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RESUM. El treball presenta els resultats de l’avaluació de dues noves tècniques en el 
tractament de les aigües de piscina. Una d’elles es basa en l’aplicació d’ozó per a desinfectar 
l’aigua, que redueix considerablement la quantitat d’hipoclorit sòdic utilitzada en les piscines 
convencionals i conseqüentment aporta diversos beneficis. La segona tècnica estudiada es 
basa en la utilització de diòxid de carboni per a regular el pH, a diferència del típic àcid 
clorhídric que s’aplica en la majoria de piscines. L’estudi s’ha centrat en les piscines del Servei 
d’Activitat Física de la UAB i s’ha dividit en tres etapes, definides per l’aplicació de diferents 
tractaments químics. La utilització d’ozó enfront de l’hipoclorit sòdic ha revelat la variació 
d’alguns paràmetres de control de qualitat de l’aigua com la concentració d’oxigen dissolt o de 
subproductes de la desinfecció. L’addició de diòxid de carboni enfront de l’àcid clorhídric ha 
resultat molt efectiva, en tant que s’han desenvolupat propostes per a optimitzar el sistema i 
minimitzar el seu consum, fins ara excessiu. Tant una com l’altre, aquestes dues tècniques són 
una nova proposta que, si bé encara no han estat suficient diversificades i estudiades en el 
nostre país, sembla que redueixen els impactes ambientals, disminueixen el risc dels 
problemes de salut i augmenten la confortabilitat i seguretat dels usuaris i treballadors de les 
piscines. 
 
 
RESUMEN. El trabajo presenta los resultados de la evaluación de dos nuevas técnicas en el 
tratamiento de las aguas de piscina. Una de ellas se basa en la aplicación de ozono para 
desinfectar el agua, que reduce considerablemente la cantidad de hipoclorito sódico utilizada 
en las piscinas convencionales y consecuentemente aporta diversos beneficios. La segunda 
técnica estudiada se basa en la utilización de dióxido de carbono para regular el pH, a 
diferencia del típico ácido clorhídrico que se aplica en la mayoría de piscinas. El estudio se ha 
centrado en las piscinas del Servei d’Activitat Física de la UAB y se ha dividido en tres etapas, 
definidas por la aplicación de diferentes tratamientos químicos. La utilización de ozono frente al 
hipoclorito sódico ha revelado la variación de algunos parámetros de control de calidad del 
agua como la concentración de oxígeno disuelto o de subproductos de la desinfección. La 
adición de dióxido de carbono frente al ácido clorhídrico ha resultado muy efectiva, en tanto 
que se han desarrollado propuestas para optimizar el sistema y minimizar su consumo, hasta 
ahora excesivo. Tanto una como la otra, estas dos técnicas son una nueva propuesta que, si 
bien aún no han sido suficientemente diversificadas y estudiadas en nuestro país, parece que 
reducen los impactos ambientales, disminuyen el riesgo de los problemas de salud y aumentan 
la confortabilidad y seguridad de los usuarios y trabajadores de las piscinas. 
 
 
ABSTRACT. This project presents the results of two new techniques in the treatment of the 
water of swimming pools. One of them is based on the ozone application for water disinfection 
that considerably reduces the amount of sodium hypochlorite need in conventional swimming 
pools and then giving great benefits. The second technique is based on the use of carbon 
dioxide to regulate pH, instead of the typical clorhydric acid that is widely applied. The study has 
been located in the “Servei d’Activitat Física” of UAB and is divided in three stages, each with its 
particular treatment. The ozone use has shown the variation of some quality control parameters 
of the water, such as dissolute oxygen concentration or some disinfection by-products. The 
carbon dioxide addition has been found highly effective, some proposals have been developed 
to optimize the system and minimize its consume. Both techniques become a new proposals to 
reduce environmental impacts, decreasing health problems and increasing comfort and safety 
of swimming pool users and maintenance people. 
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INTRODUCCIÓ 
 

Les aigües de piscina requereixen 
unes condicions físico-químiques i 
biològiques adequades per a garantitzar la 
salut i confortabilitat dels usuaris i 
treballadors, així com per a minimitzar els 
impactes al medi ambient. Actualment i des 
de fa més d’un segle la cloració és el 
mètode de desinfecció més utilitzat per a 
tractar aquestes aigües junt amb les de 
consum, un mètode que no sembla ser el 
més adequat en haver-se observat i 
estudiat les problemàtiques que genera. És 
per això, que s’estan aplicant noves formes 
de desinfecció com ara la tècnica de 
l’ozonització. 

Les instal·lacions del Servei 
d’Activitat Física (SAF) de la UAB utilitzen 
des del 2002 la tècnica basada en l’ozó en 
el tractament de l’aigua de les seves 
piscines. Una altre innovació ha estat la 
utilització de diòxid de carboni (CO2) com a 
regulador del pH, en substitució del 
tradicional àcid clorhídric (HCl, salfumant). 
L’estudi d’aquestes dues tècniques és un 
dels principals objectius d’aquest projecte. 

S’introdueixen les avantatges i 
desavantatges que sembla presentar 
l’ozonització envers la cloració i s’avalua la 
problemàtica que causa la desinfecció de 
l’aigua a nivell de salut, confortabilitat, 
manteniment i la problemàtica ambiental.  

L’estudi experimental portat a 
terme entre els mesos de març i juny de 
2006 es centra en les piscines del SAF, en 
el que es pretén determinar si existeixen 
variacions significatives de certs 
paràmetres de l’aigua en canviar la tècnica 
de desinfecció així com estudiar i optimitzar 
l’aplicació del CO2 com a regulador del pH.  
 
Tècniques de desinfecció 
 

La cloració és el mètode 
universalment més utilitzat per a depurar 
les aigües i es basa en la utilització del clor 
(Cl2) . El clor s’afegeix a l’aigua normalment 
en forma de sals d’hipoclorit i el més comú 
en piscines és utilitzar l’hipoclorit sòdic 
(NaClO). 

El clor és un bon oxidant i 
desinfectant, a més a més de ser bastant 
econòmic. En addicionar-lo a l’aigua es 
dissocia en les espècies desinfectants 
hipoclorit (ClO-) i àcid hipoclorós (HClO),  
essent la útlima la que presenta un major 
poder desinfectant. La presència d’una o 
l’altre variarà en funció del pH, on al pH 
habitual de les piscines (al voltant de 7) 

l’HClO és l’espècie majoritària. És 
important destacar que l’addició a l’aigua 
d’hipoclorit sòdic fa augmentar el pH degut 
l’increment d’ions OH- que té lloc, tal i com 
s’observa en el quadre 1. 

 

 
 

Quadre 1 
 
Per aquest motiu és necessari 

afegir un producte a l’aigua, junt amb el 
desinfectant, que faci la funció de reduir 
aquest augment de pH als valors establerts 
per la llei (pH = 7-7,8). La manera més 
habitual de baixar el pH de l’aigua de 
piscina és utilitzant àcid clorhídric (HCl), 
que en aigua es dissocia en ions H+ i Cl-. 
Els ions H+ neutralitzen els ions OH- 
formats per l’addició de NaClO formant 
aigua (H2O). 

És important esmentar que el pH 
d’una aigua ve marcat per l’equilibri del 
sistema de carbonats que s’observa en el 
quadre 2, el qual genera un efecte tampó 
que ajuda a mantenir el pH de l’aigua 
constant. Aquest equilibri es dóna gràcies 
al contacte constant de l’aigua de piscina 
amb l’aire (carregat de CO2). 

 

 
 

Quadre 2 
 
Una altre forma innovadora de 

regular el pH es basa en l’addició de CO2, a 
partir del qual es formarà àcid carbònic 
(àcid feble) i augmentaran els ions H3O

+, 
que neutralitzaran els ions OH-. L’únic 
inconvenient d’aquest sistema és que el 
pas de CO2 a H2CO3 és molt lent degut al 
canvi de configuracions moleculars que ha 
de donar-se. Per tant, en analitzar l’H2CO3, 
el que realment s’obté és una concentració 
hipotètica [H2CO3] *, on el 99 % és CO2 
aquós: 

 
La tècnica de la cloració però, 

genera uns efectes bastant negatius en 
diferents aspectes. En temes de salut, el 
més preocupant és la formació dels 
subproductes de desinfecció (DBP) clorats, 
resultants de la combinació del clor lliure 
(Cl2, HClO i ClO-) amb la matèria orgànica. 

           CO2 (gas)            CO2 (aq)             
   CO2 (aq)   +  H2O           H2CO3  
    H2CO3  +  H2O            HCO-

3  +  H3O
+ 

   HCO-
3  +  H2O             CO2-

3   +  H3O
+    

   NaClO  +  H2O             ClO-  +  Na+ 
       ClO-  +  H2O             HClO  +  OH- 

[H2CO3] * = [H2CO3]  +  [CO2 (aq) ] 
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Molts d’aquests DBP tenen propietats 
tòxiques i carcinògenes essent el grup 
predominant i el més estudiat els 
trihalometans (THM).  

 La gran volatilitat d’aquests DBP fa 
que es trobin en altes concentracions en 
els ambients de piscines cobertes, fent que 
la via d’exposició als DBP es pugui donar 
tant per ingestió com per absorció dèrmica 
o per inhalació. La formació de cloramines 
o clor combinat durant el procés de cloració 
afecta a la confortabilitat dels usuaris, ja 
que són les principals causants del mal olor 
de les piscines i de la irritació dels ulls. Els 
materials de la instal·lació també poden 
veure’s afectats, cal recordar que el clor és 
un element corrosiu.  

Pel que fa a la problemàtica 
ambiental, tots el compostos halogenats 
volàtils arribaran a les capes altes de 
l’atmosfera, on actuaran com a 
catalitzadors contribuint en la destrucció de 
la capa d’ozó. Els compostos que arribin al 
medi fluvial també constituiran un problema 
ja que la dissociació en ions clorurs pot 
causar problemes de salinització als rius.  

Un altre aspecte molt important té 
que veure amb la seguretat dels usuaris i 
treballadors, ja que una combinació 
accidental d’hipoclorit sòdic i àcid clorhídric 
genera núvols de gas tòxic Cl2. 

 
L’ozonització, l’altre tècnica de 

desinfecció estudiada i que pot servir com 
alternativa a la cloració, es basa en la 
utilització de l’ozó (O3) per a desinfectar 
l’aigua. L’ozó és un agent altament oxidant i 
desinfectant el qual, a part d’oxidar el 
compostos orgànics i inorgànics i eliminar 
els bacteris, inhibeix els virus. També 
elimina el color, l’olor i el sabor de l’aigua. 
La principal limitació que presenta és que 
no té efecte residual i si s’utilitzés com a 
únic desinfectant no es garantiria la 
desinfecció dins el vas de piscina. Així 
doncs, és necessari aplicar-hi un 
desinfectant complementari d’efecte 
residual com el clor o el brom. A més a 
més, la legislació marca un valor de 0 mg/l 
dins el vas de piscina donat el seu caràcter 
tòxic.  

Una de les avantatges que 
presenta l’ozó respecte la cloració són 
l’elevat poder oxidant i desinfectant, molt 
major que els del clor. Amb l’ozó semblen 
eliminar-se els problemes de picor d’ulls i el 
típic olor de piscina, augmentant així la 
confortabilitat dels usuaris. El principal 
avantatge esdevé en que no es formen els 
DBP clorats i s’eliminen molts dels seus 

precursors. Tot i que l’ozó genera altres 
DBP resulten ser molt més inerts, a 
excepció de la formació de bromats, que 
poden aparèixer en el cas de presència de 
ions bromurs en l’aigua.  

Amb la utilització d’ozó els 
impactes ambientals es veuen molt reduïts 
en disminuir l’aportació de clor a l’aigua de 
piscina i conseqüentment al medi ambient. 

 
El principi de tractament de l’aigua 

d’una instal·lació convencional comença 
amb el tractament físic, en el qual l’aigua 
del vas de piscina passa pels prefiltres i 
posteriorment pels filtres (normalment filtres 
de sorra de sílex). Posteriorment se li aplica 
el tractament químic, basat en l’addició del 
desinfectant i reductor de pH necessaris, 
normalment NaClO i HCl respectivament. 
Les concentracions addicionades 
d’aquestes espècies aniran en funció del 
que marquin unes sondes de pH i clor 
situades abans del filtratge. Un cop 
addicionades les quantitats corresponents 
l’aigua és conduïda altre cop al vas de 
piscina. 

La ozonització però, exigeix una 
sèrie d’etapes que s’intercalen entre els 
filtres i els dosificadors de desinfectant 
residual i de pH (veure Fig.1). Els elements 
més importants incorporats a la instal·lació 
convencional són;  el generador d’ozó; les 
torres de contacte aigua-ozó (on s’injecta 
l’ozó a l’aigua i s’inicia la desinfecció); i els 
tancs de destrucció de l’ozó que hagi pogut 
quedar en l’aigua, normalment tancs de 
carbó actiu. Un cop l’aigua ha passat per 
aquestes fases se li apliquen el 
desinfectant residual i el reductor de pH i es 
retorna al vas de piscina. 
 

CAS D’ESTUDI: PISCINES DEL SERVEI 
D’ACTIVITAT FÍSICA DE LA UAB 
  

Les dues piscines del Servei 
d’Activitat Física (SAF) de la UAB 
utilitzaven, des de 1990, el sistema 
convencional de depuració de l’aigua amb 
l’NaClO com a desinfectant i l’HCl com a 
reductor de pH. Des del 2002 però, 
compten amb dues noves tècniques: 
l’ozonització i el CO2 com a reductor de pH.  
 La recirculació de l’aigua de les 
piscines es fa en aproximadament 4 hores 
tractant-se de la piscina gran i d’unes 2 
hores per a la petita. El percentatge de 
renovació d’aigua diari és d’un 1-2% en la 
piscina gran i d’un 5% la petita. 

El sistema d’ozonització, amb que 
es tracta el 100 % de l’aigua recirculada, va 
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ser intercalat entre els filtres i l’entrada de 
l’aigua al vas de piscina. El desinfectant 
residual emprat continua sent l’NaClO.  

Pel que fa a l’augment de pH 
causat per l’addició de NaClO s’utilitza el 
CO2, el que genera una sèrie d’importants 
beneficis en comparació amb l’HCl. El més 
destacat és l’eliminació per complet del risc 
de produir-se gas clor en combinar-se 
accidentalment l’NaClO i l’HCl, augmentant  

 
 

 
 
Fig. 1. Esquema d’una instal·lació de tractament de 
l’aigua amb ozonització. En vermell, la intercal·lació 
del sistema d’ozonització en la instal·lació 
convencional.  

 
considerablement la seguretat d’usuaris i 
treballadors. A més a més, el fet d’utilitzar 
CO2 i que sigui d’origen atmosfèric, 
contribueix en la fixació del CO2, un dels 
objectius del Protocol de Kioto.  
 
El problema del sobreconsum de CO2  

 
Fins ara, el consum que se n’ha fet 

d’aquest producte a les instal·lacions del 
SAF es considera excessiu ja que, segons 

els càlculs realitzats, hauria de consumir-se 
uns 4 o 5 kg diaris i actualment se’n 
consumeixen uns 17 kg entre ambdues 
piscines. És necessari doncs, saber quina 
concentració de les espècies del sistema 
de carbonats hi ha presents a l’aigua de 
piscina que ens permeti veure en quina 
forma es troba tot el CO2 addicionat o si 
s’està alliberant molta quantitat a l’aire, ja 
que el CO2 és molt volàtil. 

La quantitat que s’afegeix de CO2 a 
l’aigua es fa en funció del pH que marca la 
sonda, la qual té fixada la consigna de pH a 
7,2, a partir del qual deixa de dispensar-ne. 

Per tant, sembla ser que per a tenir 
un bon rendiment no és suficient controlar 
el pH de l’aigua. Aquest estudi pretén 
conèixer les espècies de HCO-

3 i H2CO3 

que normalment hi ha presents al pH 
habitual de la piscina, tant quan s’utilitza 
HCl com CO2. Així mateix, ha de controlar-
se si el valor de pH que marca la sonda es 
correspon amb el pH que hauria de tenir la 
piscina donades les concentracions de 
HCO-

3 i H2CO3 que es trobin a l’aigua. 
 
Objectius de l’estudi 
 
• Esbrinar si existeixen diferències 

significatives dels paràmetres de 
control analitzats (pH, temperatura, 
oxigen dissolt, clor, conductivitat, 
potencial redox, àcid carbònic i 
bicarbonat) en funció del tractament 
químic utilitzat. 

 
• Analitzar el grau d’efectivitat de 

l’ozonització en quant a subproductes 
de desinfecció clorats. 

 
• Optimitzar la quantitat de CO2  que es 

dispensa a l’aigua per a reduir el pH 
causat per l’hipoclorit sòdic. 

 

Metodologia  
 

L’estudi s’ha realitzat entre el març 
i el juny del 2006. Aquest període s’ha 
dividit en tres fases en funció del 
desinfectant i reductor de pH utilitzats: 
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Paràmetre Instrumentació utilitzada 

Oxigen dissolt Oxímetre portàtil 

Conductivitat Conductímetre portàtil 

Clor (lliure i combinat) Fotòmetre portàtil 

Àcid carbònic/bicarbonat Valorador automàtic 

Potencial redox Valorador automàtic 

pH Valorador automàtic 

Trihalometans Servei Anàlisi Química UAB 
 

Taula 2. Paràmetres analitzats i instruments utilitzats per a la 
seva determinació 

 
 
Les anàlisis s’han dut a terme de 

dilluns a divendres entre les 16h i les 18h de 
la tarda en el laboratori situat dins el SAF. En 
la següent taula es mostren els paràmetres 
que han estat determinats i l’instrument 
analític utilitzat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totes les mostres s’han pres 

directament del vas de piscina, sempre de 
la superfície i en el mateix punt. 
Seguidament s’ha analitzat al laboratori, a 
tan sols uns metres de les piscines. 

Cal afegir que, diàriament i 
paral·lelament a les determinacions 
analítiques realitzades, s’ha anotat els 
valors de pH i clor lliure que marquen les 
sondes tant de la piscina gran com de la 
petita. 
 
Resultats i discussió 
 
Paràmetres ambientals 

 
En la taula 3 poden observar-se les 

mitjanes de tots els paràmetres ambientals 
analitzats en funció del període de 
tractament químic aplicat.  

En quant als valors de temperatura 
obtinguts, ambdues es situen entre el rang 
exigit per la llei, entre 24ºC i 30ºC. També 
s’ha observat com en la piscina petita la 
temperatura és quasi sempre més elevada, 
de l’ordre d’ 1-2 ºC superior, fet justificable 

pel tipus d’usuari que l’utilitza (sobretot 
nens) i activitats que s’hi realitzen. Com és 
d’esperar, entre períodes no s’observen 
quasi diferències i si n’hi ha no 
s’atribueixen al tipus de producte utilitzat. 

Pel que fa a l’oxigen dissolt els 
valors sempre s’han situat al voltant de 4 i 5 
mg/l, tant en la piscina gran com en la 
petita. S’observa un fet significatiu en 
augmentar, durant el període d’ozonització, 
la concentració d’oxigen dissolt en la 
piscina petita. Aquest fet s’atribueix a 
l’efecte d’oxigenació que causa l’ozó, 
aspecte positiu ja que la concentració 
d’oxigen present en una aigua sempre ha 
estat indicadora de qualitat. El fet de no 
observar-ho en la piscina gran es deu 
probablement al seu gran volum d’aigua, en 
que costa més que es produeixin els canvis 
i el que fa pensar que si s’allargués el 
temps d’ozonització s’apreciaria també un 
augment d’aquest paràmetre. 

En quant als valors de 
conductivitat, situats al voltant de 1 i 2,5  
mS/cm en tots els períodes, també 
s’observa un fet significatiu. En l’úlitm 
període, en que el reductor de pH passa a 
ser l’HCl s’observa una tendència a 
l’augment de la conductivitat, el que 
s’atribueix a la gran presència de ions Cl- 

en que es dissocia l’HCl. Durant els dos 
primers períodes, la utilització de CO2 
genera H2CO3, forma no iònica, i HCO3

-, 
espècie molt poc conductora de 
l’electricitat. També s’ha trobat que la 
conductivitat de la piscina gran sempre ha 
estat superior a la de la petita, fet 
justificable per la major renovació que 
presenta la darrera en comparació amb la 
piscina gran.   

Els valors de potencial redox i clor 
són els que han resultat més variables al 
llarg de tot l’estudi, no observant-se cap 
tendència en funció del desinfectant i 
reductor de pH aplicats.  

Si bé s’esperava que el clor 
combinat disminuís en tot el període 
d’ozonització, només s’ha produït  una 
disminució significativa en les primeres 
hores de la posada en marxa de l’ozó, 
informació que ha estat facilitada pel SAF. 
 Aquesta inestabilitat dels valors, 
que tot i així es troben dins els valors 
establerts per la normativa s’atribueix a que 
els dos paràmetres són grans dependents 
de l’ocupació que rep la piscina.  

Així doncs, en funció del dia, 
l’activitat i agitació de les piscines ha estat 
diferent, fent que es produís una menor o  

 

 Període 1 Període 2 Període 3 

Dates 27 març-  
5 abril 

26 abril - 
18 maig 

19 maig- 
16 juny 

Desinfectant 
Hipoclorit 

sòdic 
(NaClO) 

Ozó (O3) 
Hipoclorit 

sòdic 
(NaClO) 

Reductor pH 
Diòxid de 
carboni 
(CO2) 

Diòxid de 
carboni 
(CO2) 

Àcid 
clorhídric 

(HCl) 
 

Taula 1. Períodes de realització de les anàlisis i productes 
utilitzats en la depuració de l’aigua de les piscines 
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 Piscina Període 1 Període 2 Període 3 

Gran 4,6 4,6 4,7 Oxigen dissolt 
(mg/l) Petita 4,5 5,1 4,1 

Gran 2,21 2,01 2,15 Conductivitat 
(mS/cm) Petita 1,18 0,98 1,35 

Gran 27,92 27,88 27,98 Temperatura (ºC) 
Petita 28,79 28,68 28,83 
Gran 459,90 435,70 461,40 Potencial redox 

(mV) Petita 478,00 482,60 459,10 
Gran 0,360 0,431 0,331 Clor lliure (ppm) 
Petita 0,421 0,465 0,290 
Gran 0,366 0,297 0,298 Clor combinat 

(ppm) Petita 0,519 0,326 0,394 
 

Taula 3. Mitjanes obtingudes per a cada període i cada piscina dels paràmetres d’oxigen 
dissolt, conductivitat i temperatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

major evaporació dels compostos de clor i 
que poden justificar aquetes variacions. 
 
Subproductes de la desinfecció (DBP) 

 
Els DBP mesurats han estat el 

cloroform en aire i els següents THM en 
aigua: triclorometà, bromodiclorometà, 
dibromoclorometà i tribromometà. Tots han 
estat analitzats pel Servi d’Anàlisi Químic 
(SAQ) de la UAB que, tot i que no es 
disposa de les dades, sí han estat 
consultades. 

En aigua, només s’observa una 
baixada del nivell de THM entre l’aigua de 
xarxa i un cop tractada a la piscina. Això és 
principalment degut a l’evaporació dels 
THM a l’aire de l’ambient, que es produeix 
quan l’aigua entra a la piscina. No obstant, 
entre els tres tipus de desinfecció aplicats 
al llarg del període d’estudi no s’observen 
variacions. 

Pel que fa a l’anàlisi de cloroform 
de l’aire de la piscina només s’aprecia un 
augment del mateix en el tercer període, en 
que s’utilitza hipoclorit sòdic i àcid 
clorhídric. Per tant, això fa pensar que al 
ser els THM tant volàtils i a la temperatura 
a la que es troben les piscines, si han de 
formar-se més es trobaran a l’ambient de la 
piscina i no a l’aigua. En aquests moments 
s’està portant a terme un estudi al SAF per 
a corroborar aquesta hipòtesi que, ara per 
ara, sembla indicar que es confirma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El CO2 enfront l’HCl: Paràmetres H2CO3, 
HCO3

- i pH 
 
En la Fig.2 s’observa els valors 

obtinguts d’H2CO3 i HCO3
- de les dues 

piscines en forma de gràfica, on s’observa 
l’efecte més significatiu que ha tingut 
l’addició de CO2 a l’aigua. 

Els nivells d’H2CO3 i HCO3
- en 

utilitzar CO2 són molt més alts en 
comparació amb quan s’utilitza HCl, 
sobretot el nivell de HCO3

-, creant un medi 
molt tamponat. A partir de la majoria de 
CO2 addicionat es troba en forma de 
bicarbonat. Pot constatar-se també que els 
nivells d’aquestes espècies quan les 
piscines funcionen d’una forma 
convencional és de l’ordre dels valors que 
s’observen a partir del 12 de juny, que és 
on semblen estabilitzar-se. Així doncs, es 
pot establir que per a la piscina petita les 
concentracions són al voltant de 8 mg/l 
d’H2CO3  i 16 mg/l de HCO3

- i en la piscina 
gran d’uns 12 mg/l d’H2CO3 i 46 mg/l de 
HCO3

-. Aquest gran augment en les 
espècies d’H2CO3 i HCO3

- fa pensar que la 
quantitat de CO2 dispensada és 
efectivament excessiva, ja que, com es 
veurà més endavant, el pH que 
s’aconsegueix és igual de correcte i 
constant. 

A partir de la concentració de les 
espècies d’H2CO3 i HCO3

- obtingudes i 
mitjançant la fórmula de sota s’ha calculat 
el pH que hauria de trobar-se en les 
piscines. 
 

 
 
 
 
 

pH = pK1 + log [HCO3
-]/[H2CO3] 
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 Fig. 2. Evolució de les espècies d’àcid carbònic (H2CO3) i bicarbonat (HCO3
-) de 

les piscines durant els diferents tractaments químics aplicats a l’aigua, entre el 
dia 27 de març i el 16 de juny. 
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Fig. 3 Evolució del pH teòric de la piscina gran en comparació amb el que marca 
la sonda de pH durant els diferents tractaments químics aplicats a l’aigua, entre el 
dia 27 de març i el 16 de juny.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultats s’han comparat amb 

els valors de pH marcats per la sonda a la 
mateixa hora i s’observen en la Fig.3. 

Tant en la piscina gran com en la 
petita, els valors detectats per la sonda són  
superiors als que teòricament haurien de 
ser. No obstant, tots es troben dins el rang 
establert per la normativa (7-7,8). Això 
s’atribueix a que segurament quan l’aigua 
arriba a la sonda encara no ha 
transcorregut el temps necessari per a que 
tot el CO2 s’hagi transformat en H2CO3, 
detectant la sonda molt poc àcid i, per tant, 
alliberant una gran quantitat de CO2 per a 
compensar-ho. Potser si la consigna de pH 
no fos tant baixa es consumiria molt menys 
CO2, ja que a un pH més elevat li costaria 
molt menys arribar-hi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fet que els valors de pH teòric 

donin inferiors s’atribueix a que la mostra 
de la qual s’ha mesurat l’H2CO3 prové de la 
superfície de la piscina, on hi ha molt CO2 
aquós degut a que és molt volàtil i li costa 
molt passar a H2CO3. Per tant i com ja s’ha 
explicat, l’espècie d’H2CO3 que es mesura  
és una espècie hipotètica, on el CO2 
representa més del 99% de la concentració 
mesurada. No obstant, el pH teòric és el 
que més s’apropa a la realitat, ja que tot 
aquest CO2 mesurat acabaria convertint-se 
en H2CO3. Cal esmentar que el pH mesurat 
a nivell personal s’acosta molt més al pH 
teòric que al detectat per la sonda.  
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CONCLUSIONS i PROPOSTES DE 
FUTUR 
 

El sistema de tractament amb ozó 
ha permès la millora de la qualitat de  
l’aigua en el sentit de reduir la formació de 
DBP clorats en l’aire de piscina i augmentar  
la concentració d’oxigen, així com el CO2 
ha fet disminuir la conductivitat.   

Els aspectes beneficiosos per a la 
salut humana són importants de destacar 
en utilitzar aquestes tècniques ja que es 
produeix una disminució dels compostos de 
clor que arriben al vas de la piscina, el que 
està relacionat alhora amb un augment de 
la confortabilitat dels usuaris i amb una 
millora de la qualitat ambiental de l’entorn. 

Cal destacar que, independentment 
de la tècnica de desinfecció utilitzada, tots 
els valors dels paràmetres analitzats s’han 
trobat sempre al voltant del que exigeix la 
normativa actual.  

Concretament, la tècnica del CO2 

ha resultat perfectament eficient alhora de 
baixar el pH als valors desitjats i la seva 
implantació al SAF no ha suposat cap gran 
modificació de la instal·lació existent, 
convertint-se en un mètode tècnicament 
viable. A més a més, l’excés de consum 
detectat fins ara pot minimitzar-se amb una 
sèrie de propostes que es concreten més 
endavant.  

A partir dels resultats obtinguts pot 
concloure’s que les concentracions 
presents en una piscina convencional de 
dimensions similars a la piscina gran del 
SAF són al voltant de 12 mg/l d’H2CO3 i 46 
mg/l de HCO3

- i de  8 mg/l d’H2CO3  i 16 
mg/l  de HCO3

- per a una piscina de 
dimensions com la petita.  

És important remarcar que la 
variabilitat temporal o la dificultat que 
sorgeix en relacionar els paràmetres 
mesurats es troba justificada si es té en 
compte que hi ha una gran diversitat de 
factors que afecten a les piscines, factors 
com l’ocupació, la renovació de l’aigua i de 
l’aire, etc. que són difícils de controlar tots 
alhora. 

La conclusió final és que tan 
l’ozonització com la utilització de CO2 per a 
regular el pH es consideren perfectament 
viables alhora d’adaptar-les a una 
instal·lació convencional, com s’ha 
demostrat en les instal·lacions del SAF. Si 
bé el seu cost econòmic és difícil 
d’amortitzar, les avantatges que s’han 
identificat al llarg del projecte com 
l’augment de qualitat de l’aigua, l’augment 
de confortabilitat o la reducció dels 

impactes ambientals justifiquen la seva 
implantació. En especial, cal remarcar 
l’augment de seguretat aportada per la 
utilització de CO2 enfront de l’HCl en 
eliminar totalment el risc de produir-se 
núvols de gas tòxic clor. 
 
Propostes de futur 
 

Per a les instal·lacions del SAF i 
amb l’objectiu d’augmentar el seu 
rendiment es proposa un canvi en la 
consigna del pH, de 7,2 a 7,5, amb el que 
es pretén minimitzar el consum de CO2. 
Així mateix, es proposa la ubicació d’un 
reactor tancat entre l’addició de CO2 a 
l’aigua i l’entrada d’aquesta a la piscina, 
amb l’objectiu d’afavorir al màxim la reacció 
de formació de CO2 a H2CO3. 

Per a obtenir un control més 
exhaustiu del pH es proposa incorporar una 
altre sonda de pH ubicada després dels 
filtres. Així, s’aconseguiria una mesura de 
pH més realista en que ja hauria 
transcorregut suficient temps a formar-se 
més quantitat d’ H2CO3. 

En conjunt i per a la resta de 
piscines cobertes, es proposa la 
implantació d’aquests sistemes alternatius 
en que, tot i ser poder ser força costosos 
econòmicament, es guanya en qualitat en 
molts aspectes, el que es tradueix en una  
satisfacció de les persones usuàries de les 
piscines així com en una millora de caire 
mediambiental. 
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