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Introducció 

Presentació del projecte 

Aquest projecte està focalitzat en la creació d’una dessaladora solar, que permet 

eliminar la sal de l’aigua i, gràcies a que és solar, no es produeix cap tipus de 

contaminació. 

 

Marc teòric 

Dessalinització 

Definició d’un procés de dessalinització 

La dessalinització és un procés que té com a objectiu eliminar la sal de 

l’aigua, ja sigui del mar o soluble. S’utilitza per transformar l’aigua en una 

substància que sigui de consum potable. 

 

Fig. 1: Funcionament de la dessalinització per 

mètode d’osmosi i osmosi inversa 

 



Dessaladora solar 

La proposta d’aquest projecte consisteix en un nou disseny de dessaladora que 

funcioni a partir d’energia solar. Es tracta d’un vidre que fa com a teulada, 

suportada per una base de fusta que dessalinitza l’aigua amb sal (junt amb altres 

molècules) en el que es posa l’aigua i, mitjançant l’evaporació, un canvi d’estat que 

permet passar un líquid a gas sense arribar a un punt d’ebullició. Com l’aigua 

s’evapora i la sal en estat sòlid no ho fa, l’aigua en estat gas puja fins al sostre de 

vidre i realitza un recorregut diagonal que, passant per un tub, acaba sortint l’aigua 

potable per dues sortides. El punt dèbil d’aquest mètode és que el procés és molt 

lent, ja que la energia del sol, tot i ser il·limitada, és poca quantitat la que emet. 

Objectius 

El nostre principal objectiu per al projecte és afegir-hi una sèrie de millores que 

facin el disseny molt més eficaç i veloç. Unes propostes serien recobrir les 

parets interior de la dessaladora amb vidre, o aplica-li una paràbola per a millor 

escalfament d’aigua i concentració solar, respectivament. 

Conclusions 

Les conclusions d’aquest projecte; sobre les 

dessaladores solars: Són efectives i saludables per 

al medi ambient. 

Són econòmiques i senzilles, tant de crear com de utilitzar. 

Poden ajudar a molts problemes mediambientals com la d'osmosi inversa, però 

aquesta emet emissions de Co2, no com la solar, que es basa en un 100% en 

l’energia solar. 

Respecte als objectius principals: 

S’ha portat a terme un sistema de dessalinització ecològic 

innovador. La dessaladora ha funcionat amb èxit. 

S’ha aconseguit que siguin econòmiques i senzilles d’utilitzar. 

Amb la presentació del projecte, serà possible conscienciar a la gent dels 

problemes que té aquesta societat. 
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