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Introdución
Debido a escaseza de auga potable no mundo, deseñamos un dobre proxecto,
que pretende axudar a mellorar a escaseza de auga en zonas costeiras. Para
iso estúdamos a forma de conseguir auga para uso doméstico a partir de
auga do mar, un recurso bastante potente pouco aproveitado.
O proxecto consiste na obtención de auga para uso doméstico a partir de
auga mariña.
Trátase dunha experiencia na que coa enerxía procedente dunha placa solar
fotovoltaica, quentamos

auga mariña e polo proceso de destilación

conseguimos auga para uso doméstico.
Tamén presentamos outro modelo alternativo baseado na

evaporación e

extracción da auga a través dun extractor de humidade.
Con isto aportamos a noso graniño de area para axudar na busca de
solucións para este mundo que estamos a cambiar tan rapidamente.
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Hipótese

Para este proxecto, nos, utilizamos o método científico, que empeza coa
formulación dunha pregunta, fixémonos a seguinte pregunta: podemos obter
auga para uso doméstico a partir de auga mariña? Nos críamos que sí era
posible, entón nos dixemos que baseándonos na evaporación da auga, que ao
evaporar queda limpa de toda sustancia; podíamos realizar o proxecto.
Seguindo o método científico, o próximo que nos toca e buscar información e
coñecementos.

Primeiros pasos...busca de información
Para realizar o proxecto tivemos que afianzar algúns coñecementos previos,
o primeiro proxecto co que traballamos foi co da evaporación por medio da
enerxía solar

directa e baseámonos:

-Na evaporación de auga por medio da enerxía solar: é un tipo de
vaporización, e dicir o paso de estado liquido a gasoso, este fenómeno
prodúcese exclusivamente na superficie do líquido e aumenta ao elevarse a
temperatura. Cando diminúe a presión sobre o líquido a evaporación tamén
aumenta; a utilización da enerxía das partículas e igual que na ebulición. A
auga que evapora queda libre de impurezas.

Imaxes de: Libro Física y Química, ciencias da natureza 3º ESO ISBN:97884-8349-093-8 Editorial:Rodeira
Aquí utilizamos a enerxía solar directamente.
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Despois, seguimos cunha segunda parte, e coa previsión de aumentar
rendementos, visto que a primeira saíranos ben, para esta segunda parte,
utilizamos coñecementos de:
-Destilación: proceso que consiste en quentar un liquido ata que os seus
compoñentes máis volátiles, no noso caso a auga, ebullen, xa que ao estar en
disolución con NaCl e outros compoñentes, o punto ebulloscópico total da
disolución vese aumentado como explican as leis de Raoult ; entón a auga
pasa a fase de vapor e, a continuación, enfríase o vapor por medio dun
serpentín, para obter auga de uso doméstico en estado líquido por medio da
condensación.
O obxectivo principal da destilación é separar unha disolución de varios
compoñentes aproveitando os seus distintas puntos de ebulición, así
obtemos auga e deixamos os residuos e sal aparte.

Imaxe de:
www.alambiques.com/alambiques.htm

A destilación básase nos seguintes fundamentos:
-A ebulición: é un tipo de vaporización, e dicir o paso de estado
liquido a gasoso. Esta pódese conseguir aumentando a temperatura do
liquido ou ben diminuíndo a presión sobre el, nos baseámonos no
aumento da temperatura. A ebulición explicase así: ao transmitirlle
enerxía calorífica, cando toda a masa do líquido ten a temperatura
necesaria (punto de ebulición) ferve. Xa que ao darlle calor aumentou
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a velocidade de desprazamento das partículas e con a súa enerxía,
esta e suficiente para que as partículas venzan as forzas de cohesión
e se separen unhas doutras. A auga que ferve, queda libre de
impurezas.

Imaxes de: Libro Física y Química, ciencias da natureza 3º ESO ISBN:97884-8349-093-8 Editorial:Rodeira

-Na condensación por medio dun tubo refrixerador: a condensación é o
paso de estado gasoso a liquido. Pode conseguirse diminuíndo a
temperatura do gas ou ben aumentando a presión sobre el. A medida que
diminúe a enerxía das partículas gasosas, son capturadas polas forzas de
cohesión e pasan ao estado líquido.
Imaxe de: Libro Física y Química, ciencias
da natureza 3º ESO ISBN:978-84-8349093-8 Editorial:Rodeira

A parte da destilación utilizamos unha placa solar fotovoltaica:
-A placa solar funciona así: algúns dos fotóns, que proveñen da radiación
solar, impactan sobre a primeira superficie do panel, penetrando neste e
sendo absorbidos por materiais semicondutores, tales como o silicio ou o
arseniuro de galio. Os electróns, son golpeados polos fotóns (interaccionan)

6

liberándose dos átomos a os que estaban orixinalmente confinados. Isto
permítelles, posteriormente, circular a través do material e producir
electricidade. As cargas positivas complementarias que se crean nos átomos
que perden os electróns, (parecidas a burbullas de carga positiva)
denomínanse ocos e flúen no sentido oposto ao dos electróns, no panel solar
producindo a corrente. Así utilizamos a enerxía solar de forma indirecta
para producir enerxía calorífica
Imaxe de: es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar

-E tamén unhas resistencias:
as resistencias presentan unha resistencia ao pasar a
corrente eléctrica, producindo enerxía calorífica.

Imaxe de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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Funcionamento
A primeira alternativa consta de:
Unha zona de evaporación da auga, consistente en un plástico duro, forrado
na parte inferior por plástico negro para absorción da enerxía solar, na
parte superior está situado un cristal, con unha zona recolectora de auga na
súa parte baixa formada por una canaleta. Dentro do plástico sitúase un
extractor de humidade, que recolle a auga evaporada e lévaa cara un
recipiente recolector.
O extractor de humidade funciona da seguinte maneira:
Un extractor / ventilador fai pasar o fluxo de aire húmido a través dun
serpentín frío, isto causa que a humidade se condense en forma de auga e
caia cara a un depósito inferior. O aire pasa posteriormente por un segundo
serpentín onde gañará un pouco de temperatura para así fornecelo
lixeiramente morno así conseguiremos máis evaporización , xa que este aire
quente volve a zona de evaporación.
É moi importante asegurarse que se permita a boa circulación do aire no
extractor de vapor de auga.
Imaxe de: Libro Física
y Química, ciencias da
natureza

3º

ESO

ISBN:978-84-8349093-8
Editorial:Rodeira
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Este proxecto funciona así: a auga procedente do mar, quentase dentro do
recipiente de plástico, grazas a enerxía solar, e evapórase,; a que chega ao
cristal condénsase nel e cae polo cristal ata a canaleta grazas a inclinación
deste, da canaleta pasa ao recipiente recolector. A auga que non cae polo
cristal e recollida polo extractor de humidade e levada ao depósito.
A sal e as impurezas quedan no
recipiente de plástico,

que se

pode limpar dunha maneira fácil,
mediante

unha

especie

de

rastrillo, cunha superficie que
arrastra

e

restos e
depósito;

leva
as

consigo

os

sales cara un

quedando limpo o

recipiente .
Estas impurezas poden utilizarse despois para facer abonos, sales...
Antes de facer a maqueta definitiva, fíxose unha de proba, na que se foron
modificando os diferentes problemas:
Constaba dun recipiente plástico, cerrado hermeticamente cun cristal no
que condensaba a

auga. A auga situábase no fondo do recipiente e se

evaporaba. Una vez evaporada, condensábase no cristal e deslizábase por el
ata caer nunha canaleta recolectora; esta a conducía a un recipiente.
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Proba 1)
Con a maqueta démonos conta de que o fondo de papel de aluminio, non
funcionaba; así que o substituímos por plástico negro xa que este absorbe o
calor.

Proba 2)
O seguinte cambio foi modificar a colocación da canaleta; xa que como a
habíamos posto a auga no caía correctamente. Así que a modificamos.

Proba 3)
Como tiñamos problemas de refrixeración do cristal; abrimos unas abertura
polas partes laterais do recipiente, solucionando así este problema.

Pasada la época de probas e solucionados os pequenos problemas;
comezamos a montar a maqueta principal.

A segunda opción consta de :
Un alambique, cunhas resistencias eléctricas na parte inferior; estas
transmiten enerxía calorífica ao alambique. Estas resistencias están
conectadas a unha placa solar fotovoltaica, con esta placa conseguimos
obter enerxía eléctrica a partir de enerxía solar, producindo así a corrente
coas que alimentamos as resistencias.
Conectado a parte superior do Alambique sitúase o tubo refrixerante, con
forma de espiral para que a auga condénsese e caia cara un recipiente
recolector. O proxecto funciona así: a auga procedente do mar, ferve
dentro do Alambique grazas as resistencias alimentadas pola placa solar e
condénsase no tubo refrixerador caendo despois na recipiente recolector, a
sal e as impurezas quedan no alambique.
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Para a eliminación dos residuos do alambique: cada certo tempo se enche o
alambique de auga, e esta arrastra a sucidade e sal que había dentro; sendo
expulsado polo tubo refrixerador e expulsándoa ao recipiente recolector
previamente modificado, tamén hai a opción de colocarlle unha bandexa
recolectora.

As probas anteriores a construción fixéronse cun Erlenmeier de laboratorio
aplicando calor, os resultados foron moi bos. Nas seguintes probas os resultados
foron excepcionais e non foi necesario realizar cambios.

Construción da maqueta
Empezamos o montaxe da maqueta final:

Materiais utilizados:
 Cristal
 tableiro laminado
 recipiente de plástico
 canaleta de plástico
 2 recipientes circulares de plástico
 Tubo de plástico transparente
 Bomba para a subida de auga

11

 Plástico negro
 Extractor de auga
 Alambique
 Placa solar
 Resistencias
 Materiais de pegado: silicona, pegamento de acción rápida

Ferramentas utilizadas:
 Radial de pequeno tamaño
 Tixeiras
 Diamante para cristal
 Serra
 Pistola para silicona quente
 Taladro
 Caladora
 Material eléctrico…
Construción da maqueta:
1. Cortamos a madeira
2. Montaxe da estrutura da casa
3. Montaxe da zona de evaporación- condensación
-Cortar o plástico dándolle a inclinación necesaria para
que deslice a auga
-Pegar o plástico negro na base para a absorción do calor
-Cortado e colocación da canaleta con a debida
inclinación para que a auga chegue ao pozo.
-Colocación do tubo que leva a auga da bomba tanto o
recipiente como o Erlenmeier
-Colocación das resistencias e do Erlenmeier
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-Colocación de tubos de baixada de auga ao pozo
-Colocación do extractor de auga
-Colocación do cristal
-Colocación da placa solar e instalación
-Sellado
4. Montaxe do teito coa casa
5. Colocación da bomba no recipiente simulador do mar
6. Pintado e decorado total da maqueta
7. Probado da maqueta.

Resultados

Os resultados son:

Na 2ª experiencia: Encontrámonos con que se no alambique entran 500 ml
de auga salgada, no recipiente encontrámonos aprox. 325ml. Esta e a media
de varias probas.
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500
450
400
350
auga no
Erlenmeier

300
250

auga obtida

200
150
100
50
0
proxecto

caso real

Valores expresados en litros
Se levamos este caso a vida real e supoñemos que creamos un alambique de
capacidade maior e maior ebulición, podemos obter auga suficiente para
abastecer unha familia media ( 4 persoas).Este gráfico informa da
cantidade de auga obtida nun caso real comparada coa maqueta. 2.

comparativa por persoa de gasto e
obtención de auga

81,5
81
80,5

auga que se gasta
por persoa ao día

80

auga producida por
persoa

79,5
79
1
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.

Este gráfico, mostra a cantidade media que se gasta de auga por persoa
nestes momentos e a que se obtén co noso proxecto, tamén calculada por
persoa ( temos en conta que unha familia media son 4 persoas), polo que se
deduce facilmente, que o noso proxecto, realizado a unha escala real, da
abasto para a produción de auga para toda a unidade familiar.

Na 1ª experiencia obtense:
3.

comparativa resultados maqueta-caso
real
500
400

auga mariña
depositada no
recipiente

300

auga para uso
doméstico obtida

200
100
0
proxecto

caso real

Valores en litros.
Se ao introducir 500 ml no recipiente plástico obtemos 312ml, este
proxecto tamén pode ser rentable, adaptado medidas da casa, como a
superficie de evaporación sería maior, a rendemento tamén sería maior.
Esta é unha comparativa entre o resultado da maqueta e o caso na vida real.

4.
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comparativa por persoa de gasto e
obtención de auga

80
79,5

auga que se gasta
por persoa ao día

79

auga producida por
persoa

78,5
78
77,5
77
1

Valores en litros
Este gráfico, mostra a cantidade media que se gasta de auga por persoa
nestes momentos e a que se obtén co noso proxecto, tamén calculada por
persoa
( temos en conta que unha familia media son 4 persoas), polo
que se deduce facilmente, que o noso proxecto, realizado a unha escala
real,case daría abasto coa produción necesaria de auga, tendo que utilizar
moi pouca do exterior.

Conclusións
As conclusións que obtemos é que se pode conseguir auga para uso
doméstico a partir de auga mariña, nunca cantidade razoable para unha
familia. Isto da por finalizado, o noso proxecto, de intentar axudar o
problema da seguía, propoñendo unha solución dobre para zonas costeiras
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Toda a información foi obtida de:
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As imaxes, gráficos, esquemas... que non teñen pé de páxina son nosas.
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Experiencia persoal
Esta foi unha experiencia moi bonita, aínda que tivemos que traballar moito
mereceu a pena xa que quedamos contentas co traballo.
Este proxecto serviunos para aprender moitas cousas, das que non ser por
este proxecto seguramente no saberíamos.
Ademais esta experiencia serviunos para coñecer a xente nova, coñecernos
entre nós, xa que asistimos a diversas convencións de xoves con proxectos
coma nós.
Entra elas citamos a Galiciencia de Ourense e a Alborciencia do Alborada.
A nivel persoal as conclusións que sacamos deste proxecto son moi positivas
e alegrámonos de haber feito este proxecto.
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