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Q i é  APQUA?Qui és APQUA?

PRENENTATGE

RODUCTESRODUCTES

UÍMICSUÍMICS

SOS

PLICACIONS



Q i  t  lit ?Quina tasca realitza?

Professors Material APQUA

Programa educatiu per Primària i Secundària.



I ti d  d l di bi tInvestigadors del medi ambient

1. Netegem aigües???

2. És la dilució la resposta a la 
contaminació???



D ió d’ i üDepuració d’aigües

L’aigua neta és essencial per als éssers vius i cobreix el 75% de la superfície de la

L’AIGUA

L aigua neta és essencial per als éssers vius i cobreix el 75% de la superfície de la

Terra. Les activitats humanes poden interferir en la seva qualitat i embrutar-la.

Aquestes aigües “brutes” són les aigües residuals.



D ió d’ i üDepuració d’aigües

CÓM ES NETEGEN LES AIGÜES RESIDUALS

Els sòlids més grans s’eliminen amb processos de filtració.

FILTRACIÓ



Planta de tractament d’aigües 
lresiduals: tractament primari

Tanc
Homogenització Aigües residuals 

Portem totes les aigües residuals a un tanc.
g
pH

Necessitem agrupar aquestes partícules petites

Coagulador-
floculador

Necessitem agrupar aquestes partícules petites 
que estan en suspensió en l’aigua, per a formar 
partícules més grans que puguin dipositar-se 
(sedimentar).( )

COAGULACIÓ

FLOCULACIÓ



D ió d’ i üDepuració d’aigües

COAGULACIÓ

Les partícules estan carregades negativament , això fa que no s’atraiguin i per

tant no s’agrupin.

El l t b tà i t t à i f

CoàgulsCOAGULANT

Els coagulants son substàncies que trenquen aquestes càrregues i fan que

aquestes partícules s’uneixin formant coàguls.



D ió d’ i üDepuració d’aigües

FLOCULACIÓ

Procès en el qual s’addiciona una substància (floculant) que agrupa els

coàguls, per a formar partícules més grans (flòculs) que pesin més i puguin

sedimentarsedimentar.

CoàgulsCoàguls

FLOCULANT
Flòculs

SEDIMENTACIÓ



Planta de tractament d’aigües 
lresiduals: tractament primari

Tanc
Homogenització Aigües residuals 

Portem totes les aigües residuals a un tanc.
g
pH

Necessitem agrupar aquestes partícules petites

Coagulador-
floculador

Necessitem agrupar aquestes partícules petites 
que estan en suspensió en l’aigua, per a formar 
partícules més grans que puguin dipositar-se 
(sedimentar)

Aigües 

( )

R llid d l fl f d f i
Decantador

Fangs

Recollida dels flocs en forma de fangs per enviar 
a l’espesseïdor.

Fangs 



Planta de tractament d’aigües residuals: 
tractament secundaritractament secundari

Aigües Fangs 

Reactor 
biològic

Espesseïdor 

Decantador 

AssecatAigües Fangs 

A l’ d t t t
Fangs  secs

Anàlisi
A l’empresa de tractament

g

Aigües depurades



Dil ióDilució

ÀCIDS I BASES

0 Àcid clorhídric (HCl) 1M

ÀCID

1
2
3

Sucs gàstrics

Pluja àcidaSuc de llimona

Refresc de cola

( )

3
4
5
6 Llet

Vi

Cafè

NEUTRE
6
7
8

Llet

Aigua

Dentrífics

Aigua de mar

BÀSIC

9
10
11

Detergents, sabons

Dentrífics

Amoníac

Lleixiu
12
13
14

Sosa caústica (NaOH)

Lleixiu

Netejadors canonades



Dil ióDilució

SOLUCIÓ A = ÀCID ACÈTIC 
1%

1%??
1

1%??
SOLUCIÓ B = HIDRÒXID D’AMONI 

1%

100

PPM?????

1

100

0000

0000
10.000 PPM



Dil ióDilució

Resultats

A B C D E

Quantitat de 
substància

Concentració 
inicial (ppm)

Quantitat d’aigua 
afegida (litres)

Quantitat resultant 
(litres)

Concentració final 
(ppm)substància inicial (ppm) afegida (litres) (litres) (ppm)

1 litre 
d’aigua residual de 10.000 ppm + 9 litres d'aigua = 10 litres de 1.000 ppm

10 litres 
d’aigua residual de 1.000 ppm + 90 litres d'aigua = 100 litres de 100 ppm

litres 
d’aigua residual de ppm

+ litres 
d'aigua

=
litres de ppmd aigua residual de ppm d aigua litres de ppm

litres 
d’aigua residual de ppm

+ litres 
d'aigua

=
litres de ppm

litres + litres =litres 
d’aigua residual de ppm

+ litres 
d'aigua

=
litres de ppm



Projecte APQUAj Q

ALGUNA PREGUNTA?

MOLTES GRÀCIES A TOTS!!!!!


