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0. Resum 

L’aigua és un bé molt preuat i necessari pels essers humans. En fem un gran ús, ja sigui 
a nivell urbà com industrial. A causa d’això la seva qualitat queda alterada generant-se 
l’anomenada aigua residual. Aquesta aigua ha de ser tractada per evitar un impacte 
negatiu al medi receptor. Per evitar aquest impacte existeixes els tractaments de les 
aigües residuals. Els tractaments convencionals que es duen a terme a les Estacions 
Depuradores d’Aigües Residuals solen estar formats per processos físic-químics i 
biològics. Les estacions depuradores d’aigües residuals, presenten algunes limitacions 
que dificulten la millora del procés. 

Aquestes limitacions poden ser compensades integrant altres tecnologies avançades 
pel tractament d’aigües residuals, que milloren el tractament i per tant generant una 
aigua tractada de millor qualitat, minimitzant així l’impacte en el medi receptor. Un 
d’aquests sistemes és l’anomenada tecnologia de bioreactor de membrana (MBR de 
l’anglés membrane bioreactor). Aquests processos genera aigua de molta qualitat però 
presenten dos gran inconvenients, els costos d’operació i l’embrutiment de les 
membranes. 

L’embrutiment de la membrana es degut a l’acumulació de partícules a la superfície de 
les membranes, repercutint negativament a la filtració de l’aigua. Aquest embrutiment 
es detecta amb un augment de la pressió trans-membrana (TMP) que es tradueix en 
costos energètics més alts i a mesura que es va acumulant pot malmetre les 
membranes. 

Existeixen diferents mesures que ajuden a reduir l’embrutiment. Sistemes com els 
d’aplicar aeració per crear terbolesa i desprendre la brutícia, fer contra-rentats 
periòdics per alliberar els porus obstruïts i els rentats amb productes químics ajuden a 
recuperar la capacitat de filtració tot i reduir la vida útil de les membranes. 

Totes aquestes mesures impliquen accions directes sobre les membranes. El que 
s’estudia aquí és la opció d’aplicar un tractament peptídic extern, que recobreixi la 
superfície de la membrana, capaç de prevenir l’embrutiment biològic que pateixen les 
membranes. Amb aquest tractament es podria reduir la freqüència dels contra-rentats, 
el cabal d’aeració o fins i tot els rentats químics i per tant reduir els costos d’operació 
d’aquesta tecnologia fent-la més rendible. 

La comparació entre unes membranes tractades i unes sense tractar indica que es pot 
augmentar la seva permeabilitat a fluxos baixos gràcies a aquest recobriment.  

 

0. Resumen 

El agua es un bien muy preciado y necesario para los humanos. Hacemos un gran uso 
de él, ya sea nivel urbano o industrial. En consecuencia su calidad queda alterada y se 
genera el que denominamos agua residual. Esta agua tiene que ser tratada para evitar 
un impacto negativo en el medio receptor. Para evitar dicho impacto existen los 
tratamientos de las aguas residuales. Los tratamientos convencionales que se les da en 
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales acostumbran a estar formados por 
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procesos físico-químicos y biológicos. Las estaciones depuradoras de aguas residuales, 
presentan algunas limitaciones que dificultan la mejora del proceso. 

Estas limitaciones pueden ser compensadas integrando otras tecnologías avanzadas 
para el tratamiento de aguas residuales, que mejoran el tratamiento y por tanto 
generan una agua tratada de mejor calidad, minimizando el impacto en el medio 
receptor. Uno de estos sistemas es la denominada tecnología de biorreactor de 
membrana (MBR del inglés membrane bioreactor). Este proceso genera agua de 
mucha calidad pero presenta dos grandes inconvenientes, los costos de operación y el 
ensuciamiento de las membranas. 

El ensuciamiento de la membrana se debe a la acumulación de partículas en la 
superficie de las membranas, afectando negativamente a la filtración del agua. Este 
ensuciamiento se detecta con un aumento de la presión trans-membrana (TMP) que se 
traduce en un aumento de los costos energéticos i a medida que se va acumulando 
puede dañar las propias membranas. 

Existen diferentes medidas que ayudan a reducir el ensuciamiento. Sistemas como 
aplicar aireación para crear turbulencias y desprender la suciedad, hacer contra-
lavados  periódicos para liberar los poros obstruidos y los lavados químicos que ayudan 
a recuperar la capacidad de filtración aún que reducen la vida útil de las membranas 

Todas estas medidas implican acciones directas sobre las membranas. El que se 
estudia aquí es la opción de aplicar un tratamiento peptídico externo, que recubra la 
superficie de la membrana, capaz de prevenir el ensuciamiento biológico que sufren 
las membranas. Con este tratamiento se podría reducir la frecuencia de los contra-
lavados, el caudal de aireación o incluso los lavados químicos y por lo tanto reducir los 
costos de operación de esta tecnología haciéndola más rentable. 

La comparación entre unas membranas tratadas y otras sin tratar indica que se puede 
aumentar su permeabilidad a flujos bajos gracias a este recubrimiento. 

 

0. Abstract 

Water is a precious and necessary good for humans. We make great use of it be it for 
industry or urban use. In consequence its quality is altered and generates what we 
denominate waste waters. This water has to be treated to prevent negative impact on 
the environment. To avoid this there are waste water treatments. Conventional 
treatments in waste water treatment plants are composed of physic-chemical and 
biological treatments. But those water treatment plants present limitations that 
difficult improvement of the process. 

This limitations can be balanced out by integrating other advanced technologies of 
waste water treatment that will improve the treatment and generate better quality 
water diminishing the impact on the environment. One of those systems is called 
membrane bioreactor (MBR). This process generates much better water quality but 
has two big inconvenient: the operational cost and the membrane fouling. 

The membrane fouling is due to particle accumulation on the surface, negatively 
affecting water filtration. Fouling is detected by the increase in trans-membrane (TMP) 
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pressure. In consequence there is an increment on the energetic cost and when 
accumulated it can damage the membrane. 

There exist different measures to help reduce fouling. Systems like the application of 
airing to create turbulence and detach fouling. Also periodical back wash process to 
release obstructed pores or chemical washes to recover filter capacity even though it 
reduces the membrane useful life. 

All these measures imply direct actions on the membranes. What we study is the 
option to apply an external peptic treatment that coats the membrane surface, able to 
prevent bio-fouling from membranes. With this treatment we could reduce back wash 
frequency, airing flow or even chemical washes. Therefore we can reduce operational 
costs from this technology increasing its profitability. 

Comparison between treated membranes and non-treated ones indicates that we can 
increase its permeability in low fluxes due to coating. 

  



 4

1. Introduction: 

Water starts and finishes its cycle at the same point, the natural environment. But it 
doesn’t do it on the same conditions. From the beginning, water it’s subjected to 
different perturbations which change its quality. In a natural cycle, these perturbations 
barely exist: water gets evaporated, gets condensed and returns back as rain. It’s used 
for the benefit of the fauna and the flora, it evaporates again, and the cycle begins 
again too. Unfortunately, there’s a big volume of water which doesn’t exactly follow 
this cycle. In fact, this big volume of water follows an anthropic cycle. 

1.1. Wastewater treatment processes 
All types of water that have been subjected to any process that modifies its natural 
characteristics, it’s considered wastewater. This water is canalised and pumped to the 
wastewater treatment plant (WWTP), where it’s going to be processed before 
returning back to the environment.  

The conventional treatment wastewater receives into a WWTP, is divided into a 
combination of physic, chemical and biological processes that help to remove the grit, 
the organic matter, and the nutrients from water. 

This process starts with a primary treatment made by mesh strainers, filters and sieves 
(each part smaller than the last one). This treatment helps to remove the suspension 
sand contained into the water. On the next step, water goes onto a secondary 
chemical technique called coagulation / flocculation. This technique recovers specific 
substances like phosphorus. After that, water follows an activated sludge biological 
process to reduce the levels of organic matter and ammonium. Finally, this water is 
driven to a settler where, by gravity, all the sludge settles. After sedimentation, water 
is returned back to the environment and all the sludge from water will go to a sludge 
line, where a part of it will be recirculated to the biological reactor, and the other part 
will be cleared (Balaguer and Colprim 1998).  

This treatment works correctly under the currently regulation. But it´s difficult to 
increase its efficiency or to improve the treatment to obtain better quality water.  

1.2. WWTP’s limitations 
The most important limitation of the conventional process done in a WWTP, is related 
to the own model and principle of action. The biological reactor and the settler have 
specific volumes, and they are made to treat with a specific flow. The microorganisms 
in the reactor have to have enough time to clear all the organic matter and the 
nutrients. And inside the settler, the flow has to go sufficiently slow to be able to be 
treated by the gravity sedimentation process. Due to this limitations, if at any moment 
the water volume that is going thru the process overcomes the limit which the plant 
can work, the reactor and settler efficiency can decrease, or a part of the wastewater 
will be diverted and won’t be processed (Martínez et al. 2006b). 

Even though these problems can be solved by incrementing the WWTP capacity, the 
flow could be returned back to its environment, but its quality would present 
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characteristics that wouldn’t guarantee its reusability, according to the recent 
legislation (RD 509/1996). For the reusability of water coming from a secondary 
treatment, it would be necessary to make tertiary treatments. These tertiary 
treatments pretend to achieve the quality level needed and demanded, depending on 
its future use. The objective of these tertiary treatments consists to remove the 
suspended particles, the muddiness, the bacteria indicators, and the disinfection of it.  

At the same time, we can find advanced secondary treatments, those who can really 
overcome the limitations of other secondary treatments, and on top of that, they 
reduce the tertiary treatment requirements in case the water has to be reusable. Some 
of the advanced secondary treatments implemented in Europe are the membrane 
bioreactors (MBR). 

1.3. MBR systems 
The MBR systems are conventional sludge activation systems, where the division 
procedure is made by ultrafiltration or microfiltration process (Judd 2011). These 
filtration processes are made by a combination of membranes grouped in modules. 
The membranes have a porous surface which allows the liquid and the smaller 
particles to flow (their volume oscillates between 0,5 and 0,01 µm).  

Not all the MBR’s work with the same membrane typology, and they don’t have the 
same configuration either. We can find different types, but all of them are made with 
the same purpose and the same operational parameters. Although the smaller 
differences considered according the typology: 

1.3.1. Types of membranes:  
 “Flat sheet” (FS): Flat and laminar membranes, formed by two fibres putted 

together by an airtight frame and an outlet for the permeate water (figure 
1a). 

 “Hollow Fibre” (HF): Elongated and thin membranes, with a diameter 
between 1 and 3mm, where the walls of the membranes are the filters and 
the permeate water is absorbed from the interior (figure 1b). 

 “Multi tubular” (MT): Rigid and tubular membranes which diameter 
oscillates between 1mm and 5cm, and where inside each membrane there 
is multiple channels (figure 1c). 

 
Figure 1: a) FS membrane; b) HF membrane; c) MT membrane 
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1.3.2. Membranes configuration: 

The units can be integrated by different ways to the working System. 

 External configuration: The units are setted up outside the biological 
reactor. The sludge is pumped to the membranes by a recirculation system 
which allows keeping the membranes submerged while returning the 
remaining sludge to the reactor. The membrane cleaning process is made 
by a relaxation or backwash process (with the same permeate or using 
other chemicals) in situ and using an aeration system. The permeate is 
pumped making use of negative pressure to the membranes, so they go to a 
permeate tank (Figure 2) 

 
Figure 2: External configuration sketch 

 Internal configuration: The units are settled up inside the bioreactor. The 
membrane cleaning process is made by a relaxation or backwash process 
(with the same permeate or using other chemicals) in situ and using an 
aeration system. The permeate is pumped making use of negative pressure 
to the membranes, so they go to a permeate tank (Figure 3). 

 
Figure 3: Internal configuration sketch 

The procedure that has to be followed whenever this technique is used, is pretty 
simple. Water gets thru the same procedures like the procedures in a conventional 
WWTP until the biological reactor (mesh strainers, filters, sieves, degreasers…). After, 
the wastewater in the reactor is pumped to the MBR instead of being pumped to the 
settler. Once the units are submerged, the pumping system forces water to go thru the 
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pores and it’s aspired. This water is named permeate water. A part of the permeate 
water is stored in a tank, the rest of it is canalised to the WWTP’s outlet. The main 
permeate water stored is used to clean the units. The same, but reversed pumping 
system is used; so the permeate water can be driven counter-current periodically with 
the objective of removing particles that could block the membrane pores. We can also 
use this water for cleaning purposes, to water the plants, etc. 

1.3.3. Key definitions 
Flux (J): It refers to the permeate volume allowed to go thru a membrane divided by 
the surface unit. 

𝐽 =  
𝑄 (𝐿 · ℎ )

𝑆  (𝑚 )
= [𝐿 · 𝑚 · ℎ ] 

Where: 

Qp = Permeate flow 

Sm= Membrane surface 

Critical flux (Jc): Is the maximum flux applied specifically for each membrane and 
depending on the operating conditions (sludge, influent, aeration) which the fouling 
could be controlled. Working over the critical flux of membrane the fouling increases 
faster than the recovery actions applied (aeration, backflush). 

Transmembrane pressure (TMP): The liquids aren’t flowing naturally thru an 
ultrafiltration membrane. Pressure needs to be applied to get them thru. The TMP is 
defined like the difference between the exteriors pressure of the membrane and the 
suction pressure inside it. This pressure is not constant, it changes depending on the 
membrane fouling or depending on if it’s a permeate cycle or a backwash cycle (Figure 
4). 

 
Figure 4.: Typical TMP profile with 5 permeate and 6 backwash steps 

 

Permeability: This parameter is defined as a flow divided by per TMP unit. It’s used to 
evaluate the membrane status and to check the effectivity of the cleaning process.  
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𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
𝐽

𝑇𝑀𝑃
= [𝐿 · 𝑚 · ℎ · 𝐵𝑎𝑟 ] 

Fouling: It’s the thin layer formed on top of the surface of the membranes, caused by 
the different substances that affect the membrane performance. Solids in suspension, 
fibres, particles, microorganisms, etc. can block the filtration surface. 

Fouling rates: Speed increase of the TMP, caused by fouling during filtration processes. 

Specific aeration demanding (SAD): Air flow needed in the process depending the 
membrane surface 

𝑆𝐴𝐷𝑚 =  
𝑎𝑖𝑟 𝑓𝑙𝑜𝑤(

𝑚
ℎ

)

𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 (𝑚 )
= [𝑚 · ℎ ] 

1.3.4. MBR limitations 

Compared to a conventional treatment, the most limitation MBR technology has, is the 
energetic demand. We’ve observed that a conventional WWTP uses gravity and time 
during the treatment process. MBR’s require constant pumping to be able to work, this 
means a way higher energetic cost, compared to the treatments using physical 
processes. This energetic consumption can be increased due to the more suction 
pressure because of fouling. Needed to keep the work effectivity. As well as the 
contribution of the aeration system, in charge of reducing the material incrustations to 
the membrane surface (Wallis-Lage and Levesque 2009; Verrecht et al. 2010).  

Another inconvenient are the chemical cleanings needed to be periodically done to 
keep the membranes in good shape. These cleaning procedures consist in two steps: a 
basic wash and an acid wash. Products like hypochlorite and oxalic acid are used. The 
cost of these products has to be added to the total cost of MBR maintenance.  

In conclusion, the main problem of MBR systems is the accumulated fouling while they 
are running. There are two types of fouling. Depending on the grade of difficulty to 
remove it we can find (Meng et al. 2009; Drews 2010): 

 Reversible fouling: It’s the most superficial and it’s caused by membrane 
surface stacked on particles, due to that, a part of this surface is disabled, 
decreasing the filtration surface. This fouling can be removed by the use of 
an aeration system, provoking turbulences to the membrane surface, so all 
the fouling can be unhooked.  

 Irreversible fouling: Type of fouling that can’t be removed as easily as the 
reversible fouling. In this case, the pores get blocked by smaller particles 
and to remove them, we need to run counter-current products, so they can 
help to unblock the pores. Generally, using basic products to remove the 
organic matter like hypochlorite, and acid products to remove the inorganic 
matter like citric or oxalic acid. 

 Permanent fouling: This kind of fouling is totally irretrievable and it’s 
associated to the own membrane lifetime. Slowly, those membranes are 
losing filtration surface, and the efficiency process gets reduced. 
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2. Objectives: 

The main objective of this study, consist to evaluate the external treatment of the 
membranes with a peptide solution and to reduce the membrane biological fouling. To 
achieve this objective, we discussed different sub-objectives: 

 To build a unit formed by hollow fibre membranes at a laboratory scale 
(0,4)m2. 

 To characterise the membrane units to know the initial characteristics. 
 To study the short term fouling, using the flux-step methodology. 
 To study the long term fouling. By monitoring continuously the filtration 

process.  
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3. Metodologia i disseny experimental: 

Per complir els objectius s’ha adequat un espai al taller 1 del LEQUIA. Dins aquest espai 
s’hi ha instal·lat una planta pilot a escala laboratori per poder treballar en continu amb 
els dos mòduls en paral·lel com es veu a l’esquema (Figura 5). 

 
Figura 5: Esquema de la planta pilot MBR del taller 1 

3.1. La planta pilot 

3.1.1. Tanc d’alimentació 

Tanc d’acer inoxidable de 150L de capacitat amb agitació constant i refrigerat a 4ºC. 
Conté aigua residual procedent de la EDAR de Quart, aquesta aigua es va a buscar un 
cop per setmana per assegurar el subministrament d’aigua real a la planta pilot.  

3.1.2. Bioreactor de membranes 
Reactor de metacrilat amb un volum màxim de treball de 30L. Està pensat per treballar 
amb dos mòdul de filtració mitjançant membrana de fibra buida, inclou, un agitador, 
sistema d’aeració i una sonda de nivell (Figura 6).  

3.1.3. Mòduls de fibra buida polimèrica  

Les fibres provenen de la mateixa bovina de fabricació de la empresa francesa 
Polymem®. En aquest cas treballarem amb membranes polimèriques de tipologia HF El 
mòdul MBR1 estava format fibres tractades amb una solució peptídica amb pèptids 
BP-100 amb activitat antimicrobiana (Badosa et al. 2013). El mòdul MBR2 no 
presentava cap tractament extern. 
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3.1.4. Aeració 

Dins el reactor hi han instal·lats dos tipus de sistema d’aeració. Els dos estan 
connectats a la mateixa bomba d’aire comprimit (Figura 6): 

1- Aire biològic: Format per dos tubs col·locats al fons de reactor i foradats a 
intervals regulars. D’ells en surten ininterrompudament petites bombolles 
d’aire que serveixen per aportar oxigen a la biomassa del reactor 

2- Aeració de neteja: A la part inferior de cada mòdul hi ha una sortida d’aire 
intermitent (4s on i 4s off) que serveix per provocar turbulències a les fibres 
i eliminar l’embotiment més superficial. Aquest cabal d’aire és regulable a 
traves d’una rotàmetre (Figura 6).  

3.1.5. Tanc de permeat 

Petit tanc de PVC amb una capacitat de 5L. Dins d’aquest tanc s’hi acumula el permeat 
dels dos mòduls. L’excés de permeat surt del tanc per sobreeixidor i s’aboca al 
desaigua. Una part del permeat es fa servir com a solució de neteja, en els contra 
rentats, entre cicle i cicle de permeat (Figura 6).  

3.1.6. Bombes 

Al pilot per realitzar l’estudi hi han instal·lades dues bombes, una d’entrada que 
subministra aigua residual al reactor i una de permeat (Figura 6). 

 Bomba d’entrada: Bomba centrífuga connectada al tanc d’alimentació i al 
bioreactor. Està controlada pel sensor de nivell i està programada per 
aportar un cabal de 10 L/h 

 Bomba de permeat: Bomba centrífuga amb multi-rotors que connecta els 
mòduls amb el tanc de permeat.  

3.1.7. Agitador 
Dins el reactor hi ha un agitador que manté tota la biomassa en suspensió (Figura 6). 

3.1.8. Monitoratge 
El sistema de monitoratge de la planta es fa únicament a traves de les dades de TMP 
que registren dos sensors (un per cada mòdul). Aquestes dades s’emmagatzemen dins 
un controlador que permet veure el valor de pressió a temps real i descarregar els 
valors en un full de càlcul (Figura 6).  

3.1.9. Panell de control 

El control del funcionament de la planta es regula a partir d’un panell de control que 
permet fixar intervals de permeat i contrarentat a més a més de fixar les revolucions i 
el sentit de la bomba de permeat (Figura 6). 
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Figura 6: Imatge de la planta pilot MBR 

3.2. Tècniques analítiques 
Per aquest estudi s’ha fet una caracterització i seguiment de l’estat dels fangs i l’aigua 
d’entrada (descrit per Standard Method of the Examination of Water and 
Wastwater((APHA) 2005)).  

3.2.1. Caracterització dels fangs actius 
A partir de la determinació dels Sòlids Totals en Suspensió (SST), dels Sòlids Totals 
Volàtils (SSV), la filtrabilitat i el Temps de Succió Capil·lar (CST) s’ha fet un seguiment 
de l’estat dels fangs del reactor 

 SST: 
1- Es pren un volum conegut de mostra. 
2- Es filtra al buit, amb un filtre de fibra de vidre de 47 mm de diàmetre i 

1,2mm de diàmetre de porus, prèviament tarat a la balança analítica. 
3- Es deixa dins l’estufa durant 24 hores a 103-105 C. 
4- Després d’efectuar el refredament en el dessecador, es pesa el filtre. Els 

sòlids en suspensió totals es determinen per la diferència entre aquest pes i 
la tara, tenint en compte el volum de mostra filtrat:  

 

𝑆𝑆𝑇 =  
(𝐵 − 𝐴) · 10

𝑉
= [

𝑚𝑔

𝐿
] 

On: 
A = Tara del filtre (g) 
B= Pes després de 24h (g) 
V= Volum de la mostra filtrat (mL) 
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 SSV: 
1- S’agafa el filtre sec dels SST i s’introdueix a la mufla una hora a 550ºC 
2- Es deixa refredar a l’estufa i després al dessecador. Els SSV es determinen a 

partir de la diferència entre el pes dels SST i el pes del filtre muflat: 

 

𝑆𝑆𝑉 =  
(𝐵 − 𝐶) · 10

𝑉
= [

𝑚𝑔

𝐿
] 

On: 
B= Pes després de 24h (g) 
C= Pes després de la mufla (g) 
V= Volum de la mostra filtrat (mL) 

 

 Filtrabilitat (Rosenberger and Kraume 2002) 

Permet establir una valoració qualitativa de la residència que ofereixen els fangs a la 
filtració. S’estableix que la filtrabilitat és bona si està per sobre de 20ml i dolenta quan 
està per sota de 20ml. 

1- S’agafen 50mL de fangs actius del reactor 
2- Es plega un paper de filtre de 185mm de diàmetre, ALPL1244185 dins d’un 

embut i es posa dins d’una proveta. 
3- S’aboquen els 50mL de fangs al paper de filtre i es deixa filtrant durant 5 

minuts. 
4- Passat el temps es retira l’embut amb el paper i es llegeix el volum que s’ha 

filtrat. 

 

 Temps de Succió Capil·lar (CST)(Scholz 2005) 

És el principal mètode per determinar la capacitat de dessecació dels fangs, tot i que 
no serveix per fer prediccions. El test es fa a través d’un aparell específic que permet 
fer la lectura de forma ràpida i es pot transportar fàcilment.  

1- Posar un paper de filtre per CST a la plataforma inferior. 
2- Cobrir amb la plataforma que té els sensors. 
3- Introduir el cilindre de 6ml al cercle de la plataforma superior fins que toqui 

el paper de filtre 
4- Posar l’interruptor en “on” 
5- Abocar 6ml de mostra de fangs a dins del cilindre. 
6- Esperar a la segona senyal acústica per llegir el resultat. 

3.2.2. Caracterització de l’aigua 

Periòdicament també s’ha fet una caracterització de l’aigua d’entrada a partir de la 
Demanda química d’oxigen total i soluble (DQOt i DQOs), amoni, nitrogen total, i 
anions (nitrit, nitrat i fosfat)  

 DQOt: 5220 Chemical Oxygen Demand (COD) (APHA, 2005) 
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La DQOt fa referència a la quantitat d’oxigen que es necessita per oxidar químicament 
tota la matèria orgànica. 

1- Agafar 10ml de la mostra (H2O destil·lada pel blanc) dins un tub de digestió 
de DQO 

2- Afegir 5ml de dicromat potàssic amb HgSO4 
3- Afegir 15ml d’àcid sulfúric amb sulfat de plata 
4- Es posen els tubs al digestor, es tapen amb els condensadors i es deixa 

digerint durant 2h a 150ºC 
5- Esperar que es refredi i afegir dues gotes de ferroïna 
6- Valorar amb SAF 

L’indicador SAF és un reactiu molt inestable, pel que cal una valoració prèvia abans de 
començar a valorar la DQO: 

1- Agafar un erlenmeyer i posar-hi 45ml H2O destil·lada 
2- Afegir 5 ml de K2Cr2O7 
3- Afegir 3ml d’àcid sulfúric concentrat 
4- Afegir 2 gotes de ferroïna 
5- Valorar amb dicromat 
6- Calcular la normalitat del SAF (f) 

𝑓 =  
𝑁 · 𝐶

𝑉
 

on: 
N = normalitat dicromat potàssic 
C = volum de dicromat potàssic 
V = volum de SAF gastat en la valoració. 
 

Un cop coneguda la normalitat del SAF es pot valorar la mostra afegint SAF fins a 
observar com l’indicador ferroïna vira de color. 

𝐷𝑄𝑂 [
𝑚𝑔

𝐿
] =  

(𝐴 − 𝐵) · 𝑓 · 8000

𝑉
 

on: 
A = ml de SAF gastats pel blanc 
B = ml de SAF gastats en la mostra 
f = normalitat del SAF 
v = volum de mostra en ml 

Un cop s’ha normalitzat el SAF, es pot valorar l’excés de dicromat de les mostres per a 
calcular  

 DQOs: 5220B Chemical Oxygen Demand (COD) (APHA, 2005) 
1- Filtrar la mostra en un filtre de 1,2um 
2- Repetir exactament el mateix procediment que en la DQOt 

 

 DQOt i DQOs en Kit: 5220D Chemical Oxygen Demand (COD) (APHA, 2005) 

Actualment el resultat es pot obtenir de manera més ràpida fent servir Kits específics 
per aquest anàlisi. 

1- Triar el rang de DQO de la nostra mostra (baix, mig o alt) en funció del tipus 
d’aigua que s’ha d’analitzar. 
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2- Sacsejar bé el vial 
3- Afegir 2ml de mostra (aigua destil·lada pel blanc) 
4- Sacsejar i comprovar que el vial s’escalfa 
5- Digerir 2h a 150ºC i deixar refredar 
6- Triar el rang del kit que em fet servir al lector 
7- Introduir el blanc i prémer “Zero” 
8- Esperar a que surtin 0 a la pantalla  
9- Canviar el blanc per la mostra, prémer “test” i llegir el resultat 

 

 Amoni (NH4+): 4500-NH3 Nitrogen (Ammonia) (APHA, 2005) 

En aigües residuals es determina a partir d’una destil·lació i valoració en un destil·lador 
BÜCHI Autokjeldhal Unit K-370. La concentració d’amoni l’expressa directament el 
mateix destil·lador en  mg N-NH4+·L-1.  

El procés de destil·lació que fa l’aparell és convertir l’amoni en amoníac gas amb una 
base forta i elevant el pH per sobre d’11. Així l’amoníac es difon cap a la solució d’àcid 
bòric on tindrà lloc la valoració mitjançant un pH-metre. 

Reactius: 

a) Solució indicadora d’àcid bòric 3%: es dissolen 30g d’àcid bòric (H3BO3) en 
un litre d’aigua Milli-Q. Aquesta solució serveix per recollir l’amoni destil·lat. 
Se n’hi afegeixen 65mL per mostra.  

b) Solució NaOH concentrada 40%: serveix per donar un pH bàsic. S’afegeixen 
25mL per mostra analitzada. Àcid sulfúric 0.02N: es prepara a partir de 
l’àcid sulfúric concentrat o per dilució d’una solució intermèdia.  

Procediment: 

1- En un tub de destil·lació es col·loquen 25mL de mostra (o aigua destil·lada si 
es vol fer el blanc).  

2- Es col·loquen al destil·lador, una vegada s’ha fet el pre-escalfament, els 
rentats i el blanc. El procés de destil·lació té una durada de quatre minuts.  

3- Un cop tota la mostra ha estat destil·lada, es procedeix a la seva valoració i 
la concentració determinada surt en pantalla un cop finalitzat el procés.  

 

 Nitrogen Kjeldhal total (TKN): 4500-N Nitrogen (APHA, 2005) 

Es determina a partir d’una modificació del mètode semi-micro- Kjeldhal, que 
consisteix primerament en una digestió on es transforma tot el nitrogen orgànic a 
amoni i, posteriorment, en una destil·lació i valoració com en cas de la determinació 
d’amoni. El resultat també surt en la pantalla del destil·lador.  

Reactius: 

a) Catalitzador de seleni: catalitzador Kjeldhal (Se) en pastilles d’AFORA-RE, 
0.1% Se, per tal de garantir la completa transformació del nitrogen orgànic a 
amoniacal. 

b) Àcid Sulfúric concentrat.  
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c) Reactius destil·lació del Nitrogen Amoniacal: els mateixos que en la 
determinació de l’amoni. 

Procediment: 

1- En un tub de TKN, es col·loquen 50 mL de mostra (o aigua destil·lada si es 
vol realitzar el blanc), 10 mL  d’àcid sulfúric concentrat i una pastilla de 
catalitzador de seleni. 

2- Es tapa amb el col·lector i es posa tot a digerir.  
3- La digestió consta de dues parts: la primera a 200ºC i té una durada de 45 

minuts i, la segona, d’un màxim de 105 minuts o fins a obtenir una solució 
transparent a 370ºC.  

4- Un cop acabada la digestió, es deixa refredar i s’addicionen 50 mL d’aigua 
destil·lada, per tal de tenir un volum suficient alhora de destil·lar i evitar 
reaccions violentes al afegir sosa. 

5- La destil·lació i posterior valoració del nitrogen es realitza igual que en el cas 
anterior, mitjançant el destil·lador BÜCHI Autokjeldhal Unit K-370.   

 

 Anions (nitrat, nitrit i fosfat): 4110 Determination of Anions by Ion 
Chromatography (APHA, 2005) 

La concentració d’anions es calcula a partir del cromatògraf iònic de gasos de la casa 
Dionex. 

3.3. Tècniques aplicades 

3.3.1. Fabricació mòdul: 

Per comprendre millor el funcionament i l’estructura d’un mòdul de membranes HF se 
n’ha construït un de nou. 

 Material: 
o Pistola de resina i resina 
o Bobina de membrana HF 
o Tubs de PVC 
o Rapelador de tubs 
o Connectors 

 Procediment: 
1- Tallar el nombre de fibres que volem que tingui el nostre mòdul (25 en el 

nostre cas). Tenint en compte la llargada que haurà de tenir 
(aproximadament 25cm) tallem les fibres a uns 30cm. 

2- Tallar una peça de 3cm de llarg d’un tub de 2,5cm de diàmetre i col·locar-hi 
les fibres a dins deixant que sobresurtin un centímetre aproximadament. 

3- Omplir de resina la peça de PVC amb les fibres a dins procurant que quedi 
resina entre les fibres i deixar assecar. 

4- Un cop seca la resina cal tallar el centímetre sobrant per tal de deixar la 
superfície completament plana per un extrem i les fibres per l’altre. 
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5- Agafar l’extrem contrari i tallar les fibres per que quedin totes a la mateixa 
mida. 

6- Tallar una altre peça de 3cm de llarg d’un tub de 2,5cm de diàmetre per 
construir l’aeració. 

7- Introduir les fibres dins la peça sense que surtin per l’altre costat juntament 
amb un tub de 0,5cm de diàmetre que sobresurti lleugerament per l’interior 
del mòdul i sobresurti un parell de centímetres per la part externa.  

8- Omplir de resina segellant les fibres i deixar assecar 
9- Enganxar la part superior del mòdul a un connector per poder empalmar la 

bomba de permeat. 

Un cop finalitzat el mòdul cal comprovar si és funcional i la seva integritat estructural. 

3.3.2. Test d’integritat 

Abans de caracteritzar el mòdul cal saber si les fibres estan en bon estat o n’hi ha 
alguna de trencada. Aquesta comprovació és fa amb una prova d’integritat. 

 Procediment 
1- Omplir el reactor amb aigua i submergir-hi el mòdul 
2- Injectar aire a comprimit a un bar de pressió a l’interior de les fibres. 
3- Observar el mòdul durant 5 minuts per veure si hi ha fugues. 

En cas d’haver-hi alguna fuga es pot segellar la fibra danyada o construir un altre 
mòdul. Si no hi ha cap fuga es pot procedir a la seva caracterització 

3.3.3. Permeabilitat líquida 

Un cop comprovada la seva integritat es pot començar a caracteritzar el mòdul. A part 
de la caracterització física (diàmetre de les fibres, nombre de fibres, superfície de 
filtració) cal conèixer la seva permeabilitat en condicions ideals. Per això és fa una 
prova de permeabilitat líquida inicial 

 Procediment:  
1- Omplir el reactor d’aigua i submergir-hi el mòdul. 
2- Començar a permear amb una TMP baixa i mesurar el cabal per poder 

conèixer el flux 
3- Repetir la lectura a dos punts augmentant la TMP 
4- Calcular la permeabilitat líquida del mòdul en LMH·bar-1 

3.3.4. Test d’embrutiment (flux-step) 

Les proves d’embrutiment (o flux-step) serveixen per comprovar la velocitat en que 
s’embruten les membranes treballant en fangs actius. Aquesta prova consisteix en 
anar augmentant el flux de manera progressiva cada dos cicles i comprovar com varia 
la TMP, el pendent de la TMP i la permeabilitat al llarg del test. 

 Procediment: 
1- Planificar cada “step” del test. De manera que el test comenci amb un flux 

baix i vagi augmentant progressivament fins a 40LMH (o la TMP arribi a 500 
mbar) 
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2- Programar la durada de cada cicle al controlador de la bomba de permeat (9 
minuts de permeat i 1 minut de relaxació). Cada step estarà format per dos 
cicles. 

3- Comprovar el flux real al l’inici de cada “step” 
4- Augmentar el flux al final del “step”c 

Un cop acabat el test cal descarregar les dades de TMP per calcular la permeabilitat de 
cada cicle, el seu pendent i trobar el flux crític (Figura 7). 

 
Figura 7: . Càlcul del pendent al llarg d’un cicle 

El flux crític s’estima en base al valor de flux quan el pendent de la TMP supera el valor 
de 0,5mbar/min. 

3.3.5. Rentats químics 

Després de cada “flux step” es fa un rentat químic en cinc cicles. Cada cicle esta format 
per 5 minuts de relaxació amb aeració i 15 segons de rentat a contracorrent amb 
hipoclorit a 500ppm a un flux elevat.  

Al final de cada període de treball es submergeixen els mòduls en hipoclorit i es deixen 
airejant durant un mínim de dues hores. 

 

3.3.6. Metodologia de treball 
Per tal d’executar correctament el projecte es van planificar unes tasques a 
desenvolupar cronològicament (Taula 1). Durant el procés de treball en continuo del 
bioreactor es va planificar unes tasques setmanals de seguiment (Taula 2). 
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Taula 2: planificació setmanal del treball d’operació en continu 

Tasca Freqüència setmanal 

Seguiment de la concentració de biomassa 1 cop per setmana 
Seguiment de paràmetres de qualitat de la biomassa (CST i 
filtrabilitat) 

3-4 cops per setmana 

Recollida a EDAR d'aigua residual 1 cop per setmana 

Caracterització de l'aigua d'entrada 1-2 cops per setmana 

Caracterització del permeat 1 cop per setmana 

Descàrrega de dades i tractament de les mateixes  2-3 cops per setmana 

 

4. Resultats 

Els resultats que es presenten a continuació es divideixen en tres blocs. En el primer 
bloc s’hi mostren els resultats de les proves de caracterització física de cada mòdul. El 
segon bloc es mostren els resultats de les diferents proves d’embrutiment i de 
l’evolució de la permeabilitat treballant en continu a llarg termini. El tercer bloc fa 
referència al seguiment que s’ha fet de l’estat dels fangs del reactor i de les 
característiques de l’aigua residual d’entrada del bioreactor. 

4.1. Caracterització dels mòduls de membranes 
Els dos mòduls tenen unes característiques molt semblants. Les fibres de tots dos 
provenen de la mateixa bobina, pel que el diàmetre, la mida del porus i la quantitat de 
fibres que hi ha a cada un són iguals. On trobem petites diferències és a la llargada dels 
mòduls (per tant en la seva superfície de filtració). 

Abans de mesurar la seva permeabilitat líquida en aigua es van realitzar un seguit de 
comprovacions per tal de garantir que els mòduls eren íntegres i que les fibres no 
havien patit cap dany en el procés de fabricació del mòdul. 

Les característiques dels dos mòduls estan especificades a la Taula 3. 

 

Taula 1. Planificació i cronologia de treball

1 2 3 6 7 8 10 11 12 15 16
Lectura bibliogràfica (anàlisi de la tecnologia i el problema)

Construcció del mòdul de membranes
Testos d’integritat
Treball en continu
Testos d’embrutiment
Avaluació dels resultats
Redacció del treball

14
Tasques de treball

setmanes
4 1395
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Taula 3: característiques de les membranes i els mòduls 
  MBR-1 MBR-2 

Material de la fibra PVDF + pèptids PVDF 
Codi de Bobina 2NAMB51 2NAMB51 
Codi del mòdul SS014(P) SS019 
Numero de fibres 25 25 
Longitud de les fibres 230 mm 205 mm 
LP exterior 270 LMH/bar 240 LMH/bar 
Superfície del mòdul 0,042m2 0,037m2 

 

Posterior al seu anàlisi d’integritat es van realitzar les proves per mesurar la seva 
permeabilitat en aigua (Figura 8 i 9) 

 
Figura 8: Permeabilitat líquida de l‘MBR1-pèptids  

 
Figura 9: Permeabilitat líquida de l’MBR2 

El resultat dels valors de permeabilitat líquida van ser de 270 LMH/bar pel mòdul amb 
pèptids i de 240 LMH/bar pel mòdul sense tractar. Com es pot observar a les figures 8 i 
9 els dos mòduls tenen una permeabilitat molt lineal. Les correlacions dels dos tenen 
una R2 superior a 0,99. 

Un cop caracteritzat el mòdul s’ha començat a treballar amb ells per veure si hi ha 
diferències en quan a l’embrutiment. Per això s’han fet proves a curt termini (“flux 
step”) i a llarg termini (treballant en continu a diferents fluxos). 

4.2. Embrutiment 
Els resultats de l’embrutiment es divideixen en dos tipus de proves diferents. Resposta 
de l’embrutiment a llarg termini mitjançant l’operació del MBR de forma continua 
treballant 24 hores al dia durant 3 mesos i a curt termini a partir de “flux-step”. 
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4.2.1. Evolució de l’embrutiment a llarg termini 

Per veure el comportament a llarg termini es va deixar treballant els mòduls en 
paral·lel amb cicles de 10 minuts, 9 minuts permeant i 1 minut contra-rentant amb el 
propi permeat. Durant tot aquest període es van aplicar 3 fluxos de treball diferents 
(taula 4) per observar el comportament a diferents condicions d’operació (Figura 10).  

Taula 4: Escenaris de treball 
  Dies  FluxMBR1-P Flux MBR2 

Escenari 1 0-42 13,8 LMH 15,4 LMH 
Escenari 2 42-64 5,9 LMH 6,7 LMH 
Escenari 3 64-?? 9,2 LMH 10,6 LMH 

 

 
Figura 10: Representació de la permeabilitat al a llarg termini. 

Com podem veure a la figura 13 la permeabilitat del MBR1-pèptids és més alta però en 
el primer escenari, treballant 13,8 i 15,4 LMH respectivament, té un canvi de tendència 
més brusc que MB2, pel que al final la permeabilitat acaba sent més baixa. Al canviar el 
flux (dia 42) per un de més baix (5,9 i 6,7 LMH) la diferència de permeabilitats encara 
és mes elevada i sembla que no hi ha un canvi de tendència com en l’escenari anterior. 
La permeabilitat del MBR1 es manté per sobre de la de MBR2. 

Al tercer escenari s’ha tornat a modificar el flux, a un valor entremig dels dos escenaris 
anteriors (9,2 i 10,6 LMH), al principi també partia amb una permeabilitat més alta que 
MBR2 però hi ha un canvi de tendència que fa baixar la permeabilitat del MBR1 per 
sota de la de MBR2. La permeabilitat del que no està tractat també disminueix 
lleugerament  
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4.2.2. Flux-step 

Al llarg de l’estudi es van fer tres proves d’embrutiment a curt termini mitjançant la 
metodologia del “flux-step” test. Tots els tests s’han plantejat seguint el mateix model, 
per facilitar la comparació entre ells. Cada dos intervals de permeat s’ha augmentat el 
flux en 2 LMH (aproximadament) fins a arribar a 40 LMH o a 400mbar. 

 
Figura 11: a) TMP i Flux del primer “flux-step”; b) TMP i flux del segon “flux-step”; c)TMP i flux del tercer ”flux-step” 

El primer “flux step” (figura 11a) s’ha fet amb els mòduls completament nets, abans de 
començar a treballar en continu (dia 0 del procés en continuo). Mostra un augment 
progressiu de la TMP, lligada a l’augment de flux, però amb pendents molt plans a 
cada cicle de permeat. En aquest cas s’ha aturat el “flux-step” al arribar a 40LMH. 
S’han omès els dos primers cicles ja que a causa del propi soroll dels aparells no era 
representatiu. 

El segon “flux-step”(figura 11b) es va fer després d’haver estat treballant durant 26 
dies a 13,8LMH pel mòdul MBR1 i 15,4LMH pel MBR2. En aquest cas l’augment de la 
TMP és agosarat, amb pendents més alts a mesura que augmenta el flux. Es va haver 
de parar el test abans d’arribar a 40LMH perquè l’MBR1 ha arribat a 400mbar. Aquesta 
diferència entre aquest test i l’anterior és a causa de l’embrutiment acumulat durant 
els dies de treball en continu. 

El tercer “flux-step” (figura 11c) es va fer després de treballar a un flux més baix (5,9 
LMH per l’MBR1-pèptids i 6,7 LMH per l’MBR2) durant 22 dies. Al igual que el primer 
s’ha finalitzat el test al arribar a 40 LMH. Tot i que aquí, en comparació al primer test, 
s’observen TMP més altes i pendents més elevat a cada cicle. Per altre banda són 
pressions més baixes i pendents més baixos en comparació al segon “flux-step” 

Observant només la TMP costa veure diferències entre els dos mòduls. Però si ens 
fixem en la permeabilitat (figura 12) veiem més diferències.  
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Figura 12: a) Permeabilitat del primer “flux-step”; b) Permeabilitat del segon “flux-step”; c) Permeabilitat del tercer 

”flux-step” 

Durant el primer test (figura 12a) el mòdul tractat amb pèptids (MBR1) presentava una 
permeabilitat més alta a diferents fluxos de treball. Tot i anar disminuint a mesura que 
anàvem augmentant el flux del MBR1 (amb pèptids) sempre va ser superior al MBR2. 
La disminució de la permeabilitat és més alta els el primer quart del test. Pel que fa el 
mòdul sense tractar manté força constant la permeabilitat.  

Al segon test(figura 12b) veiem que la permeabilitat inicial dels dos mòduls ha baixat 
comparat al primer test. Però MBR1 segueix amb una permeabilitat més alta els 
primers cicles. Desprès la permeabilitat disminueix per sota de la de l’altre mòdul. 
MBR2 segueix amb una permeabilitat força constant. 

A l’últim “flux-step” (figura 12c) s’observa un comportament semblant a l’anterior. El 
mòdul tractat comença amb permeabilitats molt altes, disminueixen ràpidament fins a 
igualar-se amb el mòdul sense tractament. 

4.2.3. Estimació del flux crític 

Per entendre millor el patró que segueixen les gràfiques de la TMP i la permeabilitat 
durant el flux-step ens podem fixar en l’estimació del flux crític de cada un d’elles 
(figura 13). En aquesta estimació es mesura el pendent de la TMP (fouling rates) de 
cada cicle i es representa en funció del flux aplicat. 

 
Figura 13: a) Flux crític del primer “flux-step”; b) Flux crític del segon “flux-step”; c) Flux crític ”flux-step” 

 

Time (min)

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360

P
e

rm
ea

b
ili

ty
 (

LM
H

·m
b

a
r-1

)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Time (min)

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360

Time (min)

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360

P
e

rm
e

a
b

ili
ty

 (
L

M
H

·b
ar

-1
)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

MBR1-pèptids MBR2

a b c

Flux (LMH)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

F
o

u
lin

g
 r

a
te

s  
(m

b
ar

·m
in

-1
)

-1

0

1

2

3

4

MBR1-pèptids MBR2

Flux (LMH)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Flux (LMH)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

F
o

u
lin

g
 r

a
te

s 
(m

b
ar

·m
in

-1
)

-1

0

1

2

3

4

a b c



 24

Durant el primer “flux-step” (figura 13a) no es va arribar al flux crític de cap mòdul i 
gràficament s’ha pogut estimar que inicialment (dia 0) el flux crític de les membranes 
estava per sobre de 40 LMH al no assolir el pendent de 0,5mbar/min el qual s’usa com 
a referència per estimar el flux crític (Monclús et al. 2011), ja que al final del test la 
gràfica s’acosta molt a aquest valor. 

Pel segon “flux-step” (figura 13b) ràpidament es va arribar a valors de pendent de 
0,5mbar/min i per tant es va poder assolir que després d’haver estat treballant al 
voltant de 15LMH les condicions crítiques de les membranes havien empitjorat 
estimant-se el flux crític en 15 LMH pel MBR1 i 17 LMH pel que fa al MBR2. Ja que el 
test està plantejat per arribar a 40LMH és normal que a partir d’aquests valors 
l’embrutiment sigui passa gran i hagi fet augmentar la TMP fins a obligar aturar el test. 

Durant el tercer “flux-step” (figura 13c) el punt de flux crític es troba als 25 LMH. 
Durant el test també s’ha superat aquest punt, per això els resultats són més 
semblants als del segon test que a la del primer. TMP més elevades però sense arribar 
a 400mbar i una disminució de la permeabilitat del MBR1 (tractat) però sense ser més 
baixa que la del MBR2 

4.3. Seguiment del procés biològic del MBR. 
Per poder assegurar que els canvis que es veuen en els resultats anteriors es deuen a 
l’embrutiment dels mòduls, i no a cap canvi associat a les característiques dels fangs o 
a l’aigua d’entrada, s’ha fet un seguiment de l’estat dels fangs del reactor i de l’aigua 
d’entrada. 

4.3.1. Característiques dels fangs 
Els fangs del reactor procedeixen de la depuradora de Girona i s’han mantingut durant 
tot el període de treball. 

El seguiment s’ha fet a partir de la filtrabilitat, el CST (Figura 14) i la concentració de 
sòlids en suspensió totals (Figura 15). 

 

Figura 14: Evolució de la filtrabilitat i el CST dels fangs del reactor 
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La filtrabilitat i el CST estan molt lligats l’un amb l’altre i tenen tendències oposades. 
Quan un puja l’altre baixa. Tot i haver-hi un canvi notori entre el dia 25 i el 35 no s’ha 
apreciat cap canvi brusc en la permeabilitat dels mòduls aquests dies, pel que no 
afecta a la interpretació dels resultats anteriors. 

 

 
Figura 15: Evolució dels SST dels fangs del reactor 

Durant tot el període s’ha intentat mantenir els SST a un nivell estable. Els primers dies 
es estava al voltant de 6g/L però hi va haver un augment de sòlids aportats per l’aigua 
d’entrada uns dies desprès, pel que van augmentar els sòlids. 

Amb la intenció de mantenir els nivells, compensar l’entrada de SST i mantenir la 
biomassa es va començar a purgar 0,7L del reactor cada dia. Així es va aconseguir fer 
baixar els SST fins a 6 una altre vegada. 

La disminució que es veu a partir del dia 45 és a causa d’un canvi en els SST de l’aigua 
d’entrada. Aquesta portava menys SST, pel que el volum de purga era massa gran. Es 
va reduir el volum de purga a 0,5L/dia per mantenir un bon estat de la biomassa i no 
perdre masses SST. 

4.3.2. Característiques de l’aigua 

L’aigua residual que s’ha fet servir per alimentar el reactor procedeix de la depuradora 
de Quart. En funció del flux de treball de cada període s’ha agut de recollir aigua cada 6 
o 10 dies. L’aigua s’ha mantingut refrigerada al tanc d’entrada. Puntualment s’han anat 
fent anàlisis per tenir-la caracteritzada (Taula 5) i descartar possibles interferències 
amb els resultats dels mòduls. 

 

Taula 5: Característiques generals de l'aigua d'entrada 
  DQOt (mg/L) DQOs (mg/L) NH4+ (mg/L) SST (g/L) 
Mitjana 673 336 31,28 0,2663 
SD 201,98 245,84 14,55 0,0193 
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5. Conclusions 

Based on the results obtained in this study we conclude that: 

a) There are differences on fouling behaviour between a treated module with a 
peptide solution and one without treatment. The treatment shows improvements 
in permeability when working at low fluxes (under 10 LMH). 

b) The permeability of the peptide-treated module, working at continuous operation, 
decreased faster than non-treated module working at high flux. On the other way, 
working at low fluxes the permeability evolution was favourable in the peptide-
modified fibres. 

c) The critical flow was similar for both modules during all the experiments carried 
out. 

d) As a final conclusion, the fouling behaviour in the peptide-fibres was lower than 
the non-modified fibres working always at low fluxes. 
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