de mar
La forma en que se capta el agua de mar utilizada en las plantas desaladoras y su salinidad tienen gran importancia en el coste del m3 de agua desalada en sus dos vertientes:
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• Amortización de la inversión realizada.
• Coste de funcionamiento.
Atendiendo a su forma de captación, el agua de mar puede ser:
• Superficial
• De pozo
Cuando la toma es superficial, los contenidos en coloides, materia en suspensión y actividad biológica del agua bruta son elevados. La captación a través de pozos profundos
permite partir de un agua bruta transparente y con escasa o nula actividad biológica.
La salinidad del agua de mar utilizada condiciona el consumo de energía necesario para
la desalación y la forma de captación determina los tipos y concentraciones de impurezas que hay que eliminar en el pretratamiento, antes de proceder a la desalación, con
objeto de evitar el deterioro de los materiales y elementos utilizados.

3. Procesos de desalación
La desalación consiste en la obtención de agua relativamente pura a partir de agua salada, separando el agua de las impurezas disueltas. Las impurezas en suspensión deben
eliminarse previamente.
Se llama “recuperación” o “conversión” a la cantidad de agua desalada que se obtiene
por cada cien unidades de agua salada. Así por ejemplo una desaladora que trabaje con
una recuperación del 45% produce 45 m3 de agua desalada por cada 100 m3 de agua
salada que procesa.
La desalación puede realizarse de dos formas diferentes:
a) Separando el agua de las impurezas disueltas.
b) Eliminando las impurezas disueltas del agua.
En el primer caso, para separar el agua puede ser necesario convertirla en vapor (procesos de destilación), hacerla pasar a través de una membrana (ósmosis inversa), convertirla en sólido (procesos de congelación), etc.
En el segundo caso puede ser necesario que las impurezas disueltas en el agua sean
obligadas a atravesar barreras selectivas (electrodiálisis), a incorporarse a resinas (intercambio iónico), a reaccionar con un “complejante” (procesos de extracción) o a reaccionar con un adsorbente orgánico (procesos con membrana líquida).
En general, los procesos de desalación pueden agruparse en los cinco grandes grupos
siguientes:
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• Destilación
• Cristalización
• Filtración iónica
• Migración iónica
• Otros
Cada grupo presenta a su vez distintas alternativas tal como se recoge en la tabla 1.
Forma De Realizarla

Proceso Básico

Denominación
Súbita multietapa (M.S.F.)

Destilación

Multiefecto (M.E.D.)
Compresión de vapor (V.C.)

Separando el agua

Solar (S.D.)
Cristalización
Filtración iónica
Migración iónica

Eliminando las sales

Otros

Congelación
Formación de hidratos
Ósmosis Inversa (R.O.)
Electrodiálisis (E.D.)
Cambio iónico (I.E.)
Extracción

Tabla 1. Procesos generales de desalación

De todos estos procesos algunos sólo se utilizan para desalar aguas salobres y otros
son excesivamente caros para desalar agua de mar. Consecuentemente los procesos
que en estos momentos compiten entre sí para desalar agua de mar son los mostrados
en la tabla 2. Todos ellos extraen el agua de las sales disueltas

Proceso Básico
Destilación
Filtración iónica

Denominación
Súbita multietapa (MSF)
Multiefecto (MED)
Ósmosis inversa (RO)

Tabla 2. Procesos utilizados actualmente para desalar agua de mar

3.1. Procesos de destilación
Los procesos de destilación se basan, como indica su nombre, en la evaporación de
parte del agua salada y su condensación posterior. El vapor condensado constituye el
agua desalada toda vez que las impurezas disueltas, al no ser volátiles, se quedan en el
agua no evaporada. La figura 1 muestra el proceso de forma esquemática.
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Figura 1. Representación esquemática del proceso de destilación

Dentro de este proceso genérico se pueden considerar las dos alternativas señaladas
que difieren entre sí en:
• La forma de aportar el calor necesario para conseguir el cambio de estado.
• La manera de recuperar el calor latente del vapor al condensarse.

3.1.1. Evaporación súbita multietapa (M.S.F.)
Este proceso, cuyo esquema se muestra en la figura 2, consta de tres partes:
• Calentador de salmuera.
• Etapas de recuperación.
• Etapas de rechazo de calor.
El agua de mar circula por el interior de una serie de haces de tuberías intercambiando
calor con el vapor que se condensa en la parte superior de las cámaras de expansión.
El agua circulante es calentada hasta la temperatura máxima de operación, en el llamado
recalentador de salmuera o intercambiador principal.
El agua, una vez caliente, se descarga en una cámara que se mantiene a una presión
ligeramente inferior a la de saturación correspondiente a la temperatura de la salmuera
que entra en la cámara, con lo que una parte de la misma se evapora súbitamente, convirtiéndose en vapor.
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El vapor producido se hace pasar a través de un separador de nieblas para eliminar
las pequeñas partículas de agua salada que pudiese arrastrar, condensándolo sobre la
superficie exterior de los tubos de calentamiento de la salmuera circulante. El calor de
condensación del vapor se aprovecha así para ir calentando la salmuera.
La salmuera no evaporada (salmuera evaporante) entra en una segunda cámara o etapa
donde de nuevo vuelve a evaporarse súbitamente a una temperatura más baja produciendo una nueva cantidad de agua desalada. El agua condensada en la primera etapa
pasa a la segunda y así sucesivamente, cediendo parte de su calor, reduciendo consecuentemente su temperatura.
El proceso descrito se repite a lo largo de un cierto número de etapas constituyendo las
llamadas etapas de recuperación de calor.
Parte de la salmuera evaporante de la última etapa de rechazo de calor, tras mezclarse
con el agua bruta del mar, previamente desgasificada, es aspirada por la bomba de recirculación, siendo introducida en los tubos de la última etapa de recuperación de calor.
Hay que tener en cuenta que se precisa una diferencia de temperatura entre la salmuera
evaporante y la recirculante para que tenga lugar la transferencia de calor entre ambos
fluidos.
Las últimas etapas de rechazo de calor necesitan que el refrigerante de sus tubos condensadores esté a menor temperatura. Suele utilizarse en general agua de mar.
El calor de condensación del vapor de las últimas etapas, junto con el de la salmuera
sobrante se vierten al mar, recuperándose tan sólo el calor de la salmuera que se recircula. Por lo dicho, a estas últimas etapas se les llama “de rechazo de calor”.
Cabría pensar que este mismo proceso pudiera hacerse con una circulación directa del
agua de mar a través de los tubos condensadores seguida del calentador de salmuera
y finalmente de las cámaras de evaporación súbita. Esta situación implicaría trabajar con
una recuperación muy baja, rechazando una gran cantidad de calor y consiguiendo,
por tanto, un bajo rendimiento termodinámico, a menos que se instalasen cambiadores
de calor líquido-líquido, lo que además de ser muy costoso implicaría una mayor complicación. La circulación directa exigiría además un consumo importante de productos
químicos antiincrustantes.
Por los motivos expuestos, una parte de la salmuera se recircula manteniendo una concentración de sales aproximadamente doble de la del mar. La otra parte de esta salmuera
se vierte al mar, reponiendo con agua de mar fresca una cantidad equivalente a la suma
del vertido más el agua producida.
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Recalentador de salmuera

Etapas de recuperación de calor

Etapas de rechazo de calor

Figura 2. Evaporación súbita multietapa (MSF). Esquema de funcionamiento

Las figuras 3, 4 y 5 muestran detalles de una desaladora de este tipo.

Figura 3. Vista de un módulo de desalación MSF de 56.825 m3/día para la planta de Al Taweelah
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Figura 4.
Vista de los cuatro módulos de
desalación de la planta de Al Taweelah.
Caudal: 4 x 56.825 m3/día

Figura 5.
Vista del haz de tubos
intercambiadores de calor de una
unidad MSF

3.1.2. Evaporación multiefecto (M.E.D.)
Este proceso se basa en el principio del condensador-evaporador de película delgada
descendente, descubierto en 1.905, ampliamente utilizado en procesos químicos aunque sólo desde hace tres décadas en desalación.
Consiste en un haz de tubos verticales sobre cuya superficie exterior se condensa vapor.
El calor de condensación se utiliza en la parte interior de los tubos para evaporar un líqui69
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do (en este caso salmuera) que escurre por la superficie. La disposición vertical del tubo
permite que ambos líquidos, condensado exterior y salmuera interior, sean desalojados
por gravedad formando películas delgadas que aumentan de forma notable el coeficiente
de transferencia de calor.
El proceso, que de forma esquemática se representa en la figura 6, consta de una serie
de efectos de película descendente con un precalentador en la alimentación, mediante
vapor producido para ello.

Figura 6. Evaporación multiefecto (M.E.D.). Diagrama general del proceso

El agua de alimentación tras enfriar el agua desalada producida por cada efecto, entra
en el primer efecto ligeramente subenfriada (su temperatura es ligeramente inferior a la
temperatura de saturación que corresponde a la presión absoluta mantenida en el efecto)
donde es calentada y evaporada en el interior de los tubos verticales a cuyo exterior se
aplica el vapor producido en una caldera.
La salmuera evaporante y el vapor descienden por los tubos, cayendo la salmuera a la
cuba de recogida. El vapor tras atravesar un separador de gotas pasa al segundo efecto
como fuente de calor.
La salmuera, ligeramente más concentrada, se bombea al segundo efecto que se mantiene a una presión ligeramente más baja que el primero, donde el vapor se condensa en
el exterior de los tubos cediendo su calor latente, evaporando una parte de la salmuera
circulante por el interior de los tubos.
El condensado de la parte exterior de los tubos es enviado al circuito de los precalentadores del agua de aportación donde también se produce una evaporación al entrar en
una zona de menor presión. Este vapor ayuda al procedente del efecto.
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Este proceso de evaporación y condensación se repite en sucesivos efectos, normalmente entre 8 y 16 cada uno a una presión y temperatura más bajos. El vapor producido
en el último efecto se condensa en un condensador refrigerado por agua de mar.
La cantidad de salmuera va disminuyendo en cada efecto, por lo que hay que prever una
pequeña recirculación para mantener un caudal mínimo en cada tubo, asegurando así el
coeficiente de transferencia y la ausencia de incrustaciones.

Figura 7

En los procesos de evaporación se llama “razón de producción” a las toneladas de agua
desalada que se puede producir por cada tonelada de vapor. En las plantas de MED la
razón de producción puede llegar a ser de 15 mientras que en las plantas de MSF no
suele ser superior a 10.
Este proceso puede presentarse con algunas variaciones, como por ejemplo utilizar tubos horizontales en lugar de verticales. La figura 7 muestra la sección transversal de una
planta de esta naturaleza, en la que el vapor principal y los vapores producidos aguas
abajo del principal circulan en el interior de tubos horizontales en los que se condensan,
dando lugar al agua desalada. La salmuera se pulveriza en el exterior de los tubos, produciendo vapor, que, al igual que en la planta de tubos verticales descrita anteriormente,
pasa al siguiente efecto donde suministra el calor necesario para la evaporación complementaria de la salmuera a una temperatura más baja.

Figura 8.
Aspecto exterior de un evaporador
MED con tubos horizontales
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3.2. Filtración iónica
El proceso más representativo de esta técnica es la Ósmosis Inversa, que trabaja a temperatura ambiente en contraste con los procesos de evaporación y los de cristalización
que lo hacen a temperaturas superiores e inferiores respectivamente.
Cuando una membrana semipermeable, como muestra la figura 9, separa una solución
acuosa con un alto contenido en sales disueltas de otra solución más diluida, el agua
pura de la solución más diluida tiende a atravesar la membrana semipermeable diluyendo
el agua salada. A este fenómeno se le conoce con el nombre de “Ósmosis”.

Figura 9. El fenómeno de la Ósmosis

El flujo de agua a través de la membrana cesa cuando, como muestra la figura 10, la
diferencia de niveles entre el agua salada y la solución diluida alcanza un determinado valor. La presión que corresponde a esta diferencia de alturas es la diferencia de presiones
osmóticas entre la solución concentrada y la diluida.
Po = πconcentrada - πdiluida

Figura 10. Situación cuando se alcanza el equilibrio
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En la Ósmosis Inversa, como muestra la figura 11, se aplica una cierta presión al agua
salada forzando a las moléculas de agua pura a pasar a través de una membrana que
presenta la propiedad de dejarlas pasar siendo impermeable a la mayor parte de las sales
disueltas. De esta manera, las sales e impurezas que no atraviesan la membrana son
descargadas con la salmuera de rechazo. El agua que atraviesa la membrana contiene
muy pocas sales y constituye el agua desalada o “perneado”.

Figura 11. Principio de la
Ósmosis Inversa

En la figura 12 se representa esquemáticamente el proceso industrial. Como puede verse
el agua salada es impulsada a una presión superior a la osmótica hacia las membranas
semipermeables, que se encuentran en el interior de unos contenedores diseñados para
poder soportar la presión de trabajo.
Parte del agua bombeada atraviesa las membranas dando lugar al agua desalada o “permeado”. Como las membranas rechazan la mayor parte de las sales, éstas se quedan en
el agua que no ha atravesado las membranas incrementando su salinidad.
El agua que no atraviesa las membranas sale al exterior de las mismas, más concentrada
en sales dando lugar al “rechazo” o “salmuera de rechazo”.

Figura 12. Esquema del
proceso industrial de la
Ósmosis Inversa
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El corazón del sistema de Ósmosis Inversa son las membranas semipermeables y el
sistema de bombeo a las mismas.

4. Necesidades energéticas
4.1. Consumos energéticos teóricos
Los procesos de desalación requieren consumir una cierta cantidad de energía para
llevar a cabo la separación de las sales. La tendencia natural es disminuir al máximo este
consumo energético para abaratar el precio del agua desalada. El límite inferior de la
energía necesaria sería el que resultase de llevar a cabo las operaciones de separación
de forma reversible.
Para calcular este límite podemos razonar de la forma siguiente:
Si se tuviese un mol de agua pura a temperatura y presión del ambiente, se
podrían disolver en él todos los componentes del agua salada, obteniendo
con ello una cierta cantidad de energía útil, por ejemplo, en forma de calor.
La termodinámica señala que la energía obtenida cuando el proceso es reversible vale:
W = RT LaA
siendo aA la actividad del agua pura en el agua de mar
Si se invirtiese el proceso anterior, dicha expresión daría el trabajo mínimo
necesario que habría que consumir para transformar el agua de mar en agua
pura. En el caso de un agua de mar típica, el trabajo mínimo a 25 ºC es de
13,60 calorías/mol, lo que equivale a 0,879 kWh/m3.
El consumo energético anterior se ha calculado suponiendo que cuando se separa un
mol de agua pura, la solución salina restante conserva sus características de concentración, presión de vapor, etc., igual a las que tenía antes del proceso. Ello supone trabajar
con una relación agua producida/agua de mar, a la que hemos llamado conversión,
prácticamente cero. Por tanto, se necesitaría circular grandes masas de solución salina
para obtener muy poca cantidad de agua y esa circulación supone un gasto adicional de
energía. En la práctica, se trabaja con conversiones del orden del 40 al 50%.
La figura 13 muestra los consumos específicos teóricos en función de la conversión
utilizada.
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Figura 13.
Consumo energético teórico para
desalar agua de mar

4.2. Consumos energéticos reales
Los procesos reversibles considerados en el apartado anterior requieren un tiempo infinito para su realización. Si se quisiera que los tiempos fuesen finitos, habría que proporcionar gradientes finitos en todos los procesos de intercambio de calor y/o de materia,
que introducirían una irreversibilidad en el proceso y, por tanto, un consumo energético
adicional, tal como sucede en las plantas reales.
Las plantas de MSF y MED consumen vapor para evaporar el agua de mar y energía
eléctrica para mover las distintas máquinas mientras que la OI sólo consumen energía
eléctrica.
Los datos reales de consumo de los distintos procesos, para plantas con producciones
superiores a los 50.000 m3/día y con el agua colocada en el depósito general de distribución se recogen en la tabla 3.
Proceso
MSF
MED
OI

Fuel-oil
Kg/m3
3,7
2,4
0

Electricidad
Kwh/m3
2,5
1,3
4,3

F.o. Equivalente
Kg/m3
4,25
2,70
0,95

Tabla 3. Consumo energético de cada proceso
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5. Costes del m3 de agua desalada
La tabla 4 muestra las inversiones a realizar en una planta desaladora de gran tamaño,
superior a los 50.000 m3/día.
PROCESO
MSF
MED
OI

COSTES DE INVERSIÓN POR m3/día INSTALADO
Euros ()
Ptas x 103
961,6 – 1,021,7
160 – 170
901,5 – 961,6
150 – 160
721,2 – 781,3
120 - 130

Tabla 4. Inversiones a realizar

6. Conclusiones
Como puede verse, la ósmosis inversa presenta múltiples ventajas frente a las plantas de
evaporación. Las más importantes son:
•Las desaladoras de O.I. pueden colocarse próximas a la costa, en la zona
donde se necesite el agua desalada. Basta con llevar hasta la misma una
línea eléctrica con la potencia requerida.
Las plantas de evaporación como además de energía eléctrica consumen
vapor, deben construirse necesariamente en las proximidades de una central térmica.
• La inversión necesaria para construir una desaladora de Ósmosis Inversa es
menor que la de una desaladora que utilice vapor.
• El consumo energético de la Ósmosis Inversa es mucho menor que el de los
procesos de evaporación.
• Los dos motivos anteriores hacen que el coste del m3 de agua desalada por
Ósmosis Inversa sea mucho menor que con cualquiera de los dos procesos
de vapor.
• El aspecto visual de una desaladora de Ósmosis Inversa es mucho más
agradable que el de las plantas de vapor.
• El impacto ambiental indirecto debido a la emisión de CO2 a la atmósfera motivado por el consumo de energía fósil es 2,84 veces inferior en la
Ósmosis Inversa que en el MED que es el proceso más eficiente entre la
evaporación.
Los argumentos anteriores han motivado que se eligiese el proceso de la Ósmosis Inversa para la desaladora de La Tordera.
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1. Introducció.
Els arbres fruiters, com d’altres conreus i la majoria de vegetals, necessiten uns elements
bàsics per el seu creixement, que principalment son: radiació solar, diòxid de carboni i
aigua, a més d’alguns components minerals, encara que en quantitats molt més petites
(proporcionalment).
Les tècniques de conreu, i en especial aquelles que fan referència als sistemes de formació, tendeixen a aprofitar de forma productiva aquests recursos, i d’entre ells la intercepció de la radiació solar i l’aigua.
En aquest context un acurat maneig del reg, tant en l’aportació de les quantitats correctes d’aigua en cada moment del cicle anual, com en les característiques agronòmiques
del sistema de reg (% de sòl mullat, fondària de la zona humida, situació de les zones
humides del sòl amb referència a la ubicació de les arrels, etc.) es de vital importància per
a la producció y la qualitat dels fruits obtinguts.

2. Requeriments hídrics dels arbres fruiters
Els vegetals necessiten aigua com un element vital per la seva supervivència. L’aigua
que fan servir els vegetals la dediquen a que l’individu (arbre en aquest cas) tingui unes
condicions generals en les que pugui desenvolupar tot un seguit d’activitats i funcions
(creixement, fotosíntesi, transport intern d’aliments, refrigeració de la planta, i molts
d’altres) bàsiques, el que fa que l’aigua sigui imprescindible per l’existència de qualsevol
vegetal.
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Hi ha, no obstant, d’altres activitats o funcions que utilitzen l’aigua com un mitjà de suport, o com element auxiliar, però en que la despesa o consum directe es ben limitat. Un
exemple d’això ho tenim en la fruita que pot donar una plantació de pomeres que suposa
menys del 0.5% de tota l’aigua que s’utilitza en el reg d’aquesta plantació.

2.1. Com gasta l’aigua l’arbre fruiter
Més del 99% d’aigua que utilitza un arbre fruiter, o sigui del que absorbeixen les seves
arrels, s’evapora de nou a l’aire per els estomes de les fulles, procés que denominen
transpiració (T). Tan sols al voltant del 0.5% de l’aigua queda retinguda en l’arbre. En les
arbres de fruita dolça majoritàriament en fruit, però també en les fulles, arrels i zones no
endurides de l’arbre.
Ja que les plantacions comercials d’arbres fruiters es fan en sòls naturals i que l’aigua de
reg (o de pluja) humiteja aquest sòl, hi ha una evaporació natural d’aquesta aigua des del
sòl a l’aire que es coneix amb la terminologia d’evaporació (E).
Així una plantació d’arbres fruiters gasta bàsicament l’aigua por evaporació (E) i transpiració (T), la suma de tots dos processos es coneix com Evapotranspiració (ET).

2.2. Determinació del gasto d’aigua dels arbres fruiters
El gasto d’aigua dels arbres fruiters o sigui la seva ET, es pot determinar de per diferents
procediments, encara que la més pràctica i aconsellable es fen servir el mètode del balanç hídric, que se basa en la següent expressió:
ETc = ETo x Kc x Kr

(ETc = ET del cunreu (arbre fruiter en el nostre cas), ETo = ET de referència, Kc
= coeficient de cultivo i Kr = coeficient de cobertura).
Ja que la ET està altament condicionada pe els factors del clima (Temperatura, Humitat
Relativa, Radiació Solar, Velocitat del Vent i Pressió Atmosfèrica), s’han pogut desenvolupar tot un seguit de funcions que relacionen de forma molt exacta la ET d’un camp de
gespa con les esmentades variables del clima. Aquesta ET, que normalment se determina fen servir estacions agroclimàtques, i aplicant les esmentades funcions de càlcul, es
denomina ET de referència (ETo).
Es evident que la ET d’un arbre fruiter (ETc) no es la ET de un camp de gespa (ETo), encara que depenguin bàsicament de les mateixes variables climàtiques. La diferencia més
gran entre un camp de gespa i els arbres fruiters es dona quan els arbres no tenen fulla
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i un comparem amb el camp de gespa amb tot el sòl cobert per vegetació. La diferencia
més petita es en ple estiu quan tant la gespa com els arbres fruiters presenten una cobertura vegetal molt desenvolupada. Per a poder relacionar ETc i ETo, s’han desenvolupat
els coeficients de cultivo (Kc), que varien, generalment per a arbres de fulla caduca, entre
valors de 0.2 a l’hivern a 1.2 a l’estiu.
Finalment el Kc se refereix a plantacions totalment desenvolupades, però si el que es vol
es programar el reg per una parcel·la de fruiters joves o menys crescuda i amb menys
creixement vegetatiu, tindrem menys intercepció de radiació el que significaria una reducció de la Transpiració, i per tant cal aplicar un coeficient corrector que els que denominem
coeficient de cobertura (Kr).
Kr es determina en base a la relació obtinguda per Fereres et al. (1981), que relacio-

% Demanda hídrica (f)

na el % de sòl ombrejat i el % de gasto potencial de d’aigua (Kr). (Figura 1).
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Figura 1. Relació entre el % de demanda hídrica (Kr = (ETr/ETm)*100) i el % de superfície de sòl ombrejat (Fereres
et al., 1981).

El factor Kr ó % de demanda hídrica (ETr/ETm) (ET real / ET màxima teòrica) es
pot determinar directament de la figura 1, o be aplicant l’expressió de més avall, sempre
que el % de superfície ombrejada (SS) estigui entre 8% i el 65%. A partir del 65% de SS
el factor Kr serà 1.

Kr = - 0.0194 SS2 + 2.8119 SS - 1.0080
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2.3. Coeficients de cultiu (Kc) obtinguts experimentalment
Un dels treballs R+D desenvolupats per el grup de reg de l’IRTA (concretament a l’Àrea
de Tecnologia Frutícola del Centre UdL-IRTA de Lleida) es la determinació dels Kc per a
diferents condiciones de cultivo en pomer i perer.
Es disposa d’una estació lisimètrica, amb dos lisímetres de pesada (pomer i perer) i una
estació agroclimàtica, que proporcionen la ETc (lisímetre) i la ETo (estació agroclimàtica),
i per tant permeten determinar els Kc = ETc / ETo. Cada lisímetre te tres arbres i està
ubicat en el centre d’una plantació de 0.5 ha plantada amb arbres de la mateixa espècie
i varietat, a una distancia de plantació de 4.0 x 1.3 m. La caixa lisimètrica te una superfície aproximada de 9.6 m2 y una fondària de 1.7 m. Quatre cèl·lules de càrrega, de 15
Tm cada una, aguanten i pesen en continuo la caixa. La sensibilitat final del sistema es
superior a los 0.05 mm. Un sistema informàtic controla els processos i registra les dades
de tota l’estació lisimètrica (Girona et al., 1999).

1.2
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Figura 2. Evolució estacional dels Kc obtinguts en el lisímetre de perer situat a la finca experimental de l’IRTA a
Mollerussa (Lleida – España). Dades de campanya 2002.

2.5. Determinació de las necessitats d’aigua de reg
Si la demanda d’aigua d’un arbre fruiter es pot determinar com la ETc, l’aigua que s’ha
aportar, ja sigui per reg, per pluja o d’altres mitjans (pe. nivells freàtics alts, d’aigua de
parcel·les superiors, etc.) es precisament aquesta ETc. I per tant el reg hauria de subministrar la ETc menys el que s’aporti per d’altres mitjans (pluja efectiva,....):
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NR = ETc – Pe - OA
NR = Necessitats de Reg (mm); ETc = Evapotranspiració del cultiu (mm); Pe = Pluja
efectiva (mm)(o sigui l’aigua que absorbeix el sòl, no tota la que plou); OA = Altres aportacions (si existeixen).
Donat que la eficiència dels sistemes de reg en aplicar l’aigua no es del 100%, hem de
corregir les NR obtingudes amb un factor de eficiència dels sistemes de reg, que de
forma molt generalitzada es presenta a la taula 1, i per tant les necessitats reals de reg
las seran:
NRR = NR / Ef.
NRR = Necessitats reals de reg (mm); NR = Necessitats de reg (mm); Ef = Eficiència
d’aplicació de l’aigua del sistema de reg (Taula 1).
Sistema de Reg
Localitzat
Aspersió
Gravetat

Eficiència d’aplicació
90 – 95 %
75 – 85 %
50 – 65 %

Taula 1. Eficiència d’aplicació de l’aigua (Ef) dels diferents grups de reg.

En el caso d’utilitzar aigües amb problemes de qualitat, bàsicament amb un excés de
sals s’hauria de preveure un volum addicional d’aigua en cada reg per el rentat (L) de les
sals, amb el que les NRR = NRR + L. Per a nivells de salinitat baixa a l’aigua de reg, el
rentat es produeix tan sols amb l’excés d’aigua que determina l’Eficiència d’aplicació del
sistema emprat, i molt especialment quan es fan servir sistemes de reg localitzat.

3. Eficiència en la gestió de l’aigua
Encara que moltes vegades s’utilitzi el terme d’eficiència en l’ús de l’aigua de reg d’una
manera genèrica per ressaltar la necessitat de preocupar-nos del com aquesta s’utilitza,
el concepte de que es eficiència depèn molt del tipus d’activitat que fem amb l’aigua. Així
si analitzem la repercussió que el maneig de l’aigua de reg pot tenir sobre la producció
podríem definir el terme d’eficiència productiva com:
Eficiència Productiva =

Kg Producte
m3 d’aigua

o si s’analitza com es gestiona el transport de l’aigua, podríem definir el terme d’eficiència
de transport com:
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Eficiència de Transport =

AT - PERD
AT

x100

a on AT = m3 d’aigua transportada i PERD= m3 de pèrdues (evaporació, fuites, etc.).
Seguint aquesta anàlisi podem veure que hi ha diferents tipus d’eficiències que responen
a l’ús o funció que faci l’aigua en cada moment. Així podríem diferenciar 5 tipus d’eficiències en l’àmbit de la gestió de l’aigua per l’agricultura:
1. Eficiència de emmagatzemen. Els embassaments d’aigua tenen com a
funció recollir i guardar l’aigua per regular-ne el seu ús al llarg de l’any, i així
poder disposar d’aigua en aquelles èpoques més seques de l’any. Aquesta
funció la poden fer embassaments que perdin molta aigua per evaporació
(embassaments molt extensos i de poca fondària) i/o per fuites (situats
sobre sòls molt poc estancs), o embassaments que siguin capaços de
guardar quasi tota l’aigua que rebin. També la seva eficiència pot dependre
de la capacitat, normalment en relació a la conca, o de la seva situació per
recollir les aigües d’aquesta conca. Potser, no obstant, l’eficiència de emmagatzemen aniria més lligat a la seva capacitat de guardar aigua.
2. Eficiència de transport. Com s’ha vist en l’exemple anterior l’eficiència de
transport aniria bàsicament lligat a les possibles pèrdues originades en el
transport. El disseny (secció i fondària, velocitat de l’aigua, tipus de recobriment, etc.) i el manteniment dels canals son paràmetres que defineixen
les possibles pèrdues. També els sistemes de regulació tenen que veure
amb aquests tipus de pèrdues, el que es fa de l’aigua quan s’ha de tancar
el canal (perdre tota la que hi ha o poder aprofitar-la pot suposar, a més
d’una bona capacitat de maniobra, una millora substancial en l’eficiència de
transport per reducció de pèrdues).
3. Eficiència de subministrament. Una funció important dels sistemes de
distribució d’aigua en una zona regable es a més de transportar l’aigua el
distribuir-la i subministrar-la als usuaris en la mesura que aquests ho necessitin. Un canal que doni fix l’aigua cada 30 dies si els regants la necessiten
cada 10 serà un canal amb una baixa eficiència de subministrament. Sota
aquesta visió el més eficient dels canals seria el que dones l’aigua totalment
a la demanda.
4. Eficiència d’utilització a nivell de parcel·la. Quan es rep l’aigua en una
parcel·la, la distribució d’aquesta aigua en tota la zona de cultiu d’aquesta
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parcel·la es el que coneixem per nom de regar. La seva eficiència, o sigui
quanta aigua de la que rebem posem a disposició de la planta) dependrà
de diferents factors com son:
a. El sistema de reg. La distribució de l’aigua per tota la finca ho fem en
funció del tipus de sistema de reg del que disposem. Les eficiències
de distribució d’aigua i situació d’aquesta en las zones adequades per
que l’aprofitin les arrels de la planta, son les que figuren a la taula 1.
Mentre que els sistemes de reg per gravetat poden situar un 50%
d’aigua de reg a la zona d’arrels actives en el perfil del sòl (figura 1), els
sistemes de reg per aspersió i poden situar al voltant del 75% (figura 2)
i els sistemes de reg localitzat el 95% (figura 3).

Eficiència ≈ 50%
50 %

50 %

Figura 1. Distribució típica de l’aigua de reg en el perfil del sòl en un sistema de reg per gravetat.

Eficiència

75%

75%
25%
Figura 2. Distribució típica de l’aigua de reg en el perfil del sòl en un sistema de reg aspersió.
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Eficiència ≈ 95%

Figura 3. Distribució típica de l’aigua de reg en el perfil del sòl en un sistema de reg localitzat.

b. El tipus de sòl. El sòl te la funció de retenir l’aigua que la parcel·la rep
(ja sigui per mitjà del sistema de reg o per la pluja) i alliberar-la a mesura
que la planta la necessiti. No tots els sòls tenen la mateixa capacitat de
retenir aigua útil per la planta ja que es funció de les característiques
físiques del sòl i de la seva fondària. Així diferents sòls tenen diferents
capacitats de retenció el que condiciona el número de dies que es pot
estar entre regs (taula 2)
Cas
(nº)
1
2
3

CRAD
(%)

Útil
(%)

Fondària
(cm)

Reserves
(mm)

Necessitats
(mm/dia)

Reserves
(dies)

16 %
16 %
16 %

33 %
33 %
33 %

40.0
180.0
80.0

20.7
99.0
41.4

6.0
6.0
6.0

3
16
7

CRAD: capacitat de retenció d’aigua disponible per la planta en % del total del sòl.
Útil: Percentatge de l’aigua de la CRAD que de forma més o menys fàcil poden utilitzar les plantes. Fondària:
Fondària del sòl. Reserves (mm): Quantitat d’aigua útil per els conreus que pot emmagatzemar un sòl. Necessitats (mm/dia): Quantitat diària d’aigua que en els mesos de màxim consum poden utilitzar els conreus. Reserves
(dies): número de dies que en els mesos de màxima demanda el conreus poden viure correctament amb l’aigua
de reserves d’aquell sòl.
Taula 2. Valors orientatius de les eficiències d’aplicació d’aigua dels sistemes de reg.

c. El conreu. La quantitat d’aigua que s’ha d’aportar a la parcel·la es
també funció directa del conreu, tan perquè cada conreu té una capacitat de gastar aigua i una resistència i/o adaptació específica a la falta
d’aigua per períodes més o menys curts de temps com per la seva
capacitat d’extreure aigua del sòl en funció de l’extensió i densitat del
seu sistema radicular.
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d. La època de l’any. Les necessitats d’aigua dels conreus i la seva sensibilitat al dèficit hídric son variants al llarg de l’any, per tan l’aplicació
d’aigua haurà d’anar condicionat a aquest fet.
5. Eficiència de la planta. Un dels aspectes més importants per que la bona
gestió de l’aigua en l’agricultura tingui un efecte beneficiós directa sobre
el productor es l’eficiència de planta. Saber adaptar la forma, quantitat i
moment d’aplicar aigua a les característiques específiques de cada planta
(conreu) es el que permet beneficis com: un increment de les produccions
i/o de la seva qualitat, o bé una disminució de les despeses de producció.
L’IRTA ha treballat de forma molt considerable en aquest àmbit, especialment en al cas dels arbres fruiters. A tall d’exemple es presenten en la següent taula els resultats d’un assaig de reg en presseguer a on es provaven
diferents estratègies de reg, i com es pot veure tenien efectes ben diferents
en producció i en eficiència d’aigua aplicada.
Tractaments
de reg
Control
RDC-II
RDC-PC
RDC-II-PC

Producció
(kg/ha)
33.000
39.500
27.300
33.500

Aigua de reg
(m3/ha)
%
6.760
100
6.270
96
5.850
84
5.340
78

Eficiència
(kg/m3)
4.88
6.30
4.67
6.27

Control: Aigua de reg aplicada segons el mètode del balanç hídric, RDC-II: Reg Deficitari Controlat en la Fase II
de creixement del fruit, RDC-PC: Reg deficitari controlat en la fase de post-collita.
Taula 3. Resultats productius d’un assaig de reg en presseguer.

4. Consideracions finals
Probablement ens podem preguntar per que hem de ser eficients en l’ús de l’aigua de
reg, essent aquest un recurs natural, i que hem utilitzat des de temps immemorials per
a regar els nostres conreus. Diferents motius son els que ens obliguen a tenir cura en la
seva gestió, independentment del sector de consum en que ens trobem, perquè::
1. L’aigua es un recurs limitat i escàs. Es limitat ja que en un territori i en la
seva conca hi ha una pluviometria concreta i les capacitats de regulació
tan sols poden utilitzar una petita part d’aquest pluviometria, i sigui el sigui
el volum resultant difícilment podrem incrementar substancialment aquest
quantitat. A més, es escàs ja que no hi ha prou volum d’aigua per donar
satisfacció a totes les necessitats actuals o futures.
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Quan aquest anàlisi el fem des del mon de l’agricultura i especialment en l’àmbit de la
gestió de l’aigua per a reg, hi ha d’altres motius que aconsellen utilitzar l’aigua de forma
eficient:
2. L’aigua es el primer factor de producció. En qualsevol situació les plantes
necessiten l’aigua per creixer i produir, fins i tot en els secans, a on els cultius adaptats a aquelles condicions son capaços de produir sense l’ajuda
de l’aigua de reg, o fan gràcies a la seva capacitat d’utilitzar al màxim l’aigua
de les pluges. Depenent de les disponibilitats d’aigua (ja sigui de reg o de
pluja) les plantes tenen una resposta productiva determinada i a mesura
que les seves disponibilitats augmenten la producció potencial d’aquell
conreu també augmenta.
3. L’aigua es un vector contaminant. Les quantitats d’aigua que no utilitza
directament la planta, serveixen per anar-se infiltrant en el perfil de sòl, i
arribar als aqüifers profunds a om s’acumula aquesta aigua. En el camí que
va fen l’aigua dissolt les salts (fertilitzants i salts naturals) i tots els productes
que hi pugui haver en el sòl (residus de pesticides, herbicides, etc.).
4. La societat ho demanarà cada vegada més. Es evident que les necessitats
d’aigua de la societat aniran en augment, es necessitarà més aigua per les
ciutats i els nous models de vivendes amb més zones verdes, per els serveis en general (especialment per el manteniment de parcs, jardins, zones
esportives, etc,), per les indústries.... En aquesta situació es poden arribar
a plantejar perquè l’agricultura utilitza el 80% d’aquest recurs, i perquè no
se’n destina més a les altres necessitats de la societat. Per tant cal que des
de l’agricultura s’expliqui molt bé la necessitat i la dependència que es te de
l’aigua, a la vegada que es faci evident que hi ha una especial preocupació
i atenció en fer-ne un ús racional i eficient.
5. Podem millorar la rendibilitat de les explotacions. Algunes vegades sembla
que els regants només hagin de fer un ús molts curós de l’aigua de reg
perquè han de donar comptes a la resta de la societat, i potser la raó més
important que tenen es que un bon ús de l’aigua de reg pot millorar de
forma molt considerable la rendibilitat de les explotacions, ja sigui per un increment de les produccions i/o de la seva qualitat, o bé per una disminució
de les despeses de producció.
Amb totes aquestes raons es evident que fer un ús eficient de l’aigua de reg
ha de ser un objectiu important per aquells que estan implicats en el mon
del regadiu.
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Introducció
L’aplicació de reg dins l’ambit mediterrani suposa un factor estratègic per la supervivencia de les explotacions agrícoles dins un mercat global amb un alt nivell de competencia. En el cas de la fruita dolça, el reg és encara un factor més clau, ja que l’aigua en
conforma més d’un 80% sobre el total del pes del orga amb valor comercial. Tot i això,
avui en dia, la tecnologia de sobre com regar, està encara en les seves fases de desenvolupament, de forma que encara no existeix una metedologia de reg fiable i precísa
que sigui valida per tots els casos i que a més permeti garantir una resposta productiva
óptima. Tot i això, es disposen ja d’eines que podrien permetre reduïr de forma important les aportacions de reg sense haver de malmetre la capacitat productiva. En general,
aquestes eines es basen en programar regs amb menys aigua que la necessaria seguint
uns principis de racionalitat. Aquestes técniques s’anomenen genéricament Reg Deficitari (RD).
Per un altra banda, estalviar i/o consumir menys aigua en tots els sectors productius del
nostre país és una preocupació de gran relevancia a nievell social però tambè des de
l’administració. Però des del punt de vista de empresari agrícola, assolir el màxim benefici
és l’objectiu a assolir, i la idea més extesa per aconsseguir-ho està en consumir tanta
aigua com sigui possible. D’aquesta forma, perque es pogui extendre l’ús de técniques
de RD haurà d’haver primer un canvi de mentalitat i véncer una resistencia ‘cultural’,
cosa que només es podrà fer a través d’una funció pedagogica conjuntament amb una
penalització proporcional a l’ús del recurs limitant.
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Estat de la questió
Qualsevol eïna de Reg Deficitari parteix de la base de que els requeriments hídrics d’un
cultiu son coneguts. El procediment de referencia per determinar els requeriments hídrics
d’un cultiu, és el del balanç hídric (ETc=Kc*ETo). Aquest procediment, però, presenta l’inconvenient de que no es pot fer servir en sòls on hi existeix una capa freatica superficial,
o en indrets on la pluja es manifesta amb una certa frequencia. Quan aquests dos darrers
factors no suposen una limitació important, l’unic que fa falta per un calcul acurat del
balanç és : 1) disposar de valors fiables de ETo (Evapotaranspiració de referencia), que en
el marc de l’agricultura Catalana es poden obtindre de la xarxa d’estacions agroclimàtiques del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (XAC) i 2) disposar del
conjunt de valors de Kc per cada un dels cultius i tecnologia de producció. Malauradament, la informació disponible sobre les Kc necessaries per calcular el consum potencial
d’aigua d’un cultiu determinat, es només preliminar y petits errors en la seva estimació
poden induïr desviacions importants sobre el comput final del balanç hídric. Altres métodes alternatius al balanç hídric romanen encara en fase de recerca i desenvolupament, o
tant sols suposen un primer pas cap el cobejat objectiu de l’aplicació de la dosis óptima.
Cal esmentar finalment que les limitacions en aquest ámbit no son per falta de recursos
tecnològics sinó purament per mancances de coneixement més profund sobre el tema.
Tot i això, en les dues últimes decades sí s’han produït alguns avenços en el terreny del
coneixement fisiologic i funcionament del arbre com a resposta a l’estrès hídric. Això ha
permès l’avenç en técniques de gestió del reg que teòricament han de permetre reduïr
les dosis de reg en diversos cultius, sobretot de tipus arboris, i que finalment han de
induïr un mínim impacte sobre la seva capacitat productiva.
Existeixen dos tecnologies de programació de reg a l’abast per l’estalvi d’aigua: 1) Reg
Deficitari Estacionalment Sostingut (RDES) i 2) Reg Deficitari Controlat (RDC; Chalmers et
al., 1989). L’utilització del RDES no requereix d’un coneixement fisiologic previ del cultiu
molt profund, ja que es basa en una reducció proporcional al consum óptim de cultiu repartit de forme invariable al llarg de la temporada de reg. En canvi, en el RDC cal conèixer
quins són els períodes de sensibilitat máxima al estrès hídric, ja que les reduccions de
reg es concentren de forma mes important en períodes molt concrets, mentres que les
aportacions d’aigua són màximes durant periodes considerats sensibles.
En l’actualitat i en varies areas del món s’apliquen regularment técniques de reg deficitari,
però aquesta situació es produeix solsament en situacions molt concretes on, curiosament, el motiu del seu ús, és per raons alienes a l’estalvi d’aigua de reg. Per exemple,
a Australia per reduïr creixements vegetatius excessius en plantacions d’alta densitat de
presseguer. A California i en ametllers també es redueix el reg de forma discriminada un
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mes abans de la collita per facilitar els procediments de recollida mecánica. En pruna
seca, també es redueix el reg en fases finals de desenvolupament del fruit per reduir els
costos d’assecat del mateix un cop collit. En el cas de la vinya, moltes bodeges han implantat el métode de reduïr dosis de reg en algun moment del seu cicle anual (Austràlia:
en fases inicials de creixement del grà; Califòrnia: en fase de creixement fort del grà) com
únic motiu de millorar la qualitat de la producció dels vins.
Per un altra banda caldria distingir l’adopció del RDC com a técnica de cultiu, de la del
reg dedicitari obligat per circusmtancies constitucionals, per exemple allà on la disposició
d’aigua és insuficient per suplir les dosis óptimes (ex: comunitats de regants constituïdes
amb dosis insuficients) o en anys en que les reserves hídriques són insuficients per acabar la temporada de reg. En aquests casos l’aplicació de reg deficitari no es fruit d’una
lliure elecció ni d’una planificació per la recerca d’un benefici.
Aquests que segueixen són alguns exemples del estat actual de l’aplicació de RDC i
RDES i els avenços obtinguts a l’IRTA amb l’objectiu de racionalitzar l’ús de l’aigua en
plantacions fruticoles:

Reg Deficitari Controlat en Presseguer
Els moments d’aplicació de reduccions de reg que a priori semblen més interessants són
a fase II de desenvolupament del fruit (al volatant de Maig-Juny per una varietat d’agost)
i desprès de la collita. Reduïnt les dosis de reg a un 50% sobre el nivell considerat com
óptim es pot estalviar al voltant d’un 8 % i d’un 15% sobre el total d’aigua aplicada en un
comput anual, per els periodes deficitaris de fase II i postcollita, respectivament. Resultats obtinguts en els nostres assaigos indican que ambdos periodes deficitaris es poden
combinar sense haver-se de reduïr necessariament les produccions, podent-se assolir
nivells d’estalvi anual al voltant de 25-30% depenent dels anys i tipus de varietat.
Ara bé, cal establir les seguents precaucions abans d’intentar fer recomanacions de
RDC:
1) Cal adequar les receptes de reg a les condicions del sòl i de forma molt més
clara, a la capacitat que aquest tingui d’enmagatzemar d’aigua.
2) Cal establir un límit en l’estrès màxim a assolir durant postcollita, ja que
sobrepassar un cert nivell pot induir efectes indesitjats sobre la floració dels
anys seguents.
3) Cal considerar la carga productiva en cada cas i ajustar de forma corresponent els nivells de reducció de reg.
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Degut a la importancia en l’observació d’aquests principis i al fet de que reduccions en
les aportacions de reg en base a percentatges de la ETc no prediuen el nivell d’estrès
que s’ha d’assolir en cada cas, la transferencia al sector de técniques de RDC s’ha de fer
mitjançant l’assesorament in situ d’un técnic en la matèria si és que es vol garantir l’èxit
en la difusió del RDC.
Observacions adicionals:
1) Cal induïr un periode de descans per cada cicle de 3-4 anys consecutius
d’aplicació de RDC.
2) L’aplicació de RDC, sobretot en fase II, indueix una millora important en la
qualitat comercial del préssec (més coloració, més sucres, menys acidesa).

Reg Deficitari en Perera
En perera s’ha treballat només sobre la possibilitat de reduïr el reg durant fase I de desenvolupament del fruit (ex: al voltant del mes de Maig per ‘blanquilla’). En condicions
de camp, no s’ha detectat cap efecte negatiu sobre el creixement del fruit derivada de
l’aplicació de deficit durant la fase I però degut a que aquest periode coincideix, en part,
amb la temporada de baixa demanda d’aigua per el cultiu i amb les pluges de primavera,
la quantiat d’aigua a estalviar pot no surperar un 5% del cómput anual. No es disposa de
dades sobre la factibilitat d’aplicar déficit durant el periode de postcollita on de ben segur
es podrien produïr estalvis importants.
Per contra, mitjançant l’aplicació de reg estacionalment sostingut es podrien obtenir estalvis desde un 10-15% mitjançant reduccions de la mateixa proporció repartides al llarg
de l’any produïnt resultats que a priori serien millors dels que es podría esperar.

Reg Deficitari Controlat en Ametller
El període més indicat per reduïr les dosis de reg en ametller és durant la fase d’ompliment del gra (en la majoria de varietats utilitzades a les nostres contrades això es
produeix durant Juliol i Agost). El fet de que aquest període coincideix amb el de máxim
consum d’aigua i que l’ametller és una espècie que presenta una apreciable tolerancia a
la sequera, ens permet obtenir estalvis tant importants com d’un 60% sobre el total anual. D’altra banda, els efectes acumulats d’aquests estressos es cobren unes reduccions
en producció d’un 10%. Aquest 10% de reducció sobre un reg óptim és degut en part
a una reducció en la capacitat de renovació de posicions florals. Tanmateix, l’aplicació
de RDES amb una reducció d’un 30% de la dosis presenta, en els primers anys, una
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resposta productiva inferior al del RDC però curiosament i al inrevès que en RDC, a llarg
plaç sembla mantindre’s un nivell funcional molt interessant.

Reg Deficitari Controlat en Olivera
La situació en olivera resulta bastant similar a la d’ametller, però en el cas de producció
d’oli, existeix un factor que afavoreix la utilització de RDC. Aquest és que durant el procèss industrial d’extracció de l’oli a partir de la pasta d’oliva es millora el rendiment. A
més s’ha descrit també una lleugera millora en la seva qualitat en comparació amb olis
obtinguts d’arbres regats amb la máxima demanda.
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