
RESUM 
 

La modelització de processos de nanofiltració necessita del coneixement en profunditat 

dels diferents mecanismes de separació que involucra i de la seua importància en el rendiment 

amb diferents dissolucions. En aquest context, una part de la tesi es centra en la caracterització 

de la membrana comercial ESNA1-LF2, mitjançant l’estudi de resultats experimentals per a 

dissolucions sintètiques iòniques en el rang de les aigües salobres i, mes concretament, en el 

de les aigües salobres naturals subterrànies de la Comunitat Valenciana. Es va estudiar l’efecte 

de la composició i concentració de l’aliment i de la pressió als resultats obtinguts amb la 

membrana, a escala de laboratori i treballant amb un mòdul pla. També s’estudiaren les 

variacions en la densitat del flux de permeat i rebuig degudes a fenòmens d’embrutiment 

mitjançant assajos amb dissolucions sintètiques de compostos orgànics, confirmant-se la 

categorització de la membrana ESNA1-LF2 dins de les membranes de baix embrutiment. 

Per poder fer la predicció del rendiment de les membranes amb models de nanofiltració, 

es necessari determinar els paràmetres característics d’estos models per a un aliment i 

condicions operatives determinades. Així, la segona part de la tesi es centra en l’aplicació del 

model Donnan Steric-Partitionig Pore Model (DSPM) amb efectes dielèctrics als resultats 

obtinguts amb les diferents dissolucions iòniques i a la determinació dels cinc paràmetres 

característics d’este model: radi de porus de la membrana (rp), espessor efectiu de la 

membrana (Δx/Ak), densitat de carrega de la membrana (Xdq y XdS) i constant dielèctrica en el 

porus (εp). 

En primer lloc, es va realitzar un anàlisi de sensibilitat de primer orde de les variables 

d'eixida del model (densitat de flux de permet i rebuig) enfront de la variació de cada paràmetre, 

per mitjà de resultats obtinguts per simulació. Només rp i Δx/Ak influïxen en els resultats de 

densitat de flux de permeat, mentre que rp i εp van resultar els paràmetres clau a l'hora de 

calcular el rebuig.  

La determinació dels paràmetres del model pot ser directa, o indirecta a partir de l'ajust de 

resultats experimentals. En la present tesi es van utilitzar dos metodologies d'obtenció indirecta 

amb els resultats de la membrana ESNA1-LF2 per a les dissolucions iòniques estudiades. Així, 

es va realitzar l'obtenció de cada paràmetre individualment i l'obtenció de tots els paràmetres 

simultàniament per mitjà de l'ajust d'un únic grup de resultats experimentals. Per a determinar 

el millor conjunt de resultats experimentals per a la dita obtenció simultània es proposa una 

metodologia, que permet avaluar un gran nombre de combinacions per mitjà de resultats 

obtinguts per simulació. El grup de paràmetres obtinguts per mitjà de l'una i l'altra metodologia 

van ser validats per comparació dels resultats experimentals i dels predits pel model, obtenint 

resultats desiguals depenent de la composició de l'aliment. 

L'estudi de la validesa en el temps dels paràmetres, per a un ús continuat de la 

membrana, es va realitzar per mitjà de la determinació dels mateixos abans i després dels 

distints assajos d’embrutiment amb compostos orgànics, obtenint-se únicament una variació 

significativa del paràmetre Δx/Ak, causada per la disminució observada en la permeabilitat de la 

membrana. 

 


