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Construim verigi noi în circuitul apei  
din nordul Spaniei 
 

Xavier Martinez Lladó 

Director Unitatea pentru Aer, Apă și Sol 
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Lungime: 930 km 

Bazin: 80,000 km2 

Precipitații: 400 – 600 mmH2O 

Deversare 426 m3/s 

Populație: 2.7 M€ 

Trei țări: Spania, Franța (0.5%), Andorra (0.5%) 

Bazinul râului Ebru  
Caracteristici 
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Evoluția debitului mediu in Tortosa 

Ref: Wikpedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Ebro#/media/Archivo:SpainEbroBasin.png) 
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Suprafață: 7736 ha (a treia deltă a Mediteranei) 

Rezervație naturală (360,000 ha). Parc Național 

Amenințări pentru mediu:  

• Eroziunea marină > sedimente  

• Intruziunea apei sărate 

• Transferuri de apă -> Scăderea debitului 

• Schimbări climatice -> Mai puține precipitații 

 

 

 

 

 

Bazinul râului Ebru 
Delta Ebrului  

Ref: Wikpedia https://en.wikipedia.org/wiki/Ebro_Delta#/media/File:Ebro_Delta_from_Landsat.jpg 

Ref: Wikpedia https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica_del_Ebro 
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Proiectul ZEROBRINE: studiul de caz IQE 
Introducere 

IQE: 20,000 tone/an  

Produse: dioxid de siliciu și compuși pe bază de silicați 

Consum de apă:  

 3,2 hm3/an apă din puț (4,6 mS/cm) 

 2,5 hm3/an apă osmozată  

Apa uzată: conținut ridicat de sulfați -> Probleme la SEAU  

Zaragoza 

 

 

 

 

Apa obținută prin  
osmoză inversă  

Reactivi  

Precipitare  
Apă obținută prin 

 osmoză inversă 
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Apă uzată 
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Proiectul ZEROBRINE: studiul de caz IQE 
Propunerea 

Recuperarea apei: refolosire în producția de silicați, 

reducerea consumului de apă 

Recuperarea Na2SO4: Valorificare externă 

Recuperarea căldurii din deșeuri: reducerea nevoilor 

energetice în cadrul tehnologiilor ZLD (n.t. Zero Liquid 

Discharge – proces de tratare prin care se elimină complet pierderea de 

lichide dintr-un sistem) 

Reciclarea membranelor: Folosirea membranelor regenerate 

din instalațiile de desalinizare 

 

 

 

 

 
Desalinizare 

 
RO Membrane 

Industria detergenților 
Industria sticlei 
Procesor Kraft 

Regenerare 

Extinderea duratei de viață 

PROCESUL DE PRODUCȚIE 

Combustibil 

Căldură  Sistem recuperare  
căldură din deșeuri 

(EFC/Evaporare
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NF 
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Proiectul ZEROBRINE: studiul de caz IQE  
Rezultate 

  TIP I TIP II Comercial 

C.E. Flux (mS·cm-1) 30 ± 4 36 ± 3 33 ± 3 

C.E. Concentrat  (mS·cm-1) 72 ± 3 82 ± 1 57 ± 8 

C.E. Permeabil (mS·cm-1) 5 ± 1 13 ± 2 0.4 ± 0.1 

C.E. Respingere (%) 82 ± 5 64 ± 2 99 ± 0.2 

Recuperare (%) 67 ± 5 73 ± 3 58 ± 8 

Presiune (bar) 45 ± 6 32 ± 2 38 ± 10 

Flux Norm (LMH) 12 ± 2 15 ± 1 13 ± 2 

Recuperarea a 80% apă cu puritate ridicată 

(condensată).  

Recuperarea a 69-78% sulfat de sodiu puritate >98%.  

Consum de energie: 0,95kWh/L de concentrat  

 

 

 

Ref: Hubbe (2018) https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-illustrating-the-
phase-behavior-of-mixtures-of-sodium-sulfate-and_fig1_328075584 
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Proiectul ZEROBRINE: studiul de caz IQE 
Concluzii 

Reducerea consumului de apă: s-a estimat că IQE va reduce 

cantitatea de apă folosită cu 1.000.000 m3 în fiecare an. 

Zero lichid deversat: eliminarea deversării apei sărate prin 

transformarea acesteia în apă și sare.  

Reducerea costurilor și impactului asupra mediului asociat cu 

gestionarea apei uzate sărate.  

Creșterea folosirii resurselor în industria siliciului. 

Na2SO4 recuperat prezintă o paletă largă de aplicații: poate fi 

inclus în portofoliul produselor IQE. 

Momentan se explorează posibilitatea de a construi o uzină la 

scară mare.  
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Proiectul DEMOWARE: Studiul de caz Tarragona  

Regiunea Tarragona 

Transfer: 3,0 m3/s (94 hm3/an) 

Utilizare: 63% Urban, 37% Industrial 

Petrochimie: 25% din producția chimică din Spania / 41,000 locuri de 

muncă 

Turism: regiune care aduce 18% din PIB/ 18,000 locuri de muncă 

Apa este transportată prin 70 km de conductă în incinta AITASA 

Consum anual (Hm3) 

 
 

Ref: Consorci d’Aigües de Tarragona  
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Proiectul DEMOWARE: Studiul de caz Tarragona 
Complexul petrochimic  

 

 

 

 

 

Mai mult de 100 de companii chimice de toate mărimile. Companii de 

producție și servicii. 

Port ultra performant pentru transport mărfuri. Port de primă clasă pentru 

industria chimică, asigurând importul materiei prime și stocurilor 

competitive și exportul produselor finite. Unități logistice eficiente.  

Infrastructură și servicii grupate 

Două uzine cu cicluri de producție combinate totalizează 820MW energie 

electrică pentru electricitate, abur, azot, hidrogen, aer comprimat și 

apă demineralizată pentru alimentarea companiilor din cluster. 

Operator apă: Aitasa 

Conductă combinată scufundată de deversare canalizare. 

Infrastructura de conducte de transport și schimb de materiale care 

conectează toate locațiile și companiile între ele, împreună cu portul 

Tarragona. 

Trei stații de pompieri  
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Proiect DEMOWARE: Studiul de caz 

Tarragona Introducere 

 

 

 

 

 

Consum: 35 hm3/an (20% Apă Industrială Totală) 

2012: Construirea unei stații de epurare  

Promovare de către autoritățile naționale și locale  

Capacitate: 6,8 hm3/an -> 31 hm3/an (75% Consum 

Total) 

Operată de către uzina locală de apă industrială  

 

 

Ref: Veolia. http://www.veoliawatertechnologies.es/vwst-iberica/ressources/files/1/7453,ERA-Camp-de-Tarragona.pdf 

Râul Ebru 

Câmpia  
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a 
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SEAU 
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Complex  
petrochimic 

Stație de epurare avansată 



11 

Proiectul DEMOWARE:Studiul de caz Tarragona 
Provocări  

 

 

 

 

 

DEMOWARE: Inovație demonstrație pentru un sector al 

apei reutilizate competitiv și inovator (FP7) 

 

Provocări: folosirea apei uzate tratate pentru răcirea 

turnurilor: coroziune, contaminare și vulnerabilitate  

 

Apă uzată  
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Proiectul DEMOWARE:Studiul de caz Tarragona 
Rezultate 

Evoluție: 1,2 -> 4,7 hm3/an - utilizată 

Utilizare: Răcirea turnurilor și boilerelor 

Rezultate:  

 Calitate mai bună a apei  

 Operare stabilă: fără contaminare, fără 

coroziune 

 Cicluri mai mari de concentrare  

 Reducerea deversării (49%) 
                      Apa refolosită – Debit (m3/h) și Procent (%)                          
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Proiectul REWATCH   
Introducere 

Producere de aburi (8%) 

Răcire turnuri (92%) 

Effluent de proces (10%)  
(apa in contact cu produsele 
petrochimice) 

Efluent curățat (16%) 
(apa din șanțurile de colectare, apa de 
spălare și apa pluvială )  

Efluent intermediar (74%)  
(apa de răcire a turnurilor, apa de răcire a 
echipamentelor) 

Cererea de apă Efluenți apă uzată 

Instalație de 

cracare a etilenei 

Consum anual: 4.7 hm3/an        Producție anuală de apă uzată: 1.7 hm3/y hm3/an 
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Proiectul REWATCH   
Introducere 

ACTIFLO®  
coagulare- 
floculare 

Strat de mișcare 

Reactor biofilm 
(AnoxKaldnes® 

purtători Z) 

DOWTM  
Ultrafiltrare 

FILMTECTM 

Osmoză inversă 

DOWEXTM  

Rășini de 
ionizare  

Ape uzate de la uzine petrochimice 

(1.700-1.750 hm3/an) 

 

 Toxice 

 Recalcitrante 

 Salinitate mare 
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Proiectul REWATCH   
Introducere 

Procentele dorite pentru degradarea CCO (>50%) au 

fost deja atinse în timpul perioadei de început (0-

45d). 

Procentele de degradare organică au fost menținute la 

80-90% in stările staționare🡪 doar 10-20% din materia 

organică a fost refractară la tratarea MBBR. 

Maximul de CCO pe care sistemul l-a putut degrada a 

fost 4.96 ± 0.01 kg CCO/(m³ d) at 23 ± 2°C. 

Compuși recalcitranți (hidrocarburi aromatice, PAHs, 

PCBs, TPHs…) înlăturați >90%. 

Concentrațiile MS (materii în suspensie) în efluent la 

concentrații mai mici decât CAS convențional. 

Înlăturarea sCOD acumulat în fiecare reactor R1 (■) și R1+R2 
(□) și înlăturarea DOC acumulat în fiecare reactor R1 (▲) și 
R1+R2 (∆) al sistemului MBBR.  
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Proiectul REWATCH  
Introducere 

Noile membrane de ultrafiltrare (UF) au demonstrat că 

sunt sustenabile și stabile cu o permeabilitate de peste 

45% și până la 40% mai puțină presiune trans-membrane 

prin comparație cu fibrele standard.   

Noile membrane RO permit scăderea frecvenței 

curățărilor prin prezentarea unei presiuni inițiale 

diferențiate mai scăzute și a unei evoluții mai încete a 

acestui parametru în timp.  

Ce urmează -> Eliberarea mai multor resurse de 

apă dulce. 
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Proiectul DEMOWARE:Studiul de caz  Tarragona 
Ce urmează? 

Apa uzată 

industrială 

pre-tratată  

SEAP ind. (2022) 
(DAF+MBR+GAC) 

Complexul petrochimic 

Tarragona 

Actuala SEAP 
(pretratare + MF+ filtrare cu 

nisip + RO) 

Ape uzate orășenești 

tratate 

Apă sărată 

Construcția unei stații de epurare industriale centralizate 

Debit: 12 hm3/an 

25 M€ 

Perioada de construcție Iunie 2021 -> 2023 

Adaptare la legislația europeană (BREF CWW și REF)1 

 

Marea Mediterană 

Râul Ebru 

Tarragon
a 
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Proiectul cel mai avansat 
Studiul de caz Tarragona 

Apă uzată 

industrială pre-

tratată 

SEAP ind. (2022) 
(DAF+MBR+GAC) 

Sistem de recuperare a 
apei cu nZLD 

 (RO + MD avansat) 

Apa 

recuperată 

Complexul petrochimic 

Tarragona 

SEAR actuală  
(pretratare + MF+ filtrare cu 

nisip + RO) 

Ape uzate orășenești 

epurate 

Apa sărată 

Sisteme nZLD 

Îndepărtarea 
amoniului cu cost 

minim   
(zeoliți) 

Râul Ebru 

Tarragon
a 

Valorizarea resurselor în circuitul industrial al apei: apa, 

energia și materialele   
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Mulțumesc! 
xavier.martinez@eurecat.or
g 


