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Resum

L'objectiu principal d'aquest projecte és la incorporació d'un model d'eliminació de nitrats en 

aigües subterrànies mitjançant glucosa en un entorn Matlab® i la validació del programa 

elaborat (Denitor) mitjançant la comparació de models analítics aplicats en estacionari de 

muntatges  a  escala  de  laboratori.  Els  objectius  secundaris  consisteixen  en  utilitzar  el 

programa elaborat (Denitor) per estudiar la desnitrificació en un aqüífer situat a Argentona 

(Maresme), segons la sensibilitat de l'oxigen, la temperatura i la concentració de glucosa. 

S'ha modelitzat el flux d'aigua subterrània i de nitrats en un aqüífer com unidimensional i  

segons un model tipus MT3DMS incorporant l'efecte de la pluja en el nivell piezomètric i la 

cinètica  de  la  desnitrificació  segons  un  model  multimonod.  S'han  tingut  en  compte  4 

espècies en el procés de desnitrificació: Els nitrats (NO3
-), la matèria orgànica en forma de 

glucosa (OC),  l'oxigen dissolt  (O2) i els microorganismes heterotròfics encarregats de la 

biodegradació (XH). La injecció de glucosa es suposa continua i com una zona reactiva (RZ).

A mesura que es va creant el programa anomenat Denitor (DENItrification SimulaTOR) en 

un entorn Matlab®, es valida amb models analítics de muntatges en estacionari de Guzmán 

(2010) pel transport d'aigua subterrània, i Calderer (2010) pel transport de nitrats. El present 

projecte inclou un manual del programa.  

Un cop s'ha validat el programa, s'estudia l'efecte de les diferents condicions estacionals 

(oxigen, temperatura, glucosa, pluviositat, etc.) en la desnitrificació durant 20 dies (480h) i 

18m de l'aqüífer d'Argentona, una de les zones més afectades de Catalunya. Els resultats 

obtinguts de la simulació de referència són molt satisfactoris. Amb una injecció de glucosa 

de 150mg/L s'obté  una desnitrificació  del  98.5% amb un petit  excedent  de glucosa de 

24.05mg/L. A 12m de la injecció s'assoleix el 50% de la desnitrificació en 16.5 dies (396h). 

L'estudi de sensibilitat ha posat de manifest que la desnitrificació és un 2% més ràpida i  

amb un 80% menys de nitrats residuals en medi anòxic, més ràpida i quasi total (97.1%) a 

temperatures altes i més lenta però total (99.99%) a temperatures baixes. Una injecció alta 

de glucosa (200mg/L) comporta una desnitrificació del 99.1% i una baixa (100mg/L) del 

72%.  La pluja fa augmentar la velocitat de l'aigua subterrània progressivament al llarg de 

l'aqüífer ocasionant una desnitrificació del 98.8%. S'assoleix un 1.8% abans si plou 1 dia 

dels 20 que es simulen i es reparteix el cabal uniformement al llarg dels 20 dies.
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0.     Glossari

0.1.    Aigua Subterrània: model i casos d'estudi (Cap. 2)

βp = El factor de compressibilitat del sòl [LM-1T2] 

βw = El factor de compressibilitat de l'aigua [LM-1T2]

γw = El pes específic de l'aigua [ML-2T-2]

h = Nivell de l'aqüífer [L]

Kx = Conductivitat hidràulica en la direcció x [LT-1]

L = Longitud de l'aqüífer [L]

n = Porositat del medi (adimensional) [0-1]

qd = Cabal del drenatge de l'aqüífer per unitat de volum [T-1]

qp =Cabal de la pluviositat de l'aqüífer per unitat de volum [T-1]

qs = Flux volumètric per unitat de volum d'entrada-sortida de l'aqüífer [T-1]

qx = Flux volumètric per unitat d'àrea de l'aqüífer o flux de Darcy en la direcció x [LT-1]

Ss = Emmagatzematge volumètric específic de l'aqüífer [L-1]

t = Temps [T]

νx = Velocitat lineal mitjana relacionada amb la llei de Darcy en la direcció x [LT-1]

W = Intensitat de pluja [LT-1]

x = Distància en coordenades cartesianes en la direcció horitzontal x [L]
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0.2.     Transport de contaminants: model i casos d'estudi 

(Cap. 3) 

αx = Dispersivitat longitudinal [L]

bH = Constant de defunció dels bacteris heterotròfics [T-1]

Ck = Concentració de l'espècie dissolta k [ML-3]

Dij = Tensor de la dispersió hidrodinàmica [L2T-1]

η = Factor de reducció per condicions anòxiques [0-1]

F(XH) = Terme d'inhibició microbiana [-]

Kb = Coeficient d'inhibició microbiana. [ML-3]

KO2 = Coeficient de saturació d'oxigen [ML-3]

KO2,I = Coeficient d'inhibició d'oxigen [ML-3]

KNO3
- = Coeficient de saturació de nitrats [ML-3]

KOC = Coeficient de saturació de la matèria orgànica [ML-3]

Ks = Concentració de substrat quan la velocitat de creixement és la meitat de la màxima 

[ML-3]

μ = Velocitat de creixement dels bacteris heterotròfics [T-1]

μ1 = Velocitat de creixement per oxidació aeròbica dels bacteris heterotròfics [T-1]

μ2 = Velocitat de creixement per desnitrificació dels bacteris heterotròfics [T-1]

μ3 = Velocitat de decreixement per defunció dels bacteris heterotròfics [T-1]

μmax,H = Velocitat màxima de creixement dels bacteris heterotròfics [T-1]

NO3
- = Concentració de nitrats [ML-3]

Qk
s = Cabal màssic d'entrada-sortida per unitat de volum de l'espècie dissolta k [ML-3T-1]
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O2 = Concentració d'oxigen [ML-3]

OC = Concentració de matèria orgànica [ML-3]

r1 = Velocitat de creixement per oxidació aeròbica dels bacteris heterotròfics [ML-3T-1]

r2 = Velocitat de creixement per desnitrificació dels bacteris heterotròfics [ML-3T-1]

r3 = Velocitat de decreixement per defunció dels bacteris heterotròfics [ML-3T-1]

R = Relació NO3
-/OC en el procés aeròbic [MNO3/ MOC]

Rk = Reaccions químiques de l'espècie k [ML3T-1]

RNO3 = Velocitat de desaparició dels nitrats [ML-3T-1]

RO2 = Velocitat de consum de l'oxigen [ML-3T-1]

ROC = Velocitat d'eliminació de la matèria orgànica [ML-3T-1]

RXH = Velocitat de creixement dels microorganismes [ML-3T-1]

S = Concentració de substrat [ML-3]

νi = Velocitat lineal mitjana relacionada amb la llei de Darcy en la direcció i [LT-1]

W = Relació O2/OC en el procés aeròbic [MO2/ MOC]

XH = Concentració de microorganismes heterotròfics [ML-3]

xi,j = Distància en coordenades cartesianes en la direcció i o j [L]

YH = Rendiment de creixement dels bacteris heterotròfics. Relació XH/OC [MXH/ MOC]

Z = Relació NO3
-/OC en el procés anòxic [MNO3/ MOC]
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0.3.     Manual del programa informàtic Denitor (Cap. 4)

Cr = Nombre de Courant [-]

Δt = Mida de la discretització en el temps t [T]

Δx = Mida de la discretització al llarg de l'aqüífer x [L]

Pe = Nombre de Péclet [-]

0.4.     Simulacions de la desnitrificació en l'aqüífer 

d'Argentona (Cap. 5)

SR = Quocient de sensibilitat [-]

%Var = Percentatge de variació del paràmetre de sortida respecta R [%]

X = Variable d'entrada de la simulació comparativa [X]

XR = Variable d'entrada de la simulació R [X]

Y = Paràmetre de sortida de la simulació comparativa [Y]

YR = Paràmetre de sortida de la simulació R [Y]
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1. Introducció

1.1. Objectius del projecte

L'objectiu principal d'aquest projecte és la incorporació d'un model d'eliminació de nitrats en 

aigües subterrànies mitjançant glucosa en un entorn Matlab® i la validació del programa 

elaborat (Denitor) mitjançant la comparació de models analítics aplicats en estacionari de 

muntatges  a  escala  de  laboratori.  Els  objectius  secundaris  consisteixen  en  utilitzar  el 

programa elaborat (Denitor) per estudiar la desnitrificació en un aqüífer situat a Argentona 

(Maresme), segons la sensibilitat de l'oxigen, la temperatura i la concentració de glucosa. 

Es modelitzarà el flux d'aigua subterrània i de nitrats en un aqüífer considerant l'efecte de la 

pluja en el nivell piezomètric i la cinètica de la desnitrificació. La injecció de glucosa es 

suposarà continua i com una zona reactiva (RZ). 

Un cop el programa estigui validat, s'estudiarà l'efecte de la desnitrificació sota diferents 

condicions estacionals  (temperatura,  pluviositat,  nivells freàtics,  oxigen,  glucosa etc.)  en 

l'aqüífer d'Argentona, una de les zones més afectades de Catalunya. 

1.2. Abast del projecte

Aquest  projecte inclou la simulació d'aigua subterrània i de nitrats segons un model tipus 

MT3DMS  de Zheng i Wang (1999),  i  el  model d'Appelo i  Postma (2005),  creadors del 

programa PHREEQC. El model cinètic multimonod està fortament basat en el de la tesi de 

Calderer  (2010)  ja  que  va  poder  calibrar  paràmetres  experimentalment  amb  mostres 

d'Argentona.

S'inclou  la  validació  del  programa  amb  els  models  analítics  aplicats  en  estacionari  de 

Guzmán (2010) pel transport d'aigua subterrània, i Calderer (2010) per la desnitrificació. 

Només es tenen en compte les espècies i reaccions relacionades amb la desnitrificació. Així 

que el programa creat només es pot utilitzar en la desnitrificació unidimensional. S'inclou 

l'efecte de la pluja sobre el flux d'aigües subterrània, un estudi de sensibilitat variant les 

diferents condicions estacionals i un manual del programa. 



Pàg. 14 Memòria

1.3. Problemàtica dels nitrats 

L'aigua dolça és vital per a la salut humana, el benestar i els ecosistemes naturals, per tant, 

cal preservar la qualitat de l'aigua per mantenir un equilibri ambiental. 

El nitrogen és un nutrient essencial que ajuda a les plantes i els cultius a créixer, però per  

desgràcia les altes concentracions  són perjudicials  per  a les persones i  la natura.  L'ús 

agrícola dels nitrats en els fertilitzants orgànics (purins) i sintètics són una font important de 

contaminació  de  l'aigua  a  Europa.  El  consum  de fertilitzants  va  registrar  una reducció 

progressiva de la dècada de 1990, però en general l'agricultura continua sent responsable 

de  la  descàrrega  de  nitrogen  en  les  aigües  subterrànies.  S’ha  determinat  que  un  alt 

percentatge  d’aigua  subterrània  a  Europa,  així  com  a  la  resta  del  món,  tenen  greus 

problemes de contaminació de nitrats. 

Els nitrats (NO3
-) són uns anions del nitrogen que a concentracions molt baixes, es troben 

de forma natural en l’aigua i el sòl. La ingesta diària tolerable segons la FAO-OMS és de 0-

3,65 mg/Kg pes corporal, fet que implica que l’aigua potable no contingui més de 50 mg/L 

de nitrats. L’abús de la ingesta d'aquests poden ocasionar la formació de metahemoglobina, 

una hemoglobina oxidada (Fe+2 a Fe+3) incapaç de fixar l’oxigen i que ocasiona una limitació 

de la irrigació d’oxigen als teixits.  Els principals grups poblacionals amb més risc són els 

lactants, les dones embarassades i els infants. Per tant, és necessari reduir la contaminació 

de les  aigües  provocada pels  nitrats  procedents  de fonts  agràries  per  protegir  la  salut 

humana i els ecosistemes aquàtics. 

1.4.     Marc legal: Europa i Catalunya

La Unió  Europea  (UE-27)  limita  la  concentració  màxima permesa  de  nitrats  en l'aigua 

subterrània a 50mg/L segons la directiva dels nitrats 91/676/CEE. Els estats membres han 

identificat les zones vulnerables i han aplicat programes d'acció per reduir la contaminació 

de nitrats. En anàlisis realitzades a estacions de mostreig de qualitat d’aigües subterrànies 

de la UE-27, s’ha observat que un 15% mostren concentracions majors de 50 mg/L de 

nitrats i un 66% menors de 25 mg/L durant el període de 2004-2007 (Figura 1.1).
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Figura. 1.1. Mapa de la mitjana de concentració de nitrats (mg/L) a les estacions de 

controls  d’aigües  subterrànies  de  la  Unió  Europea.  Període  2004-2007.  (Font: 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/nitrates.pdf,  data  de  consulta 

18/5/12)

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/nitrates.pdf
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Pel que fa a Catalunya, malauradament la concentració de nitrats en aigües subterrànies en 

diverses zones del  territori  és massa alta,  per  sobre el  límit  legal  europeu de 50mg/L. 

D'acord amb la directiva europea 91/676/CEE mencionada, primerament es van establir 6 

zones  vulnerables  pel  decret  283/1998.  Es  van  afegir  3  zones  més  segons  el  decret  

476/2004 i es van afegir 3 més segons l'acord GOV/128/2009 resultant amb un total de 12.

Figura.  1.2.  Mapa  de  l'evolució  de  les  zones  vulnerables  Catalunya  (Font: 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/OR_Organismes/OR02_GESFER/Generic/Docu

ments/Fitxers_estatics/2010/Dossier_Normativa.pdf, data de consulta 18/5/12)

Aproximadament  el  50%  dels  municipis  de  Catalunya  es  veuen  afectats  per  una 

contaminació excessiva de nitrats en l'aigua subterrània. 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. Forma part del programa d'accions del 

decret  136/2009 per  tal  de reduir  la contaminació de nitrats.  Les 12 zones vulnerables 

establertes actualment (2012) són les següents: 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/OR_Organismes/OR02_GESFER/Generic/Documents/Fitxers_estatics/2010/Dossier_Normativa.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/OR_Organismes/OR02_GESFER/Generic/Documents/Fitxers_estatics/2010/Dossier_Normativa.pdf
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Figura  1.3.  Mapa  de  les  zones  vulnerables  de  Catalunya  (Font: 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AG_Agricultura/AG06_Bones_practiques_agrarie

s/Documents/Fitxers_estatics/zones_vulnerables_ampliacio2009zones_designades.

pdf, data de consulta: 20/5/12)

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AG_Agricultura/AG06_Bones_practiques_agraries/Documents/Fitxers_estatics/zones_vulnerables_ampliacio2009zones_designades.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AG_Agricultura/AG06_Bones_practiques_agraries/Documents/Fitxers_estatics/zones_vulnerables_ampliacio2009zones_designades.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AG_Agricultura/AG06_Bones_practiques_agraries/Documents/Fitxers_estatics/zones_vulnerables_ampliacio2009zones_designades.pdf
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Figura 1.4. Mapa de contorns amb les concentracions de nitrats obtingudes a partir 

de  totes  les  anàlisis  realitzades  per  l'agència  catalana  de  l'aigua  (ACA)  (Font: 

PADILLA, L., M.)

La Figura 1.4.  mostra clarament  que les comarques de més acumulació de nitrats són 

aquelles on existeix una forta activitat agrícola i ramadera, com les comarques d’Osona, la 

zona de Lleida i el Maresme. S'observa que la comarca del Maresme, concretament al llarg 

de la riera d'Argentona, presenta greus problemes de contaminació de nitrats. Anàlisis de 

l'agència catalana de l'aigua (ACA) mostren que durant l'any 2009, dels 27 municipis que 

engloben l'àrea 2 del Maresme, 21 sobrepassaven els límits de 50mg/L. En el capítol 5 

d'aquest projecte es simula una desnitrificació mitjançant glucosa sota diferents condicions 

estacionals  de la  riera  d'Argentona.  És  una riera  fortament  contaminada  i  servirà  com 

exemple per extrapolar els resultats obtinguts. La Figura 1.4. mostra l'afectació de la zona 

respecte la resta de Catalunya constant-se que és una de les més contaminades. 
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Figura 1.5. Masses d'aqüífers de Catalunya (Font: ACA, 2005) 

HI ha 53 masses d'aqüífers catalogades a Catalunya. Segons el document IMPRESS 2005, 

17 dels 53 aqüífers presenten risc de no assolir els objectius ambientals de la Directiva marc 

de l'aigua el  2015 a causa de la contaminació  de nitrats.  La zona 18 (GW18)  és una 

d'aquestes zones compromeses on la riera d'Argentona juga un paper clau. La riera forma 

part de la conca del Besòs-Maresme i de la zona 18 (GW18) segons la ACA. Al capítol 5 es 

descriu en detall aquesta massa d'aigua i es comenta el cas d'estudi. 

Una vegada ja es coneix el marc legal i les zones afectades, es procedeix a descriure el 

marc teòric de la desnitrificació. 
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1.5.     Marc teòric de la desnitrificació

1.5.1.     Cicle de nitrogen

El nitrogen diatòmic (N2) és el major component de l’atmosfera. Circula per l’atmosfera, el 

sòl, els components biòtics i l’aigua (Figura 1.7.). En els procesos de fixació i alliberació 

participen diversos compostos nitrogenats i reaccions bioquímiques. La principal etapa per 

l’eliminació biològica dels nitrats és la desnitrificació,  que és la que interessa en aquest 

projecte.

Figura. 1.6. Cicle del nitrogen. (Font:  http://ca.wikipedia.org/wiki/Cicle_del_nitrogen, data de 

consulta: 18/5/12)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cicle_del_nitrogen
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1.5.2.     Desnitrificació

Entre els mètodes per eliminar els nitrats de l'aigua subterrània, s’imposa la desnitrificació 

biològica.  És a dir,  l’ús de microorganismes desnitrificadors,  degut  al  seu baix cost  de 

manteniment, la poca producció de residus tòxics i el fet que els recursos per dur a terme la 

desnitrificació es troben en el medi. 

La desnitrificació (Eq 1.1.) és un procés microbiològic que envolta reaccions de reducció 

utilitzant els nitrats com acceptors d’electrons i donant com a producte final nitrogen gas. 

Principalment el nitrogen retorna a l’atmosfera mitjançant aquest procés natural completant 

el seu cicle. 

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2    (Eq. 1.1.)

Es pot expressar la reducció completa dels nitrats com una equació redox:

2NO3
- + 10e- + 12H+→ N2 + 6H2O  (Eq. 1.2.)

La desnitrificació  heterotròfica utilitza  com a donant  d’electrons  la  matèria  orgànica  en 

processos  energètics  dels  microorganismes,  que  a  més,  també  és  la  font  de  carboni 

necessària per augmentar la biomassa.  El pH òptim és entre 6 i 8.  La següent  reacció 

representa un procés de desnitrificació on la matèria orgànica és CH2O:

5 (CH2O) + 4 NO3
- + 4H+  5 CO 2 + 2 N2 + 7 H2O                   (Eq. 1.3.)

La desnitrificació autotròfica utilitza carboni inorgànic per la biomassa i un compost reductor 

per  afavorir  els  processos  energètics  dels  microorganismes.  S'ha  comprovat  que  la 

desnitrificació  heterotròfica  és  més  ràpida  que  l'autotròfica.  A  més,  per  realitzar  la 

desnitrificació autotròfica s'injecta tiosulfat com a captador d'electrons i s'acumulen sulfats 

en el medi [Calderer (2010)]. 
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Existeixen  més  de  50  gèneres  bacterians  que  poden  dur  a  terme  la  desnitrificació 

heterotròfica.  Calderer  (2010)  va  identificar  els  següents  d'una  mostra  de  subsòl 

d'Argentona:  Polaromonas,  Flavobacterium,  Acidovorax i  Hydrogenophaga  taeniospiralis 

entre altres. Aquests microorganismes desnitrificadors es consideren mesofílics, és a dir, 

amb temperatures òptimes de creixement moderades d'entre 20ºC i 40ºC. 

Els microorganismes desnitrificadors són anaeròbics facultatius. En condicions aeròbiques 

oxiden la matèria orgànica amb oxigen i en condicions anòxiques amb nitrats. En la Figura 

1.8 s'il·lustra com es comporten els microorganismes (punts) de diferents naturalesa. 

Figura. 1.7. Naturalesa dels microorganismes segons l'oxigen (Font: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facultative_anaerobic_organism, data de consulta: 

18/5/12)

1. Aeròbic obligat

2. Anaeròbic obligat

3. Anaeròbic Facultatiu

4. Microaeròfil

5. Aerotolerant

On la desnitrificació es representa en el grup 3. Es porta a terme en condicions aeròbiques i 

anòxiques. 
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Els  nitrits  (NO2
-)  són  indesitjables  ja  que  són  molt  tòxics  per  la  fauna  aquàtica  (a 

concentracions majors de 0.15 mg/L de nitrits, elimina el 70% de la població de truites d’un 

riu).  En la  desnitrificació  biològica  es  poden  acumular  nitrits  residuals,  la  qual  cosa  fa 

necessària que la desnitrificació sigui total. Perquè la desnitrificació no sigui parcial cal que 

no s’esgoti la font d’energia, és a dir, la matèria orgànica.

1.5.3.     Zones reactives biològiques

Les zones reactives (RZ) són molt efectives per eliminar contaminants presents en el subsòl 

i  s'activen de forma transversal al corrent  d'aigua subterrània.  La zona activada permet 

l’entrada  d’aigua  subterrània  contaminada  que  es  barreja  amb el  reactiu  injectat  i  surt 

descontaminada.  Els  nitrats  no  provenen  d'un  focus  puntual  concret.  S'infiltren  de  la 

superfície  fins  a  l'aigua  subterrània.  Per  eliminar  nitrats,  s'utilitzen  zones  reactives 

biològiques basades en l'addició de compostos orgànics (etanol, acetat, glucosa, etc.). 

Figura. 1.8. Esquema d'una barrera permeable reactiva (Font: 

http://www.observatorynano.eu/project/document/192/, data de consulta: 24/5/12)

http://www.observatorynano.eu/project/document/192/
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Com hi ha microorganismes desnitrificadors facultatius presents en el subsòl natural,  si 

s'estimula  el  seu creixement  injectant  matèria  orgànica  s'aconsegueix  descontaminar  la 

zona.  Si l'ambient és anòxic, els microorganismes poden desnitrificar més eficientment ja 

que són anaeròbics facultatius.  Prefereixen oxidar la matèria orgànica o “respirar”  amb 

oxigen  que no pas amb nitrats.  En aquest  projecte  s'utilitza  un model  multimonod  per 

modelitzar  la  cinètica  de  les  4  espècies  presents  en  el  medi  més  determinants  en  la 

desnitrificació:  Els  nitrats  (NO3
-),  la  matèria  orgànica  (OC),  l'oxigen  (O2)  i  els 

microorganismes heterotròfics (XH). 

1.5.4.     Injecció de matèria orgànica (glucosa)

Com a font de matèria orgànica a injectar per desnitrificar s'escolleix glucosa (C6H12O6). Les 

reaccions globals que es produeixen es descriuen en les equacions Eq. 3.23 i Eq. 3,24. per 

condicions aeròbiques i anòxiques respectivament. És un compost orgànic molt disponible, 

fàcilment transportable, econòmic, no volàtil i biodegradable. S'ha comprovat que té poques 

diferències en la seva capacitat de desnitrificació respecte altres fonts com l'acetat [Calderer 

(2010)]. Per tal de generalitzar el compost orgànic a utilitzar en les simulacions, s'utilitzen les 

unitats de matèria orgànica. La relació entre la matèria orgànica i la glucosa és:

 
gC

gC 6H 12O6
=

6mol ·12 g C
mol

1mol ·180
g C6 H 12O6

mol

=0.4                           (Eq. 1.4.)

Al  llarg  d'aquest  projecte,  per  l'eliminació  de  nitrats  es  suposa  que  s'injecta  glucosa 

constantment durant totes les simulacions.

1.5.5.     Simuladors d'aqüífers

Des dels anys 1980 s'han desenvolupat molts programes per simular aigües superficials i 

aqüífers.  El  programa MODFLOW,  desenvolupat  pel  Servei  Geològic  dels  Estats  Units 

(USGS),  és un dels  més utilitzats  en hidrologia  per  resoldre  l'equació  de flux d'aigües 

subterrànies. Paral·lelament, el model MT3DMS és un dels més acceptats i reconeguts per 
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simular l'equació de transport de contaminants, desenvolupat per la universitat d'Alabama 

pel  cos  d'enginyers  de  l'exèrcit  nord-americà.  També  cal  mencionar  els  programes 

HYDRUS i  PHAST  per  simular  el  transport  de  contaminants.  El  programa  PHREEQC 

desenvolupat per Appelo i Postma (2005) s'enfoca més en la geoquímica de l'aigua incloent 

transport monodimensional. Existeix una multitud de programes, d'interfícies gràfiques i de 

paquets  que  es  relacionen.  Així  que  es  poden  trobar  a  la  xarxa  programes  híbrids 

incorporant elements de diversos models.  Per exemple, el programa PHT3D incorpora el 

PHREECQ i el model MT3DMS. O bé, el programa MODFLOW pot incloure un paquet de 

MT3DMS. A continuació es descriuen breument els programes mencionats MODFLOW i 

MT3DMS ja que són unes eines importants en aquesta branca de la hidrologia.  

MODFLOW  és  un  modelador  tridimensional  de  flux  per  diferències  finites  que  resol 

mitjançant interaccions l'equació de flux d'aigües subterrànies. El programa és de codi lliure, 

escrit principalment en Fortran i pot ser compilat i executat en els sistemes operatius DOS, 

Windows o Unix. Des de la seva creació en l'any 1984, el Servei Geològic dels Estats Units 

el  considera  com  a  codi  estàndard  per  simular  aigües  subterrànies.  Actualment  s'han 

desenvolupat interfícies gràfiques de pagament com GMS (Groundwater Modelling System 

per AQUAVEO) o Groundwater Vistas per utilitzar MODFLOW més fàcilment.  Existeixen 

versions lliures com MODFLOW-GUI o PMWIN. Es pot ampliar el programa MODFLOW 

amb diversos paquets de pagament com el  MT3DMS.  Possiblement un bon software per 

simular  el  que  pretén  aquest  projecte,  sigui  la  versió  més  actual  de  MODFLOW 

(MODFLOW-2005)  amb la interfície  gràfica  de GMS, ja  que aquest  incorpora el  model 

reactiu MT3DMS. 

El model MT3DMS es basa en el model MT3D desenvolupat en l'any 1990. Està escrit per 

Chunmiao Zheng i P. Patrick Wang amb la rutina iterativa de Tsun-Zee Mai. El finançament 

per al desenvolupament MT3DMS va ser proporcionada, en part, per l'Exèrcit dels EUA. El 

model  MT3DMS s'ha  convertit  en  un  dels  models  de  transport  més  utilitzats  de 

contaminants amb els que els codis d'altres mitjans de transport  són sovint  comparats. 

L'existència  de  MT3DMS i  la  seva  disponibilitat  en  el  domini  públic  ha  beneficiat  els 

organismes governamentals i sectors privats que treballen per a la prevenció i mitigació dels 

problemes de contaminació d'aigües subterrànies.



Pàg. 26 Memòria

1.6.     Programació de Denitor

Els programes informàtics esmentats en l'apartat anterior són d'àmbit general en el transport 

d'aigua i contaminants, molts de pagament i s'ha de tenir un cert coneixement d'informàtica 

per  utilitzar-los  adecuadament.  En  aquest  projecte,  es  crea  un  programa  intuitiu,  fàcil 

d'utilitzar i amb la seva pròpia GUI (Graphical User Interface), enfocat a la desnitrificació 

mitjançant  una  zona  reactiva  injectant  matèria  orgànica.  Inclou  un  model  multimonod 

fortament  basat  en  treballs  bibliogràfics  reconeguts  i  l'efecte  de la  pluja  en  els  nivells 

piezomètrics.

Per crear  el programa informàtic  Denitor  s'ha utilitzat  una versió estudiantil  de Matlab® 

(R2009a)  propietat  de  MathWorks®.  La  universitat  ETSEIB  (UPC)  té  la  versió  6.0  de 

Matlab® perfectament compatible. Igualment compatibles són els programes lliures Octave i 

Scilab però s'ha preferit treballar amb Matlab® per comoditat ja que es tenien coneixements 

previs degut a l'assignatura de mètodes numèrics.

En el disc adjuntat en aquest projecte s'inclou: El programa Denitor en dues extensions (.m i 

.exe),  totes  les  simulacions  realitzades  en  aquest  projecte  (2.1.,  3.1.,  3.3.,  4.7.,  i  les 

d'Argentona),  un compilador MCR del Matlab® per la versió Windows®-64bit  i  la versió 

en .pdf de la memòria i l'annex.
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2. Aigua Subterrània: model i casos d'estudi

El primer pas per modelitzar problemes de flux de matèria és realitzant un balanç de massa 

general,  en aquest  cas aigua subterrània. El model en què es basarà aquest  treball és 

l'utilitzat en el programari MT3DMS com s'ha comentat en la introducció. Suposant una sèrie 

d'hipòtesis, es pot simplificar el balanç general de l'aigua subterrània a una equació més 

manejable i habitual en hidrologia:  l'equació de flux d'aigües subterrànies.  Les hipòtesis 

considerades per simplificar l'equació general són:

• Flux monodimensional en  x. Transport de l'aigua en una sola direcció al llarg de 

l'aqüífer.

• El material i l'aigua de l'aqüífer són homogenis. 

• El flux de l'aigua al llarg de l'aqüífer és laminar. El nombre de Reynolds és baix.

• Els factors externs com la pressió atmosfèrica es consideren constants. 

2.1.     Equació de flux d'aigües subterrànies

Com s'ha mencionat en una de les hipòtesis, el flux es considera monodimensional en x. En 

el model, es considera que pot haver-hi infiltració o drenatge i com a conseqüència d'això, el 

flux pot augmentar o disminuir. A continuació es presenta un petit esquema de les possibles 

entrades i sortides de flux:

Figura 2.1. Flux d'aigües en un aqüífer
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L'equació de flux d'aigües subterrànies és:

−
δqx

δ x
+qs=S s

δh
δ t

                                         (Eq. 2.1.)

h = Nivell de l'aqüífer [L]

qs = Flux volumètric per unitat de volum d'entrada-sortida de l'aqüífer [T-1]

qx = Flux volumètric per unitat d'àrea de l'aqüífer o flux de Darcy en la direcció x [LT-1]

Ss = Emmagatzematge volumètric específic de l'aqüífer [L-1]

t = Temps [T]

x = Distància en coordenades cartesianes en la direcció horitzontal x [L]

La llei de Darcy, una expressió de la conservació del moment, és anàloga a la llei de Fourier 

en la transmissió tèrmica, a la llei d'Ohm en l'electricitat i a la primera llei de Fick en la 

difusió. Deriva de les equacions de Navier-Stokes. Declara que la velocitat d'un fluid en un 

medi porós és proporcional al gradient del nivell piezomètric.

qx=−K x
δh
δ x

=n ·ν x                                      (Eq. 2.2.)

Kx = Conductivitat hidràulica en la direcció x [LT-1]

n = Porositat del medi (adimensional) [0-1]

νx = Velocitat lineal mitjana relacionada amb la llei de Darcy en la direcció x [LT-1]

Combinant l'equació d'aigües subterrànies (Eq.  2.1.) amb la llei de Darcy (Eq.  2.2.):  Es 

substitueix el flux volumètric per unitat d'àrea de l'aqüífer pel flux de Darcy:

− δ
δ x

(−K x
δh
δ x

)+qs=S s
δh
δ t                             (Eq. 2.3.)

La conductivitat hidràulica es considera constant en tot l'aqüífer:

K x
δ2h
δ x2

+qs=S s
δh
δ t                                   (Eq. 2.4.)
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Finalment  s'obté  una  equació  diferencial  parabòlica  (Eq.  2.4.).  D'aquesta  equació  es 

solucionarà el nivell h. En funció de la infiltració o drenatge, el nivell piezomètric augmentarà 

o disminuirà. A continuació es representa un esquema representatiu del perfil del nivell al 

llarg de l'aqüífer: 

Figura 2.2. Flux d'aigües i nivell en un aqüífer

2.2.    Cabal d'entrada o sortida per unitat de volum qs

És  interessant  estudiar  els  diferents  comportaments  que  pot  assolir  l'aqüífer  sota  una 

situació de pluja real. Amb una pluja real, la velocitat i el flux de Darcy augmentaran, per tant 

el desplaçament del contaminant i de la matèria orgànica també. Amb pluja,  hi ha més 

desnitrificació. perquè hi ha un major desplaçament de matèria orgànica que a la vegada 

afavoreixen el creixement microbià.  

La possible pluviositat o drenatge en l'aqüífer es tradueix com un flux d'entrada o sortida 

d'aigua per unitat de volum de l'aqüífer qs [T-1]. Es representa a continuació:

Figura 2.3. Flux d'aigües i nivell en un aqüífer
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El cabal d'entrada a l'aqüífer és senzillament el que entra menys el que surt:

qs=q p−qd                                                         (Eq. 2.5.)

qd = Cabal del drenatge de l'aqüífer per unitat de volum [T-1]

qp =Cabal de la pluviositat de l'aqüífer per unitat de volum [T-1]

2.2.1.    Pluviositat

Si hi  ha pluja,  cal  definir-ne la  intensitat.  Es considera que hi  ha pluja quan les gotes 

sobrepassen 0.5mm en diàmetre. La intensitat de pluja és el cabal per metre quadrat. Així 

doncs, 1 L/(m2·s) = 1 mm/s [LT-1]. l'American Metereological Society classifica la intensitat 

d'un episodi de pluja com:

• “feble”: fins a 0.25 cm/h =  6.9444·10-7 m/s

• “moderada”: de 0.25 cm/h fins a 0.76 cm/h = de 6.9444·10 -7 m/s fins a 2.1111·10-6 

m/s

• “forta”: més de 0.76 cm/h = més de 2.1111·10-6 m/s

Segons  les  teories  de  Dupuit  (1863),  es  pot  relacionar  el  cabal  de  pluviositat  amb la 

intensitat de pluja com: 

q p=
W
h                                                           (Eq. 2.6.)

W = Intensitat de pluja [LT-1]

2.2.2.    Drenatge

Es pot utilitzar la mateixa idea pel drenatge. Definir un cabal per metre quadrat d'aqüífer 

com a intensitat de drenatge i dividir pel nivell de l'aqüífer per aconseguir qd. Si l'aqüífer és 

confinat,  es  considera  que  la  roca  mare  és  impermeable  i  no  hi  ha  drenatge.  En les 

simulacions d'aquest  projecte es considera que els aqüífers són confinats,  per tant,  no 

s'entra en més detall per qd.
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qd=0                                                           (Eq. 2.7.)

L'equació a resoldre és finalment: 

K x
δ2h
δ x2

+W
h

=S s
δh
δ t                                              (Eq. 2.8.)

2.3.    Emmagatzematge específic volumètric Ss

El model té en compte l'emmagatzematge específic de l'aqüífer  Ss. N'hi ha dos tipus; el 

màssic i el volumètric. Normalment en hidrologia s'utilitza el volumètric. Es pot definir com el 

volum desprès d'aigua per volum d'aqüífer saturat degut a un decreixement d'una unitat en 

l'alçada del nivell freàtic. L'emmagatzematge específic volumètric (specific storage) es pot 

expressar com:

S s=γw (βp+n⋅βw )                                                  (Eq. 2.9.)

βp = El factor de compressibilitat del sòl [LM-1T2] 

βw = El factor de compressibilitat de l'aigua [LM-1T2]

γw = El pes específic de l'aigua [ML-2T-2]

La compressibilitat de l'aigua a 25ºC

βw=4.6⋅10
−10m2 N−1                                            (Eq. 2.10.)

La compressibilitat d'un sòl dens de sorra i grava.

βp=1⋅10
−8m2N −1                                           (Eq. 2.11.)

γw és la densitat de l'aigua per l'acceleració gravitacional terrestre. Es suposa només per 

l'emmagatzematge  específic  volumètric  que  la  densitat  de  l'aigua  varia  segons  la 

temperatura:. T en K, densitat en kg/m3 i l'acceleració en m/s2.
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γw=g⋅ρw                                                 (Eq. 2.12.)

g=9.80665m s−2                                            (Eq. 2.13.)

ρw=741.966+1.9613⋅T−0.00371211⋅T 2                      (Eq. 2.14.)

La compressibilitat  de l'aigua varia poc amb la temperatura i quan és multiplicat  per  la 

porositat, aquest valor és dominat per la compressibilitat del sòl. Per tant, es menysprea el 

terme de la compressibilitat de l'aigua multiplicat per la porositat. 

Així doncs, l'emmagatzematge específic volumètric només depèn de la temperatura T en K.

S s=9.80665·10−8(741.966+1.9613⋅T −0.00371211⋅T 2)           (Eq. 2.15.)

2.4.    Estudi de l'estat transitori i estacionari

El nivell h és necessari per determinar la velocitat vx i qs (i en cas que Qs vingui determinat 

per la pluja o el drenatge) per resoldre l'equació general de transport.  S'utilitza un mètode 

numèric per resoldre'l i si es determina que l'estat estacionari s'assoleix ràpidament (δ/δt = 

0), es procedirà a resoldre l'equació analíticament i comparar la solució amb la numèrica per 

tal de validar el programa. La solució numèrica contempla el terme depenent amb el temps 

en tot moment. 

Seguidament es fa un estudi de l'estat transitori de l'equació de flux d'aigües subterrànies 

per tal de comprovar si s'assoleix l'estat estacionari ràpidament. 

L'equació a resoldre és una equació diferencial parabòlica. Per resoldre-la, cal especificar 

una condició inicial (per integrar δh/δt) i dues condicions de contorn (per integrar δ2h/δx2). La 

condició inicial i una de les condicions de contorn són sempre les mateixes en totes les 

simulacions. L'altra condició de contorn té dues opcions: o bé fixar la velocitat mitjana de 

l'entrada o bé fixar el nivell h a l'entrada. La condició de contorn escollida no afectarà per res 

a la rapidesa en què s'assoleix l'estat estacionari.

La condició inicial és que a t = 0, h(x) = hL

Les condicions de contorn són:    1)    a x=L, h(t) = hL 
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                                                                                                  2a)       a x = 0, v(t) = v0, velocitat mitjana constant d'entrada

                                                       2b)   o bé, que a x = 0, h(t) = h0

L = Longitud de l'Aqüífer [L]

2.4.1.    Solucions analítiques sense infiltració, qs = 0

Sense infiltració, es pot resoldre l'equació parabòlica analíticament amb les condicions de 

contorn especificades anteriorment. Hi ha dues solucions, segons la condició de contorn a 

x=0 que es desitgi. Les solucions són lineals i segueixen la llei de Darcy. En l'annex A.1. 

d'aquest treball, es resolen en detall. Les solucions analítiques són:

• Per condició de contorn 2a)              h=
n · v0
K x

( L− x)+hL                           (Eq. 2.16.)

• Per condició de contorn 2b)              h=(
hL−h0

L
) x+h0                              (Eq. 2.17.)

2.4.2.    Solucions analítiques amb infiltració, qs ≠ 0

Amb infiltració, es pot resoldre l'equació parabòlica analíticament amb les condicions de 

contorn especificades anteriorment. Hi ha dues solucions, segons la condició de contorn a 

x=0 que es desitgi. S'extreuen les solucions de l'article de Chesnaux (2004). En l'annex A.2. 

d'aquest treball, es resolen en detall. Les solucions analítiques són:

• Per condició de contorn 2a)      h=√−W
K x

x2+(
hL
2−h0

2

L
+WL

K x
) x+h0

2          (Eq. 2.18.)

On: h0 és funció de v0 i la solució de l'equació quadràtica: 
K x h0

2

2L
−n v0h0−

K x hL
2

2L
−

WL
2

=0  

(Eq. A.19.)                               

• Per condició de contorn 2b)      h=√−W
K x

x2+(
hL
2−h0

2

L
+WL

K x
) x+h0

2          (Eq. 2.20.)
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2.4.3.    Cas d'estudi 2.1. i resultats

Es simula un exemple experimental del flux d'un aqüífer en un llit de sorra a escala de 

laboratori, realitzat per Guzmán (2010). En aquest treball, no hi ha pluviositat ni drenatge,  

per tant,  qs = 0. La condició de contorn és el flux de Darcy a l'entrada, que dividint per la  

porositat  s'obté  la  velocitat  mitjana  d'entrada.  Així  que  es  resol  segons  la  condició  de 

contorn  2a).  Seguidament  es  descriu  en  la  Taula  2.1.  les  variables  de  l'exemple 

experimental per tal de simular la mateixa situació.

Taula 2.1. Variables d'entrada del cas 2.1.

L'equació a resoldre és una equació diferencial parabòlica. S'utilitza un programa creat en 

Matlab® anomenat Denitor  per resoldre tots els problemes numèrics d'aquest treball.  El 

Matlab® té una funció especialitzada per aquest tipus de problemes anomenada  pdepe. 

Utilitza a la vegada la comanda  ode15s, que és la que soluciona equacions diferencials 

ordinàries amb més estabilitat, però més lentament. La variable direccional x i la temporal t 

es discretitzen en 100 trams. Com més petita la discretització més exacte i estable és la 

solució, però s'assoleix més lentament. En el capítol 4 es comenten en més detall aspectes 

del funcionament del programa, resolució i estabilitat.

Es resol l'equació i es comprova que ràpidament s'assoleix l'estat estacionari.  Ho fa en 

només 0.1s. L'estat estacionari que s'assoleix és exactament el mateix que en l'exemple 

experimental. A l'estat estacionari la solució és lineal ja que qs = 0. 

Símbol Variable Valor Unitats

Velocitat Mitjana a x=0 m/s

Nivell a x=L 0.1 m

Conductivitat Hidràulica m/s

n Porositat del sòl 0.40 -

W Pluviositat 0 m/s

T Temperatura 17 ºC

L Longitud 0.48 m

t Temps d'Integració 0.0278 h

v0 1.7417·10-4

hL
Kx 3.7037·10-4
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Figura 2.4. Estat transitori numèric del nivell.

Es comprova també que la solució a l'estat estacionari de la solució numèrica és idèntica a 

la de la solució analítica. Les dues solucions de l'estat  estacionari  i la solució de l'estat 

transitori coincideixen exactament i per això sembla que només es representi un resultat en 

la Figura 2.5. Per tant, el terme depenent amb el temps és menyspreable. Això es deu a la 

baixa compressibilitat dels aqüífers en general.

Figura 2.5. Estat transitori del nivell
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2.4.4.    Validació

Fent aquesta simulació s'ha comprovat que el nivell a l'entrada en l'estacionari és 0.19m. 

Coincideix amb l'exemple experimental i el resultat analític, per tant es verifica la resolució 

numèrica. Si s'utilitza aquest nivell a l'entrada com a condició de contorn enlloc del cabal  

d'entrada, la velocitat resultant a x=0 és la mateixa que s'ha introduït abans. Això vol dir que 

el programa funciona correctament indiferentment de la condició de contorn introduïda per 

qs = 0.

Figura 2.6. Perfil de la velocitat mitjana

En la gràfica esquerra es comprova com la velocitat mitjana és constant i 1.7417x10 -4m/s al 

llarg de l'aqüífer. Es verifica el bon funcionament del programa  indiferentment de la condició 

de contorn i que es pot menysprear el terme depenent amb el temps.
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3. Transport  de  contaminants:  model  i  casos 

d'estudi

Com s'ha fet en el capítol 2, es realitza un balanç de massa general. Aquest cop sobre els 

contaminants enlloc de l'aigua. L'equació general de transport de contaminants o l'equació 

ARD (Adversió-Reacció-Dispersió) per 3D és la següent:

δ(n · C k)
δ t

= δ
δ x i

(n · Dij ·
δC k

δ x j
)− δ

δ xi
(n ·νi · C k )+Q s

k+∑ Rk             (Eq. 3.1.)

            Variació temporal            Dispersió      Advecció   Entrada-Sortida   Reaccions

Ck = Concentració de l'espècie dissolta k [ML-3]

xi,j = Distància en coordenades cartesianes en la direcció i o j [L]

Dij = Tensor de la dispersió hidrodinàmica [L2T-1]

νi = Velocitat lineal mitjana relacionada amb la llei de Darcy en la direcció i [LT-1]

Qk
s = Cabal màssic d'entrada-sortida per unitat de volum de l'espècie dissolta k [ML-3T-1]

Rk = Reaccions químiques de l'espècie k [ML3T-1]

Es  considera  dispersió,  advecció,  entrada/sortida  i  reaccions  del  contaminant  en  el 

transport.  Com  en  el  capítol  2,  aquest  model  també  està  basat  en  l'esmentat  model 

MT3DMS de Zheng i Wang (1999). Appelo i Postma (2005, p. 541) també hi fan referència 

en el seu treball. Suposant una sèrie d'hipòtesis, es pot simplificar l'equació general a una 

de més manejable.  Les hipòtesis  considerades per simplificar  l'equació general  són les 

mateixes que les del capítol 2 afegint:. 

• Font contínua de contaminants al principi de l'aqüífer

• Model multimonod per la cinètica dels contaminants
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• Coeficient de dispersió constant

Aplicant aquestes hipòtesis a l'equació general, es simplifica a: 

n · δC k

δ t
=n· D x

δ2C k

δ x2
−n · δ

δ x
(νx ·C k )+Q s

k+∑ Rk                    (Eq. 3.2.)

On el terme d'advecció es pot simplificar més segons si la velocitat mitjana és constant o 

no. Si no hi ha infiltració (qs = 0), la velocitat mitjana és constant i per tant:

n δCk

δ t
=n · D x

δ2C k

δ x2
−n· νx

δC k

δ x
+Q s

k+∑ Rk                      (Eq. 3.3.)

En canvi si hi ha infiltració (qs ≠  0), la velocitat mitjana no és constant i es desglossa el 

terme advectiu en 2 termes:

δ
δ x

(νx ·C k )=νx
δC k

δ x
+C k δν x

δ x
                                     (Eq. 3.4.)

En el capítol 5,  es comparen els resultats amb infiltració quan es considera la velocitat 

mitjana constant en el terme advectiu (simulació P1) i quan no (simulació P2), per tal de 

determinar  si  el  factor  és  significant  o no.  Es realitza la  hipòtesi  que  aquest  factor  és 

menyspreable  i  que es pot  utilitzar  l'Eq.  3.3.  quan hi  ha infiltració,  Aquesta hipòtesi  es 

verifica en el capítol 5. 

Si el cabal màssic d'entrada-sortida per unitat de volum de l'espècie dissolta k és degut a la 

pluja i/o al drenatge, es considera que:

Q s
k=qs C s

k                                                      (Eq. 3.5.)

Ck
s = Concentració en el flux d'entrada i/o sortida de l'espècie dissolta k [ML-3]  

En totes les simulacions d'aquest projecte es considera que Ck
s = 0 i per tant, Qk

s = 0.

3.1.    Solució de l'equació general de transport de 

contaminants: advecció i dispersió

3.1.1.     Solució analítica
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És possible resoldre analíticament  i  de forma senzilla l'equació general  de transport  de 

contaminants quan no hi ha infiltració (qs ≠  0)  ni reaccions. És a dir, quan només hi ha 

advecció i dispersió. L'equació a resoldre quan només hi ha advecció i dispersió és:

D x
δ2C
δ x2

−v x
δC
δ x

=δC
δ t                                            (Eq. 3.6.)

Com l'equació  de flux  d'aigües  subterrànies  del  capítol  2,  l'equació  a  resoldre  és  una 

equació  diferencial  parabòlica.  Per  resoldre-la,  cal  especificar  una  condició  inicial  (per 

integrar δh/δt) i dues condicions de contorn (per integrar δ2h/δx2):

Condició inicial: t=0, C(x,0) = Ct0

Condicions de contorn: 1) a x=0, C(0,t)=C0

                                       2) a x=∞, C(∞,t)=0

El coeficient de dispersió longitudinal  Dx és la dispersivitat longitudinal  αx per la velocitat 

lineal mitjana vx. Combinant aquesta expressió amb la llei de Darcy i solucionant: 

D x=αx v x              (Eq. 3.7.)                                     v x=
qx

n
                     (Eq. 3.8.)

C ( x , t)=
C0

2
(erfc[

x−vx t
2√ D x t

]+exp [
v x x
D x

]erfc [
x+vx t
2√ D x t

])                  (Eq. 3.9.)

αx = Dispersivitat longitudinal [L]

La solució amb advecció i dispersió és extreta del llibre de l'Appelo i Postma (2005). El 

Matlab® té la funció d'error integrada, així que no cal trobar cap aproximació en taules per 

erfc.

3.1.2.     Solució numèrica

L'equació a resoldre quan només hi ha advecció i dispersió és:

D x
δ2C
δ x2

−v x
δC
δ x

=δC
δ t                                          (Eq. 3.6.)
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De la mateixa manera cal especificar una condició inicial i dues de contorn:

Condició inicial: t=0, C(x,0) = Ct0

Condicions de contorn: 1) a x=0, C(0,t)=C0

                                                                     2) a x=L,  δC(L,t)/δx = 0

És d'especial  interès  mencionar  que  la  segona  condició  és  diferent  a  l'utilitzada  en  la 

resolució analítica. Teòricament la correcta és l'utilitzada anteriorment però el terme infinit és 

incomprensible  per  un programa informàtic.  Així  que  s'utilitza  l'aproximació  que  a  x=L. 

δC(L,t)/δx = 0. 

3.1.3.     Cas d'estudi 3.1. i resultats

Per tal de comprovar i validar la solució numèrica, en aquest apartat es simula un exemple 

experimental del flux d'un aqüífer en un llit  de sorra a escala de laboratori,  realitzat per  

Guzmán  (2010).  En  aquest  treball,  s'injecta  un  traçador  (nitrats)  i  es  comprova  la 

concentració  d'aquest  a  la  sortida.  Per  determinar  la  velocitat  mitjana  i  la  conductivitat 

hidràulica,  s'ajusta  el  comportament  experimental  amb  el  model  analític  utilitzant  el 

programa STANMOD. Els paràmetres de l'exemple experimental són:

Taula 3.1. Variables d'entrada del cas 3.1.

Símbol Variable Valor Unitats

Concentració Traçador a t=0 0 mg/L

Concentració Traçador a x=0 25 mg/L

Coeficient de Dispersió

Velocitat Mitjana a x=0 m/s

Conductivitat Hidràulica m/s

n Porositat del sòl 0.40 -

W Pluviositat 0 m/s

T Temperatura 17 ºC

L Longitud 0.57 m

t Temps d'Integració 50 h

C
t0

C
0

D
x 6.2778·10-8 m2/s

v0 4.9194·10-6

Kx 4.24·10-4
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 I els punts experimentals ajustats amb el programa STANMOD extrets de Guzmán (2010):

Figura 3.1. Ajust STANMOD de Guzmán (2010)

Per validar el model es pretén introduir els paràmetres i obtenir la mateixa evolució de la 

concentració del traçador a la sortida. S'utilitza el programa Denitor creat en Matlab® i per 

aquest projecte. La variable direccional x es discretitza en 100 trams i el temps t en 100 com 

en el cas 2.1. a l'apartat 2.4.3., resultant amb Pe = 0.91 i Cr = 1.55,  En l'apartat 4.6., es  

comenta l'estabilitat de les solucions utilitzant els nombres de Péclet i Courant. 

Figura 3.2. Simulació de l'evolució de la concentració del traçador a x=L i del perfil 
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3.1.4.     Validació

Observant la gràfica esquerra de la Figura 3.2., es comprova que l'evolució és idèntica que 

la gràfica de la Figura 3.1.  del treball  fi  de màster.  Per tant,  es valida la simulació del 

programa.

El resultat de la solució numèrica és lleugerament diferent a l'analítica en l'últim tram del 

perfil degut que la segona condició de contorn no és exacte, sinó una aproximació. En la 

majoria del tram la solució és exacte. 

Figura 3.3. Gràfiques tridimensionals de C(x,t) per avaluar l'estat transitori

3.2.    Cinètica: model multimonod

La desnitrificació és un procés biològic.  El model més comú per explicar la cinètica de 

processos  biològics  és  el  de  Monod  (1949).  Aquest  investigador  va  relacionar 

matemàticament  el  creixement  biològic  amb la concentració  de substrat  o aliment  dels 

microorganismes. El creixement està limitat pel substrat segons una equació hiperbòlica.

μ=μmax , H · S
S+K s

                                             (Eq. 3.10.)

μ = Velocitat de creixement dels bacteris heterotròfics [T-1]



Modelització i simulació de la desnitrificació en aigua subterrània        Pàg. 45

μmax,H = Velocitat màxima de creixement dels bacteris heterotròfics [T-1]

Ks = Concentració de substrat quan la velocitat de creixement és la meitat de la màxima 

[ML-3]

S = Concentració de substrat [ML-3]

Figura 3.4. Gràfica de la velocitat del creixement vs. concentració de substrat

Normalment s'utilitza un model més sofisticat de la cinètica Monod anomenat multimonod. 

És una extensió del model Monod on intervenen una o més espècies en el creixement dels 

microorganismes.  Aquest  tipus  de  cinètica  s'ha  aplicat  satisfactòriament  en  nombrosos 

treballs: Kindred i Celia (1989), Kinzelbach [et al.] (1991), Schäfer [et al.] (1998), MacQuarrie 

i Sudicky (2001), i Calderer (2010).

El model multimonod es pot aplicar a dues reaccions redox: A l'oxidació aeròbica de la 

matèria orgànica, i a la desnitrificació anòxica. El consum de matèria orgànica degut a les 

dues reaccions les realitza el  mateix grup microbià,  és a dir,  que els microorganismes 

capaços  de  desnitrificar  són  els  mateixos  que  els  que  oxiden  la  matèria  orgànica 

aeròbicament.  Poden  utilitzar  el  nitrat  o  l'oxigen  com  a  acceptadors  d'electrons. 

Conseqüentment, el model considera un únic grup de microorganismes heterotròfics que 

poden créixer en condicions aeròbiques o anòxiques depenent de la concentració d'oxigen 

dissol [Korom (1992) i Calderer (2010)]. En l'apartat 3.2.2. s'explica perquè s'ha afegit el  

factor de reducció en la desnitrificació i en l'apartat 3.2.5. s'explica el terme de la inhibició 

microbiana. El model també té en compte la defunció dels microorganismes.
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RXH =
δ X H

δ t
=r1+r2+r3=X H (F ( X H )·μ1+η · F ( X H )·μ2+μ3)               (Eq. 3.11.)

F(XH) = Terme d'inhibició microbiana [-]

η = Factor de reducció per condicions anòxiques [0-1]

μ1 = Velocitat de creixement per oxidació aeròbica dels bacteris heterotròfics [T-1]

μ2 = Velocitat de creixement per desnitrificació dels bacteris heterotròfics [T-1]

μ3 = Velocitat de decreixement per defunció dels bacteris heterotròfics [T-1]

r1 = Velocitat de creixement per oxidació aeròbica dels bacteris heterotròfics [ML-3T-1]

r2 = Velocitat de creixement per desnitrificació dels bacteris heterotròfics [ML-3T-1]

r3 = Velocitat de decreixement per defunció dels bacteris heterotròfics [ML-3T-1]

RXH = Velocitat de creixement dels microorganismes [ML-3T-1]

XH = Concentració de microorganismes heterotròfics [ML-3]

3.2.1.    Creixement per oxidació aeròbica

Creixement dels bacteris heterotròfics XH en condicions aeròbiques

μ1=μmax , H · OC
OC+KOC

·
O2

O2+KO 2

                              (Eq. 3.12.)

KO2 = Coeficient de saturació d'oxigen [ML-3]

KOC = Coeficient de saturació de la matèria orgànica [ML-3]

O2 = Concentració d'oxigen [ML-3]

OC = Concentració de matèria orgànica [ML-3]

És com el model Monod simple però considerant l'oxigen, a més de la matèria orgànica,  

com a aliment pel creixement aeròbic dels microorganismes.
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3.2.2.    Creixement per desnitrificació

Creixement dels bacteris heterotròfics XH en condiciones anòxiques

μ2=μmax, H · OC
OC+KOC

·
NO3

−1

NO3
−1+K NO3

−1

·
K O2, I

O2+K O 2, I
                      (Eq. 3.13.)

KO2,I = Coeficient d'inhibició d'oxigen [ML-3]

KNO3
- = Coeficient de saturació de nitrats [ML-3]

NO3
- = Concentració de nitrats [ML-3]

En aquest cas, l'acceptador d'electrons és el nitrat.  Hi ha un terme d'inhibició en l'equació 

per reduir la velocitat de desnitrificació en cas que hi hagi una presència notable d'oxigen. 

S'inclou el factor  de reducció com a factor  corrector  indicant  que només una part  dels 

microorganismes  poden  desnitrificar,  o  bé  com  a  resposta  del  canvi  en  el  tipus  de 

creixement [Batchelor (1982) i Calderer (2010)].

3.2.3.    Defunció

Es considera la defunció dels microorganismes com una reacció de primer ordre. No depèn 

de si les condicions són aeròbiques o anòxiques.

μ3=−bH                                             (Eq. 3.14.)

bH = Constant de defunció dels bacteris heterotròfics [T-1]

3.2.4.    Variació amb la temperatura de la velocitat de creixement μ

Es considera que hi ha variació amb la temperatura de la velocitat màxima de creixement 

dels bacteris heterotròfics i de la constant de defunció dels bacteris heterotròfics [Doussan 

[et al.] (1997) i Calderer (2010)].

μmax , H (T )=μmax , H (20ºC) ·1.07(T− 20)                              (Eq. 3.15.)

bH (T )=bH (20ºC)·1.12(T−20)                                   (Eq. 3.16.)

T = Temperatura en graus centígrads [ºC]
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3.2.5.     Cinètica de creixement dels microorganismes XH

S'obté la cinètica dels microorganismes com la suma de les tres equacions: Creixement - 

Mort

RXH =
δ X H

δ t
=r1+r2+r3=X H (F ( X H )·μ1+η · F ( X H )·μ2+μ3)               (Eq. 3.11.)

Intuïtivament,  en  un  medi  porós  hi  ha  elements  físics  i  hidrodinàmics  que  limiten  el 

creixement  microbià.  Alguns  autors  han  utilitzat  el  concepte  de  capacitat  microbiana 

màxima, basada en la següent fórmula proposada per Kindred i Celia (1989):

F ( X H )=
K b

Kb+X H
                                     (Eq. 3.17.)

Kb = Coeficient d'inhibició microbiana. [ML-3]

S'ha utilitzat aquest concepte per impedir un creixement excessiu de microorganismes en el 

principi de l'aqüífer simulat i estendre les seves activitats al llarg d'aquest.  No hi ha cap 

acord general sobre el valor de Kb però generalment els valors oscil·len entre 0.5 mg/L i 

1600 mg/L [Kindred (1989) i Zysset  (1994)].  S'utilitza Kb=1200mg/L proposat  per Zysset 

(1994) i utilitzat per Calderer (2010). 

Els microorganismes prefereixen oxidar-se amb oxigen, però si la concentració d'oxigen és 

prou  petita,  llavors  utilitzaran  el  nitrat.  La  desnitrificació  s'aconsegueix  en  condicions 

anòxiques però poden multiplicar-se més ràpidament  a causa de l'oxigen així  que una 

lleugera presència d'oxigen no és del tot perjudicial per la desnitrificació. 

3.2.6.     Cinètica d'eliminació de la matèria orgànica OC

Cal introduir el rendiment de creixement YH  per relacionar els grams de biomassa amb els 

grams de matèria orgànica. La reacció energètica i de creixement de biomassa implica una 

reacció  global  que permet  relacionar  la fórmula  empírica dels  microorganismes amb la 

matèria orgànica en forma de carboni (veure apartat 3.2.9.). Únicament la concentració de 

matèria orgànica influeix en les equacions d'oxidació aeròbica i anòxica, on es consumeix 

per fer créixer els microorganismes. Així doncs la cinètica de la matèria orgànica es calcula 

com:
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ROC=−
1

Y H
(r 1+r 2)                                         (Eq. 3.18.)

ROC = Velocitat d'eliminació de la matèria orgànica [ML-3T-1]

YH = Rendiment de creixement dels bacteris heterotròfics. Relació XH/OC [MXH/ MOC]

3.2.7.     Cinètica de consum de l'oxigen O2

Estequiomètricament  es  pot  relacionar  els  grams  d'oxigen  amb  els  grams  de  matèria 

orgànica (veure apartat 3.2.9.). Així doncs es determina  W i utilitzant  YH es relaciona els 

grams  de  biomassa  amb  els  grams  d'oxigen.  Com  l'oxigen  només  es  consumeix  en 

l'oxidació aeròbica, només apareix un terme en la seva cinètica.

RO2=−
W
Y H

r1                                            (Eq. 3.19.)

RO2 = Velocitat de consum de l'oxigen [ML-3T-1]

W = Relació O2/OC en el procés aeròbic [MO2/ MOC]

A causa de la llei de Henry, existeix una concentració màxima d'oxigen dissolta en l'aqüífer 

que depèn amb la temperatura. En l'annex B.1. hi ha una taula amb diversos models i el 

programa Denitor utilitza el model CE-QUAL-R1 de U.S. Army COE (1982). Aquest model 

és extret del Washington State Department of Ecology i es descriu més extensament en 

l'apartat 4.1.4. En l'annex B.2. Es pot trobar una taula que descriu la dependència de la 

solubilitat d'oxigen amb la temperatura a P=1atm amb un rang de temperatures de 5-30ºC.  

3.2.8.     Cinètica de desaparició dels nitrats NO3
-

Estequiomètricament  es pot  relacionar  els  grams de nitrats  amb els  grams de matèria 

orgànica (veure apartat 3.2.9.). Hi ha dos casos ja que l'estequiometria no és la mateixa en 

el procés aeròbic que en l'anòxic. Així doncs es determina Z i R, i utilitzant YH es relacionen 

els  grams  de  biomassa  amb  els  grams  de  nitrats.  Els  nitrats  es  consumeixen  tan 

aeròbicament com anòxicament. Així doncs apareixen dos termes i la cinètica resultant és:

RNO3=−
R

Y H
r1−

Z
Y H

r2                                    (Eq. 3.20.)
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RNO3 = Velocitat de desaparició dels nitrats [ML-3T-1]

R = Relació NO3
-/OC en el procés aeròbic [MNO3/ MOC]

Z = Relació NO3
-/OC en el procés anòxic [MNO3/ MOC]

3.2.9.     Estequiometria

En aquest treball es considera que la unitat del substrat són grams de matèria orgànica OC. 

En taules, el coeficient de saturació de la matèria orgànica KOC o el rendiment de creixement 

YH està en unitats de demanda química d'oxigen (DQO).  Per tant cal canviar aquestes 

unitats a OC utilitzant relacions estequiomètriques. Es considera que la matèria orgànica és 

glucosa i que els microorganismes l'oxiden de la següent manera:

C6 H 12O6+6O2→6CO2+6H2O                               (Eq. 3.21.)

4C5 H 7O 2 N+29O2→20CO2+4NO3
−1+14H 2O                   (Eq. 3.22.)

Els microorganismes són en la forma C5H7O2N [Rittmann i McCarty (2001)]. La reacció del 

creixement aeròbic dels microorganismes és la combinació de les dues anteriors [Calderer 

2010].

(Eq. 3.23.)

Paral·lelament la reacció del creixement anòxic dels microorganismes és:

(Eq. 3.24.)

Així doncs es determinen els valors YH, W, R i Z estequiomètricament. S'utilitzen els valors 

determinats per Calderer(2010). 

• YH = 0.91 mg XH · mg OC-1

• W = 0.88 mg O2 · mg OC-1

0.042C6 H 12O6 (aq )+0.094O2 (g )+0.022NO3
−1

(aq)+0.022H
+1

(aq)→0.022C5 H 7O 2N (cell)+0.138CO2 (aq)+0.183H 2O

0.042C6 H 12O6 (aq )+0.097NO3
−1

(aq)+0.097H
+1

(aq)→0.037N 2(aq)+0.022C5 H 7O 2 N (cell)+0.138CO 2(aq)+0.220H 2O
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• R = 0.49 mg NO3
-· mg OC-1     (oxidació aeròbica)

• Z = 1.86 mg NO3
- · mg OC-1    (desnitrificació)

3.2.10.     Paràmetres de la cinètica multimonod

S'han escollit els paràmetres revisats en aquest PFC i en la tesi de Calderer (2010) i  s'ha 

arribat a la conclusió que la millor tria dels paràmetres és l'escollida per Calderer (2010) 

segons Henze (2000). En l'annex C.1. hi ha una taula amb una recopilació bibliogràfica de 

paràmetres de la cinètica multimonod i en l'annex C.2. una taula resum de la cinètica i 

estequiometria de la desnitrificació. Les dues taules són extretes la tesi de Calderer (2010). 

• KNO3 = 2.21 mg L-1           

• KOC = 7.41 mg L-1

• KO2 = 0.2 mg L-1

• KO2,I = 0.2 mg L-1

• η = 0.8          

Calderer (2010) segons Doussan [et al.] (1997)   

• μmax,H(20ºC) = 6 dia-1           

• bH (20ºC) = 0.62 dia-1    

3.3.    Solució numèrica de l'equació general de transport de 

contaminants

Una  vegada  ja  es  tenen  tots  els  termes  de  l'equació  general  de  transport,  es  resol 

numèricament amb les següents condicions de contorn:

n · δC k

δ t
=n· D x

δ2C k

δ x2
−n · δ

δ x
(νx ·C k )+Q s

k+∑ Rk                    (Eq. 3.2.)

Condició inicial: t=0, C(x,0) = Ct0
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Condicions de contorn: 1) a x=0, C(0,t)=C0

                                                                     2) a x=L,  δC(L,t)/δx = 0

Com en la  solució numèrica  del  cas d'estudi  3.1.  amb advecció i  dispersió,  la segona 

condició és diferent  a l'utilitzada en la resolució analítica.  Teòricament  la correcta és la 

utilitzada anteriorment però el terme infinit és incomprensible per un programa informàtic. 

Així que s'utilitza l'aproximació que a x=L. δC(L,t)/δx = 0. 

És important destacar que els microorganismes no es transporten amb l'aigua de l'aqüífer.  

Per tant, la velocitat associada als microorganismes és 0m/s.

3.3.1.     Cas d'estudi 3.3. i resultats

En aquest apartat es comparen els resultats del programa amb els resultats de la simulació 

en PHREEQC feta per Calderer (2010) d'una desnitrificació en discontinu (batch) utilitzant 

els paràmetres que ella mateixa va optimitzar. En la tesi de Calderer (2010), es va simular la 

desnitrificació  com una columna amb un flux  molt  baix  i  es  va comparar  el  temps  de 

residència  amb el  temps  batch  transcorregut.  En  aquest  treball,  es  realitza  la  mateixa 

simulació per tal de comparar els resultats i totes les variables d'entrada s'extreuen de la tesi 

(Taula 3.3.). No hi ha infiltració i la injecció de matèria orgànica es veu representada per la 

condició de contorn de 90mg/L, que és el mateix que una injecció de 225mg/L de glucosa. 
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Taula 3.2. Variables d'entrada del cas 3.3.

Símbol Variable Valor Unitats

Concentració Nitrats a t=0 76 mg/L

Concentració Matèria Orgànica a t=0 90 mg/L

Concentració Oxigen a t=0 9 mg/L

Concentració Microorganismes a t=0 0.47 mg/L

Concentració Nitrats a x=0 76 mg/L

Concentració Matèria Orgànica a x=0 90 mg/L

Concentració Oxigen a x=0 9 mg/L

Concentració Microorganismes a x=0 0 mg/L

Coeficient de Dispersió

Velocitat Mitjana a x=0 m/s

Conductivitat Hidràulica m/s

n Porositat del sòl 0.42 -

W Pluviositat 0 m/s

T Temperatura 17 ºC

Coeficient d'Inhibició de Biomassa 1200 mg/L

L Longitud 0.26 m

t Temps d'Integració 80 h

NO3t0

OC.
t0

O2t0

XH
t0

NO30

OC0

O20

XH
0

Dx 1.3333·10-8 m2/s

v0 4·10-6

Kx 1.7361·10-4

Kb
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Figura 3.5. Evolucions de les concentracions en la columna de la tesi Calderer (2010) 

Es comprova que els resultats de la Figura 3.6. són idèntics als del programa PHREEQC en 

la Figura 3.5. La variable direccional x es discretitza en 100 trams i el temps t en 100, com 

en la integració anterior del cas d'estudi 3.1, resultant amb Pe = 0.79 i Cr = 4.43. L'estabilitat 

del  nombre  de  Péclet  i  Courant  es  comenten  en  l'apartat  4.6.  Totes  les  gràfiques 

s'autoescalen en el programa. Com cada gràfica de la tesi coincideix amb la simulada, es 

valida la solució matemàtica.
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Figura 3.6. Simulació amb el programa Denitor de l'evolució de les concentracions en la 

columna de la tesi Calderer (2010) 
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4. Manual del programa informàtic Denitor

En  aquest  projecte  s'ha  creat  un  programa  informàtic  en  Matlab®  anomenat  Denitor 

(DENItrification  simulaTOR)  i  s'ha  utilitzat  una  versió  estudiantil  de  Matlab®  (R2009a) 

propietat de MathWorks®. Totes les simulacions s'han realitzat amb el programa Denitor i 

es presenta en dues extensions:  en .m i en .exe.  L'extensió .m és un format  llegible i  

editable per programes matemàtics de pagament com Matlab® i Mathematica®, o bé lliures 

com Scilab i Octave. L'extensió .exe és únicament un format llegible, i és necessari  un 

compilador com el MCR (Matlab Compiler Runtime) per poder executar el programa. Es pot 

descarregar el compilador gratuïtament de la pàgina oficial de MathWorks® Tots aquests 

programes es poden utilitzar en els sistemes operatius de Windows, Linux i Mac. 

Per executar Denitor en format .m cal tenir un programa capaç de llegir arxius .m instal·lat  

com algun dels mencionats abans. Matlab® és el programa més potent, conegut i amb el 

que s'ha programat Denitor, per tant, s'utilitza aquest com a model. Per executar Denitor.m 

cal que l'arxiu estigui en el Current Directory del Matlab®, escriure Denitor en el Command 

Window, i prémer Enter. 

Figura 4.1. Execució de Denitor.m utilitzant Matlab®
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Per executar  Denitor  en format  .exe,  cal  tenir  instal·lat  un compilador  com el MCR de 

Matlab®. Un cop executat, el programa funciona de la mateixa manera sigui en .m o .exe. 

Ha d'aparèixer una pantalla de benvinguda i de selecció d'idioma. Denitor està programat 

per utilitzar-lo en 5 idiomes: 1-català, 2-castellà, 3-anglès, 4-alemany i 5-francès. Escriure el 

número corresponent per l'idioma desitjat i prémer Enter. 

Figura 4.2. Execució de Denitor.exe utilitzant el compilador MCR

Figura 4.3. Execució de Denitor.m utilitzant Matlab®
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4.1.    Menú principal

Seguidament ha d'aparèixer el menú principal.  En aquest menú és on s'introdueixen les 

variables d'entrada.  Un cop s'hagi  realitzat  el  càlcul,  s'habilitaran  botons per  analitzar  i 

extreure les variables de sortida. Si es vol sortir del programa, prémer la creueta superior. 

Figura 4.4. Menú principal de Denitor

4.1.1.     Codificació de colors

Per tal d'estructurar el programa, es segueix una codificació de colors segons les diferents 

funcions dels requadres: 

INFO             ·     Blau cel: Text informatiu de símbols o del contingut del requadre inferior.

INPUT           ·     Groc: Text editable en notació científica. 

INPUT           ·     Verd: Botons per establir valors de determinats casos d'estudi.

OUTPUT       ·    Fúcsia: Botons interactius per desplegar gràfiques, seleccionar o calcular.

OUTPUT       ·     Taronja: Extracció de les variables de sortida al Matlab® o en excel. 

EXECUTA     ·     Vermell: Dos Botons de càlcul.
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4.1.2.     Selecció d'idioma i de condició de contorn del nivell

Si l'usuari vol canviar l'idioma del programa, pot fer-ho a la finestra desplegable superior 

esquerra i es canviarà automàticament sense tancar el programa. També es pot seleccionar 

la condició de contorn que es desitgi per resoldre el nivell en la finestra desplegable superior 

dreta. Denitor pot resoldre l'equació de flux d'aigües subterrànies segons dues condicions 

de  contorn:  Fixant  la  velocitat  mitjana  en medi  porós  o  el  nivell  a  l'entrada.  Quan  es 

seleccioni una opció, l'altra quedarà inhabilitada. 

Figura 4.5. Finestres desplegables d'idioma i condició de contorn del nivell

4.1.3.     Variables d'entrada

Les variables d'entrada s'editen en els requadres grocs i són les discutides en els capítols 2 

i  3  de la  memòria.  Es recorda que Denitor  simula únicament  un flux monodimensional 

d'aigua subterrània i que les condicions de contorn són sempre fixes. El medi comença a 

x=0, i a t=0 hi ha dues zones ben diferenciades: la zona de la injecció de glucosa amb les 

condicions de contorn a x=0, i la zona inicial del medi a x>0. Els símbols de les variables en 

blau cel corresponen als mateixos que els de la memòria. Les variables s'han d'introduir i 

venen donades en unitats internacionals excepte les concentracions, que són en [mg/L] i la 

temperatura en [ºC]. 

Les 4 espècies que pot simular Denitor són: Nitrats (NO3
-), matèria orgànica (OC), oxigen 

(O2) i microorganismes (XH). Les variables que s'han d'introduir en forma matricial són:

• Ct0 – Condicions inicials (t=0) de l'equació general de transport per resoldre C(x,t). 

L'oxigen és un cas especial  ja que la concentració es pot limitar per la màxima 

permesa segons la llei de Henry. Aquesta particularitat es descriu en l'apartat 4.1.4. 

Unitats [mg/L]

• C0 – Condicions de contorn (x=0)  de l'equació general de transport  per resoldre 

C(x,t).  L'oxigen  és  un cas  especial  ja  que  la  concentració  es  pot  limitar  per  la 
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màxima  permesa  segons  la  llei  de  Henry.  Aquesta  particularitat  es  descriu  en 

l'apartat 4.1.4.  Unitats [mg/L]

• Qs –  Cal  diferenciar  Qs de  qs,  ja  que  Qs és el  flux màssic  d'entrada-sortida de 

l'espècie corresponent (eq. 3.2.) i qs és el flux màssic d'entrada-sortida de l'aigua per 

unitat de volum de l'aqüífer (eq. 2.1.). Unitats [mg/(m3·s)]

• Dx –S'ha d'especificar el mateix coeficient de dispersió per totes les espècies que es 

transportin excepte per XH que ha de ser 0m2/s perquè els microorganismes no es 

dispersen per l'aqüífer. Unitats [m2/s]

• v0 – S'habilita quan es selecciona la velocitat mitjana del medi porós a l'entrada com 

la condició de contorn. Com pel coeficient de dispersió, s'ha d'especificar la mateixa 

velocitat mitjana per totes les espècies que es transportin excepte per XH que ha de 

ser 0m/s perquè els microorganismes no es transporten per l'aqüífer. Unitats [m/s]

Les variables que s'han d'introduir una única vegada són:

• h0 – S'habilita quan es selecciona el nivell a l'entrada com la condició de contorn. No 

és de forma matricial perquè s'ha especificat en el programa que h0 és el mateix per 

totes les espècies excepte pels microorganismes. Aquests no es transporten, així 

que es fixa h0 = hL perquè no hi hagi gradient. Unitats [m].

• Kx – Conductivitat hidràulica. Unitats [m/s]

• n – Porositat [0-1]

• W – Pluviositat – Drenatge. En tot x i t actua. Unitats [m/s]

• T – Temperatura. Unitats [ºC]

• Kb – Coeficient d'inhibició de biomassa. Els valors recomanables són en l'interval 0.5 

– 1600mg/L veure apartat 3.2.5.  Unitats [mg/L].

• L – Longitud de l'aqüífer que es vol simular. Unitats [m].

• t – Temps que es vol simular. Unitats [m].
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• quants –  Nombre de discretitzacions.  Es realitzen sempre el  mateix  nombre de 

discretitzacions en  x i  t  per tal de poder comparar totes les seccions.  Com més 

discretitzacions es facin, més exacte és la solució, però la computació triga més. 

Denitor  mostra el  nombre de Péclet  i  Courant  comentats  en l'apartat  4.6.  Hi ha 

l'opció de fixar el nombre de discretitzacions amb el nombre de Péclet=2, prement el 

requadre  fúcsia  adjunt.  Si  la  condició  de  Courant=1  requereix  fer  més 

discretitzacions  que la  condició  Péclet=2,  es remarca el  nombre de Courant  en 

vermell. Si és el cas, es suggereix canviar el valor de L o t per modificar el valor de 

Courant, ja que modificant el nombre de discretitzacions no es modificarà el nombre 

de Courant (mateix nombre de discretitzacions en x i t)

   

Figura 4.6. Variables d'entrada

4.1.4.     Limitació de la concentració d'oxigen

Com es descriu en l'apartat 3.2.7., a causa de la llei de Henry existeix una concentració 

màxima d'oxigen en l'aqüífer que depèn de la temperatura. En l'annex B.2. Es pot trobar una 

taula que descriu la dependència de la solubilitat d'oxigen amb la temperatura a P=1atm 

amb un rang de temperatures de 5-30ºC. En l'annex B.1. hi ha una taula amb diversos 

models i el programa Denitor utilitza el model CE-QUAL-R1 de U.S. Army COE (1982). 

Aquest  model  és  extret  del  Washington  State  Department  of  Ecology.  Calcula  la 

concentració màxima d'oxigen com: 

O2=14.6· e−T (0.0277767−0.00027T+0.000002T2 )                             (Eq. 4.1.)
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On la temperatura ha de ser en graus Celsius. Quan s'introdueix una concentració massa 

elevada per la temperatura de l'aqüífer, el programa Denitor ho compara amb la màxima 

permesa per aquest model. Si és superior, el programa escriu el valor el vermell i apareix un 

botó fúcsia per poder establir el valor màxim segons el model. Aquest concepte s'aplica per 

l'oxigen a Ct0 i C0. 

Figura 4.7. Menú principal de Denitor

4.1.5.     Casos d'estudi 

A l'executar el programa, Denitor tria com a defecte el cas d'estudi 2.1.  Hi ha 4 casos 

d'estudi guardats en el programa i només cal prémer el botó verd corresponent per establir  

els valors d'entrada del determinat cas d'estudi. Els 4 casos d'estudi desats i tractats en 

aquest PFC són: 2.1., 3.1., 3.3., i R dels capítols corresponents (2, 3 i 5).

Figura 4.8. Casos d'estudi
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4.2.    Modes de càlcul

Una  vegada  s'han  especificat  les  variables  d'entrada,  cal  calcular-les  per  obtenir  les 

variables de sortida. Existeixen 2 botons i modes de càlcul: 

Figura 4.9. Calcula 1 i calcula 2

Prement qualsevol dels dos botons, apareix un rètol de “sisplau esperi”, una barra llarga 

verda que indica el progrés total i una curta vermella que indica el progrés del cas numèric 

que s'està solucionant. A continuació es descriuen els algorismes de càlcul i les diferències 

entre els 2 modes de càlcul. 

Figura 4.10. Rètol i barres que apareixen mentre es calcula

4.2.1.     Calcula 1

Calcula 1 realitza l'operació de calcular únicament el que s'ha especificat. Primer s'avaluen 

les  solucions  numèriques  i  després  les  analítiques.  El  nivell  és  el  primer  que  Denitor 

soluciona (veure capítol 2). Si s'ha especificat que hi ha pluja, Calcula 1 soluciona pel cas 

amb pluja  (qs ≠ 0)  i  sense pluja  (qs =  0)  per  poder  comparar-los.  La velocitat  mitjana 
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numèrica es soluciona utilitzant derivades centrades dels nivells solucionats. Després es 

solucionen les concentracions numèriques (veure capítol 3), només pel cas especificat. Es 

resol per les 4 espècies. Un cop s'han assolit  les solucions numèriques, es procedeix a 

resoldre les analítiques pel mateix ordre. Si s'ha especificat pluja, Denitor resol el nivell pels 

casos amb pluja i sense pluja. Després la velocitat mitjana i finalment les solucions de les 

concentracions analítiques. 

Es recorda que les solucions analítiques de concentració només consideren advecció i 

dispersió. No consideren pluja ni reaccions. Una vegada s'ha acabat el càlcul, es tanquen 

les barres de progrés, apareix un rètol de “OK”, una melodia confirmant que s'ha realitzat el 

càlcul satisfactòriament i parpellegen els nous botons habilitats per analitzar les variables de 

sortida. Desapareixen els botons vermells per calcular en el menú principal fins que no es 

faci alguna modificació en les variables d'entrada. Llavors parpellegen i s'habiliten. 

4.2.1.     Calcula 2

Calcula 2 realitza el mateix algorisme de càlcul que Calcula 1 però amb més solucions de 

les concentracions numèriques per tal de comparar els resultats de casos diferents. Calcula 

la solució especificada en les variables d'entrada, la seva solució anòxica, la seva solució 

aeròbica amb excés de matèria orgànica, la seva solució anòxica amb excés de matèria 

orgànica i la seva solució sense desnitrificació. 

La solució anòxica es calcula fent que no hi hagi creixement aeròbic dels microorganismes 

en el model multimonod (r1 = 0)  i  fent  que el  coeficient  d'inhibició d'oxigen no afecti  al 

creixement anòxic (KO2,I/(O2 +  KO2,I) = 1).  La solució amb excés de matèria orgànica es 

calcula  fent  que  el  coeficient  de saturació  de matèria  orgànica no afecti  al  creixement 

aeròbic i anòxic dels microorganismes (OC/(OC + KOC) = 1). La solució sense desnitrificació 

es calcula fent que no hi hagi reaccions (r1,  r2, r3 = 0), el qual fa que els nitrats actuin de 

traçador. En aquest cas es pot comparar amb la solució analítica (Advecció+Dispersió). Es 

podran  comparar  aquestes  solucions  desplegant  les  finestres  corresponents  de  les 

gràfiques (4.4.1., 4.4.2. i 4.4.3.)

Si s'ha especificat que hi ha pluja, es calculen les 5 possibilitats més sense pluja. I si hi ha 

un flux (d'entrada – sortida) Qs d'una o més espècies, es calculen les altres 10 possibilitats. 

Com a màxim  Calcula 2 pot realitzar 20 possibilitats anomenades  casos en el programa 

Denitor.  Els  possibles casos estan descrits  en la Taula 4.1.  Cada cop que s'acaba de 
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calcular una d'aquestes possibilitats, s'actualitza en la barra de progrés i s'indica el temps 

restant. Es recomana que per un càlcul ràpid i poc profund s'utilitzi  Calcula 1 i per càlcul 

profund i una anàlisi extensa Calcula 2. Calcula 2 triga tantes vegades més que Calcula 1 

com possibilitats que soluciona (com a mínim triga 5 cops més). Totes aquestes possibilitats 

s'anomenen  casos en el  programa.  Quan s'acaba  Calcula  2,  la melodia  que sona per 

confirmar  un càlcul  satisfactori  és  diferent  a  la  melodia  de  Calcula  1 i  parpellegen  les 

opcions de variables de sortida i les gràfiques.

Les solucions numèriques sempre es solucionen amb les condicions de contorn i inicials 

especificades i sempre són fixes pels casos amb pluja o sense. En l'apartat 4.6. es comenta 

la metodologia, l'estabilitat i la sensibilitat de les solucions.

Figura 4.11. Menú principal després del càlcul

4.3.    Variables de sortida

Denitor pot extreure les variables de sortida en format excel o matlab. 

Figura 4.12. Variables de sortida
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4.3.1.     Excel

Quan es selecciona l'opció “Excel” i l'equip té l'excel, les variables es desen en format .xls. 

Quan l'equip no té l'excel, les variables es desen en format .csv que és llegible per Matlab®, 

notepad i openoffice calc. Així, es poden traspasar els arxius .csv al Matlab® o a qualsevol  

altre programa de càlcul numèric. Les variables de sortida en .xls o .cvs són:

• x(quants) – Longitud de l'aqüífer discretitzat. En [m]

• t(quants) – Temps de simulació discretitzat. En [h]

• h(x) – El nivell. Analític i numèric. Amb pluja i sense pluja. En [m]

• vx(x) – La velocitat mitjana. Analític i numèric. Amb pluja i sense pluja. En [m/s] 

• C(x,t) – La concentració. Analític i numèric. Considerant els casos calculats segons 

Calcula 1 o Calcula 2 per les 4 espècies simulades (NO3
-, OC, O2 i XH). En [mg/L]

El programa demana confirmar si s'està segur de desar teclejant “s” (sí) o “n” (no). Llavors 

demana especificar un nom (XXX):

Figura 4.13. Desar les variables de sortida en .xls

Un cop s'ha especificat, apareix una barra de progrés i sona una melodia confirmant que 

s'ha desat correctament. Els arxius es desen segons la següent classificació:
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Figura 4.14. Organigrama de les variables de sortida en .xls o .cvs

Els arxius es desen en una carpeta XXX en el current directory segons la seva naturalesa. 

on  cada  icona  és  una  carpeta  i  dins  de  les  carpetes  finals  està  l'arxiu  corresponent.  

Existeixen  tantes  carpetes  i  arxius  perquè  els  arxius  en  .xls  o  .csv  només  poden 

emmagatzemar dues dimensions. Els arxius finals s'anomenen seguint el patró d'aquest 

exemple:

XXX-Numèric-C-Cas10-OC

En .xls o .csv. Es desen en la carpeta de treball (...\XXX\Numèric\C\Cas10\OC) 

4.3.2.     Matlab

Per  extreure  les  variables  de  sortida  al  Matlab®  només  cal  prémer  el  botó  Matlab. 

Seguidament  apareix  una  barra  de  progrés  i  una  melodia  indicant  que  s'ha  extret 

correctament. Les variables s'extreuen al workspace de Matlab® i les variables s'anomenen:

• x(quants) – Longitud de l'aqüífer discretitzat. Vector en [m]
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• t(quants) – Temps de simulació discretitzat. Vector en [h]

• h1(x) – El nivell analític sense pluja. Vector en  [m]

• h2(x) – El nivell analític amb pluja. Vector en  [m]

• vxf1(x) – La velocitat mitjana analítica sense pluja. Vector en [m/s] 

• vxf2(x) – La velocitat mitjana analítica amb pluja. Vector en [m/s] 

• hn(t,x,nt,casos2) – El nivell numèric amb pluja i sense pluja. Matriu [m]

• vn(x,nt,casos2) – La velocitat mitjana a t=end amb i sense pluja. Matriu en [m]

• Canalitic(t,x,nt) – La concentració analítica de les 4 espècies. Matriu en [mg/L]

• Cnumeric(t,x,nt,casos,casos2) – La concentració numèrica de les 4 espècies per 

tots els casos amb i sense pluja. Matriu en [mg/L]

On  nt és el nombre de l'espècie.  1-NO3, 2-OC, 3-O2, 4-XH. El nivell i la velocitat mitjana 

numèrica són funció del temps ja que són resultat d'una equació diferencial utilitzant pdepe. 

Casos2 determina si hi ha pluja o no. Si  casos2 = 1, hi ha pluja i si  casos2 =2, no hi ha 

pluja.  Casos determina el nombre de casos calculats segons  Calcula 2. A continuació es 

presenta una taula on es descriu cada possible cas. Casos pot ser 5, 10, 15 o 20. 
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Taula 4.1. Descripció dels possibles casos degut a Calcula 2. 

Si Qs1 = 1 significa que es considera quan hi ha entrada-sortida d'alguna o més espècies. 

En canvi quan Qs1 = 2, no es considera. Si qs = 1 significa que es considera pluja i si qs = 2 

significa que no. Si es volen desar, només cal anar al menú de cada variable del workspace 

i desar-la en el lloc desitjat. Com es calcula cada cas s'especifica en l'apartat 4.2.1.

Qs qs

Qs1 Casos2 Cas Condició

1 1 1 Especificada

2 Anòxic

3 Excés OC i aeròbic

4 Excés OC i anòxic

5 Sense desnitrificació

2 6 Especificada

7 Anòxic

8 Excés OC i aeròbic

9 Excés OC i anòxic

10 Sense desnitrificació

2 1 11 Especificada

12 Anòxic

13 Excés OC i aeròbic

14 Excés OC i anòxic

15 Sense desnitrificació

2 16 Especificada

17 Anòxic

18 Excés OC i aeròbic

19 Excés OC i anòxic

20 Sense desnitrificació
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Figura 4.15. Desar les variables de sortida en Matlab

4.4.    Gràfiques

Denitor pot realitzar 4 tipus de gràfiques comparatives:

4.4.1. – Evolució del Perfil de la Concentració

4.4.2. – Detall: Evolució i Perfil de la Concentració

4.4.3. – Gràfiques Tridimensionals C(x,t)

4.4.4. – Perfil Velocitat i Nivell

Figura 4.16. Gràfiques
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4.4.1.     Evolució del perfil de la concentració 

Aquesta  gràfica  representa  l'evolució  del  perfil  de la  concentració  numèrica  (en blau)  i 

analítica (en verd). L'eix de les ordenades és la concentració en mg/L i l'eix d'abscisses la 

llargada de l'aqüífer. Es pot escollir l'espècie a representar i si s'ha resolt amb Calcula 2, es 

poden representar les altres solucions, per exemple, el cas anòxic, aeròbic amb excés de 

matèria orgànica, anòxic amb excés de matèria orgànica, sense desnitrificació, amb pluja 

etc. En la part inferior i ha una barra dinàmica que indica la posició del temps que s'està 

representant, actualitzant el valor del temps. 

Figura 4.17. Evolució del perfil de la concentració

Si es marca la casella superior dreta “Animació” i es selecciona una de les opcions de les 

finestres desplegables, es realitza una animació del perfil.  Prement “Play” es torna a fer 

l'animació.  Quan no es vol animar,  cal  anul·lar  la selecció  de la  casella.  Es pot  desar 

aquesta animació amb el nom que es desitgi i en format .avi si es prem el botó inferior  

“Desar Animació”.
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Figura 4.18. Desar l'animació en .avi

4.4.2.     Detall: Evolució i perfil de la concentració 

La Figura 4.19. està composta de dues gràfiques: L'evolució de la concentració a l'esquerra 

i el perfil de la concentració a la dreta. L'evolució mostra el temps a les abscisses en hores i 

la concentració en mg/L a les ordenades per un punt concret “x” indicat a la part superior. 

Està representada la solució numèrica en blau i l'analítica en verd. La gràfica del perfil és la 

mateixa que es representa en l'apartat 4.4.1. El temps s'indica a la part superior. La barra 

dinàmica central  serveix  per  canviar  el  valor  de “t”  i  “x”  per  les dues gràfiques.  Estan 

representant sempre la mateixa posició relativa entre elles. Com en la gràfica 4.4.1., es pot 

escollir l'espècie a representar i si s'ha resolt amb Calcula 2, es poden representar les altres 

solucions, per exemple, el cas anòxic, aeròbic amb excés de matèria orgànica, anòxic amb 

excés de matèria orgànica, sense desnitrificació, amb pluja etc. 
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Figura 4.19. Detall: Evolució i perfil de la concentració

4.4.3.     Gràfiques tridimensionals C(x,t) 

La Figura 4.20. està composta de dues gràfiques: La gràfica tridimensional C(x,t) numèrica 

a l'esquerra i la gràfica tridimensional C(x,t) analítica a la dreta. Es representa en la base el 

temps “t” en hores i la distància “x” en metres. Els colors vermellosos indiquen punts elevats 

i  els  colors  blavosos  punts  baixos.  Si  la  discretització  és  molt  elevada  (600  o  més 

discretitzacions),  els  colors  no  s'aprecien  i  la  superfície  s'ombreja  negre.  Com  en  les 

gràfiques 4.4.1. i 4.4.2., es pot escollir l'espècie a representar i si s'ha resolt amb Calcula 2, 

es poden representar les altres solucions, per exemple, el cas anòxic, aeròbic amb excés de 

matèria orgànica, anòxic amb excés de matèria orgànica, sense desnitrificació, amb pluja 

etc.
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Figura 4.20. Gràfiques tridimensionals

4.4.4.     Perfil velocitat i nivell

La Figura 4.21. està composta de dues gràfiques: El perfil de la velocitat mitjana en medi 

porós a l'esquerra i el nivell a la dreta. El nivell es representa en [m] i la velocitat mitjana en 

[m/s],  i  són  únicament  funció  de  x.  Per  tant  els  perfils  sempre  seran  els  mateixos 

indiferentment del temps que es simuli ja que l'estat transitori és molt breu (veure apartat  

2.4.3.). Quan hi ha pluja (qs ≠ 0), es representen les solucions numèriques i analítiques amb 

pluja i sense pluja, i s'indica la corresponent en la llegenda. Quan no hi ha pluja (qs = 0), les 

solucions  numèriques  i  analítiques  es  sobreposen  i  per  això  sembla  que  només  es 

representi una solució. En aquesta gràfica es comprova que el nivell i la velocitat compleixen 

les condicions de contorn especificades. En aquest cas, el perfil del nivell és una recta i el 

pendent és constant. Per això la velocitat es representa com una línia horitzontal en el perfil 

de la velocitat mitjana. 
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Figura 4.21. Perfil velocitat i nivell

4.4.5.     Estat transitori del nivell

En qualsevol simulació, es pot comprovar que s'assoleix l'estat estacionari ràpidament en 

l'equació de flux d'aigües subterrànies. S'ha inclòs un botó en la gràfica dels perfils del nivell 

i la velocitat anomenat  “Estat Transitori Nivell”. Prement-lo, Denitor demana quants segons 

es volen simular. 100 segons és un bon rang inicial representatiu. 

Figura 4.22. Quants segons es volen simular
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Seguidament  apareix  una  gràfica  tridimensional  del  nivell  com  h(x,t) on  el  temps  es 

representa en segons.  Si la gràfica és corba, no s'assoleix l'estat estacionari en el temps 

indicat. En canvi si és recta com en l'exemple inferior, s'assoleix l'estat estacionari.  

Figura 4.23. Estat transitori del nivell, tridimensional

També apareix una gràfica de h(x). Es comparen les solucions numèriques de h(x,ttransitori)  

amb  h(x,tsimulació) i  h(x) analític.  Si  no hi  ha pluja  (qs ≠ 0)  i  l'estat  estacionari  s'assoleix 

ràpidament, les 3 rectes es sobreposaran com en l'exemple inferior.
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Figura 4.24. Estat transitori del nivell, bidimensional

4.5.    Quadre resum

A continuació es presenta un quadre resum de les variables d'entrada i sortida, on Denitor 

es comporta com una “caixa negra”. 

Figura 4.25. Quadre resum de les variables d'entrada i sortida
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4.6.    Estabilitat de la solució numèrica

El Matlab® té una funció especialitzada per resoldre equacions diferencials parabòliques 

anomenada  pdepe.  Utilitza  a  la  vegada  la  comanda  ode15s,  que  és  la  que  soluciona 

equacions  diferencials  ordinàries  amb  més  estabilitat,  però  més  lentament  segons  el 

mètode implícit. El mètode implícit és incondicionalment estable però no tan precís com el 

mètode explícit. Sovint el sistema presenta oscil·lacions com a conseqüència de la pèrdua 

de precisió pel guany en estabilitat. Per tenir una precisió prou acceptable, cal que hi hagin 

prou discretitzacions per satisfer un nombre de Péclet de 2 i un nombre de Courant de 1 

[Kinzelbach (1991)].

Nombre de Péclet

Pe=
ν xΔ x

D x
                                               (Eq. 4.2.)

Δx = Mida de la discretització al llarg de l'aqüífer x [L]

Nombre de Courant

Cr=
νx Δ t
Δ x

                                                (Eq. 4.3.)

Δt = Mida de la discretització en el temps t [T]

El nombre de Péclet és el nombre de Reynolds multiplicat pel de Schmidt. Descriu la relació 

entra l'advecció i la dispersió del sistema. Un nombre de Péclet elevat significa una advecció 

dominant  i  un nombre de Péclet  petit  significa una dispersió  dominant.  Normalment  en 

enginyeria, es simulen problemes fortament advectius amb un gran nombre de Péclet. 

Per comoditat de càlcul i poder fer les gràfiques en qualsevol secció, el programa realitza el 

mateix nombre de discretitzacions en x i t. Les mides de les discretitzacions Δx i Δt venen 

donades per l'usuari quan defineix la variable d'entrada quants. L i t:  

quants= L
Δ x

= t
Δ t                                        (Eq. 4.4.)
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En la Figura 4.26. es simula la concentració d'oxigen en la columna de Calderer (2010) com 

a exemple. Amb un Pe = 24.489 i Cr = 0.288, es comprova que es perd estabilitat a l'utilitzar 

menys discretitzacions (quants = 50) i més llargada (L = 4m). L'oxigen és l'espècie en què 

s'observen  més  aquestes  oscil·lacions.  Quan  no  es  fa  una  discretització  prou  precisa, 

apareixen oscil·lacions en les solucions numèriques d'aquest tipus:

Figura 4.26. Estabilitat del perfil de concentració de l'oxigen

Amb una discretització més rigorosa no apareixen aquestes oscil·lacions, però llavors es 

requereix un major cost computacional. Imposant que Pe = 2 i Cr = 1, es determinen les 

mides de les discretitzacions necessàries per garantir l'estabilitat i la precisió de la solució. 

La variable que requereixi més discretitzacions serà la que determinarà el nombre total de 

discretitzacions en x i t. 

Δ x=2
D x

vx
=2αx        (Eq. 4.5.)                           Δ t=2

D x

v x
2 =2

αx

vx
          (Eq. 4.6.)

4.7.   Sensibilitat de la solució numèrica

A continuació s'estudia qualitativament l'efecte del coeficient d'inhibició microbiana (Kb) en 

l'apartat 4.7.1., la temperatura (T) en l'apartat 4.7.2. sobre l'eliminació dels nitrats i la 

població microbiana al llarg de l'aqüífer en l'apartat 4.7.3. En el capítol 5 es realitza un 

anàlisi de sensibilitat quantitatiu pel cas d'estudi d'Argentona. 

Primerament  es  defineix  un  cas  de  referència  anomenat  Kb1  per  poder  comparar  les 
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simulacions. Els paràmetres de referència utilitzats són semblants als del cas d'estudi 3.3. 

Són uns paràmetres intermedis entre la columna de la tesi de Calderer (2010) i les d'un 

aqüífer real (descrits en el capítol 5). Els paràmetres utilitzats són:

Taula 4.2. Referència Kb1 per analitzar la sensibilitat de les soluccions numèriques

On la longitud és de 2m i el temps d'integració de 100h, més que en la columna per fer les 

simulacions més properes a les d'un aqüífer real. El valor de Kb i T depèn de la simulació 

que  es  realitzi.  La  injecció  de  matèria  orgànica,  la  velocitat  mitjana,  la  conductivitat 

hidràulica, el coeficient de dispersió i les concentracions inicials són les mateixes que en la 

columna. Les concentracions d'oxigen es consideren el 80% de la saturació màxima a la 

temperatura que es simula (en la simulació Kb1 correspon  a T = 18ºC). En tot aquest  

apartat 4.7., la variable direccional x es discretitza en 600 trams i el temps t en 600 resultant 

amb Pe = 1 i Cr = 0.72. Totes les gràfiques s'autoescalen en el programa. 

Símbol Variable Valor Unitats

Concentració Nitrats a t=0 76 mg/L

Concentració Matèria Orgànica a t=0 4 mg/L

Concentració Oxigen a t=0 7.6424 mg/L

Concentració Microorganismes a t=0 0.47 mg/L

Concentració Nitrats a x=0 76 mg/L

Concentració Matèria Orgànica a x=0 90 mg/L

Concentració Oxigen a x=0 7.6424 mg/L

Concentració Microorganismes a x=0 0 mg/L

Coeficient de Dispersió

Velocitat Mitjana a x=0 m/s

Conductivitat Hidràulica m/s

n Porositat del sòl 0.42 -

W Pluviositat 0 m/s

T Temperatura 18 ºC

Coeficient d'Inhibició de Biomassa 12 mg/L

L Longitud 2 m

T Temps d'Integració 100 h

NO3t0

OC.
t0

O2t0

XH
t0

NO30

OC0

O20

XH
0

Dx 1.3333·10-8 m2/s

v0 4·10-6

Kx 1.7361·10-4

Kb
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4.7.1.    Variació de Kb

Com es descriu en l'apartat 3.2.5., els valors del coeficient d'inhibició microbiana trobats en 

la bibliografia oscil·len molt, entre 0.5mg/L i 1600mg/L. S'observa que el valor de Kb té una 

gran influència en l'estabilitat de la simulació. El seu paper és limitar el creixement microbià 

de  manera  que  no  es  pot  arribar  a  una  densitat  microbiana  infinita.  Estén  el  ràpid 

creixement  microbià  del  principi  de  l'aqüífer  al  llarg  d'ell.  A  l'annex D.1.  es  mostren  3 

simulacions de les 4 espècies (NO3
-, OC, O2 i XH), únicament incrementant el coeficient 

d'inhibició microbiana (Kb), per tal de mostrar el seu comportament. Els valors utilitzats en 

les  3  simulacions  Kb1,  Kb2  i  Kb3  són  Kb =  12mg/L,  Kb =  45mg/L  i  Kb =  1200mg/L 

respectivament.  A  l'annex  D.1.  es  representen  els  perfils  de  les  concentracions  i  les 

evolucions de les concentracions a x = 1m per tal de comparar les simulacions.

Clarament s'observa que quan  Kb és baix, el creixement microbià es reparteix al llarg de 

l'aqüífer. Hi ha menys desnitrificació perquè el terme d'inhibició penalitza el creixement. En 

canvi quan Kb és alt, hi ha un creixement molt intens als primers trams de l'aqüífer i el front 

és més advectiu i menys dispers. El creixement és tan intens a l'inici, que causa problemes 

d'estabilitat i oscil·lacions en la simulació ja que al no limitar gaire el creixement microbià, 

aquests  es  concentren  en  els  primers  trams  de  l'aqüífer  i  causen  forts  gradients  de 

concentració. Teòricament es poden anul·lar aquestes oscil·lacions incrementant el nombre 

de discretitzacions però llavors es requereix mes temps i esforç computacional per resoldre. 

En la  Figura  D.5.  de l'annex D.1.  de la  simulació  Kb3  quan  Kb=1200mg/L,  s'observen 

aquests canvis forts en només els primers 5cm de l'aqüífer. Respecte a les gràfiques a 

x=1m, la part més avançada del perfil pràcticament no varia, fet que indica que Kb només 

regula el creixement dels microorganismes en els primers centímetres del medi. Per tant, es 

recomana simular amb valors de  Kb  baixos (12mg/L) quan l'aqüífer presenta problemes 

d'estabilitat.  Simulant  longituds  majors  i  temps  menors  amb  la  mateixa  quantitat  de 

discretitzacions (quants), es perd estabilitat a l'augmentar el nombre de Péclet i disminuir el 

de Courant. Per aquesta raó es considera com una variable d'entrada modificable. 

4.7.2.    Variació de temperatura

La temperatura té una forta influència sobre el creixement i la defunció microbiana. Hi ha 

una temperatura òptima de creixement. Si la temperatura és massa alta o baixa perjudica al 

creixement. S'ha comprovat que els microorganismes desnitrificadors presents en el subsòl 

són mesòfils.  En l'annex D.2. es realitzen 4 simulacions de les concentracions de les 4 
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espècies  (NO3
-,  OC,  O2 i XH)  en  les  condicions  de  la  Taula  4.2.  però  a  diferents 

temperatures per tal d'estudiar la seva influència en la desnitrificació. Els valors utilitzats en 

les  4  simulacions  T1,  Kb1,  T2  i  T3  són  T =  8ºC,  T =  18ºC,  T =  23ºC  i  T =  27ºC 

respectivament.  A  l'annex  D.2.  es  representen  els  perfils  de  les  concentracions  i  les 

evolucions de les concentracions a x = 1m per tal de comparar les simulacions.

Després d'haver fet aquestes 4 simulacions, es comprova que en el rang 18ºC – 27ºC el 

comportament  de  la  desnitrificació  és  semblant.  A  temperatures  baixes  (T =  8ºC) 

s'alenteixen les cinètiques, tant aeròbiques com anòxiques i en els perfils de XH s'observa 

que els microorganismes es reparteixen i  desnitrifiquen al  llarg de l'aqüífer.  En canvi a 

temperatures  altes  (T =  27ºC),  les  cinètiques  són  més  ràpides  i  comporten  un  major 

creixement de microorganismes a l'inici de l'aqüífer. Aquests, eliminen la majoria dels nitrats 

a l'inici i no pas al llarg de l'aqüífer com a temperatures baixes (T = 8ºC). Als gràfics de XH 

en  funció  de  t s'observen  dos  màxims  relatius:  El  primer  correspon  a  un  creixement 

majoritàriament aeròbic i el segon a un creixement completament anòxic. Es comprova que 

en la temperatura més alta (T = 27ºC) s'assoleixen els màxims més ràpidament i per tant, la 

velocitat de creixement és major. A T = 8ºC el primer màxim no s'assoleix perquè la cinètica 

de creixement és lenta i el segon màxim s'assoleix més tard que t = 100h.  

Resumint, a temperatures altes la desnitrificació és més ràpida i més compactada a l'inici de 

l'aqüífer. En el capítol 5 es realitza un estudi de sensibilitat de la temperatura adreçat al cas 

d'Argentona.

4.7.3.    Població microbiana al llarg de l'aqüífer

Al observar les gràfiques de la simulació Kb1 (Figura D.1. i Figura D.2.) es pot descriure 

esquemàticament el comportament dels microorganismes al llarg de l'aqüífer.  Es poden 

distingir els microorganismes de creixement aeròbic o anòxic, contrastant les gràfiques dels 

microorganismes  amb  les  gràfiques  d'oxigen  o  nitrats.  Es  comprova  que  s'estimula  la 

desnitrificació quan hi ha presència de la glucosa injectada.  A continuació es presenta la 

Figura 4.27. i la Figura 4.28.,  basades en les concentracions de microorganismes de la 

Figura D.1. I Figura D.2. de l'annex D. Quan s'anomena aeròbic, significa que el creixement 

és majoritàriament  aeròbic i  poc desnitrificant.  Quan s'anomena anòxic,  significa que el 

creixement  és  completament  anòxic.  Això  és  degut  a  que  els  microorganismes  no 

comencen a desnitrificar significativament fins que no s'hagi consumit l'oxigen (influència del 

coeficient d'inhibició d'oxigen en la cinètica multimonod). 
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Figura 4.27. Comportament dels microorganismes a t=100h en la simulació Kb1. 

Figura 4.28. Comportament dels microorganismes x=1m en la simulació Kb1

Aeròbics

Anòxics

Anòxics

Aeròbics
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5. Simulacions de la desnitrificació en l'aqüífer 

d'Argentona

Aquest  projecte  simula  una  desnitrificació  mitjançant  glucosa  sota  diferents  condicions 

estacionals en aigua subterrània, i  pren com a exemple els aqüífers del Maresme (zona 

GW18), concretament la riera d'Argentona. Com s'ha argumentat en la introducció, aquesta 

zona està fortament contaminada i cal reduir la seva contaminació de nitrats per sota el 

marc legal de 50mg/L per complir la legislació europea 91/676/ECC.

Figura 5.1. Fotografia de la riera d'Argentona (Font: 

http://www.panageos.es/fotos/argentona_3181/riera-de-argentona_244491.html  ,   data de 

consulta: 14/4/12)

5.1.   Selecció de les variables d'entrada de referència

Per  poder  fer  una  simulació  representativa  i  real  cal  fer  una  recerca  bibliogràfica  per 

seleccionar les variables d'entrada per introduir-les al programa Denitor. Com s'observa en 

la Figura 5.2., el subsòl al llarg de la riera d'Argentona està envoltat de granit impermeable 

de manera que es pot tractar el flux de l'aqüífer com monodimensional. La riera d'Argentona 

neix al terme de Dosrius al Maresme i té una longitud de 10km. 

http://www.panageos.es/fotos/argentona_3181/riera-de-argentona_244491.html
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 Figura 5.2. Mapa geològic del Maresme (Font: ACA, GW18, 2011)

Històricament es va considerar un emplaçament al terme municipal d'Argentona per aplicar 

glucosa per desnitrificar però no es va portar a terme. Enviros S.L. (Amphos 21) va realitzar 

un estudi del terreny. Va comprovar que el subsòl d'aquest emplaçament és granític, el 

gradient és de Δh/Δx = 0.0125m/m, el nivell freàtic de 10m a 20m, la porositat entre el 15% i 

el 25% i  la conductivitat  hidràulica entre 5m/dia i  20 m/dia.  En aquest  treball  s'utilitzen 

aquests paràmetres per simular la riera d'Argentona tal com va fer Grandia [et al.] (2007) i 

Calderer (2010). La velocitat mitjana inicial ve determinada pel gradient segons la llei de 

Darcy com:

ν0=
−K x

n
Δ h
Δ x

                                                 (Eq. 5.1.)

Per  tant,  escollint  una porositat  representativa de 25% i  una conductivitat  hidràulica de 

15m/dia, es determina que la velocitat mitjana inicial és de 8.681·10-6 m/s. 
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Realitzant una recerca de les xarxes de control de la ACA (Figura 5.3.),  es pot fer una 

col·lecció de les composicions químiques de les aigües dels pous de la riera d'Argentona 

dels últims anys. La Taula 5.1. s'extreu del delivery report de l'AQUAREHAB (2011) i realitza 

una col·lecció comprès entre els anys 1996 i 2006. Es pot observar que el nivell de TOC 

(matèria  orgànica  total)  és  baix  i  els  microorganismes  no  poden  desnitrificar  prou.  Els 

paràmetres que serviran com a variables d'entrada per poder simular són: la concentració 

dels nitrats, la concentració de matèria orgànica total i la temperatura de l'aigua subterrània. 

El pH cau en el rang òptim de desnitrificació d'entre 6 i 8. 

Taula 5.1. Composició química de GW18 1996-2006 (Font: ACA, GW18, 2011)

S'escolleix la concentració mitjana d'aquests 10 anys com la concentració inicial i de contorn 

de nitrats de 81.8 mg/L. De la mateixa manera s'escolleix la concentració inicial de matèria 

orgànica de 1.6mg/L. La temperatura de l'aigua subterrània és de 18ºC. Quan es realitzi les 

simulacions  comparatives  amb  una  temperatura  alta  i  baixa,  s'escolliran  27ºC  i  8ºC 

respectivament. 
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El coeficient de dispersió i la concentració inicial de microorganismes s'extreu de la tesi de 

Calderer  (2010)  on  ella  mateixa  va  calibrar  els  paràmetres  utilitzant  sòl  de  l'aqüífer 

d'Argentona i el model ASM1 de Henze (2000). Les concentracions d'oxigen es suposen 

conservativament  un 80% de la  saturació  màxima a la  temperatura  corresponent.  Això 

significa que a 8ºC és quan hi ha més oxigen present i a 27ºC quan menys. El model que es 

segueix és el descrit en l'apartat 4.1.4.   

Al  llarg  d'aquest  projecte,  per  l'eliminació  de  nitrats  es  suposa  que  s'injecta  glucosa 

constantment durant totes les simulacions. Com a referència en aquest capítol 5, es pren 

una injecció de matèria orgànica de 60mg/L.  El quocient  entre la matèria orgànica i la 

glucosa és de 0.4 OCg/C6H12O6g tal i com s'indica en la introducció (Eq. 1.4). Per tant la 

concentració de glucosa de referència és de 150mg/L.  Quan es realitzi les simulacions 

comparatives  amb  una  injecció  de  matèria  orgànica  alta  i  baixa,  s'escolliran  80mg/L 

(200mg/L  glucosa)  i  40mg/L  (100mg/L)  respectivament.  Grandia  [et  al.]  (2007)  utilitza 

aquest rang de concentracions per simular l'aqüífer d'Argentona i un cabal màssic d'injecció 

de 1.74kg/dia.

En totes les simulacions es simulen sempre 20 dies o 480h en 18m de longitud. S'utilitzen 

sempre 1200 discretitzacions en x i t en aquest capítol 5

Figura 5.3. Estacions de mostreig del Maresme (Font: ACA, GW18, 2011)
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A continuació es presenta la Taula 5.2. amb les variables d'entrada de referència per les 

simulacions. En la simulació de referència R es suposa que no hi ha pluja (W = 0). A partir 

d'aquesta referència es fan simulacions variant només una variable d'entrada per tal de 

poder comparar el seu comportament amb el de referència. En l'annex E es representen els 

perfils de les concentracions i les evolucions de les concentracions a x = 12m per tal de 

comparar les simulacions. Totes les gràfiques s'autoescalen en el programa. 

 Taula 5.2. Variables d'entrada de la simulació R 

El programa Denitor inclou aquesta simulació de referància R com a exemple. Seguidament 

es llisten i s'anomenen totes les simulacions realitzades en aquest capítol 5. Cada simulació 

triga aproximadament 2:30h en realitzar el càlcul amb el programa Denitor (Intel Core i7). 

Les taules amb els paràmetres d'entrada i les gràfiques resultants es troben a l'annex E:

Símbol Variable Valor Unitats

Concentració Nitrats a t=0 81.8 mg/L

Concentració Matèria Orgànica a t=0 1.6 mg/L

Concentració Oxigen a t=0 7.6424 mg/L

Concentració Microorganismes a t=0 0.47 mg/L

Concentració Nitrats a x=0 81.8 mg/L

Concentració Matèria Orgànica a x=0 60 mg/L

Concentració Oxigen a x=0 7.6424 mg/L

Concentració Microorganismes a x=0 0 mg/L

Coeficient de Dispersió

Velocitat Mitjana a x=0 m/s

Conductivitat Hidràulica m/s

n Porositat del sòl 0.25 -

W Pluviositat 0 m/s

T Temperatura 18 ºC

Coeficient d'Inhibició de Biomassa 12 mg/L

L Longitud 18 m

T Temps d'Integració 480 h

NO3t0

OC.
t0

O2t0

XH
t0

NO30

OC0

O20

XH
0

Dx 1.3333·10-8 m2/s

v0 4·10-6

Kx 1.7361·10-4

Kb
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5.2.   Simulacions i paràmetres utilitzats en l'estudi de 

sensibilitat

5.2.1.     Definició de les simulacions comparatives

Per fer l'estudi de sensibilitat s'han considerat els següents casos:

• R – Referència 

• A – Referència anòxicament: no hi ha creixement aeròbic (r1 = 0) en les equacions 

cinètiques

• 8T – Referència a T = 8ºC. Les concentracions d'oxigen O20 i O2t0 augmenten 

• 27T – Referència a T = 27ºC.  Les concentracions d'oxigen O20 i O2t0 disminueixen

• 40OC – Referència a OC0 = 40mg/L

• 80OC – Referència a OC0 = 80mg/L

• P1 – Referència amb pluja (W ≠ 0) menyspreant el segon terme advectiu C·δvx/δx 

(Eq. 3.3.)

• P2 – Referència amb pluja (W ≠  0) considerant el segon terme advectiu C·δvx/δx 

(Eq. 3.4.). Aquesta simulació serveix per demostrar que el segon teme advectiu és 

meyspreable i es pot utilitzar l'Eq. 3.3. quan hi ha pluja. 

En  l'apartat  5.5.  es  justifica  el  valor  de  la  intensitat  de  pluja  (W)  seleccionat  per  les 

simulacions P1 i P2. 

5.2.2.     Definició dels paràmetres comparatius de sortida

Per tal de poder comparar les diferents simulacions realitzades i establir la sensibilitat, es 

defineixen uns paràmetres de sortida relacionats amb la qualitat de la desnitrificació. 

Temps en [h] a x=12.055m. En la Figura 5.5. es poden visualitzar aquests paràmetres:
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• t0.5 = temps per reduir l'oxigen fins a 0.5mg/L. .

• t50 = temps per assolir el 50% de desnitrificació, és a dir, 40.9mg/L. 

• tOCMAX = temps en què s'assoleix un màxim relatiu de matèria orgànica.

• tXHMAX =  temps  en  què  s'assoleix  un  màxim  relatiu  de  microorganismes 

desnitrificadors 

Longitud en [m] a t=480h. En la Figura 5.4. es poden visualitzar aquests paràmetres:

• L0.5 = longitud a la que s'assoleix 0.5mg/L d'oxigen.

• L50 = longitud a la que s'assoleix el 50% de desnitrificació (o 40.9mg/L).

Concentracions en [mg/L]. En la Figura 5.4 i 5.5. es poden visualitzar aquests paràmetres:

• AO2 – Concentració d'O2 abans de l'arribada de glucosa en estat estacionari

• ANO3 – Concentració de NO3
- abans de l'arribada de glucosa en estat estacionari

• AOC – Concentració de OC abans de l'arribada de glucosa en estat estacionari

• DNO3 – Concentració de NO3
- després de l'arribada de glucosa en estat estacionari

• DOC – Concentració de OC després de l'arribada de glucosa en estat estacionari

• COCMAX = Concentració de OC del màxim relatiu de matèria orgànica

• CXHMAX – Concentració de XH del màxim relatiu de microorganismes desnitrificadors

La concentració d'oxigen després de l'arribada de glucosa en estat estacionari sempre és 

zero ja que aquest es consumeix totalment. Els microorganismes després de l'arribada de 

glucosa no assoleixen l'estat estacionari. A continuació, la Figura 5.4. i 5.5. il·lustren aquests 

paràmetres de sortida en les gràfiques de la simulació R de l'annex E. 
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Figura 5.4.  Evolucions dels perfils de les concentracions, paràmetres de sortida
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Figura 5.5. Evolucions de les concentracions a x=12m, paràmetres de sortida 

t
50

t
0.5

A
NO3

A
O2

C
OCMAX

C
XHMAX

t
XHMAX

t
OCMAX

D
OC

A
OC

D
NO3



Modelització i simulació de la desnitrificació en aigua subterrània        Pàg. 95

5.3.   Resultats de les simulacions

La  Taula  5.3.  exposa  els  valors  d'aquests  paràmetres  de  sortida  segons  la  simulació 

corresponent.  A  continuació  es  comenten  breument  els  resultats  dels  paràmetres  més 

rellevants de la simulació R com exemple. 

En la simulació R la concentració de nitrats baixa de 81.8mg/L a 1.19mg/L, obtenint-se una 

desnitrificació del 98.5%. A 12m de la injecció de matèria orgànica, s'assoleixen 0.5mg/L 

d'oxigen en 390h (16.25 dies) aproximadament. El 50% de desnitrificació s'assoleix més 

tard, en 396h (16.5 dies), ja que primer s'ha de consumir l'oxigen abans de desnitrificar 

significativament. La concentració de microorganismes desnitrificadors del màxim relatiu és 

de 0.0054mg/L i l'excedent de matèria orgànica després de la desnitrificació és de 9,62mg/L 

(24.05mg/L de glucosa).
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Taula 5.3. Valors dels paràmetres de sortida definits per comparar les simulacions 
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En aquestes simulacions s'han estudiat els paràmetres de sortida variant només un 

paràmetre d'entrada (oxigen en A, temperatura en 8T i 27T, matèria orgànica en 40OC i 

80OC i pluja en P1 i P2). A partir d'aquesta informació es pot realitzar un anàlisi de 

sensibilitat derivant un paràmetre anomenat SR (quocient de sensibilitat).

5.4.   Sensibilitat de les solucions numèriques

Per tal d'estudiar  quantitativament com varien aquests paràmetres de sortida segons la 

variació de la variable d'entrada, es defineix el quocient de sensibilitat com:

SR=

Y −Y R

Y R

X −X R

X R

                                                  (Eq. 5.1.)

SR = Quocient de sensibilitat [-]

X = Variable d'entrada de la simulació comparativa [X]

XR = Variable d'entrada de la simulació R [X]

Y = Paràmetre de sortida de la simulació comparativa [Y]

YR = Paràmetre de sortida de la simulació R [Y]

On la sensibilitat  s'estudia sempre segons la simulació de referencia R. En el cas de la 

simulació  A,  la  variable  d'entrada  que canvia respecte  la  referència  és la  concentració 

d'oxigen  inicial  i  de  contorn.  En  les  simulacions  8T  i  27T  és  la  temperatura  i  en  les 

simulacions 40OC i 80OC és la concentració de matèria orgànica injectada.  No es pot 

determinar el quocient de sensibilitat per la simulació P1 i P2 perquè en el cas de referència 

no hi ha pluja i el quocient resulta indeterminat. Pels casos amb pluja es mostrarà la variació 

relativa dels paràmetres de sortida més significatius en l'apartat següent 5.5. A continuació 

es presenta la Taula 5.4. amb els quocients de sensibilitat obtinguts segons les variacions 

de les simulacions corresponents:
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 Taula 5.4. Quocients de sensibilitat segons les variacions de les simulacions corresponents 
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Els quocients estan ordenats de menor a major valor i es resalten en vermell els que tenen 

una  variació  major  al  5% ja  que  són  els  més  significatius.  Les  longituds  i  els  temps 

pràcticament no varien i no es resalten en vermell.  El signe revela si el comportament és 

paral·lel al de la variable d'entrada. Si és positiu, significa que un augment de la variable  

d'entrada resulta en un augment del paràmetre de sortida. Si és negatiu, significa que un 

augment de la variable d'entrada resulta en una disminució del paràmetre de sortida. A 

continuació es discuteixen els resultats segons la variació de la variable d'entrada.

5.4.1.    Variació d'oxigen inicial O2t0 i de contorn O20

Es recorda que la simulació A és la solució anòxica de la simulació R. En aquest cas, el  

creixement aeròbic dels microorganismes no es té en compte en la cinètica multimonod. 

Dels quocients de sensibilitat s'extreu que al disminuir la concentració d'oxigen, augmenta la 

concentració de microorganismes desnitrificadors a x=12m fins a més de 8 vegades. També 

s'extreu que al disminuir l'oxigen hi ha més matèria orgànica residual ja que al no haver-hi 

oxigen, la glucosa no es consumeix. En condicions anòxiques hi ha aproxidament un 80% 

menys de nitrats residuals i sassoleix el 50% de la desnitrificació un 2% (8h) abans que en 

condicions aeròbiques.  

5.4.2.    Variació de temperatura T

En aquest cas hi han dues variacions de la temperatura com a variable d'entrada. En els 

dos  casos  l'ordre  dels  paràmetres  més  significatius  és  idèntic.  Es  comprova  que  les 

temperatures elevades són desfavorables pels microorganismes desnitrificadors a x=12m. 

Això és degut  a que els microorganismes desnitrifiquen a l'inici  de l'aqüífer  perquè les 

velocitats de creixement augmenten amb la temperatura. Els microorganismes a x=12m no 

desnitrifiquen a temperatures altes perquè l'aigua subterrània ja està descontaminada pels 

microorganismes  anteriors.  Aquesta  poca  activitat  microbiana  causa  que  hi  hagin  més 

nitrats residuals. De tota manera, la desnitrificació a T = 27ºC és del 97% i a T = 18ºC del 

98.5%. A T = 8ºC i a x=12m, l'activitat de microorganismes desnitrificadors és elevada i la 

desnitrificació és total del 99.99%. A temperatures elevades hi ha menys oxigen degut a la 

llei  de Henry argumentat  en els  apartats  3.2.7.  i  4.1.4.  Aquesta  disminució  de l'oxigen 

ocasiona menys consum de glucosa. A temperatures baixes la tendència és inversa.
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5.4.3.    Variació de matèria orgànica OC0 (glucosa)

Si  la  injecció  de  glucosa  és  menor  a  la  esteoquiomètrica  comporta  una  desnitrificació 

parcial.  És  el  cas  de  la  simulació  40OC  (OC =  40mg/L,  100mg/L  glucosa),  on  la 

desnitrificació  és  del  72%.  Assoleix  concentracions  per  sota  els  límits  legals  però  una 

desnitrificació parcial pot comportar el risc d'una concentració excesiva de nitrits tòxics. Es 

recomana augmentar la concentració de glucosa per aconseguir una major desnitrificació. 

La simulació de referència R (OC = 60mg/L, 150mg/L glucosa) assoleix una desnitrificació 

satisfactòria del 98.5% i al augmentar un 33% la injecció de glucosa com en la simulació 

80OC  (OC =  80mg/L,  200mg/L  glucosa),  s'assoleix  una  desnitrificació  del  99.1%.  En 

aquesta  darrera  simulació  hi  ha  un excés  de glucosa  que  al  ser  material  orgànic  poc 

concentrat  no  afectarà  significativament  el  medi.  Es  comprova  en  els  quocients  de 

sensibilitat que la matèria orgànica promou l'activitat microbiana i la desnitrificació. 

5.5.   Pluviositat a Argentona, simulacions P1 i P2

Del butlletí  anual  de l'any 2011 del Meteocat,  s'extreu que l'episodi  de pluja màxima a 

Dosrius, Maresme, en tot l'any 2011 va ser el 12 de març amb 116.9mm/24h. Això és el 

mateix  que  0.487 cm/h,  que  segons  la  societat  meteorològica  americana  és  una pluja 

“moderada” (veure apartat 2.2.1.). D'aquí s'obté que W = 1.3528·10-6 m/s.

Es suposa que dels 20 dies que es simulen, plou en el primer i l'aigua va percolant en els  

altres  19.  Com  que  la  infiltració  (W =  1.3528·10-6m/s)  és  menor  que  la  conductivitat 

hidràulica  vertical  (mateix  valor  que  la  conductivitat  hidràulica  horitzontal,  Ky  = Kx = 

1.7361·10-4m/s),  el terreny no impedeix que l'aigua es filtri.  Per tant,  sempre hi ha una 

infiltració constant provenint de la superfície encara que no plogui. 

5.5.1.    Variació de la intensitat de pluja W

En la Figura E.18. de l'annex E es comprova que la velocitat mitjana augmenta al llarg de 

l'aqüífer degut a la pluja. Com que les gràfiques s'autoescalen, sembla que hi hagi una 

diferència significativa entre la velocitat analítica i numèrica amb pluja, però en el perfil del 
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nivell es comprova que en realitat les simulacions analítiques i numèriques amb pluja són 

quasi idèntiques. El punt més distant de l'inici de l'aqüífer és el punt on la velocitat augmenta 

més, ja que l'aigua de pluja es va infiltrant al llarg de l'aqüífer fins a l'aigua subterrània. Com 

més distància es simuli, més aigua es va percolant en l'aqüífer. En les simulacions P1 i P2,  

el punt més distant és a x=18m on la velocitat mitjana augmenta un 5% respecte la velocitat 

d'entrada a x=0.  

En l'apartat següent 5.5.2. s'argumenta que la simulació P1 és semblant a la P2, així que 

s'estudia la sensibilitat de P1 representant la variació de la intensitat de pluja (W). 

Com que no es pot calcular el quocient de sensibilitat R-P1 degut a que en la simulació de 

referència no hi ha pluja, en la Taula 5.5. es comparen els paràmetres de sortida de la 

simulació P1 amb la simulació R mitjançant el numerador del quocient de sensibilitat:

%Var=
Y −Y R

Y R
·100                                           (Eq. 5.2.)

%Var = Percentatge de variació del paràmetre de sortida respecta R [%]
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 Taula 5.5. Variació relativa dels paràmetres de sortida de la simulació P1 respecte R

Com que en la simulació P1 la velocitat mitjana de l'aqüífer augmenta, la glucosa injectada 

es transporta més ràpidament. Com a conseqüència d'això, s'observa que hi ha un 11% 

més de microorganismes desnitrificadors ocasionant un 14% menys de nitrats residuals i 

una desnitrificació del 98.8%. S'assoleix  el  50% de la  desnitrificació i  0.5mg/L d'oxigen 

aproximadament un 1.8% (7h) abans que la simulació R. De la mateixa manera l'aigua 

subterrània recorre un 2.3% (35cm) més de distància en 480h degut a l'augment de la 

velocitat mitjana. 

5.5.2.    Semblança de la simulació P2 a P1

Per tal de demostrar que l'efecte del segon terme advectiu no és significatiu (Eq. 3.4.), es 

comparen les simulacions P1 i  P2.  Com s'ha fet  en l'apartat  anterior,  es determina un 

percentatge de variació relativa dels paràmetres de sortida de la simulació P2 respecte P1 

(com s'ha fet en l'Eq. 5.2. però comprarant P2 amb P1). 

Unitats Símbol R P1 %Var

mg/L 81.28 81.28 0.00

mg/L 0.59 0.59 0.00

mg/L 6.77 6.77 0.00

mg/L 1.19 1.02 -14.29

mg/L 9.62 9.62 0.00

mg/L 30.5 30.96 1.51

mg/L 0.0054 0.006 11.11

m 14.68 15.02 2.32

m 14.84 15.19 2.36

h 395.97 389.04 -1.75

h 389.72 382.56 -1.84

h 393.54 386.5 -1.79

h 411.83 404.82 -1.70

ANO3

AOC

AO2

DNO3

DOC

COCMAX

CXHMAX

L50

L0.5

t50

t·0.5

tOCMAX

tXHMAX
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 Taula 5.6. Variació relativa dels paràmetres de sortida de la simulació P2 respecte P1

S'observa que la desnitrificació de la simulació P2 és idèntica a la de P1 (mateix valor de 

nitrats residuals, DNO3). Els temps i les longituds varien molt poc i les concentracions de les 

altres espècies disminueixen lleugerament. Per tant, es considera que les simulacions P1 i 

P2 són molt semblants i que es pot menysprear el segon terme advectiu i utilitzar l'equació 

3.3. enlloc de l'Eq. 3.4. quan hi ha pluja. El resultat de la desnitrificació és el mateix tot i que 

les concentracions disminueixen lleugerament en la simulació P2. 

Unitats Símbol P1 P2 % P1-P2

mg/L 81.28 77.6 -4.53

mg/L 0.59 0.57 -3.39

mg/L 6.77 6.47 -4.43

mg/L 1.02 1.02 0.00

mg/L 9.62 9.24 -3.95

mg/L 30.96 29.99 -3.13

mg/L 0.006 0.0052 -13.33

m 15.02 15.03 0.07

m 15.19 15.19 0.00

h 389.04 388.71 -0.08

h 382.56 382.54 -0.01

h 386.5 386.72 0.06

h 404.82 404.18 -0.16

ANO3

AOC

AO2

DNO3

DOC

COCMAX

CXHMAX

L50

L0.5

t50

t·0.5

tOCMAX

tXHMAX
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6. Execució del projecte

En aquest apartat es desglossen les tasques i el cost econòmic en la realització del projecte 

segons les hores i les eines utilitzades. Per una banda hi ha el cost del material, equips i les 

llicències  dels  programes  utilitzats  i  per  l'altra,  les  hores  de  recerca,  modelització, 

programació, verificació, simulació i redacció que es tradueix en cost econòmic aproximat. 

Després s'afegeixen els costos indirectes i l'I.V.A.

6.1.    Tasques i cost de les hores invertides

Es resumeixen les tasques de l'execució del projecte en 6 i les hores invertides en cada una 

són:  recerca (60h),  modelització (100h),  programació (180h),  verificació (40h),  simulació 

(40h) i redacció (90h). Les hores es valoren com 18€/h i s'han realitzat segons els períodes 

indicats en el següent diagrama de Gantt:

Taula 6.1. Diagrama de Gantt de les tasques realitzades

El cost degut a les hores invertides són:

Taula 6.2. Cost de les hores invertides

Tasca Hores a 18€/h Cost

Recerca 60h 1,080€

Modelització 100h 1,800€

Programació 180h 3,240€

Verificació 40h 720€

Simulació 40h 720€

Redacció 90h 1,620€

Subtotal 9,180€

2010 2011 2012
Tasca Set Oct Nov Dec Set Oct Nov Dec Abr Mai Jun

T1 Recerca
T2 Modelització
T3 Programació
T4 Verificació
T5 Simulació
T6 Redacció
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6.2.    Cost, materials i equips

Com equips s'ha utilitzat un ordinador portàtil i un llapis usb. Com a material d'oficina s'ha 

utilitzat paper reciclat, llapis i bolígrafs. La llicencia del programa Matlab® que s'ha utilitzat 

és la versió estudiantil  (R2009a) de MathWorks®, gratuïta i proporcionada pel tutor de la 

universitat. S'ha adquirit la llicència de Microsoft®Office 2010 encara que s'hagués pogut 

utilitzar el software lliure openoffice. Amb Microsoft®Office 2010, la plantilla de la memòria 

del projecte és perfectament compatible i en canvi amb l'openoffice no.

En la següent taula es resumeix el cost degut als materials i equips:

Taula 6.3. Cost dels materials i equips utilitzats

6.3.    Cost total

El cost directe del projecte es descriu com la suma dels dos subtotals anteriors:  

      Taula 6.4. Cost directe del projecte

Material i Equips Cost

Ordinador Portàtil 1,242€

499€

Llapis usb 18€

Material d'Oficina 35€

Electricitat 50€

Subtotal 1,844€

Llicència Microsoft®Office 2010

Subtotal Hores Invertides 9,180€

Subtotal Material i Equips 1,844€

Cost directe 11,024€
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I el cost indirecte degut al lloguer i despeses administratives és del 23% del cost directe. 

    Taula 6.5. Cost indirecte del projecte

Finalment, el cost total del projecte considerant el 18% d'I.V.A. és:

Taula 6.6. Cost total del projecte

*Els preus són els actuals de l'any 2012

23% cost directe 2,535€

Cost indirecte 2,535€

Cost directe 11,024€

Cost indirecte 2,535€

18% I.V.A. 2,441€

Cost total 16000€
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7. Impacte ambiental

En qualsevol tipus de projecte és necessari  avaluar l'impacte ambiental  que aquest  pot 

causar.  En  la  modelització,  programació  i  simulació  del  software  desenvolupat,  es 

repercuteix mínimament en el medi ambient ja que el present projecte no va enfocat a cap 

producte ni procés de fabricació. És simplement un servei d'elaboració d'un programa per 

simular una desnitrificació en l'aigua subterrània. 

Ara bé, la desnitrificació mitjançant glucosa és un procés per reduir l'impacte ambiental. 

Com s'ha comentat en la introducció (apartat 1.3. i 1.4.), els nitrats són una problemàtica a 

Catalunya i perjudicials per la salut humana i els ecosistemes aquàtics. Si s'injecta una 

concentració de glucosa prou elevada es pot aconseguir una desnitrificació completa i així 

eliminar tots els problemes relacionats amb la presència dels nitrats en l'aigua subterrània. 

Simulant  l'aqüífer  a  desnitrificar  amb  el  programa  Denitor,  es  pot  obtenir  aquesta 

concentració de glucosa prou elevada. Per tant, amb la implementació d'aquest software 

s'obté  la  concentració  de  glucosa  òptima  per  desnitrificar  i  així  eliminar  completament 

l'impacte ambiental causat per l'excés de nitrats en l'aigua subterrània.
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Conclusions

En aquest projecte s'ha incorporat satisfactòriament un model per la desnitrificació en aigua 

subterrània, s'ha creat el programa informàtic Denitor en un entorn Matlab® i s'ha validat 

amb  models  analítics  de  flux  d'aigües  subterrànies  i  de  transport  de  contaminants.  El 

programa  Denitor  és  flexible  i  enfocat  a  la  desnitrificació  heterotròfica  unidimensional 

mitjançant  la  injecció  de matèria  orgànica  (no necesàriament  ha de  ser  glucosa)  amb 

finestres desplegables, barres dinàmiques etc. per analitzar detalladament els resultats de 

les simulacions. S'ha inclòs un manual i diferents extensions del programa (veure capítol 4).

El terme depenent amb el temps en l'equació de flux d'aigües subterrànies es considera 

menyspreable ja que s'assoleix l'estat  estacionari  ràpidament i per tant,  s'exclou aquest 

terme del balanç de contaminants (veure apartat 2.4.3). 

Per evitar problemes d'estabilitat i agilitzar els càlculs informàtics, s'utilitza un valor baix del 

coeficient d'inhibició microbiana (Kb  = 12mg/L) en les simulacions de l'aqüífer d'Argentona 

(veure apartat 4.7.1.).

S'ha utilitzat el programa Denitor per simular durant 20 dies (480h) i 18m la desnitrificació en 

aigua  subterrània  mitjançant  glucosa  en  l'aqüífer  d'Argentona  sota  diferents  condicions 

estacionals (pluja, temperatura, oxigen, injecció de glucosa etc.). Els resultats obtinguts de 

la  simulació  de referència  R són molt  satisfactoris  (veure apartat  5.1  i  5.3.).  Amb una 

injecció de glucosa de 150mg/L (60mg/L matèria orgànica) s'obté una desnitrificació del 

98.5% (de 81.8mg/L a 1.19mg/L de nitrats) amb un petit excedent de glucosa de 24.05mg/L 

(9.62mg/L matèria orgànica). A 12m de la injecció s'assoleix el 50% de la desnitrificació en 

16.5 dies (396h).

La desnitrificació és millor en condicions anòxiques que aeròbiques. S'assoleix un 2% (8h) 

abans i hi ha un 80% menys de nitrats residuals en la desnitrificació anòxica que en la 

desnitrificació l'aeròbica (veure apartat 5.4.1.) 

La desnitrificació a temperatures altes és més ràpida, compactada a l'inici de l'aqüífer i quasi 

total del 97%. En canvi a temperatures baixes és més lenta, repartida al llarg de l'aqüífer i 

total del 99.99% (veure apartat 5.4.2.)
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En el cas de referència R de la desnitrificació en l'aqüífer d'Argentona, utilitzant una injecció 

de  glucosa  de  150mg/L  (60mg/L  OC)  s'aconsegueix  una  desnitrificació  quasi  total  del 

98.5%. No comporta gaire diferència amb una injecció 33% més concentrada de glucosa de 

200mg/L (80mg/L OC)  on s'acosegueix una desnitrificació quasi total del 99.1%. En canvi 

amb una injecció de glucosa de 100mg/L (40mg/L OC) s'aconsegueix una desnitrificació 

parcial del 72% (veure apartat 5.4.3.)

La pluja fa augmentar la velocitat de l'aigua subterrània progressivament al llarg de l'aqüífer 

ocasionant una desnitrificació del 98.8%. S'assoleix un 1.8% (7h) abans si plou 1dia dels 20 

que es simulen i es reparteix el cabal uniformement al llarg dels 20 dies (veure apartat 5.5.)
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