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RESUM  

L’aigua és un element essencial en la vida dels éssers vius i dia a dia la 
disponibilitat d’aigua apte per al consum humà resulta més complicada. Aquest 
projecte es centra en un contaminant en particular de les aigües: els nitrats i la 
seva eliminació. S’ha dissenyat una instal·lació eliminadora de nitrats per a 
aigües de consum, de mides reduïdes i portàtil. Per això, primerament s’ha 
realitzat un estudi estadístic i geogràfic sobre la situació real a Catalunya enfront 
els nitrats, i tenint en compte els paràmetres establerts per la Llei, caracteritzar 
la instal·lació de tal manera que permeti maximitzar el número de possibles 
usuaris. Posteriorment, s’ha procedit al disseny exacte de la planta 
desnitrificadora. 

RESUMEN 

El agua es un elemento esencial en la vida de los seres vivos i día a día, la 
disponibilidad de agua apta para el consumo humano resulta más complicada. 
Este proyecto se centra en un contaminante en concreto: los nitratos i su 
eliminación. Se ha diseñado una instalación eliminadora de nitratos para las 
aguas de consumo, de tamaño reducida i portátil. Para ello, primeramente se ha 
realizado un estudio estadístico i geográfico sobre la situación real en Cataluña 
frente a los nitratos, i teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Ley, 
caracterizar la instalación de tal manera que permita maximizar el número de 
posibles usuarios. Posteriormente, se ha procedido al diseño exacto de la planta 
desnitrificadora. 

ABSTRACT  

The water is an essential element for living being and day by day, the availability 
of drinking water results more complicated. This project is based in one specific 
contaminant: nitrates and its elimination. It have been designed an installation 
to remove nitrates for drinking water, of small size and portable. For that, firstly 
it have been realized and statistics and geographic study about real situation in 
Catalonia versus nitrates, and taking into account de parameters established for 
Law, characterize de installation so that allow maximize de number of possible 
users. Later, it has been proceed to the exact design of the denitrification plant.   
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CAPÍTOL 1: OBJETIU I 
ABAST DEL PROJECTE 

1.1. Objectiu del projecte 

L’objectiu del projecte és la realització d’una instal·lació eliminadora de nitrats 
mitjançant processos biològics, que sigui de reduïdes dimensions i portàtil, 
permeten un fàcil transport mitjançant un vehicle de càrrega fins al punt 
d’utilització, sense necessitat de realització de muntatge.  

La instal·lació ha de ser capaç d’eliminar els nitrats per mètodes biològics 
d’aquelles aigües de consum que sobrepassen el llindar establert per la OMS, fins 
a assolir uns valors que no presentin perillositat per a la salut, ja sigui a curt o 
llarg termini.  

 

1.2. Abast del projecte 

La instal·lació està destinada al tractament d’aigües per al consum humà que no 
sobrepassen valors de concentració de nitrats de 62mg/L, representant el 50% 
dels cassos de contaminació per nitrats a Catalunya. És indiferent la procedència 
de l’aigua, subterrània o de la distribució, sent preferent el primer cas. 
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CAPÍTOL 2: 
INTRODUCCIÓ 

 

2.1. Generalitats sobre el nitrogen 

El nitrogen es el principal component de l’atmosfera (un 79% és nitrogen) i juga 
un paper molt important en el grans cicles bioquímics de la vida, doncs és un 
dels cicles en que es basa l’equilibri dinàmic de composició de la biosfera. 

El nitrogen presenta una química molt complexa, degut als diversos estats 
d’oxidació que pot prendre i pel fet que aquests canvis poden ser provocats per 
organismes. Els diversos estats d’oxidació del nitrogen es presenten a 
continuació: 

 

Taula  1. Estats d'oxidació del nitrogen 

-III 0 I II III IV V 

NH3 N2 N2O NO N2O3 NO2 N2O5 

 



 

 

 

2.1.1. Cicle del nitrogen

El nitrogen és un nutrient essencial per a la vida dels éssers vius, doncs és un 
element constitutiu de les p
utilitzar el nitrogen elemental de l’atmosfera per elaborar els aminoàcids i altres 
compostos nitrogenats, de manera que depenen del nitrogen existent en les sals 
minerals del sòl.  

El cicle del nitrogen cara
diferents compostos del nitrogen a la biosfera. Està format per cinc etapes, de 
les quals, únicament l’assimilació no és realitzada per bactèries.

 

 

La primera d’elles, la fixació
del nitrogen atmosfèric a les plantes, gràcies principalment a bactèries i 
cianobactèries presents en el sòl i en ambients aquàtics. Aquesta fixació 
consisteix la conversió de nitrogen gasós (N
mitjançant l’enzim nitrogenasa per a la seva descomposició. L’equació del procés 
és: 
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Cicle del nitrogen 

El nitrogen és un nutrient essencial per a la vida dels éssers vius, doncs és un 
element constitutiu de les proteïnes. La majoria d’aquests 
utilitzar el nitrogen elemental de l’atmosfera per elaborar els aminoàcids i altres 
compostos nitrogenats, de manera que depenen del nitrogen existent en les sals 

El cicle del nitrogen caracteritza tots els moviments i transformacions dels 
diferents compostos del nitrogen a la biosfera. Està format per cinc etapes, de 
les quals, únicament l’assimilació no és realitzada per bactèries.

Figura 1. Cicle del nitrogen 

fixació biològica del nitrogen, consisteix en la incorporació 
del nitrogen atmosfèric a les plantes, gràcies principalment a bactèries i 
cianobactèries presents en el sòl i en ambients aquàtics. Aquesta fixació 

ó de nitrogen gasós (N2) en amoníac (NH
mitjançant l’enzim nitrogenasa per a la seva descomposició. L’equació del procés 

Estudi de la desnitrificació biològica per a aigües de consum 

El nitrogen és un nutrient essencial per a la vida dels éssers vius, doncs és un 
 , però, no poden 

utilitzar el nitrogen elemental de l’atmosfera per elaborar els aminoàcids i altres 
compostos nitrogenats, de manera que depenen del nitrogen existent en les sals 

cteritza tots els moviments i transformacions dels 
diferents compostos del nitrogen a la biosfera. Està format per cinc etapes, de 
les quals, únicament l’assimilació no és realitzada per bactèries. 

 

biològica del nitrogen, consisteix en la incorporació 
del nitrogen atmosfèric a les plantes, gràcies principalment a bactèries i 
cianobactèries presents en el sòl i en ambients aquàtics. Aquesta fixació 

) en amoníac (NH3) o nitrats (NO-3), 
mitjançant l’enzim nitrogenasa per a la seva descomposició. L’equació del procés 
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N2 + 8H+ + 8e- + 16ATP       2NH3 + 2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi 

També cal tindre en compte el sistemes de fixació d’origen antròpic per mètodes 
industrials, on es produeix NH4

+ i NO3-, i per irradiació solar, on únicament es 
produeix NO3-. 

La nitrificació o mineralització consisteix en la transformació d’amoni a nitrats. 
A diferencia de l’amoni, els nitrats no són tòxics i poden acumular-se en els 
teixits. Aquesta fase és realitzada en dos pasos per dues bacteries diferents:  

 

1. Nitrosomonas Nitrococcus         4NH4
+ + 602   �  4NO2

- + 8H+ + 4H2O 

 

2. Nitrobacter     4NO2
- +   202    �   4NO3

- 

 

L’assimilació succeeix quan les plantes absorbeixen a través de les arrels nitrat 
o amoníac, elements formats en la fixació i la nitrificació. Després aquestes 
molècules són incorporades a les proteïnes i als àcids nucleics. Quan els animals 
consumeixen el teixits de les plantes, també assimilen el nitrogen i el 
converteixen en compostos animals. 

Quan els organismes produeixen residus que contenen nitrogen (urea, 
organismes morts, etc.), aquests són descomposts per bactèries presents al sòl i 
l’aigua, alliberant nitrogen i amoníac. Aquest procés es coneix com 
amonificació.   

La immobilització és el procés per el qual les formes inorgàniques del nitrogen 
són convertides a nitrogen orgànic, i per tant no assimilables pels éssers vius.  

La desnitrificació és la reducció dels nitrats a nitrogen gasós i amoni a 
amoníac, i és realitzat per bactèries desnitrificadores que retornen el nitrogen a 
l’atmosfera, és a dir, realitzen el procés invers a la fixació.  

En aquesta etapa hi ha una pèrdua de nitrogen a l’ecosistema, ja que aquest 
procés es produeix quan, per falta d’oxigen, alguns microorganismes es veuen 
obligats a utilitzar el nitrat com a font d’energia en la respiració.   

 

5CH2O + 4NO3
- + 4H+     �    2N2 + 5CO2 + 7H2O 
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2.2. Contaminació de les aigües per nitrats 

Els compostos de nitrogen es troben entre els principals contaminants de l’aigua i 
concretament els nitrats, constitueixen actualment la principal font de 
contaminació difusa. La contaminació difusa tendeix a adquirir cada cop major 
protagonisme en la degradació dels recursos hídrics, ja que quant major és el 
grau de depuració i limitació dels abocaments puntuals, major és el pes relatiu 
d’aquest tipus de contaminació. 

En el cas de les aigües superficials, la font de contaminació pot identificar-se 
fàcilment, sent controlable i la solució del problema relativament senzilla. En 
canvi, en el cas de les aigües subterrànies, malgrat trobar-se més protegides 
enfront la contaminació que les superficials degut a la capacitat purificadora del 
sòl, quan es produeix la seva contaminació aquesta és molt més complexa de 
detectar, tornant-se amb freqüència un procés irreversible degut a que la 
degradació de la qualitat de l’aigua s’adverteix després d’un cert temps, i quan la 
contaminació ja ha afectat àmplies zones de l’aqüífer. 

Un dels problemes mediambientals que comporta una elevada concentració de 
NH4+, NO2- i NO3- en les aigües és el fenomen de la eutrofització. El nitrogen es 
un nutrient limitant per als productors primaris (fitoplàncton, algues 
bentòniques, etc.), per tant un excés d’aquests compostos promou un 
desenvolupament i proliferació desmesurada de productors primaris. També té 
efectes sobre la demanda de oxigen. 

 

2.2.1. Principals compostos nitrogenats contaminants de les aigües. 

Les formes més importants i comuns del nitrogen a l’aigua i el seu corresponent 
estat d’oxidació són l’amoníac (NH3, -III), l’amoni (NH4+, -III), el nitrogen gas 
(N2, 0), el ió nitrit (NO2-, +III) i el ió nitrat (NO3-, +V). El nitrogen actua 
principalment amb les valències –III,+III i +V, depenent si el medi és oxidant o 
reductor i del tipus de organisme capaç de realitzar la transformació que hi hagi 
present.  

 

(a) Amoníac 

L’amoníac, com a ió amoni (NH4) o com a amoníac lliure(NH3), és el 
contaminant nitrogenat que es troba amb major freqüència, ja que a més de ser 
un producte natural de descomposició, és un producte industrial clau. Ambdós 
compostos es troben estretament relacionats a través de l’equilibri químic: 
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NH4+  +  OH-    �    NH3 + H2O 

Les seves concentracions relatives depenen bàsicament del pH i de la 
temperatura de l’aigua: a mesura que els valors de pH i de temperatura 
augmenten, la concentració de amoníac també augmenta, reduint-se la 
concentració del ió amoni. 

L’amoníac és tòxic per a la fauna aquàtica a concentracions en l’aigua d’unes 
quantes parts per milió. Per altra banda, aquest redueix la efectivitat de la 
cloració, degut a la formació de cloramines. 

La seva característica més indesitjable es el seu olor desagradable que es pot 
detectar nivells de tan sols 35mg/m3 d’aire.  

 

(b) Nitrogen oxidat: nitrats i nitrits 

Tant el ió nitrat (NO3-) i l’àcid nítric (HNO3), com el ió nitrit(NO2-)  i l’àcid nitrós 
(HNO2) es troben estretament relacionats a través de l’equilibri químic: 

 

NO3-  +  H+  �   HNO3 

NO2-  +  H+  �   HNO2 

 

Les seves concentracions relatives depenen bàsicament de la temperatura de 
l’aigua, a mesura que el valor del pH augmenta, la concentració de HNO3 i HNO2 
disminueix. 

Els nitrats originen un problema poc comú de contaminació, anomenat 
metahemoglobinèmia que es tracta en l’apartat 1.3, a més d’estimular 
l’eutrofització. Els nitrats presenten una menor toxicitat que el nitrit, però les 
altes concentracions en les aigües de consum en moltes zones,  fan que tingui 
una incidència major que els nitrits en la salut humana. 
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2.2.2. Fonts de contaminació de nitrats  

En general, l’aportació de nitrat derivat de l’aigua de la pluja en condicions 
naturals és inapreciable. Amb freqüència la contaminació per nitrats procedeix 
principalment de fons no puntuals o difuses, que es caracteritzen per una gran 
quantitat de punts d’entrada de la contaminació en el terreny i per la dificultat 
que suposa fer una localització precisa de les zones on es produeix l’entrada dels 
contaminants. 

Les fonts de contaminació per nitrats en sòls i aigües, encara que poden ser molt 
diverses, provenen principalment de les activitats agrícoles i ramaderes, i en 
determinades zones, de les activitats industrials.  

 

Taula  2. Principals fonts de contaminació per compostos nitrogenats. 

FONTS DE NITRATS 

Aportació de la pluja de formes nitrogenades 

Fenomen de la nitrificació 

Activitats agrícoles 

Fertilitzants inorgànics i orgànics. 

Ús excessiu de purins 

Herbicides i pesticides que contenen 
nitrats. 

Fertilització per fertirrigació. 

Activitats ramaderes Emmagatzematge d’estèrcols. 

Activitats industrials 
Abocament d’efluents. 

Aigües residuals. 

 

No obstant, també existeix una contaminació per nitrats del tipus puntual, on la 
font de contaminació és més fàcil d’identificar. Freqüentment s’associen a 
abocaments urbans o industrials. 

La quantitat de nitrats incorporada en les aigües subterrànies, així com la 
naturalesa i la distribució espacial i temporal, depèn bàsicament de dos factors:  

Les característiques endògenes de l’aqüífer. Poden afavorir, retardar o, fins i 
tot, impedir la arribada del contaminant a la massa d’aigua.  

Factors exògens. Són aquells que estan associats a les condicions 
climatològiques (pluviometria, humitat i temperatura) i a l’activitat 
humana potencialment contaminant. 
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Aquests factors, però molt especialment l’activitat humana, condicionaran la 
naturalesa, càrrega contaminant i la distribució espacial i temporal al terreny dels 
nitrats. 

 
 

2.3. Nitrats i la salut humana 

Des de fa temps, s’ha posat de manifest que el principal efecte perjudicial per la 
salut derivat de la ingestió de nitrats i nitrits és la metahemoglobinèmia, és a dir, 
un increment de la metahemoglobina a la sang, que és una hemoglobina 
modificada (oxidada) incapaç de fixar l’oxigen i que provoca limitacions del seu 
transport als teixits.  

Un altre efecte directe del consum de nitrats, actualment en estudi, és el possible 
desenvolupament de processos cancerígens en el tracte digestiu a causa de la 
formació de nitrosamines. 

Per altra banda, també es poden donar efectes indirectes: trastorns fisiològics 
(vòmits, gastroenteritis, pneumònia, dolors musculars, etc.) i síndromes 
d’intoxicació com a conseqüència de la ingesta d’aigua o aliments que continguin 
toxines algals.  

El grup poblacional que presenta més risc són els lactants alimentats 
exclusivament amb llet artificial. Entre la resta de població, les persones que 
podrien patir efectes adversos són aquelles que presenten alteracions que 
provoquen un augment de la formació de nitrits, que tenen una hemoglobina 
anòmala o que pateixen deficiències en el sistema enzimàtic encarregat de 
transformar la metahemoglobina en hemoglobina 

 

2.3.1. Base legal. Nivells de seguretat. 

Pel que respecta als efectes crònics, l’any 1995, el JECFA (FAO-OMS) va 
confirmar la ingesta diària admissible de nitrats (en adults) en 0-3,65 mg/kg de 
pes corporal i dia, i va establir la ingesta diària admissible de nitrits en 0-0,06 
mg/kg. 

Per a prevenir els efectes aguts de la metahemoglobinèmia en els neonats, al 
2004 la OMS va confirmar un valor màxim orientatiu de 50 mg/L de nitrats en 
l’aigua de consum. Pel que respecta als nitrits, va proposar un valor guia 
provisional de 3mg/L.  
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Donat que els nitrats i nitrits poden estar presents al mateix temps a l’aigua 
beguda, la OMS va indicar que la relació de les concentracions (en mg/L) ha de 
complir: 

[nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1 

En quant a la Directiva comunitària que regula la qualitat de les aigües 
destinades al consum humà, els valors màxims admesos son 50mg/L de nitrats i 
0,5 mg/L en l’aigua de la xarxa de distribució. 

Els municipis són els responsables d’assegurar que l’aigua subministrada als 
habitants del seu àmbit territorial sigui apta per al consum, de realitzar les 
mesures preventives pertinents i de posar en coneixement de la població 
situacions d’incompliment dels valors paramètrics fixats. Correspon a 
l’Administració autonòmica (Conselleria de Sanitat) establir els plans de vigilància 
mitjançant inspeccions periòdiques. 

 

2.4. Situació a Catalunya 

Les xarxes que subministren de forma constant aigua de consum públic amb 
continguts superiors a 50mg/L representen aproximadament un 6% de les 
xarxes censades pel Departament de Salut. Un 3% superen el valor paramètric 
de nitrats de forma variable o esporàdica. El conjunt d’aquestes xarxes 
abasteixen aproximadament al 1% de la població de Catalunya. 

La llei obliga a establir un control periòdic per part de les entitats gestores del 
subministrament. La periodicitat depèn del cabal distribuït: anuals quan la zona 
abasta més de 100 m 3 /d i cada 5 anys si no superen aquest límit. A més, en cas 
de detectar un incompliment del valor paramètric, calen fer-hi controls 
addicionals. 

Aquest control té el seu origen en el Reial decret 261/1996 que transposa la 
Directiva 91/676/CEE de protecció de les aigües contra la contaminació produïda 
per nitrats d’origen agrari. 

El Decret 283/1996, de 21 d’octubre, designa les àrees vulnerables a aquesta 
contaminació al territori català. Són zones en les que l’escolament i la infiltració 
de les aigües provoquen o poden provocar la contaminació per nitrats d’origen 
agrari de les aigües continentals i litorals. 
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D’acord amb aquesta normativa, primerament es varen establir 6 zones 
vulnerables, al 2004 amb l’augment de la contaminació per nitrats les zones 
varen augmentar a 9. 

 

 

  

Figura 2. Àrees designades 
com a vulnerables amb el 

Decret 283/1988. 

Figura 3. Àrees designades 
com a vulnerables amb el 

Decret 476/2004. 

 

A la revisió realitzada el 2007 per l’agència catalana de l’aigua sobre la situació 
de la contaminació de les aigües per nitrats, s’hi constata que: les mesures 
aplicades fins llavors no posaven de manifest un resultat positiu (no s’observava 
un millora en la qualitat de l’aigua) i que les alternatives viables de captació 
d’aigües superficials i subterrànies estaven pràcticament esgotades. 

Actualment, la contaminació per nitrats a Catalunya és un fet i continuen 
augmentant les àrees afectades. A la última revisió realitzada al 2009, les zones 
designades com a vulnerables eren 12. 
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Figura 4. Àrees afectades per contaminació de nitrats al 2009. 

 

2.4.1. Actuacions per part de la Generalitat 

Paral·lelament al Decret 283/1988, es varen impulsar una sèrie de lleis i normes 
per fer possibles les mesures que es creia necessàries, que es resumeixen en dos 
Plans. 

El Pla de prevenció i correcció per la contaminació té per objectius actuar en 
quatre grans eixos: mesures agronòmiques, mesures de gestió de les dejeccions 
ramaderes, mesures de gestió dels recursos hídrics i mesures d’informació, 
control i capacitació. Aquestes actuacions són controladades per diferents 
departaments, tal i com es resumeix en el següent esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema del control per part dels departaments. 

Mesures 
agronòmiques 

Mesures de gestió de les 
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El Pla director de l’aprofitament de la matèria orgànica secundaria té com a 
objectius determinar la quantitat de matèria orgànica aplicable a l’agricultura 
sense generar problemes mediambientals, establir mesures adequades per a 
garantir la destinació de la matèria orgànica i buscar nous usos per residus com 
els fangs de les depuradores o els purins,  amb la finalitat de tancar així el cicle 
dels materials. 

 

2.5. Sistemes de desnitrificació de l’aigua. 

El nitrat és un anió estable i altament soluble en aigua amb un baix potencial per 
a la co-precipitació o adsorció, fet que comporta que els tractaments de 
potabilització convencionals  no siguin adequats per a la seva eliminació, sent 
necessaris tractaments específicament dissenyats per extraure aquest compost.  

Les tecnologies per a la desnitrificació son molt diverses, entre les que 
destaquen: processos químics, intercanvi iònic, catalítics, tecnologies de 
membranes i mètodes biològics.  

 

(c) Intercanvi iònic 

L’intercanvi iònic és el tractament que ofereix costos més baixos. Consisteix en 
utilitzar columnes d’intercanvi iònic en les quals l’anió nitrat serà intercanviat per 
anions clorur o bicarbonat de la resina. Una vegada esgotada la resina, es 
regenera amb una dissolució concentrada de clorur de sodi o de bicarbonat de 
sodi.  

 

(d) Osmosi inversa 

La osmosi inversa consisteix en forçar el moviment del dissolvent en sentit 
invers, fent que travessi la membrana semipermeable i deixant el nitrat i altres 
espècies iòniques a eliminar a l’altre costat de la membrana. Alguns dels seus 
inconvenients són: 

• És un tractament no selectiu, elimina gran quantitat de compostos 
juntament amb els nitrats. 

• Les membranes s’han de substituir periòdicament, augmentant els costos 
del tractament, doncs són molt cares. 

• Les membranes són molt sensibles al pH i al clor 
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(e) electrodiàlisi 

El tractament d’eliminació de nitrats en aigües mitjançant electrodiàlisis és un 
procés molt similar al d’osmosi inversa, amb la diferencia que la transferència de 
ions a través de la membrana semipermeable es produeix d’una solució més 
concentrada a una altra menys concentrada per aplicació d’una corrent elèctrica 
directa. La electrodiàlisi és el mètode que utilitza la planta desnitrificadora de 
aigua potable de Gandia, primera planta que es va instal·lar a la Península 
Ibèrica i que tracta 16.000m3 d’aigua per dia. 

 

(f) Processos químics 

La desnitrificació pot desenvolupar-se també mitjançant processos químics 
mitjançant l’ús d’hidròxid de ferro en presència d’un catalitzador de coure. 
També s’ha utilitzat alumini en pols, on s’obté com a producte principal amoníac 
que es necessari eliminar mitjançant stripping amb aire. 

Un dels seus inconvenients és la producció de fangs amb una alta concentració 
en ferro/alumini. Per altra banda no és recomanat per aigües amb altes 
concentracions de nitrats, ja que es necessitarien grans quantitats de ferro o 
alumini, augmentant considerablement els costos. 

 

(g) Desnitrificació biològica 

Desnitrificació biològica és el nom que se li dona al procés pel qual els nitrats i 
nitrits es redueixen a compostos gasosos de nitrogen, gas nitrogen, òxids 
nitrosos i nítrics, i és efectuat per microorganismes que utilitzen nitrats en un 
mecanisme respiratori per a substituir el oxigen. La ruta de reacció que presenta 
és la següent: 

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2 

 

(h) Desnitrificació catalítica 

En la reducció catalítica els nitrats s’eliminen utilitzant un agent reductor com 
hidrogen o àcid fòrmic, i un catalitzador; segueix la mateixa ruta de reacció que 
la desnitrificació biològica. Aquest mètode, però, presenta un producte no 
desitjat: l’amoni. 
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CAPÍTOL 3:                    
DADES DE PARTIDA 

 

Amb aquest projecte es pretén dissenyar una desnitrificadora mòbil de reduïdes 
dimensions, que tracti les aigües d’aquells punts de Catalunya on la instal·lació 
de grans plantes desnitrificadores no és viable. 

Per tant, a l’hora de fixar els diferents paràmetres que caracteritzaran el seu 
disseny, caldrà realitzar un estudi estadístic dels cabals de consum d’aigua i 
concentracions de nitrats de les aigües dels diferents punts, per tal de 
maximitzar el nombre d’usuaris possibles. 
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3.1. Zones vulnerables 

Actualment a Catalunya, la Generalitat té designades 12 zones vulnerables als 
nitrats. A la figura 5, s’hi observa la situació geogràfica i l’extensió d’aquestes. 

La Generalitat realitza un control i seguiment de les concentracions de nitrats 
presents en les aigües subterrànies, mitjançant l’establiment i explotació de 
punts de control que, amb freqüència semestral, realitzen analítiques dels 
compostos del cicle del nitrogen.  

 
 
 

Figura 6. Mapa de Catalunya amb les zones vulnerables designades 
l’any 2009. 
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La figura 6 mostra clarament que els punts de més acumulació de nitrats són 
aquells on existeix una forta activitat agrícola i ramadera, com poden ser les 
comarques d’Osona, Pla de l’Estany i zona de Lleida; i llocs on hi ha una forta 
activitat industrial i massificació urbana tals com la costa i la zona de Sabadell i 
Maresme.  

 

 

Figura 7. Mapa de contorns amb les concentracions de nitrats 
obtingudes a partir de tots els anàlisis realitzats per l’Agència Catalana 

de l’Aigua l’any 2009. 

 

 

 

 



 

 

3.1.1. Àrea 1 

L’àrea 1 engloba municipis de les
del Pla de l’Estany i del Gironès. Durant l’any 2009 es varen realitzar anàlisis en 
diversos punts de 62 poblacions

 

 

Figura 8. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’
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municipis de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, 
del Pla de l’Estany i del Gironès. Durant l’any 2009 es varen realitzar anàlisis en 
diversos punts de 62 poblacions. 

 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 1 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, 
del Pla de l’Estany i del Gironès. Durant l’any 2009 es varen realitzar anàlisis en 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
àrea 1 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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3.1.2. Àrea 2 

L’Àrea 2 engloba principalment municipis del maresme i és una de les zones més 
afectades per la contaminació. Durant l’any 2009 es varen realitzar diverses 
mostres a 27 dels municipis.

 

Figura 10. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 2 per l’Agència Catalana de l’Aigua.
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L’Àrea 2 engloba principalment municipis del maresme i és una de les zones més 
afectades per la contaminació. Durant l’any 2009 es varen realitzar diverses 
mostres a 27 dels municipis. 

 
 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 2 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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L’Àrea 2 engloba principalment municipis del maresme i és una de les zones més 
afectades per la contaminació. Durant l’any 2009 es varen realitzar diverses 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 2 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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3.1.3. Àrea 3 

L’àrea 3 està formada per la comarca d’Osona. Osona és una de les comarques 
de més producció ramadera a Catalunya, fent
concentracions de nitrats degut als purins.

 

Figura 12. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 3 per 
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L’àrea 3 està formada per la comarca d’Osona. Osona és una de les comarques 
de més producció ramadera a Catalunya, fent-se notori en les altes 
oncentracions de nitrats degut als purins. 

 
 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 3 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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L’àrea 3 està formada per la comarca d’Osona. Osona és una de les comarques 
se notori en les altes 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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3.1.4. Àrea 4 

L’àrea 4 està formada per diversos municipis de les comarques de l’Alt Camp, el 
Baix Camp i el Tarragonès.

 

 

Figura 14. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 4 per l’Agència Catalana de l’Aigua.
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per diversos municipis de les comarques de l’Alt Camp, el 
Baix Camp i el Tarragonès. 

 

 

. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 4 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 4 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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3.1.5. Àrea 5 

L’àrea 5 està formada per municipis de l’Alt Penedès i el 

 

Figura 16. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 5 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 
 
 
 

Figura 17. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
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L’àrea 5 està formada per municipis de l’Alt Penedès i el Baix Penedès.

 

. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 5 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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Baix Penedès. 

. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 5 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
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3.1.6. Àrea 6 

L’àrea 6 és la més extensa i està formada per municipis de l’Anoia, la Conca de 
Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, 

 

Figura 18. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 6 per l’Agència 
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L’àrea 6 és la més extensa i està formada per municipis de l’Anoia, la Conca de 
Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià.

 

. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 6 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 
 

Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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L’àrea 6 és la més extensa i està formada per municipis de l’Anoia, la Conca de 
Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià. 

. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
Catalana de l’Aigua. 
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3.1.7. Àrea 7 

L’àrea 7 està formada per municipis de la Garrotxa.

 

Figura 20. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 7 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Figura 21. Número de punts en cadascun dels
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L’àrea 7 està formada per municipis de la Garrotxa. 

 

 

. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 7 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 7 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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3.1.8. Àrea 8 

Està formada per municipis de la Selva i el Gironès.

 

Figura 22. Representació de la situació en el mapa dels 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 5 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 
 
 
 

Figura 23. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
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Està formada per municipis de la Selva i el Gironès. 

 
 

. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 5 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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3.1.9. Àrea 9 

L’àrea 9 està formada per municipis del

 

Figura 24. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 9 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Figura 25. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
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L’àrea 9 està formada per municipis del Vallès Oriental i del Vallès Occidental.

 
 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 9 per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

 
 

. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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Vallès Oriental i del Vallès Occidental. 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 9 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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3.1.10. Àrea 10 

L’àrea 10 està formada pràcticament en la seva totalitat per la comarca del 
Bages. 

 

Figura 26. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 10 per l’Agència Catalana de 

 

Figura 27. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
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està formada pràcticament en la seva totalitat per la comarca del 

 
 

. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 10 per l’Agència Catalana de 
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. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
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3.1.11. Àrea 11 

És una de les ultimes àrees afegides a la llista i una
concentració de nitrats. En els anàlisis realitzats durant l’any 2009 cap 
sobrepassa els 50mg/L de concentració de nitrats.

 

 

Figura 28. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 11 per l’Agència Catalana de 
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És una de les ultimes àrees afegides a la llista i una de les més lleus en quant a 
concentració de nitrats. En els anàlisis realitzats durant l’any 2009 cap 
sobrepassa els 50mg/L de concentració de nitrats. 

 
 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 11 per l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

 

 
 

. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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3.1.12. Àrea 12 

Està formada per diversos municipis del Baix Ebre.

 

Figura 30. Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 12 per l’Agència Catalana de 

Figura 31. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
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Està formada per diversos municipis del Baix Ebre. 

 

Representació de la situació en el mapa dels punts d’anàlisi 
realitzats durant l’any 2009 en l’àrea 12 per l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

 

 
 

. Número de punts en cadascun dels rangs establerts per la 
normativa estatal. 
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3.2. Estudi estadístic 

Atenent a la normativa estatal de la qualitat de les aigües de consum, es poden 
diferenciar tres rangs de valors segons la concentració de nitrats: 

 

Taula  3. Rangs de qualitat de les aigües segons la normativa estatal.  

Concentració de nitrats Rang 

Fins a 25 mg/L Aigua de qualitat 

Entre 25 i 50 mg/L Aigua de baixa qualitat 

Més de 50 mg/L Aigua no potable 

 

 

Taula  4. Variables estadístiques més usuals. 

 

 

 

 

 

Com a mostra de l’estudi estadístic s’ha seleccionat aquells anàlisis en municipis 
catalans que sobrepassen els 25mg/L, i es prendrà com a volum de referència 
per al disseny, aquell que englobi el màxim nombre de municipis sense 
sobrepassar unes dimensions que permetin que sigui portàtil. 

 

 

 

Variable Concentració (mg/L) 

mitjana aritmètica 87,03 

moda 33,20 

mediana 61,90 

desviació estàndard 74,47 
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3.2.1.  Dades de partida

L’estudi s’ha realitzat a partir de les concentraci
1.168 anàlisis de qualitat a Catalunya 
l’aigua en el 2009. 

 

 

Figura 32. Representació gràfica del nombre de punts d’anàlisi del 
2009 respecte els rangs en la qualitat d’aigua.

 

3.2.2. Càlcul dels quartils

Donat que es pretén maximitzar el nombre de possibles usuaris, no s’ha utilitzat 
la mitjana, doncs en aquest cas ens interessa més la mitjana de les freqüències 
que la mitjana dels valors, que pot veure’s influenciada per les grans 
concentracions de nitrats 

Per tant com a mesura de posició central s’han utilitzat quartils , que són valors 
que divideixen la distribució en parts iguals, de tal manera que cadascuna d’elles 
conté el mateix nombre de freqüències.

S’ha optat per dividir la distribuci
als valors mínim i màxim de la mostra d’estudi i els valors Q1, Q2, Q3 
corresponents al 25%, 50% i 75% del total de les freqüències, s’observa en la 
taula 4. 
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Dades de partida 

L’estudi s’ha realitzat a partir de les concentracions de nitrats obtingudes en les 
qualitat a Catalunya realitzades per l’Agència

. Representació gràfica del nombre de punts d’anàlisi del 
2009 respecte els rangs en la qualitat d’aigua.

 

Càlcul dels quartils 

es pretén maximitzar el nombre de possibles usuaris, no s’ha utilitzat 
en aquest cas ens interessa més la mitjana de les freqüències 

que la mitjana dels valors, que pot veure’s influenciada per les grans 
concentracions de nitrats a la costa del maresme, les quals no ens interessen.

Per tant com a mesura de posició central s’han utilitzat quartils , que són valors 
que divideixen la distribució en parts iguals, de tal manera que cadascuna d’elles 
conté el mateix nombre de freqüències. 

optat per dividir la distribució en 4 parts iguals. El valor 0 i 1 corresponen 
als valors mínim i màxim de la mostra d’estudi i els valors Q1, Q2, Q3 
corresponents al 25%, 50% i 75% del total de les freqüències, s’observa en la 

Taula  5. Valors dels percentils obtinguts. 
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corresponents al 25%, 50% i 75% del total de les freqüències, s’observa en la 
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25% 50% 75% 100% 0% 

25,1mg/L 40,3mg/L 61,9mg/L 99,2mg/L 635,2mg/L 

Percentil 0,25 (Q1) Percentil 0,5 (Q2) Percentil 0,75 (Q3) 

40,3 mg/L 61,9 mg/L 99,2 mg/L 

 

 

 

 

Figura 33. Representació gràfica dels quartils. 

 

3.3. Selecció dels paràmetres de disseny 

Alhora de realitzar els càlculs de dimensionaran el reactor es partirà d’una 
concentració que representi el 50% dels casos que sobrepassen el llindar de 
25mg/L, és a dir, 61.9mg/L.  

A partir d’aquesta concentració de nitrats fixada, caldrà dissenyar la instal·lació 
de tal manera que obtinguem la màxima velocitat de desnitrificació sense 
sobrepassar un volum que permeti que aquesta pugui ser transformada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Laura Padilla Mollfulleda  

 - 36 - 

 

 

CAPÍTOL 4: 
BIORREACTORS 

SELECCIÓ I DISSENY 

 

 

4.1. Selecció  i justificació del mètode empleat. 

A l’hora de seleccionar el mètode de desnitrificació s’ha tingut en compte 
sobretot dos punts: que el mètode sigui selectiu, és a dir, que únicament elimini 
els nitrats, i que sigui el més nét possible, i que per tant hi hagi el mínim de 
residus generats durant el tractament. També s’han tingut en compte altres 
paràmetres, tal com el rendiment, l’estabilitat de l’operació i el cost.  

En el cas dels sistemes químics, d’electrodiàlisi i d’intercanvi iònic s’obtenen uns 
efluents residuals considerats i l’osmosi inversa no és gens selectiva. La reducció 
catalítica és un mètode altament atractiu per a l’eliminació de nitrats però 
presenta inestabilitats en l’operació i no existeixen plantes que desenvolupin 
aquest tractament. 
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Taula  6. Comparació dels principals mètodes de desnitrificació. 

Mètode 
Aigües 
aplicació 

Temps 
reacció 

Post 
tractament Operació Cost 

Màxima 
eficiència 

(%) 

Intercanvi 
iònic 

residual Minuts Si Estable Alt 60 

Biològic residual setmanes Si Estable Alt 100 

Osmosi 
inversa 

residual Minuts No Estable Alt 65 

Electrodiàlisi residual minuts No Estable Alt 65 

Catalític potables Hores Si Inestable Mig 100 

Químic (Fe) potables Hores Si Estable Alt 70 

Químic (Al) potables minuts Si Estable Baix 75 

 

De tots els mètodes exposats anteriorment (apartat 1.5), s’ha optat per la 
desnitrificació biològica. A continuació es presenten els principals avantatges del 
mètode: 

• És un procés en el qual els nitrats són selectivament eliminats. 
• És un sistema tècnicament simple i estable. 
• Permet eliminar nitrats amb una alta eficiència. 

La desnitrificació biològica, però, requereix un substrat oxidable, ja sigui orgànic 
o inorgànic que actuï com a font d’energia, per tant cal escollir entre la via 
heteròtrofa i la autòtrofa. En la desnitrificació heteròtrofa, un substrat orgànic 
(metanol, etanol, à. acètic, glucosa, etc) actua com donador d’electrons i font de 
carboni, mentre en la desnitrificació autòtrofa, la font d’energia és inorgànica, 
com per exemple hidrogen o compostos reduïts de sofre, i com a font de carboni, 
diòxid de carboni o bicarbonat. 

S’ha optat per la desnitrificació autòtrofa pels següents motius: es redueixen els 
costos perquè no cal afegir matèria orgànica, no és necessari fer un tractament 
posterior per eliminar la matèria carbonada de l’aigua i creixen més lentament i 
produeixen menys biomassa, amb la conseqüent menor producció de productes 
cel·lulars a l’efluent. 
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4.2. Factors implicats en el disseny d’un 
fermentador. 

Els factors més problemàtics en el disseny d’un fermentador són la selecció del 
tipus de reactor per a una particular reacció i la determinació de les millors 
condicions d’operació.  

Usualment, l’escala d’operació, és a dir la producció, i la cinètica de la reacció 
venen fixades des d’un inici. Apart de aquestes característiques, en la elecció de 
la resta de característiques hi ha una gran llibertat de elecció. El procediment a 
seguir pot dividir-se en diverses etapes: 

• Selecció d’una cepa apropiada d’una espècie particular de microorganisme, 
que determinaran en gran part la fase de creixement en la que es forma el 
producte i els valors de pH i temperatura, entre d’altres. 

• La selecció d’una configuració de fermentador apropiada, 
• Determinació de les dimensions del fermentador i de les variables 

d’operació. 
• Necessitats de potència i aeració. 
• El disseny mecànic, incloent la selecció dels materials de construcció. 
• Serveis o instal·lacions e manipulació i control. 
• Factors de seguretat. 

 

4.3. Selecció del tipus de bioreactor. 

 

Donat la desnitrificació biològica s’aconsegueix a través de la respiració de 
determinats microorganismes, el procés s’haurà de dur a terme en un dispositiu 
que mantingui el cultiu estable, mantenint unes condicions ambientals propícies 
per tal d’optimitzar l’operació. Aquest dispositiu és el bioreactor, també 
anomenant usualment fermentador. 

A diferència dels reactors químics, el disseny dels reactors biològics no està 
determinat exclusivament per la velocitat de reacció i les variables que la 
determinen, sinó que depèn de les característiques intrínseques del organisme 
tals com el creixement i la taxa de divisió cel·lular i el tipus d’operació que es 
porti a terme. Per tant, ell primer que defineix el disseny d’un bioreactor és el 
propòsit d’utilització, el tipus de microorganisme.  
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El conjunt bioreactor-sistema de cultiu haurà de complir el següents objectius: 

1. Mantindre les cèl·lules uniformement distribuïdes en tot el volum de cultiu. 
2. Mantindre constant i homogènia la temperatura. 
3. Minimitzar els gradients de concentració de nutrients. 
4. Prevenir la sedimentació i la floculació. 
5. Permetre la difusió de gasos nutrients a la velocitat requerida pel cultiu. 
6. Mantindre el cultiu pur i un ambient asèptic. 
7. Maximitzar el rendiment i la producció i minimitzar el consum i els costos. 
8. Reduir al màxim el temps. 

4.3.1. Règim operatiu: continu – discontinu. 

 

Una fermentació discontinua pot ser considerada com un sistema tancat. A l’inici 
de l’operació s’afegeix la solució esterilitzada de nutrients i s’inocula amb el 
microorganisme, i durant el procés de fermentació únicament s’afegeix oxigen, 
un agent antiescumejant i àcids o bases per a controlar el pH.  

 

Figura 34. Representació gràfica de la concentració en funció del temps 
en una fermentació discontinua 

 

La composició del medi de cultiu dependrà bàsicament del temps i del 
metabolisme de les cèl·lules, que depèn de la fase de creixement (latent, 
logarítmica, estacionaria i mort). 
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Figura 35. Representació de les fases de creixement microbià. 

 

En la fermentació continua s’estableix un sistema obert on es manté una 
concentració de substrat constant i una fase de creixement microbià exponencial 
(figura 35). A diferència dels processos discontinus, el creixement no es troba 
limitat per factors adversos com l’esgotament de nutrients o l’acumulació de 
substrat limitant. 

 

�S’ha optat per treballar en règim continu per les següents raons: 

1. Treballar en continu suposa no haver de buidar i emplenar el fermentador 
periòdicament, amb el conseqüent estalvi de mà d’obra. 

2. Els costos d’operació són més baixos. 
3. Facilita la aplicació de mètodes de control automatitzats. 
4. Augment de la productivitat, donat que els períodes d’operació són llargs i 

els temps morts baixos. 
5. Més facilitat per a controlar la velocitat de creixement, la composició 

cel·lular és pràcticament constant. 
6. El volum del reactor és més reduït en comparació amb la productivitat 

d’un discontinu. 

 

4.3.2. Principals tipus de fermentadors continus. 

Els principals tipus de fermentadors que operen en continu són: 

• Fermentador continu de tanc agitat (FCTA) 
• Fermentador tubular (FT) 
• Fermentador de llit fluïditzat (FLF) 
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Un FCTA és bàsicament un recipient per on circula un caudal constant de fluid 
que es troba perfectament agitat, de manera que  en un determinat moment tots 
els punts del fermentador tenen idèntiques propietats, és a dir, el contingut es 
troba en estat estacionari.  

 

 

Figura 36. Representació gràfica d’un FCTA 

 

En un fermentador tubular la mescla passa a través del mateix en un estat de 
flux de pistó, que significa que el fluid es mou com un tap sòlid, de manera que 
en condicions ideals, tots els elements del fluid tarden en mateix temps a passar 
a través del reactor i experimenten la mateixa seqüència en les variacions de 
temperatura, pressió i composició. 

 

 

 
 

Figura 37. Representació gràfica d’un FT i de la variació de la 
concentració de substrat envers la distancia des del punt d’entrada. 

Hi ha dos tipus bàsics de FT depenent de la disposició de la massa microbiana: 
aquesta pot estar suspesa lliurament o adherida a les superfícies del 
fermentador. 
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En els fermentadors de llit fluïditzat, l’aigua es fa passar a través de les 
partícules de massa microbiana a una velocitat suficient com per mantenir-les en 
suspensió. 

 

4.3.3. Selecció del tipus de fermentador 

A la taula 7 s’hi troben resumides les principals característiques dels 
fermentadors anteriorment explicats. 

Taula  7. Característiques de funcionament dels fermentadors 

 FCTA 
FT flòculs 
microbians 

FT pel·lícula 
microbiana FLF 

Control del pH Possible 
Difícil de controlar, 
excepte amb gran 

recirculació 
Difícil de controlar 

Difícil de 
controlar 

Control de la 
temperatura Possible Possible Possible Possible 

Característiques 
d’importància 
industrial 

Caudal limitat 
per 

l’arrossegame
nt de massa 
microbiana 

Requereix una 
alimentació contant 
de microorganismes 

Difícil de controlar 
la retenció de 

microorganismes 
dins del 

fermentador 

Caudal limitat 
per 

l’arrossegamen
t de massa 
microbiana 

Dependència 
respecte el 
temps de les 
concentracions 
del substrat, 

massa 
microbiana i 
producte 
bioquímic 

Independent Independent 

Generalment 
independent; poden 
produir-se petites 
acumulacions de la 

pel·lícula 
microbiana. 

Independent 

Variació de les 
concentracions 
de substrat i 
producte 

bioquímic amb la 
posició 

Completament 
mesclat 

Varia des de 
l’entrada a la 

sortida 

Varia des de 
l’entrada a la 

sortida 

Varia des de 
l’entrada a la 

sortida 

Variació de la 
concentració de 

massa 
microbiana amb 

la posició 

Completament 
mesclat 

Varia des de 
l’entrada a la 

sortida 

En general 
independent de la 

posició 

Varia des de 
l’entrada a la 

sortida 

Evolució del 
medi en que es 
troba la massa 
microbiana 

Constant 

Varia segons 
ascendeixen els 

flòculs pel 
fermentador 

Contant (en canvi, 
la pel·lícula 

microbiana s’exposa 
a diferents 
condicions 

ambientals en 
diferents punts del 

fermentador 

En general 
constant, 

encara que hi 
ha algun 

moviment de 
flòculs 
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Donat que operem en continu i que els microorganismes que s’utilitzen tenen 
una velocitat de creixement baixa, s’ha optat per seleccionar el fermentador de 
llit fluïditzat. 

Un dels principals motius pels quals s’ha seleccionat aquest mètode és que els 
sistemes de llit fluïditzat proporcionen un sistema amb una gran quantitat de 
biomassa comparat amb els altres sistemes, produint-se unes altes tasses de 
reacció, i eliminant els problemes de obstrucció i rentat, així com el risc de 
l’arrossegament dels organismes.  

�En cas que la velocitat de desnitrificació teòrica obtinguda fos inferior a 
l’esperada, s’optaria per l’estudi d’altres sistemes de desnitrificació amb velocitat 
més elevada. 
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