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8. Problemes mediambientals
Encara que les instal·lacions dessaladores ens proporciona el gran avantatge de
separar les sals de les aigües salobres i de mar convertint-les en potables, la seva
construcció provoca alguns problemes mediambientals com són:
-

La gran quantitat d’energia que s’ha de subministrar per tal de vèncer la
pressió osmòtica (70kg/cm2), bombar l’aigua des de l’origen i posteriorment
enviar- la fins als dipòsits d’emmagatzament. Per evitar aquest consum,
l’energia s’hauria de subministrar a partir d’energies renovables (solar,
hidràulica...).

-

L’impacte mediambiental que provoca la construcció de la planta en zones
costaneres.

-

Els residus que evoca les dessaladores, la salmorra, molt concentrats en sals,
provoquen una variació en el pH i en la temperatura respecte l’aigua d’origen i
contenen productes químics, provinents dels pretractaments, que aniran a parar
al mar. Amb la qual cosa es aconsellable construir una planta on hi hagi un
corrent marina forta que enviarà els productes més lluny de la costa.

-

La idea que pot assentar-se en la societat al pensar que l’aigua ja no és un bé
que es pugui acabar i provocar un consum desmesurat d’aquesta.

Encara que, les dessaladores causen alguns problemes, aquest no semblen tan
greus com els que causen els processos d’envasament d’aigua, ja que:
-

Més de 1,5 milions de tones de plàstics són utilitzades per envasar aigua. El
Pet (substància de la que estan fetes les ampolles d’aigua) requereix menys
energia per a reciclar que el vidre o l'alumini i allibera menys emissions a
l'atmosfera. No obstant, els processos utilitzats per a produir plàstic poden
causar una contaminació molt greu que afecta al medi ambient i a la salut
humana si no es regulen.
La majoria de les ampolles de plàstic no es reciclen i omplen molt ràpidament
els abocadors d’escombreries d’arreu del món durant centenars d'anys, ja que
aquest material es desintegra molt lentament.
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-

Una quarta part dels 89.000 milions de litres d'aigua envasada al món es

consumeix cada any fora del seu país d'origen. El transport de l'aigua envasada
incrementa també les emissions de diòxid de carboni que produeixen l'efecte
hivernacle contribuint així, al problema global del canvi climàtic. Malgrat això, el
75% de l'aigua envasada del món es produeix i es distribueix a escala regional, el
que redueix el nombre de transports.
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9. Conclusions

Al finalitzar el nostre treball, hem après el funcionament d’una planta dessaladora i
especialment, el procés d’osmosi inversa que és el que utilitzen aquestes instal·lacions
per dessalar l’aigua salobre i de mar.
L’osmosi inversa és un procés complex on cal conèixer prèviament quina és l’aigua
a tractar i com són les membranes que s’utilitzen per treure les sals de les aigües.
Hem après a mesurar les propietats de l’aigua, com la duresa, l’alcalinitat i clorurs
mitjanant volumetries. Amb la qual cosa, vam observar que de les aigües que hem
analitzat, l’aigua de mar és la que té unes concentracions més elevada en totes les
propietats, excepte en l’alcalinitat que és major en el cas de l’aigua de l’aixeta del
Prat ; i que en canvi, l’aigua del llac de Sanabria és la que té unes concentracions
menors. L’aigua que hem osmotitzat

de l’aixeta del Prat, encara manté unes

concentracions més elevades en els clorurs i en la duresa respecte de l’aigua envasada,
excepte en l’alcalinitat que arriba a ser inferior.
Pel que fa a l’estudi de les membranes, vam veure que hi ha una gran varietat de
configuracions, com són les de tipus pla, les tubulars, les de fibra buida i les d’espiral,
les utilitzades en els nostres experiments. Totes aquestes membranes tenen les seves
pròpies característiques pel que fa a la forma i a la capacitat de producció.
Aquestes propietats són les que influeixen perquè siguin destinades a un sector o un
altre. En el cas del tipus pla i tubulars, a causa de la seva poca capacitat de
productivitat, s’utilitza per sectors industrials, en canvi

les de fibra buida i les

d’espiral, s’han destinat cap a la dessalació d’aigua de mar i aigua salobre per
subministrar aigua potable a la població, ja que la seva capacitat de productivitat és
major a les altres dues.
Després d’haver conegut, la seva estructura, el seus materials i les seves
característiques, hem estudiat els factors que intervenen en el seu rendiment.
Aquests factors són la temperatura, la pressió, la salinitat i el pH.
Gràcies a un conjunt d’experiències d’osmosi inversa amb la membrana dels aparells
domèstics, on hem variat un d’aquests factors i mantenint constants els altres, hem
arribat a les següents conclusions que:
•

La temperatura idònia per obtenir major productivitat i amb major qualitat és
al voltant del 20ºC.
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•

A major pressió de l’aigua d’entrada major productivitat en quant al cabal de
sortida i també menor salinitat.

•

Al augmentar la salinitat de l’aigua d’entrada, la productivitat disminueix i la
salinitat de l’aigua osmotitzada augmenta, arribant a un moment on ja no és
rentable el procés. Per a valors superiors de 8mS/cm d’entrada la conductivitat
de sortida és molt elevada i l’aigua ja és potable.

També hem estudiat els processos de depuració de l’aigua en les plantes d’osmosi
inversa per dessalar aigua de mar, aprenent que hi ha dos tipus de pretractaments, el
físics i els quimics. D’aquests dos processos de depuració, el més eficaç és el químic,
ja que, utilitzen per a la desinfecció de virus productes químics que són més eficaços
que les tècniques naturals utilitzades en els pretractaments físics. Malgrat que són més
perillosos els pretractaments químics a causa del productes que utilitza.
Finalment, hem aprofundit per saber el temps d’amortització d’una osmosi domèstica.
Podem afirmar que en una mica més de mig any ja hem amortitzat l’osmosi amb
els diners estalviats diàriament si utilitzem l’aigua osmotitzada en lloc de l’aigua
envasada.
Si les nostres conclusions es poguessin extrapolar respecte les plantes industrials
d’osmosis inversa, la seva construcció, encara que el seu cost és molt elevat, s’acabarà
amortitzant. A més a més, els impactes mediambientals semblen menors que
d’altres solucions, com el transvasament dels rius o d’altres.
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