
 
 

 



 

1 
  

RESUM 

El present treball es basa en la utilització d’aiguamolls construïts per al tractament d’aigües 

residuals. 

L’objectiu principal del treball és avaluar el comportament d’una planta híbrida d’aiguamolls 

construïts de tres fases (vertical, horitzontal i flux lliure) i un tractament primari (reactor HUSB) 

per al tractament d’aigües residuals a escala pilot. En el marc d’aquest treball es va monitoritzar 

la planta des d’octubre de 2013 fins abril de 2014. 

La planta pilot ha mostrat ser un bon sistema de tractament d’aigües residuals. Els valors mitjans 

d’eliminació de contaminants són elevats (major del 70% en tots els contaminants principals). 

S’ha pogut observar que l’ eficiència d’eliminació de la planta es veu afectada per la temperatura 

ambient, arribant a reduir en un 14% l’eficiència d’eliminació de l’amoni durant la temporada 

freda. 

Es va comprovar també que el rendiment d’eliminació de sòlids en suspensió del HUSB era 

negatiu (-38%). Es va realitzar un estudi comparatiu del funcionament de la planta amb HUSB i 

sense, per a comprovar la influència en el seu funcionament. En operar sense tractament primari 

s’ha comprovat que l’eliminació de contaminants del sistema és elevada (major del 80% en tots 

els contaminants principals) en condiciona ambientals càlides. 

Finalment, és va realitzat una assaig de traçadors  que mostra un temps de retenció hidràulica de 

la planta,  és de 36 hores. La durada de l’assaig de pluja extrema (10 hores) realitzat prèviament 

(Donoso 2013) està molt per sota d’aquest temps. Per aquest motiu, seria interessant fer una 

simulació de pluja extrema amb una durada de l’assaig més elevada. 
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1. Introducció 

Encara que l’aigua representi les 7/10 parts de la superfície del planeta Terra, la requerida per a 

la vida de la major part dels organismes terrestres, humans inclosos, és un recurs escàs. A més, 

els últims anys s’ha incrementat la seva demanda amb el creixement mundial de la població. Així, 

una tercera part viu en zones sotmeses a períodes d’extrema o moderada sequera i una altra 

quarta part no té accés a aigua potable en condicions sanitàries garantides (Levine i Asano, 2004). 

A mitjà i llarg termini es preveu que l’increment de la desertització associada al canvi climàtic i la 

desaparició progressiva de les glaceres continentals empitjoraran encara més la situació actual 

(Oki i Kanae, 2006). 

A fi i efecte d’assolir una aigua de qualitat, per a abastir la població, cal gestionar adequadament 

el seu cicle integral, essent el tractament de les aigües residuals abans del seu abocament al medi 

o la seva reutilització per diferents usos, eines claus per tal de garantir-ne la seva sostenibilitat i 

disponibilitat en un futur proper.  

El sistema d’aiguamolls construïts és una tecnologia de tractament d'aigües residuals que s'utilitza 

per eliminar matèria orgànica, nutrients, patògens i altres contaminants presents en les aigües 

residuals. Els primers sistemes d’aquest tipus es van posar en funcionament en els anys 70 per a 

petites poblacions de fins a 2000 pobladors equivalents (p.e.).  

Aquests sistemes de depuració consisteixen en la plantació de vegetació en zones excavades poc 

profundes i reblertes de material granular. És durant el transcurs de l’aigua a través d'aquest 

material granular que es desenvolupen una sèrie de processos, físics, químics i biològics que 

milloren la qualitat de l'aigua (García i Corzo, 2008), que finalment pot ser reutilitzada en 

l’agricultura (Àvila et.al, 2013). Tot i que per a aplicar-la es necessiten grans extensions de terreny, 

aquesta tecnologia presenta uns bons rendiments i, a més, té uns costos d’operació i 

manteniment baixos.  

Aquesta tesina s’emmarca dins del projecte de col·laboració entre l’Índia i la Unió Europea sobre 

sistemes i tecnologies de tractament d’aigua (NaWaTech), concretament en els sistemes híbrids, 

que es basen en la combinació de diferents sistemes de tractament (flux horitzontal, flux vertical 

i flux lliure). Amb els sistemes híbrids es poden fer diferents combinacions d’aiguamolls que 

permeten adaptar-se millor als diferents tipus d’aigües residuals i, per tant, augmentar la seva 

eficiència de tractament. Amb les diferents combinacions, els punts forts i febles de cada sistema 



 

11 
  

s'equilibren entre si i, en conseqüència, és possible obtenir un efluent de més bona qualitat 

(Vymazal, 2005). 

El treball realitzat consisteix en la monitorització d’una planta pilot de tractament durant sis 

mesos. Els resultats són comparats amb altres obtinguts prèviament (Amigó 2013), amb l’objectiu 

de de fer una caracterització de la planta pilot, tenint en compte la influència de les estacions en 

el en el rendiment, ja que alguns mecanismes d’eliminació depenen de la temperatura. 

També es monitoritza el funcionament de la planta sense tractament primari durant un mes, i es 

realitza un estudi comparatiu del funcionament de la planta amb o sense HUSB. 

Finalment,  es realitza un assaig de traçador per a tractar d’entendre els resultats obtinguts en un 

assaig previ de simulació d’un episodi de pluja extrema (Donoso 2013). 
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2. Objectius 

2.1. Objectiu principal 

L’objectiu principal d’aquest treball és avaluar el comportament d’una planta híbrida d’aiguamolls 

construïts de tres fases (vertical-horitzontal-flux lliure) per al tractament d’aigües residuals a 

escala pilot. 

2.2. Objectius secundaris 

Els objectius secundaris d’aquest treball són els següents: 

 Posar de relleu la influència de les estacions en el rendiment d’una planta híbrida 

d’aiguamolls construïts de tres fases per al tractament d’aigües residuals a escala pilot. 

 Conèixer, mitjançant un assaig de traçador, el temps de retenció hidràulica d’una planta 

híbrida d’aiguamolls construïts de tres fases per al tractament d’aigües residuals a escala 

pilot. 

 Estimar la influència del HUSB com a tractament primari d’una planta híbrida 

d’aiguamolls construïts de tres fases per al tractament d’aigües residuals a escala pilot. 
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3. Estat de la qüestió 

3.1. Sistemes naturals de depuració 

A diferència dels sistemes convencionals, els sistemes naturals de depuració són aquells que 

aconsegueixen l’eliminació de substàncies contaminants de les aigües residuals mitjançant 

mecanismes i processos naturals que no requereixen energia externa, ni d’additius químics. 

L’eliminació dels contaminants prové de la sinergia que hi ha entre diferents comunitats 

d’organismes (aigua, substrat sòlid, microorganismes i vegetació).  

Com que aquests sistemes naturals de tractament no requereixen una addició d’energia per al 

seu funcionament, el seu temps de retenció hidràulica pot arribar a ser 100 vegades més gran 

que els convencionals. Aquest fet provoca que necessitin una major superfície d’operació. 

Els sistemes naturals de depuració es poden classificar en dues categories segons si el tractament 

és en el terreny o en la massa d’aigua (Taula 1). En els tractaments d’aplicació de l’aigua sobre el 

terreny són fonamentals les interaccions de l’aigua intersticials i la biopel·lícula adherida al 

substrat sòlid. 

 

Taula 1 Classificació dels diferents sistemes naturals de tractament d’aigües (Garcia i Corzo, 2008) 

3.2. Tractaments primaris 

Els tractaments primaris són operacions físiques, químiques o mecàniques que ens poden evitar 

problemes en les etapes posteriors del tractament. En aquest cas, es recomana un tractament 

primari que redueixi la càrrega de sòlids en suspensió aplicada a la zona humida, d’aquesta 

manera es pot retardar o evitar una obturació en les etapes següents del tractament (Pedescoll, 

et al., 2011). 

Normalment, els tractaments primaris que s’apliquen en els aiguamolls construïts són 

tractaments principalment físics, encara que els últims anys s’hagin començat a utilitzar també 

reactors anaeròbics. 

Aplicació subsuperficial Aplicació superficail

Rases i llits filtrants 

Aiguamolls construïts de 

flux superficial

Filtres verds    

Infiltració-Percolació              

Filtres d'arena

Sistemes naturals de tractament d'aigües residuals

Basats en l'aplicació d'aigua en el terreny Basats en processos que succeeixen en la massa d'aigua

Sistemes amb plantes 

flotants
Aiguamolls naturals

Aiguamolls 

construïts de flux 

natural
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Els tractaments principalment físics tenen una eficiència d’eliminació de la DBO del 30-40% i d’un 

50-60% dels sòlids en suspensió (Metcalf i Eddy, 2003). Normalment, aquests tractaments 

primaris són les fosses sèptiques i el tanc Imhoff (Puigagut et al., 2007). 

Els reactors anaeròbics, com el HUSB (Hydrolytic Upflow Sludge Blanket), són una bona 

alternativa per al tractament primari, ja que produeixen efluents amb baixes concentracions de 

matèria orgànica i tenen bons rendiments d’eliminació dels sòlids en suspensió (fins a un 80%) 

(Barros et al., 2008, Díaz et al., 2008) 

3.2.1. Fossa sèptica 

El dispositiu és un recipient estanc que està format per dos compartiments: un decantador per 

als processos de decantació i un digestor per als de fermentació (Figura 1). 

En el decantador tenen lloc la decantació, la sedimentació i el descens de la velocitat d’entrada 

de les aigües residuals. La matèria més pesada es diposita en el fons i la més lleugera puja a la 

superfície formant una capa d’escuma.  

Tant els sòlids sedimentats com la matèria orgànica dissolta es descomponen per l’acció de 

bacteris i fongs. Aquesta descomposició genera un lleuger bombolleig de gasos a través del líquid, 

que pot obstaculitzar la decantació dels sòlids. 

En el digestor es produeixen els processos de fermentació en condicions anaeròbiques, és a dir, 

sense presència d’oxigen, els bacteris anaerobis s’encarreguen de metabolitzar la matèria 

orgànica.  

 

Figura 1 Esquema d’una fossa sèptica (Pla hidrològic de les Illes Balears 2013) 
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3.2.2. Tanc Imhoff 

Està constituït per una o més càmeres superiors per on passen les aigües negres en el període de 

sedimentació, i una càmera inferior, on la matèria sòlida rebuda per gravetat sedimenta per a la 

digestió anaeròbica (Figura 2). 

És un sistema anaeròbic de dues etapes en què el fang es digereix en un compartiment separat i 

no es barreja amb les aigües residuals d'entrada (GTZ 2011). El sòlids es dipositen en la zona de 

digestió a través d'algunes esquerdes existents a la part inferior del compartiment superior.  

El tanc Imhoff millora la sedimentació de sòlids respecte a un tanc sèptic perquè impedeix que 

les bombolles de gas formades durant la digestió arrosseguin els sòlids sedimentats cap a la 

superfície. 

 

Figura 2 Esquema de funcionament d’un tanc Imhoff (Pla hidrològic de les Illes Balears 2013) 

3.2.3. Reactor HUSB 

Un reactor HUSB és un reactor anaeròbic de flux ascendent, és a dir, l’aigua residual d’entrada 

circula de baix cap amunt, passant per un llit de llots sota condicions anaeròbiques (Figura 3). A 

l'interior del reactor, els bacteris i partícules de matèria orgànica s'eliminen. En els reactors HUSB, 

els temps de retenció hidràulica són més baixos que en altres, com el UASB,  ja que es vol evitar 

la reacció de metanogènesi.  

El principal avantatge del HUSB respecte als pretractaments físics és que evita o retarda 

l’obstrucció dels següents processos per raó de la seva eficàcia en l’eliminació de sòlids en 

suspensió (fins un 80%) (Pedescoll., et al., 2011) 
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Figura 3 Esquema de funcionament d’un reactor HUSB (elaboració pròpia a partir de Pedescoll et al., 2011). 

3.3. Aiguamolls construïts per al tractament d’aigües residuals 

Els aiguamolls són zones entollades, en les quals existeix vegetació aquàtica adaptada a tenir tots 

els seus òrgans, o una part, submergits en el medi aquós. Poden ser naturals o artificials i la 

inundació pot ser temporal o permanent. En un aiguamoll es produeix una actuació simultània i 

complementària de les plantes superiors i els microorganismes, que afavoreix la degradació de la 

matèria orgànica. Per aquest motiu, s’utilitzen els aiguamolls naturals o artificials per a la 

depuració d’aigües residuals. 

Els aiguamolls construïts (aiguamolls artificials) són sistemes passius de depuració constituïts per 

llacunes o canals poc profunds (normalment de menys d’un metre). Tenen el seu origen en 

l’observació, per part de científics i enginyers, de la millora de la qualitat de l’aigua que hi ha en 

els aiguamolls naturals. En els aiguamolls construïts s’intenta imitar les condicions dels sistemes 

naturals i optimitzar el seu disseny amb l’objectiu de millorar les qualitats de l’efluent. Els 

processos que contribueixen en la millora de la qualitat de l’aigua en aquests sistemes són físics, 

químics i biològics. En concret, hi ha reaccions biològiques a causa de l’activitat dels 

microorganismes adherits a la superfície del substrat submergit. 

Els mecanismes que es produeixen en els sistemes de tractament d'aigües residuals són 

complexes (Taula 2) i inclouen processos químics, físics i biològics (Salgot i Torrens, 2008). Els 

aiguamolls construïts són una tecnologia efectiva i fiable per a depurar l’aigua si estan dissenyats, 

construïts, explotats i mantinguts correctament. Poden eliminar la majoria del contaminant 

associat a l’aigua residual municipal i industrial, així com a l’aigua de les primeres hores de pluja. 
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Normalment, es dissenyen per a reduir la DBO (Demanda Biològica d’Oxigen) i els sòlids en 

suspensió. Tot i així, també s’han construït aiguamolls per tal d’eliminar metalls (cadmi, crom, 

ferro, plom, zinc, etc.) i compostos orgànics tòxics de les aigües residuals (Lesage et al., 2007). 

 

Taula 2 Principals mecanismes d'eliminació de contaminants i eliminació (Mena et al., 2008) 

3.3.1. Tipus d’aiguamolls construïts 

Segons el tipus de circulació d’aigua que hi hagi, els aiguamolls construïts es poden classificar en 

aiguamolls de flux superficial (AFS) o aiguamolls de flux subsuperficial (AFSS). La principal 

diferència entre aquests dos sistemes és que en els AFS l'aigua flueix per sobre superfície del 

substrat, mentre que a AFSS el nivell de l'aigua és troba a sota del substrat (Kadlec et al., 2000). 

En general, el sistema preferible és el d’AFSS, ja que presenta una sèrie d’avantatges respecte als 

AFS, com ara una millor capacitat de tractament (major càrrega orgànica), el baix risc de contacte 

de l’aigua residual amb les persones, la manca d’olors i l'absència d’insectes (García i Corzo, 2008; 

US EPA, 1993) 

No obstant això, per a augmentar l’eficiència del tractament, especialment per a l’eliminació del 

nitrogen, es poden combinar els diferents sistemes d’aiguamolls.  

Contaminant Mecanisme d'eliminació

Decantació

Filtració

Matèria orgànica
Degradació microbiana aeròbica 

Degradació microbiana anaeròbica

Amonificació i tot seguit la nitrificació i 

desnitrificació microbiana

Assimilació per les plantes

Principi d'adsorció

Volatilització d'amoni

Adsorció del llit

Adsorció de les plantes

Assimilació per les plantes

Intercanvi d'ions

Assentament

Filtració

Mort natural

Radiació ultraviolada (UV)

Sòlids en 

suspenció totals

Nitrogen

Fòsfors

Metalls

Patògens
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3.3.1.1. Aiguamolls de flux subsuperficial 

En els aiguamolls de flux subsuperficial, la circulació de l’aigua és subterrània, a través d’un medi 

granular, de les arrels i els rizomes de les plantes. Els processos de descontaminació de l’aigua 

tenen lloc en la biopel·lícula que creix en el mitjà granular, en les arrels i els rizomes de les plantes. 

(García i Corzo, 2008) 

Segons el sentit de la circulació de l’aigua, hi ha bàsicament dos tipus d’aiguamolls de flux 

subsuperficial: els de flux vertical (ASSV) i els de flux horitzontal (ASSH). 

3.3.1.1.1. Flux vertical subsuperficial 

En aquest tipus d’aiguamolls, la circulació de l’aigua és de tipus vertical i funciona per polsos, per 

tant, el medi granular no està permanentment inundat. La profunditat del medi granular és 

d’entre 0’5 i 0,8 m (García i Corzo, 2008). 

En configuracions típiques, la capa més profunda està formada per grava gruixuda per a facilitar 

el drenatge, després hi ha una capa intermèdia de sorra que constitueix la major part de 

l’aiguamoll i, finalment, una capa superficial de grava. En cada pols, l’aigua es distribueix 

uniformement mitjançant una canonada disposada sobre l’aiguamoll, ja sigui en forma radial o 

longitudinal. En la part inferior de l’aiguamoll una canonada recull l’aigua tractada. 

Els sistemes verticals tenen una major capacitat de tractament que els horitzontals (20 g DBO/m2 

dia), però s’obturen més fàcilment. 

Els elements que conformen un aiguamoll de flux vertical són els següents (Figura 4): 

 Estructures d’entrada i sortida de l’afluent 

 Elements d’impermeabilització de l’aiguamoll 

 Medi granular 

 Vegetació 
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Figura 4 Esquema de funcionament d’un ASSV (elaboració pròpia a partir de Fabio Masi i Ricardo Bresciani, 2013). 

Addicionalment, es poden incloure canonades d’aireig, tot i que durant el temps que l’aiguamoll 

no està inundat, el mitjà granular s’aireja.  

3.3.1.1.2. Flux horitzontal subsuperficial 

En aquest tipus d’aiguamoll, l’aigua circula de forma horitzontal a través del medi granular, les 

arrels i els rizomes de les plantes. A diferència dels de flux vertical, els aiguamolls de flux 

horitzontal operen permanentment inundats. 

En configuracions típiques trobem un aiguamoll segellat (impermeable) reblert d’un material 

granular, pel qual creix la vegetació i circula l’aigua (Figura 5). Un canal de distribució que ocupa 

tot l’ample de l’aiguamoll distribueix l’afluent a l’entrada uniformement. L’aigua de l’entrada 

flueix per gravetat fins a l’altre extrem, on una canonada perforada, situada a l’inferior del llit, 

permet recollir l’aigua tractada. 

Els aiguamolls de flux horitzontal es conformen amb els mateixos elements descrits en l’apartat 

anterior, encara que aquest tipus d'aiguamolls ja comptin amb una estructura de sortida que ens 

permeti regular l’alçada de l’aigua. 
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Figura 5 Esquema de funcionament d’un ASSH (elaboració pròpia a partir de Fabio Masi i Ricardo Bresciani, 2013). 

En operar permanentment inundats, els aiguamolls horitzontals presenten un ambient molt més 

reduït en oxigen que els sistemes verticals (Pedescoll, 2010). 

3.3.1.2. Aiguamolls de flux superficial lliure 

Els sistemes d’aiguamolls de flux superficial lliure (ASFL) busquen reproduir els processos 

d’eliminació de contaminants que hi ha en els aiguamolls naturals. L’aigua està exposada 

directament a l’atmosfera i circula a través de les tiges i les fulles de les plantes (Figura 6). Durant 

la lenta circulació de l’aigua, les plantes assimilen els nutrients, les partícules s’assenten i els rajos 

UV del sol destrueixen els patògens. 

 

Figura 6 Esquema de funcionament d’un ASFL (elaboració pròpia a partir de Fabio Masi i Ricardo Bresciani, 2013). 
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S’utilitzen, per exemple, en sistemes híbrids de depuració com a tractament terciari per a 

millorar la qualitat d’efluents prèviament tractats per a la seva reutilització en l’agricultura 

(Sustainable Sanitation and Water Management (SSWM)).  

3.3.1.3. Aiguamolls construïts amb sistemes híbrids  

Els aiguamolls construïts amb sistemes híbrids busquen combinar les característiques dels 

diferents tipus d’aiguamolls per tal d’augmentar la seva eficiència de tractament, especialment 

en l’eliminació de nitrogen. En les configuracions típiques es combinen els sistemes de flux 

vertical i els de flux horitzontal de maneres molt diverses. 

Els sistemes de flux horitzontal es troben en ambients anaeròbics que afavoreixen les reaccions 

químiques com la desnitrificació, però aquests ambients dificulten el procés de nitrificació. Per 

contra, en els sistemes verticals, amb una gran capacitat de transferència d’oxigen, es donen 

bones condicions per a la nitrificació. Així, amb la combinació dels dos sistemes es pot aconseguir 

un efluent amb unes concentracions mínimes de Demanda Biològica d’Oxigen i de Nitrogen 

(Vymazal, 2007). 

Al final de la línia es pot disposar, com a tractament terciari, d’un sistema de flux lliure, que, a 

més de millorar la qualitat final de l’efluent, actua com a dipòsit d’aigua i com a sistema 

d’amortiment, permetent grans fluctuacions de cabal. 

3.4. Processos de depuració en els aiguamolls construïts 

Encara que el sistema d’aiguamolls construïts sigui senzill de construir i operar, els mecanismes 

d’eliminació de contaminants en aquest tipus d’instal·lacions són força complexos, ja que hi ha 

simultàniament processos biològics, físics i químics. A més, l’eficiència d’eliminació depèn de 

múltiples factors, com el disseny, els paràmetres de funcionament, les condicions ambientals o 

la composició de les aigües residuals (Garfi 2012; Pedescoll, 2011; Hijjosa-Valsero 2010; Taylor, 

2011), que s’han de tenir en compte. 

A continuació es presenta un breu resum dels mecanismes d’eliminació de contaminants en el 

sistema de depuració d’aiguamolls construïts. 
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3.4.1. Matèria en suspensió 

L’eliminació de la matèria en suspensió de l’aigua residual és a causa de la combinació de 

diferents fenòmens físics que es produeixen durant la circulació de l’afluent pel medi granular, 

com la sedimentació i la filtració. 

En la sedimentació hi ha un assentament de les partícules per la baixa velocitat de circulació de 

l’aigua (US EPA, 2000). La filtració esdevé per la disposició de les partícules en els espais 

intersticials presents en el medi granular. Els sòlids retinguts en els filtre es mineralitzen per la 

biodegradació produïda pels microorganismes que creixen en el medi granular (Tanner et al., 

1998). Aquests dos fenòmens físics són potenciats per les forces d’adhesió entre els sòlids que 

formen partícules més grans. 

Tant en els aiguamolls horitzontals com en els verticals, l’eliminació de sòlids es produeix prop de 

la zona d’entrada (Gràfica 1) i va disminuint la seva concentració de forma exponencial durant tot 

el recorregut. En general, tota l’eliminació de la matèria en suspensió ocorre en 1/4 - 1/3 de la 

longitud del sistema (García i Corzo, 2008). 

 

Gràfica 1 Evolució de la concentració de matèria en suspensió (MES) al llarg d'un aiguamoll de flux horitzontal (Píriz, 
A.J. 2000) 

El rendiment dels aiguamolls en l’eliminació de la matèria en suspensió és molt elevat, arriba a 

més del 90%, produint efluents amb concentracions inferiors a 20 mg/l (García i Corzo, 2008). 

Quan l’afluent presenta una concentració elevada de matèria en suspensió (> 50 mg/l) i no es 

disposa d’un tractament previ, es pot obstruir el llit de grava (García et al., 2010).  

L'indicador més comú de la Matèria en suspensió els Sòlids Suspesos Totals (SST). 
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3.4.2. Matèria orgànica 

Un dels objectius principals dels aiguamolls construïts és l’eliminació de la matèria orgànica. La 

matèria orgànica la trobem a l’aigua residual en dues fraccions: la matèria orgànica particulada i 

la matèria orgànica dissolta (García et al., 2010). 

La fracció orgànica associada als sòlids en suspensió (matèria particulada) s’elimina principalment 

mitjançant processos físics, com els descrits en l’apartat anterior (filtració i sedimentació), ja que 

la matèria particulada forma part de la matèria en suspensió. 

L’eliminació de la matèria orgànica dissolta esdevé principalment per processos aeròbics i 

anaeròbics (Calheiros et al., 2009, Kadlec i Wallace, 2008). En el sistema horitzontal, que presenta 

majoritàriament un ambient anaeròbic, els processos de degradació aeròbica són de poca 

importància respecte als processos anaeròbics (Bécares, E., 2004) i es produeixen prop de la 

superfície i en les zones properes a les arrels (per la presència d’oxigen).  

Els principals processos anaeròbics que eliminen la matèria orgànica són la fermentació, la 

metanogènesi, la reducció de sulfat, la reducció de nitrats i la reducció de ferro. Aquesta 

degradació la realitzen bacteris heteròtrofs anaerobis i es produeix en dues etapes, primer es 

converteix la matèria orgànica en àcids orgànics i alcohols, i desprès, continua oxidant-se fins a 

convertir-se en metà i diòxid de carboni (metanogènesi). Els processos anaeròbics depenen molt 

de la temperatura i, per tant, el rendiment de l’aiguamoll es pot veure afectat per períodes freds 

(US EPA, 2000). 

En el sistema vertical, amb concentracions apreciables d’oxigen en tot el medi granular, la via més 

important de degradació és l’aeròbia (García i Corzo, 2008). Els responsables de la degradació 

aeròbia són principalment els bacteris quimioheteròtrofs aeròbics, que oxiden els compostos 

orgànics, alliberant diòxid de carboni, amoníac i altres compostos químics estables (García et al., 

2010). 
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Figura 7 Dipòsits i transferències e de carboni en l'entorn dels aiguamolls. DC (carboni dissolt); PC ((partícules de 
carboni); DIC (carboni inorgànic dissolt); DOC (carboni orgànic dissolt); CH4 (metà);. CO2 (diòxid de carboni) (Robert i 
Scott 2009) 

La Figura 7 mostra els processos interns que afavoreixen l’eliminació de matèria orgànica (Kadlec 

i Knight, 1995). Cal assenyalar que, a més d’aquestes vies d’eliminació descrites, moltes 

substàncies dissoltes són retingudes per adsorció, ja sigui en el material orgànic en si o en el medi 

granular. Aquestes substàncies poden romandre en el filtre, contribuint a l'obstrucció o es poden 

degradar (García i Corzo, 2008). 

El  rendiment d’eliminació de la matèria orgànica en el aiguamolls oscil·la entre el 70 i el 95 %, 

tant en la DBO com en la DQO, produint afluents amb concentracions menys de 60 mg/l de DBO 

i de 20 mg/l de DBO (Kadlec et al., 2000). 

Els indicadors més comuns del contingut de carboni són la demanda biològica d'oxigen (DBO) i 

Demanda Química d'Oxigen (DQO), encara que  aquests dos estiguin estretament relacionats. 

3.4.3. Nitrogen 

Els compostos de nitrogen són d’especial preocupació en el tractament d’aigües residuals a causa 

del seu paper en l’eutrofització, del seu efecte sobre el contingut d’oxigen en les aigües i per la 

seva toxicitat per a les espècies aquàtiques (Robert i Scott 2009). 
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En les aigües residuals urbanes, el nitrogen es troba fonamentalment en forma de nitrogen 

orgànic, nitrogen amoniacal (NH4
+), nitrat (NO3) i nitrit (NO2) (Borin i Tocchetto, 2007; Green et 

al., 1998 ; Mayo i Mutamba, 2004). 

Els principals indicadors de la concentració de nitrogen en l’aigua són l’amoni, els nitrats i els 

nitrits. 

3.4.3.1. Transformació del nitrogen en els aiguamolls 

El cicle del nitrogen en un aiguamoll és molt complex (Figura 8), el principal mecanisme 

d’eliminació del nitrogen consisteix en la nitrificació i tot seguit la desnitrificació, tot i que 

existeixen altres processos que ajuden a l’eliminació, com l’adsorció de l’amoni i l’assimilació 

realitzada per les plantes. 

 

Figura 8 Rutes d'eliminació de nitrogen en els aiguamolls de la SSF (Robert i Scott 2009) 

3.4.3.1.1. Amonificació 

En un primer moment, el nitrogen orgànic es transforma ràpidament en amoni mitjançant una 

reacció química anomenada amonificació. L’amonificació és la transformació biològica de 

nitrogen orgànic en amoníac i és el primer pas en la mineralització de nitrogen orgànic (Reddy i 
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Patrick, 1984). Aquest procés es produeix tant en condicions aeròbiques com en anaeròbiques i 

allibera amoníac a partir de cèl·lules i teixits morts i en descomposició. Els microorganismes 

heteròtrofs són els responsables d’aquesta reacció (US EPA, 1993).  

3.4.3.1.2. Nitrificació 

La nitrificació és el mecanisme de transformació del nitrogen amoniacal en nitrogen oxidat 

(primer a nitrit i després a nitrat). La nitrificació s'ha associat típicament amb els bacteris 

quimioautotròfics, encara que també es produeix nitrificació heterotròfica (Keeney, 1973; Paul i 

Clark, 1996). 

Com que és un procés d’oxidació, la nitrificació està determinada per la disponibilitat d'oxigen 

(Cottingham et al., 1999). Per tant, com ja s’ha vist en apartats anteriors, els aiguamolls verticals 

són més eficaços per a la nitrificació que els horitzontals. La nitrificació per si mateixa no pot 

eliminar el nitrogen de les aigües residuals, però juntament amb la desnitrificació és la principal 

via d'eliminació en molts aiguamolls (Mayo i Bigambo., 2005; Tanner et al., 2002; Vymazal, 2007).  

3.4.3.1.3. Desnitrificació 

La desnitrificació és el procés en què el nitrat es converteix en nitrogen gas (N2) passant per l’òxid 

nítric, i l'òxid nitrós (Hauck, 1984; Paul i Clark, 1996; Jetten et al., 1997). Aquesta reacció la duen 

a terme bactèries heteròtrofes i solament esdevé en condicions anaeròbiques i en presència de 

matèria orgànica. Com que els aiguamolls verticals tenen problemes per a eliminar el nitrat 

format, per la presència d’oxigen en el medi granular, freqüentment es combinen aquests seguits 

d’aiguamolls horitzontals, on hi ha zones sense oxigen. 

Els factors ambientals que influeixen en les taxes de desnitrificació inclouen l'absència d'oxigen, 

el potencial redox, el contingut d'humitat del medi, la temperatura, el valor de pH, la presència 

de bacteris desnitrificants, el tipus de mitjà, la presència i el tipus de matèria orgànica, la 

concentració de nitrat i la presència d'aigua situada per sobre. La presència d'oxigen per a la 

nitrificació i l'absència d'oxigen per a la desnitrificació són sovint els principals factors que limiten 

les taxes generals d'eliminació de nitrogen en els aiguamolls construïts (Vymazal, 2007). 

3.4.3.1.4. Altres processos 

A més dels processos aerobis/anaerobis de nitrificació-desnitrificació, hi ha altres processos 

capaços d’eliminar el nitrogen present en les aigües residuals, que, encara que no siguin gaire 

importants en el còmput global, s’han de tenir en compte.  
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Les plantes poden eliminar nitrogen mitjançant l’assimilació d’amoni, més abundant, o nitrat. El 

nitrogen assimilat és incorporat a la biomassa i, per tant, eliminat de l’aigua. En general, en aigües 

residuals urbanes, les plantes eliminen entre un 10 i un 20% del nitrogen (Garcia i Corzo, 2008). 

Altres vies d’eliminació de nitrogen de poca importància en els aiguamolls són la volatilització de 

l’amoni i l’assimilació microbiana. 

3.4.4. Fòsfor 

Eliminar el fòsfor en els aiguamolls construïts és complicada i, en general no elimina més del 10-

20%, sense grans diferències entre els sistemes horitzontals i verticals (García et al., 2010). 

L'eliminació d'aquest element es produeix, en part, per assimilació de les plantes i els 

microorganismes i, en part, per adsorció en el medi granular. L’eficiència d’adsorció va disminuint 

amb el pas del temps perquè el medi granular, quan s'embruta, perd capacitat d’adsorció. 

Si bé s'ha investigat molt per a desenvolupar medis granulars amb un alta capacitat d’adsorció, 

sembla que la millor manera d’eliminar el fòsfor seria incorporar en els aiguamolls processos de 

precipitació, amb l’addició de sals d’alumini (Arias i Brix, 2005). 

Com a indicador de la quantitat de fòsfor present en l’aigua s’utilitza l’ortofosfat (PO4-P). 

3.4.5. Organismes patògens  

Els patògens estan presents en les aigües residuals domèstiques no tractades i en aigües de 

vessament procedents de fonts animals. Podem dividir els patògens en cinc grups: virus, bacteris, 

fongs, protozous i helmints. La presència d’aquests organismes en l’aigua varia segons la zona 

geogràfica. 

Mesurar la quantitat d’organismes patògens presents en les aigües residuals és difícil, per això 

s’utilitzen organismes indicadors que són fàcils de controlar i es poden correlacionar amb la 

presència d’altres organismes patògens. En aquest sentit, les bactèries coliformes, que són 

microorganismes fecals, són un bon indicador. Per a garantir unes bones condicions sanitàries, 

especialment si els efluents es volen reutilitzar, és important reduir o eliminar-ne la seva 

concentració. 

L’eliminació de microorganismes és un procés de gran complexitat, ja que depèn de factors com 

la filtració, l’adsorció i la depredació (Kadlec et al. 2000). Tant en els sistemes verticals com en els 
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horitzontals, l’eficàcia d’eliminació depèn del temps de retenció i del medi granular. S’ha 

comprovat que quan més petit és el diàmetre del medi granular, el rendiment d’eliminació de 

patògens millora (García et.al, 2003). 

El grau d’eliminació obtingut oscil·la entre 1 i 2 unitats logarítmiques/1000 ml aproximadament 

(Ottoyá, Balcaroyá and Vymazal, 1997). Aquest nivell d’eliminació no sol ser suficient per a 

produir efluents aptes per a usos agrícoles. Per obtenir un efluent que pugui ser reutilitzat, es 

recomana incloure un tractament terciari, mitjançant un aiguamoll superficial de flux lliure. 

Altres processos de desinfecció comuns són la cloració, l’ozonització i la irradiació ultraviolada. A 

causa del seu baix cost i l'eficàcia provada, la cloració és el mètode de desinfecció més utilitzat. 

No obstant això, els efectes secundaris negatius de la cloració d'efluents són evidents. El clor lliure 

residual danya els organismes aquàtics i causa toxicitat aguda i crònica per als microorganismes i 

als peixos. A més, quan s'entra en contacte amb compostos orgànics es formen trihalometans i 

altres compostos organoclorats cancerígens (Robert i Scott 2009). 

3.4.6. Factors que influeixen en l’eficiència en l’eliminació del contaminant 

3.4.6.1. De disseny i operació 

Hi ha molts factors de disseny i d’operació que influeixen en el rendiment d’eliminació de 

contaminants en els sistemes d’aiguamolls construïts que s'han de tenir en compte si es vol 

aconseguir una bona qualitat de l’efluent final. 

 El diàmetre del medi granular afecta al nivell d’eliminació de certs contaminants, 

normalment, com més petit és el diàmetre del gra, més gran és el nivell d’eliminació 

aconseguit (García et. al, 2003). 

 La vegetació és necessària per un bon funcionament dels aiguamolls construïts. La 

selecció del l’espècie i de la densitat de la vegetació ens afectarà en el rendiment 

d’eliminació de contaminants (Brix, 1997). 

 La profunditat del medi granular i de l’aiguamoll determinarà la velocitat de transferència 

d’oxigen i ens determinarà quin tipus d’eliminació de contaminants és el predominant. 

 El temps de retenció hidràulica afecta al rendiment de la planta, ja que algunes reaccions 

d’eliminació es veuen afectats per aquest factor. 

 El patró de funcionament de la planta, per polsos o de flux continu, ens determina la 

quantitat d’oxigen que tindrem en el medi granular i, per tant, quines vies d’eliminació de 

contaminants seran preferents (aeròbiques o anaeròbiques). 



 

29 
  

 Dissenyar un sistema amb pretractament o sense ens afecta també al rendiment del 

sistema. Un contingut excessiu de matèria en suspensió en les aigües residuals (>50 mg/l) 

pot provocar una obturació del medi granular  (García, Morató i Baiona, 2004). 

 Les condicions ambientals (temperatura) també afecten al rendiment dels aiguamolls. 

Com hem vist anteriorment, els processos anaeròbics depenen molt de la temperatura i 

es poden veure afectats per períodes freds  (US EPA, 2000). 

3.4.6.2. Potencial redox 

El potencial redox expressa la capacitat global d’una aigua d’oxidar o reduir les substàncies que 

conté. Valors elevats indiquen que l’aigua conté compostos oxidats com ara sulfats, nitrats, 

fosfats i matèria orgànica mineralitzada. Per contra, valors negatius indiquen la presència 

d’ambients reductors. 

Les condicions redox de les aigües determinen el tipus d’eliminació a la qual pot ser susceptible 

la matèria orgànica; ambients amb potencial redox elevat afavoreixen la respiració aeròbia, en 

canvi, potencials baixos afavoreixen la degradació anaeròbia. 

En els aiguamolls horitzontals, el potencial redox oscil·la normalment entre +700 mV a la zona 

més oxidada i - 300 mV a la zona més reduïda. El potencial redox disminueix amb la profunditat 

(on predominen condicions anaeròbies) (Lesan G. 2009) 

3.4.6.3. pH 

El pH té influència tant en les reaccions químiques com en les biològiques. Molts bacteris no 

poden sobreviure fora d’uns determinats intervals de pH. Per exemple: els bacteris desnitrificants 

tenen el màxim rendiment entre pH 6,5 i 7,5 mentre que els nitrificants prefereixen pH 7,2 o 

superiors. Els metanogènics es desenvolupen adequadament si el pH està comprès entre 6,5 i 7,5 

i, es considera que a valors per sota de 6,2 aturen la seva activitat (Lesan G. 2009). 

3.5. Reutilització de l’aigua 

En moltes parts del món l'aigua és escassa. S'estima que en els propers 50 anys, més del 40% de 

la població mundial viurà en països que pateixen estrès hídric o escassetat d'aigua (Hinrichsen, 

Robey i Upadhyay, 1998).  

La millora en les tecnologies de tractament ha fet possible considerar l'aigua tractada com un 

recurs. Actualment, el regadiu de cultius agrícoles és el principal consumidor d'aigua tractada. En 
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molts casos, en l'agricultura, és millor utilitzar les aigües residuals i grises que aigua dolça de 

qualitat, ja que els cultius es beneficien dels nutrients que contenen.  

En aquest sentit, el marc polític vincula les polítiques ambientals i de protecció de la salut amb 

les polítiques de seguretat alimentària i de protecció del consumidor per assolir els màxims 

beneficis ambientals, i alhora es redueixen els riscos de salut relacionats amb malalties 

infeccioses. 

A l’estat espanyol el Reial Decret 1620/2007 (BOE, 2007) estableix el marc jurídic de la 

reutilització de les aigües tractades de conformitat amb l'article 109.1 de la Llei d'Aigües revisat i 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. Altres pautes importants que existeixen 

per a la reutilització d'aigües residuals són les publicades per l'Organització Mundial de la Salut 

(OMS), i se centren principalment en les necessitats dels països en vies de desenvolupament.  

  



 

31 
  

4. Materials i mètodes 

4.1. Descripció del sistema de tractament 

4.1.1. Introducció 

La planta pilot de tractament és una sistema experimental d’aiguamolls construïts situada a 

Barcelona, al terrat de l’edifici D1 del campus nord de la UPC (Figura 9) i realitzada pel grup 

GEMMA (Departament d'Hidràulica, Marítima i Ambiental). El sistema es va construir l’any 2010 

i ha estat monitoritzada des del juliol de 2012 fins l’abril de 2014 amb diferents cabdals i temps 

de retenció hidràulica (TRH). Tots els elements del sistema de tractament estan integrats en dues 

plataformes de 11 m2 que poden ser fàcilment transportats en un camió. 

En aquest apartat s’explica detalladament els components de la planta pilot utilitzada per a dur a 

terme la fase experimental del treball. 

 

Figura 9 Planta pilot 

4.1.2. Descripció general del sistema de tractament 

La planta pilot de tractament d’aigües residuals que s'estudia és un sistema híbrid d’aiguamolls. 

Tots els aiguamolls estan construïts en polipropilè i es van plantar amb Phragmitesaustralis.  

El sistema de depuració  dissenyat consta de tres fases de tractament: 

 Tractament primari: Consistent en la instal·lació d’un reactor anaeròbic de flux ascendent 

Hydrolytic Upflow Sludge Blanket HUSB, que elimina els sòlids en suspensió. 
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 Tractament secundari: En primer lloc, dos aiguamolls de flux subsuperficial vertical que 

treballen en paral·lel (per a l'eliminació de la matèria orgànica i la nitrificació). I, a 

continuació, un aiguamoll de flux subsuperficial horitzontal (per a la desnitrificació) 

 Tractament terciari: En la fase final del tractament hi ha un aiguamoll superficial de flux 

lliure que millora la qualitat final de l’efluent. 

L’aigua que s’ha de depurar prové del clavegueram municipal, que es transporta a la planta amb 

l’ajuda d’unes bombes hidràuliques. La planta opera a un cabal de 800Ld-1 des de març de 2013 i 

fins a la finalització del present estudi, a l’abril de 2014. Diversos cabalímetres electromagnètics 

(SITRANS FM MAGFLO®) al llarg del sistema de tractament ajuden al seguiment dels valors de 

cabal que entren en el sistema de tractament. 

En la  Figura 10 es presenta un diagrama funcionament de la planta pilot. En els pròxims apartats 

es descriu de forma detallada cada una de les operacions unitàries de la planta. 

 

Figura 10 Diagrama de flux de la planta pilot. Elaboració pròpia 

Algunes característiques dels elements unitaris del sistema es detallen a en l’ANNEX I. 

4.1.3. Tanc d’homogeneïtzació de l’afluent 

L’objectiu d’aquest tanc és aconseguir un afluent d’entrada homogeni sense modificar les seves 

característiques inicials (les condicions d’entrada depenen de la càrrega de l’ARU). Abans del tanc, 

l’aigua residual es tamisa amb una reixeta, que reté el material que podria provocar l’obturació 

dels sistemes de bombeig posteriors. Després del tamisat, l’aigua arriba al tanc de polietilè (Figura 

11, d’1,3 m3, que es troba en agitació vint-i-quatre hores per tal d’evitar la sedimentació dels 

sòlids en suspensió. 

Per a garantir el cabal d’operació necessari, l’entrada de l’aigua residual està regulada per una 

boia que té com a funció mantenir el nivell del tanc. 
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Figura 11 Tanc d’homogeneïtzació de l'efluent d'entrada 

4.1.4. HUSB 

L’aigua que es troba en el tanc homogeneïtzador és conduïda amb bombes peristàltiques fins al 

tractament primari. El reactor HUSB és un pretractament basat en digestors anaeròbics 

hidrolítics, el flux de l’aigua és ascendent i la matèria en suspensió sedimenta en el fons del HUSB 

generant fangs. 

El dispositiu té dues funcions bàsiques a realitzar. La primera és retenir la matèria orgànica en 

suspensió i reduir-la a la sortida, d’aquesta manera s’evita una futura obturació dels aiguamolls. 

L'altra és la hidròlisi de compostos difícilment biodegradables, així s’augmenta la matèria orgànica 

soluble i es fa més fàcil la seva degradació en els aiguamolls. 

Durant les primeres campanyes experimentals, el tractament primari consistia en un tanc Imhoff, 

amb un temps de retenció hidràulica de 24 hores (per a un cabal de 200l d-1) (Àvila et al., 2013). 

El HUSB es va instal·lar al desembre de 2013 (Figura 12) i està calculat amb un temps de retenció 

hidràulica de 5 hores (per a un cabal de 1200 l d-1). Per tal d'aconseguir una concentració de fangs 

òptima (10 g/l), estabilitzar la capa de fang i accelerar el correcte funcionament del HUSB, es van 

introduir en el reactor, dues vegades, 50 litres de fang secundari de la planta de tractament 

d'aigües residuals de Gavà. 

El HUSB està equipat amb onze aixetes, col·locades a partir d'una alçada de 48 cm i a una distància 

de 20 cm entre si. La presència d’aquestes aixetes ajuden a regular el nivell del llit de fang i, si és 

necessari, a recircular part de l’aigua o fang per aconseguir un millor rendiment d’eliminació. 
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Figura 12 Reactor HUSB de la planta pilot 

Per tal d'avaluar la influència del tractament primari en el sistema, durant l'abril de 2014, la planta 

va funcionar sense tractament primari. 

4.1.5. Dipòsit de distribució 

L’efluent que surt del HUSB és conduït a un dipòsit de 0,25 m3, que és l’encarregat de subministrar 

l’aigua, de forma discontinua, als aiguamolls verticals. Per poder realitzar aquesta tasca es disposa 

d’una boia que fa la senyal als grups de pressió encarregats d’alimentar els aiguamolls verticals. 

 

Figura 13 Tanc de distribució de la planta pilot 
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4.1.6. Aiguamolls verticals 

Mitjançant grups de pressió, l’aigua continguda al tanc de distribució es dirigida als dos aiguamolls 

de flux vertical (Figura 14), d’1,5 m2 de superfície. Com ja s’ha vist, el sistema vertical funciona de 

forma discontinua, així, cada vegada que la boia del tanc de distribució activa un grup de pressió, 

es descarrega un volum de 15 l sobre la superfície de l’aiguamoll. Un tub de polietilè, situat per 

sobre del llit filtrant, distribueix l’aigua uniformement mitjançant cinc perforacions equipades 

amb difusors. 

A més de funcionar amb flux discontinu, els dues aiguamolls operen alternativament en cicles de 

3,5 dies. Aquesta alternança de fases (alimentació/repòs) té com a objectiu regenerar i airejar els 

aiguamolls que estan en repòs (generant condicions aeròbies per a la nitrificació) i mineralitzar 

els dipòsits orgànics acumulats a la superfície del llit (Molle et al., 2008). 

 

Figura 14 Aiguamolls de flux vertical de la planta pilot (Ávila 2013) 

4.1.7. Aiguamoll horitzontal 

Un cop l’aigua ha passat per l’aiguamoll vertical, es recull en un dipòsit de control de 0,25 m3 que 

ens permet recollir mostres de l’efluent de sortida dels aiguamolls de flux vertical. D’aquest 

dipòsit es bombeja, de forma continua i mitjançant una bomba peristàltica, l’aigua fins a 

l’aiguamoll de flux horitzontal (Figura 15). L’entrada de l’efluent es distribueix uniformement 

mitjançant un canal d’entrada situat en un costat de l’aiguamoll. 
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Figura 15 Aiguamoll de flux horitzontal de la planta pilot (Ávila 2013) 

4.1.8. Aiguamoll de flux lliure 

L’aigua recollida en l’aiguamoll de flux horitzontal arriba a un altre dipòsit de control i, 

mitjançant el bombeig, es condueix a l’aiguamoll de flux lliure (Figura 16), considerat el 

tractament terciari de la planta pilot. En aquest tractament, es busca la millora de la qualitat 

final de l’efluent i l’eliminació dels patògens com a conseqüència de la radiació solar. 

 

Figura 16 Aiguamoll de flux lliure de la planta pilot (Ávila 2013) 

4.1.9. Bombes i grups de pressió 

Les bombes tenen la funció de subministrar pressió a la planta, quan sigui necessari, per a fer 

circular l’aigua. En fluxos continus les bombes utilitzades són bombes peristàltiques de cabal 

regulable (Figura 17). Aquestes bombes treballen amb cabals petits, i no s’obturen amb facilitat 

en presència de sòlids en suspensió. En el cas estudiat, la planta utilitzen tres bombes d’aquest 
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tipus que donen pressió a la planta en els següents punts: del tanc d’homogeneïtzació al reactor 

HUSB, del primer dipòsit de control a l’aiguamoll de flux horitzontal i del segon dipòsit de control 

a l’aiguamoll de flux lliure. 

 

Figura 17 Bombes peristàltiques de la planta pilot 

Per a fluxos discontinus, en l’alimentació dels aiguamolls verticals, s’utilitzen grups de pressió de 

membrana (Figura 18). Aquestes bombes són capaces d’avocar un gran volum d’aigua en poc 

temps. L’inconvenient d’aquestes bombes de membrana és que no estan preparades per a aigües 

residuals. L’aigua ha d’estar suficientment neta, si no es així la membrana s’obtura i les bombes 

deixen de funcionar. En la planta pilot s’utilitzen dues bombes de membrana que funcionen en 

cicles de 3,5 dies. Aquesta alternança resulta útil en operacions de manteniment. 

 

Figura 18 Grups de pressió de la planta pilot 
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4.1.10. Quadre de protecció i comandaments 

El quadre de protecció i comandaments és un conjunt d’elements de protecció, maniobra i 

control. Des d’aquest punt es pot encendre, apagar o regular qualsevol dispositiu elèctric de la 

planta. Un sistema lluminós ens permet identificar ràpidament, en cas d’averia, quin element ha 

deixat de funcionar. 

4.2. Estratègia de mostreig 

El mostreig forma part de la metodologia, d’un bon mostreig dependrà la validesa dels resultats 

obtinguts. Per a un bon mostreig es recomana que sempre s’agafin les mostres des del mateix 

punt i amb les mateixes condicions. En la Figura 19 es pot observar, amb punts de color vermell, 

els diferents punts de mostreig de la planta. En total, hi ha cinc punts de mostreig i el HUSB. Es 

va agafar una mostra (d’uns 1,5l) de l’aigua residual d’entrada, del reactor HUSB i dels efluents 

de les diferents unitats de tractament. 

 

Figura 19 Punts de mostreig de la planta pilot (a partir d’Ávila 2013) 

Fent referència al reactor HUSB, el monitoratge servia per a conèixer la concentració de sòlids en 

suspensió (fangs) del sistema. Les mostres es prenien, o no, en funció de la concentració calculada 

la setmana anterior. Si la concentració estava per sota de l’òptim (10 g/l), la setmana següent no 

s’extreia mostra, per afavorir l’augment de la concentració de sòlids en el reactor. A més a més, 

si la concentració era superior calia fer una mostra. Les mostres de HUSB es van agafar de les 

aixetes 0 a 4, 6 i 8.  

Un altre paràmetre important del mostreig és la periodicitat en què es realitza el mostreig. En el 

cas d’estudi, el monitoratge de la planta va consistir en agafar mostres setmanalment, el mateix 

dia de la setmana i a la mateixa hora aproximadament (a les 09.00 hores).  

Totes les mostres van ser portades al laboratori adjacent per a l'anàlisi dels següents paràmetres: 

pH, demanda química d'oxigen (DQO), demanda biològica d'oxigen (DBO 5), sòlids en suspensió 
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totals (SST), oxigen dissolt (OD), nitrogen d'amoni (NH4 +), nitrat i nitrit de nitrogen (NOx-N), 

ortofosfat i fòsfor (PO4-P) . El potencial redox es va monitoritzar in situ a la planta. 

4.3. Mètodes d’anàlisi 

4.3.1. Demanda química d’oxigen (DQO) 

La demanda química d’oxigen és un paràmetre utilitzat per a caracteritzar la quantitat de matèria 

orgànica present a l’aigua residual. La DQO representa la quantitat d’oxigen equivalent a la de 

l’oxidant químic necessari per a oxidar la matèria orgànica i transformar-la en diòxid de carboni i 

aigua. 

En aquest estudi s’ha analitzat tant la DQO soluble com la DQO total. Les mostres utilitzades per 

a la DQO soluble han estat filtrades amb filtres de 0.47 μm. Per a cada un dels punts de mostreig 

s’han fet dos rèpliques, per tant, cada setmana s’han analitzat deu mostres. El mètode utilitzat 

per a determinar la DQO ha estat el mètode del reflux tancat o mètode colorimètric.  

L’equipament necessari  per a la realització d’aquesta anàlisi és: un espectrofotòmetre, un bloc 

digestor Selecta, una balança, un agitador magnètic, matrassos aforats, aigua desionitzada, tubs 

de digestió, graelles i pipetes aforades. L’espectrofotòmetre i el bloc digestor utilitzats han estat 

un Spectronic 20D+ i un Bloc Digest 20 Selecta, respectivament. 

El procediment per a l’anàlisi de les mostres ha estat: 

1. Abans del primer assaig: elaboració de la recta de calibrat utilitzant mostres preparades amb 

concentracions conegudes (ANNEX II) 

2. Preparació dels tubs de digestió a la graella i addició dels següents volums, en el següent 

ordre: 

 2.5 ml de mostra. 

 1.5 ml de solució digestora (dicromat de potassi). 

 3.5 ml de solució d’àcid sulfúric. 

3. Enroscat dels taps dels tubs de digestió i agitació per homogeneïtzar la mostra. 

4. Introducció dels tubs al bloc digestor i digestió durant dues hores a 150ºC. 

5. Extracció dels tubs del digestor i procés de refredat fins arribar a la temperatura ambient. 

6. Lectura de l’absorbància de cadascun dels tubs (Figura 20), havent ajustat a zero 

l’espectrofotòmetre amb la mostra blanca (aigua desionitzada en lloc de mostra).  
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Figura 20 Espectrofotòmete Spectronic 20D+ 

4.3.2. Demanda biològica d’oxigen (DBO 5) 

La demanda biològica d’oxigen és un paràmetre per a mesurar la quantitat de matèria susceptible 

de ser consumida o oxigenada per mitjans biològics que conté una mostra líquida. 

El mètode utilitzat per a determinar la DBO ha estat la determinació respiromètrica de la DBO per 

un període de cinc dies (DBO 5). Aquest mètode es basa en el mesurament de la diferència de 

pressió en un sistema tancant. Els microorganismes, presents en una mostra d’aigua que conté 

oxigen, utilitzen la matèria orgànica biodegradable per als seus processos bioquímics i produeixen 

un quantitat equivalent de diòxid de carboni. Si aquest procés es desenvolupa en un sistema 

tancant i en presència d’una base forta (hidròxid de sodi o hidròxid de potassi), aleshores 

absorbeix el diòxid de carboni, produint una progressiva disminució de la pressió interna del 

sistema. Per tant, mesurant la pressió es pot determinar la DBO. 

L’equipament utilitzat, a part dels reactius que es citen a la metodologia, són els següents: sensor 

de DBO, ampolla de vidre de 500mL, receptacle de goma, nevera termoregulable i agitadors 

magnètics. 

El procés seguit és el següent: 

1. Disposició en una ampolla d’un volum de mostra d’acord amb l’escala triada. 

2. Introducció d’un agitador magnètic a cada ampolla. 

3. Disposició en el receptable de goma de cada ampolla de tres llenties d’hidròxid de sodi. 
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4. Col·locació i programació del sensor de DBO a cada ampolla. 

5. Introducció de les ampolles en el DBO metre i agitació durant un temps determinat i a 

20ºC. 

6. En acabar el període d’incubació, lectura del sensor de DBO. 

4.3.3. Sòlids en suspensió 

L’assaig de les matèries en suspensió consisteix en conèixer la concentració de sòlids que estan 

en suspensió en un determinat volum. 

Per a realitzar l’anàlisi dels sòlids en suspensió de la mostra s’utilitzen els següents equipaments: 

filtres de 0.47 μm, balança analítica, bomba de buit i estufa. 

Per a conèixer exactament el valor dels sòlids en suspensió cal seguir una llista de passos: 

1. El dia abans: netejar els filtres de fibra de vidre amb aigua desionitzada i assecar a l’estufa, 

a 105 ºC, durant un mínim de 24 hores. 

2. Tarar els filtres en una balança analítica. 

3. Filtrar un cert volum amb l’ajut d’una bomba de buit. El volum de cada punt de mostreig 

serà diferent, en funció de com de bruta estigui l’aigua. 

4. Assecar el filtre a l’estufa un mínim de 24 hores. 

5. Pesar el filtre en una balança analítica. 

6. Calcular el valor de la concentració de sòlids en suspensió (apartat 4.4.3.) 

4.3.4. Amoni 

El procediment utilitzat per a determinar la quantitat d’amoni s’anomena determinació 

cloromètrica de l’amoni i es basa en el mètode desenvolupat per Solórzano (1969) i és conegut 

com a mètode colorimètric de l’Indefenol. Aquest procediment és colorimètric, és a dir, es 

determina la quantitat d’amoni existent a l’aigua mitjançant l’espectrofotometria. 

L’equipament que s’ha utilitzat ha estat el següent: espectrofotòmetre Genesys 8, de Spectronic 

Instruments, agitador magnètic, balança, pipetes aforades, matràs aforat, erlenmeyers, provetes 

i micropipetes. 
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El procediment seguit per a realitzar aquest assaig és el següent: 

1. Abans del primer assaig: elaborar la recta de calibrat utilitzant mostres preparades amb 

diferents concentracions conegudes de N-NH4+. 

2. Filtrar la mostra amb filtres de 0.47 μm de mida del porus.  

3. Prendre 50 ml de la mostra amb una pipeta aforada i abocar-ho a un Erlenmeyer. En 

alguns casos és necessari la dilució de la mostra. 

4. Afegir sobre la mostra els volums de reactius en el següent ordre, agitant després de cada 

addició: 

 2 ml de Nitroprussiat de sodi 

 2 ml de Solució alcohòlica de Fenol (10%) 

 5 ml de Solució Oxidant. 

5. Transcorregut el temps de reacció, 90 minuts, fer la lectura de l’absorbància en el 

espectrofotòmetre. 

4.6.5. Nitrats, nitrits, sulfats i fosfats 

Els nitrats (NO3 -), nitrits (NO2
-), sulfats (SO4

2-) i ortofosfats (PO4
3-) són els ions amb càrrega 

elèctrica negativa que s’analitzen en aquest treball. La determinació dels anions es basa en un 

mètode per cromatografia líquida que permet separar físicament els diferents components d’una 

solució per absorció selectiva dels constituents de la mescla, obtenint d’aquesta manera la 

quantitat dels diferents anions. L’equipament utilitzat ha estat un cromatògraf iònic Dionex As-

DVICS Series. 

4.3.6. pH, oxigen dissolt i potencial redox 

La monitorització del pH, l’oxigen dissolt i el potencial redox s’han realitzat mitjançant un 

oxímetre EUTECH EcoScan Do6 i un pH-metre Crison i una sonda Thermo Orion 3 respectivament. 

A més, el potencial redox es va calcular in situ en els punts de mostreig. 

4.4. Tractament de les dades 

El tractament de les dades va molt lligat al mètode d’anàlisi. En les anàlisis de cada element 

contaminant s’extreuen unes dades que generalment s’han d’extrapolar per a poder arribar a les 

unitats de concentració del contaminant. En el següents apartats s’explica quin ha estat el 

tractament de les dades en cada un dels contaminants per arribar a aquestes unitats. 
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4.7.1. Determinació de la demanda química d’oxigen 

La DQO es calcula a partir de la recta de calibrat (ANNEX II) mitjançant la següent fórmula i 

s’expressa en mg d’oxigen per litre.  

𝐷𝐵𝑂 = (
(𝐴𝐵𝑆600)𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑚
)

𝑉𝑀

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎
 

On: 

(ABS600)mostra  és la lectura de l’absorbància. 

m  és el pendent de la recta de calibrat. 

VM  és el volum de l’aforament del matràs durant la dilució de la mostra. 

Valícuota  és el volum de la mostra presa per ser diluïda. 

4.4.2. Determinació de la demanda biològica d’oxigen 

La DBO es calcula utilitzant un factor de conversió que varia segons el volum que s’afegeix a 

l’ampolla. El volum que afegim a l’ampolla es  determina pel rang de concentració que tenim a la 

mostra ((Taula 3). La DBO s’expressa en mg/l. 

𝐷𝐵𝑂5 = 𝑂𝑥𝑖𝑡 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

On: 

Oxit  és la lectura de l’oxitor. 

factor  és el factor de conversió depenent del volum de mostra analitzat. 

 

 

 

 

Taula 3 Factors de conversió per a calcular el DBO 

Vol (ml) Rang (mg/l) Factor 

432 0-40 1 

365 0-80 2 

250 0-200 5 

164 0-400 10 

97 0-800 20 

43,5 0-2000 50 
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4.7.3. Determinació dels sòlids en suspensió 

Per a determinat la concentració dels sòlids en suspensió s’utilitza l’equació següent. La 

concentració de sòlids en suspensió s’expressa en mg/l. 

𝑇𝑆𝑆 =
𝐴 − 𝐵

𝑉
 

On: 

A  és el pes final del filtre després de l’estufa. 

B  és la tara del filtre. 

V  és el volum d’aigua que s’ha fet passar pel filtre. 

4.4.4. Determinació de la concentració d’Amoni 

La concentració d’amoni es calcula a partir de la recta de calibrat (ANNEX II). Per calcular la 

concentració de N-NH4 + de la mostra s’utilitza la següent expressió: 

𝑁 − 𝑁𝐻4
+ = (

𝐴𝐵𝑆𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑚
)

𝑉𝑚

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
 

On: 

ABSmostra  és la lectura de l’absorbància. 

m  és el pendent de la recta de calibrat. 

VM  és el volum de l’aforament del matràs durant la dilució de la mostra. 

Valicuota  és el volum de la mostra presa per ser diluïda. 
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4.4.6. Eficiència d’eliminació de contaminants 

Els resultats obtinguts en aquest estudi es comparen mitjançant dos paràmetres: la concentració 

mitjana dels efluents de cada unitat de tractament i l’eficiència d’eliminació en massa (Kadlec i 

Wallace, 2009). L’eficiència d’eliminació en massa es calcula com: 

𝑀𝑅𝐸 = (
𝐶𝑖𝑄𝑖 − 𝐶𝑒𝑄𝑒

𝐶𝑖𝑄𝑖
) · 100 

On: 

Ci  és la concentració de l’afluent d'un contaminant 

Qi  és el cabal de l’afluent 

Ce  és la concentració de l’efluent d'un contaminant 

Qe  és el cabal de l’efluent 

4.4.5. Consideracions al voltant de la concentració de sòlids en el reactor HUSB 

Les mostres que es van prendre en el HUSB tenien com a finalitat controlar la concentració de 

sòlids en suspensió que hi havia en el sistema, per a buscar la concentració de sòlids optima 

(10g/l). Com que la concentració de sòlids no era igual en cada una de les aixetes mostrejades, es 

va realitzar una mitja ponderada. Així, pel càlcul de la concentració de sòlids es va utilitzar 

l’equació següent: 

𝑆𝑆𝑇𝐻𝑆𝐵 =
∑ 𝐶𝑖𝑉𝑖

𝑉𝑡
 

On: 

Ci  és la concentració en cada aixeta 

Vi  és el volum corresponent a cada aixeta 

Vt  és el volum total del HUSB 

El volum corresponent a cada aixeta es va calcular suposant que cada una feia la meitat de la 

distància entre les aixetes (cap amunt i cap avall).  
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4.5. Assaig de traçador 

S’ha realitzat un assaig de traçador en el marc d’aquesta tesina. L’objectiu d’aquest era conèixer 

el temps de retenció hidràulica del sistema de tractament. D’aquesta manera es volia comprovar 

la validesa d’un assaig de simulació d’episodi de pluges extremes realitzat amb anterioritat 

(Donoso, C., 2013). 

 L’assaig s’ha dut a terme mitjançant la dosificació continua d’un agent traçador amb la finalitat 

de determinar els temps de retenció hidràulica de l’aiguamoll.  

Un assaig de traçador consisteix a agregar una substància traçadora amb una concentració 

coneguda a l’afluent de l’aiguamoll i a determinar, a la sortida, la forma en què aquesta 

concentració es distribueix a través del temps. El temps de retenció hidràulica es determina quan 

la concentració a la sortida s’estabilitza. 

Per a fer una anàlisi hidràulica dels aiguamolls de tractament, s'utilitzen molts traçadors (Headley 

i Kadlec, 2007). Les propietats que ha de tenir un traçador són: que sigui soluble en aigua, que no 

reaccioni amb els contaminants o components dels aiguamolls, que es trobi en baixes 

concentracions dins de l’aiguamoll, que es pugui analitzar fàcilment, que tingui baixa toxicitat i 

que no influeixi en el patró de flux de manera significativa (Headley i Kadlec, 2007). 

Els traçadors iònics més utilitzats són el bromur i de liti perquè no són reactius amb els elements 

de l’aiguamoll i són fàcils d’analitzar. Aquests traçadors s’afegeixen a l’afluent com a solucions de 

sodi, bromurs de potassi o clorur de liti. Són exemple de resultat fiables obtinguts en nombrosos 

estudis d’aiguamolls (Bowmer, 1987; Netter, 1994; King et al., 1997; García et al., 2004; Smith et 

al., 2005). 

En aquest cas d’estudi el traçador que es va utilitzar va ser el bromur. Aquest element es troba 

en les aigües naturals molt per sota dels límits de detecció. Normalment, s’analitza mitjançant 

cromatografia iònica. Per a determinar la concentració de bromur desitjada en l’afluent es va 

tenir en compte que havia de ser considerablement més alta que el límit de detecció del mètode 

analític (50 vegades) i que la concentració de fons (20-50 vegades més alt) (Headley i Kadlec, 

2007). Finalment, la concentració de bromur desitjada a l’afluent va ser de 15 mg/l. 

La injecció de bromur es va fer en la canonada que es troba entre HUSB i el tanc 

d'emmagatzematge mitjançant una bomba peristàltica (Figura 21). Aquesta canonada condueix 

la barreja al tanc de distribució abans de l’aiguamoll de flux vertical.  
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Figura 21 Injecció del Bromur en la planta pilot 

Per tal de garantir la concentració d’entrada desitjada des del primer moment, el tanc de 

distribució es va buidar; d’aquesta manera, el tanc d'emmagatzematge es va omplir amb un 

afluent ideal.  Quan el tanc es va omplir, va començar l’assaig. 

Per a aconseguir una bona corba, l’assaig de traçador es va dur a terme durant 36 hores perquè 

el temps de retenció hidràulica nominal era d’un dia. Cada hora es van prendre mostres a la 

sortida de la planta pilot i, durant la nit es va utilitzar un mostrejador automàtic (Figura 22). Per 

tal de controlar la concentració d’entrada, també es van prendre mostres de tanc de distribució 

 

Figura 22 Mostrejador automàtic 

L’assaig de traçador es va efectuar de l’11 al 13 de març de 2014. Des de les 9:00 del dia 11 fins 

a les 2:30  del 13. El dipòsit de distribució va estar ple a les 14:30 del dia 11, va ser aleshores quan 

es va agafar la primera mostra. La dilució de Bromur es va preparar tres vegades.  
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4.5.1. Determinació de la injecció de Bromur 

Per a aconseguir un afluent d’entrada amb una concentració de bromur coneguda de 15 mg/l es 

realitza una injecció, en el cabal de funcionament de la planta, d’una dilució de bromur de potassi 

i aigua amb un cabal conegut (Q2) i una concentració (C2) desconeguda. 

 

Per a la determinació de la concentració de bromur que ha de tindre la injecció s’utilitza la 

següent fórmula: 

[𝐵𝑟−] =
𝐶2(𝑄1 + 𝑄2)

𝑄2
 

On: 

C2  és la concentració desitjada en l’afluent 

Q1  és el cabal d’operació de la planta 

Q2  és el cabal d’injecció del bromur 

Tenint en compte el volum (20 l) del dipòsit on es va fer dilució de bromur i aigua, es calcula la 

massa de bromur i, finalment, la massa (grams) de bromur de potassi: 

𝑥𝑔𝐵𝑟− ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟−

79,9 𝑔𝐵𝑟−
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟−
·

119 𝑔 𝐵𝑟−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐵𝑟−
= 𝑥 · 1,4894 
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5. Resultats 

5.1. Rendiment del sistema de tractament 

Les següents seccions mostren els resultats obtinguts en el control de la planta i en l’assaig de 

traçador. En el control de la planta es van tenir en compte dues configuracions: primer amb 

tractament primari, des de l’octubre de 2013 fins a al març de 2014 i després sense tractament 

primari, el mes d’abril de 2014. En tots dos casos, el cabal d’aigua residual era de 800l/dia. 

En l’ANNEX III es troben les taules on es resumeixen els valor mitjans de concentració i l’eficiència 

d’eliminació en massa d’aquestes dues configuracions 

5.1.1. Resultats amb pretractament 

5.1.1.1. Demanda química d’oxigen DQO 

La Gràfica 2 mosta la concentració de Demanda química d’oxigen total (DQO) que hi ha en 

l’efluent en les diferents unitats de tractament. 

 

Gràfica 2 Valors mitjans (± sd) de DQO total en l'efluent de les diferents unitats de tractament amb tractament primari 

Es pot observar una eficiència d’eliminació en massa del 70% en què l’afluent té una concentració 

de DQO total de 282,74 ± 101,64 mg/l i l’afluent final 85,67 ± 63,87 mg/l. El tractament unitari 

que més eliminació de DQO va produir va ser l’aiguamoll de flux vertical, amb una eficiència 

d’eliminació en massa del 68%. 
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La concentració de DQO soluble en els efluents de les diferents unitats de tractament està 

representada en la Gràfica 3. 

 

Gràfica 3 Valors mitjans (± sd) de DQO soluble en l'efluent de les diferents unitats de tractament amb tractament primari 

L’afluent té una concentració de DQO soluble de 129,9 ± 57,83 mg/l i l’efluent final de 65,39 ± 

36,39 mg/l . Per tant, l’eficiència d’eliminació en massa del sistema és del 50%. 

La majoria de l’eliminació de la DQO soluble es va produir en l’aiguamoll vertical on l’aigua va 

entrar amb una concentració de DQO de 135,83 ± 42,56 mg/l i va sortir amb una concentració de 

80,13 ± 47,56 mg/l. 
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5.1.1.2.Demanda biològica d’oxigen DBO 5 

Com es pot observar en la Gràfica 4, la concentració de DBO 5 passa de 283,33 ± 231,49 mg/l en 

l’afluent fins a 37,45 ± 19,7 mg/l en l’efluent final de la planta (eliminació del 87%). La unitat que 

més DBO 5 elimina és l’aiguamoll de flux vertical amb un 83% d’eficiència d’eliminació en massa. 

 

Gràfica 4 Valors mitjans (± sd) de DBO en l'efluent de les diferents unitats de tractament amb tractament primari 

En la Gràfica 5 es pot observar que el patró d’eliminació de DBO5 i DQO és similar, encara que 

l’eficiència d’eliminació de DBO sigui un 17% més alta. 

 

Gràfica 5 Comparació dels valors mitjans (± sd) de DBO i DQO en l'efluent de les diferents unitats de tractament amb 
tractament primari 
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5.1.1.3. Sòlids en suspensió totals 

A continuació es mostra, en la Gràfica 6, els valors mitjans de sòlids en suspensió totals (SST) en 

els efluents de les diferents unitats de tractament. El rendiment d’eliminació en massa de la 

planta és del 96%. En l’afluent hi ha una concentració de 239,68 ± 112,1 mg/l i en l’efluent final 

8,42 ± 6,69 mg/l. En l’aiguamoll del flux vertical es redueixen els sòlids 330,49 ± 138,59 mg/l de a 

44,99 ± 22,11 mg/l (rendiment d’eliminació del 86%) 

Es destacable, també, que en reactor HUSB es passa d’una concentració de 239,68 ± 112,1 mg/l 

a 330,49 ± 138,59 mg/l, per tant, el seu rendiment és negatiu (-38%). 

 

Gràfica 6 Valors mitjans (± sd) de SST en l'efluent de les diferents unitats de tractament amb tractament primari 

5.1.1.4. Amoni 

La Gràfica 7 ens mostra els valors mitjans d’amoni en les diferents unitats de tractament. En 

l’afluent d’entrada hi ha una concentració de 26,55 ± 6,05 mg/l i en l’efluent final de 7,06 ± 5,05 

mg/l (eficiència d’eliminació del 73%). La unitat que més Amoni elimina és l’aiguamoll de flux 

vertical. Encara que l’aiguamoll horitzontal i vertical presentin uns rendiments d’eliminació molt 

propers (al voltant d’un 50%) en valors absoluts l’aiguamoll vertical elimina molt més Amoni. 
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Gràfica 7 Valors mitjans (± sd) d’amoni en l'efluent de les diferents unitats de tractament amb tractament primari 

5.1.1.5. Nitrogen 

En la Gràfica 8 es pot observar la distribució de les diferents formes de nitrogen presents en els 

afluents de les unitats de tractament. Es veu un augment de les concentracions de nitrats en 

l’aiguamoll de flux vertical, com a conseqüència dels processos de nitrificació. 

 

Gràfica 8 Valors mitjans (± sd) de les diferents formes de nitrogen en l'efluent de les diferents unitats de tractament 
amb tractament primari 

5.1.1.6. Fosfats i sulfats 

Tant en la Gràfica 9, com en la Gràfica 10, es pot observar com no s’ha produït eliminació de 

fosfats ni de sulfats en cap de les unitats de tractament. 
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Gràfica 9 Valors mitjans (± sd) de fosfats en l'efluent de les diferents unitats de tractament amb tractament primari 

 

Gràfica 10 Valors mitjans (± sd) de sulfats en l'efluent de les diferents unitats de tractament amb tractament primari 

5.1.1.7. pH, oxigen dissolt i potencial redox 

La Taula 4 mostra els valor mitjans per a l’OD, el potencial redox i el pH en els efluents de cada 

un dels tractaments unitaris. 
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Taula 4 Valors mitjans (± sd) d'OD, potencial Redox i pH en l'efluent de les diferents unitats de tractament, amb 
tractament primari 

5.1.2. Resultats sense pretractament 

En el següent apartat es presenten les dades recollides el mes d’abril de 2014. Durant aquest 

temps la planta ha estat funcionant sense tractament primari. 

5.1.2.1. Demanda química d’oxigen DQO 

La Gràfica 11 mosta la concentració de Demanda química d’oxigen total (DQO) que hi ha en 

l’efluent en les diferents unitats de tractament.  

 

Gràfica 11 Valors mitjans (± sd) de la DQO total  en l'efluent de les diferents unitats de tractament, sense tractament 
primari 

Es pot observar una eficiència d’eliminació en massa del 80% en que l’afluent té una concentració 

de DQO total de 323,8 ± 32,97 mg/l i l’afluent final de 62,34 ± 29,6 mg/l. El tractament unitari 

que més eliminació de DQO va produir va ser l’aiguamoll de flux vertical, amb una eficiència 

d’eliminació en massa del 69,46%. 

Vm ± s.d. Vm ± s.d. Vm ± s.d. Vm ± s.d. Vm ± s.d.

OD (mg l -1) 2,45 1,01 1,69 0,80 4,54 1,74 4,13 1,79 4,53 1,50

Redox (mV) 85,36 129,34 -123,87 68,55 67,59 78,94 68,06 90,33 100,34 83,13

pH 7,48 0,42 7,27 0,22 7,11 0,28 7,27 0,23 7,16 0,22
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La concentració de DQO soluble en els efluents de les diferents unitats de tractament està 

representada en la Gràfica 12. 

 

Gràfica 12 Valors mitjans (± sd) de la DQO soluble  en l'efluent de les diferents unitats de tractament, sense tractament 
primari 

L’afluent té una concentració de DQO soluble de 132,21 ± 20,24 mg/l i l’efluent final té una 

concentració de DQO soluble de 56,11 ± 24,28 mg/l. Per tant, l’eficiència d’eliminació en massa 

del sistema és del 57%. 

La majoria de l’eliminació de la DQO soluble es va produir en l’aiguamoll vertical on l’aigua va 

entrar amb una concentració de DQO de 132,21 ± 20,24 mg/l i va sortir amb una concentració de 

85,03 ± 36,32 mg/l. 

5.1.2.2.Demanda biològica d’oxigen DBO 5 

Com que en els resultats amb tractament primaris, el patró d’eliminació de DBO és molt similar 

al de la DQO (Gràfica 13). La concentració de DBO 5 en l’afluent és de 526,7 ± 161,7 mg/l i la 

concentració de l’efluent final és de 19 ± 24 mg/l. És a dir, l’eficiència total d’eliminació en massa 

és de 96%. La major eficiència d’eliminació va ser en l’aiguamoll de flux vertical (84%) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

TANC F. VERTICAL F. HORITZONTAL F. LLIURE

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

 (
m

g/
l)

Demanda química d'oxigen soluble



 

57 
  

 

Gràfica 13 Valors mitjans (± sd) de la DBO en l'efluent de les diferents unitats de tractament, sense tractament primari 

5.1.2.3. Sòlids en suspensió totals 

Els resultats de concentració obtinguts en les anàlisis per a determinar la presència de TSS es 

presenten en la Gràfica 14. La concentració de l’afluent és de 234,86 ± 77,14 mg/l i l’eficiència 

d'eliminació en massa de la planta de tractament és del 98%, d’aquesta manera, la concentració 

de l'efluent final és de 11,80 ± 12,59mg/l. La unitat que més sòlids va eliminar va ser l’aiguamoll 

de flux vertical (rendiment d’eliminació del 87%). 

 

Gràfica 14 Valors mitjans (± sd) de SST en l'efluent de les diferents unitats de tractament, sense tractament primari 
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5.1.2.4. Amoni 

La Gràfica 15 ens mostra els valors mitjans d’amoni en les diferents unitats de tractament. En 

l’afluent d’entrada hi ha una concentració de 31,7 ± 2,8 mg/l i en l’efluent final 7,45 ± 7,6 mg/l 

(eficiència d’eliminació del 76%). La unitat que més amoni elimina és l’aiguamoll de flux vertical 

amb un rendiment del 60%. 

 

Gràfica 15Valors mitjans (± sd) d'amoni  en l'efluent de les diferents unitats de tractament amb tractament primari 

5.1.2.5. Nitrogen 

En la Gràfica 16 es pot observar la distribució de les diferents formes de nitrogen presents en els 

afluents de les unitats de tractament. Es veu un augment de les concentracions de nitrats en 

l’aiguamoll de flux vertical  com a conseqüència dels processos de nitrificació. 
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Gràfica 16 Valors mitjans (± sd) de les diferents formes de nitrogen en l'efluent de les diferents unitats de tractament, 
sense tractament primari 

5.1.2.6. Fosfats i sulfats 

Tant en la Gràfica 17 com en la Gràfica 18, es pot observar com no s’ha produït eliminació de 

fosfats ni de sulfats en ninguna de les unitats de tractament. 

 

Gràfica 17 Valors mitjans (± sd) de sulfats en l'efluent de les diferents unitats de tractament, sense tractament primari 
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Gràfica 18 Valors mitjans (±sd) de fosfats en l'efluent de les diferents unitats de tractament, sense tractament primari 

5.1.2.7. pH, oxigen dissolt i potencial redox 

La Taula 5 mostra els valor mitjans per a l’OD, el potencial redox i el pH en els efluents de cada 

un dels tractaments unitaris. 

 

Taula 5 Valors mitjans (± sd) d'OD, potencial Redox i pH en l'efluent de les diferents unitats de tractament, sense 
tractament primari 

5.1.3. Resultats de l’assaig de traçador 

La Gràfica 19 mostra la corba resultant de la realització de l’assaig de traçadors. Cada punt 
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Encara que la concentració teòrica fos de 15 mg/l, es va decidir agafar una sèrie de mostres en el 

dipòsit de distribució per a comprovar la concentració real de bromur en el dipòsit. Finalment,  la 

concentració inical va ser d’11,4 mg/l. La taula dels resultats d’aquest assaig es troben en l’ANNEX 
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Gràfica 19 Corba resultant de l'assaig de traçadors 
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6. Discussió 

6.1. Funcionament del sistema de tractament 

Per a començar, és important tenir en compte dos factors que afecten a la caracterització de 

l’aigua residual que arriba a la planta. En primer lloc, l’aigua residual provinent d’un clavegueram 

proper, arriba a la planta amb unes concentracions elevades d’oxigen (2.45 ±1,01 mgO2/l). Aquest 

fet és a causa del bombeig de l’aigua residual i la seva agitació una vegada arriba al tanc 

d’homogeneïtzació. L’elevada oxigenació de l’aigua pot fer augmentar també el potencial redox 

de l’afluent (85,36 ± 129,34 mV). Com era d’esperar, els valors d’oxigen dissolt disminueixen en 

el HUSB (1,69 ± 0,8 mgO2/l) a causa de l’activitat bacteriana. En l’aiguamoll de flux vertical, la 

concentració d’oxigen augmenta fins als 4,54 ± 1,74 mgO2/l i es manté mes o menys estable en 

el flux horitzontal. L’efluent final de la planta té una concentració d’oxigen de 4,53 ±1,5 mgO2/l. 

També afecta a les característiques de l’aigua residual el seu origen. El barri que produeix aquest 

afluent és residencial i, per tant, compta amb un consum elevat d’aigua derivada de jardins i 

piscines. A més, la presència de centres educatius en la zona fan que la variabilitat de càrregues 

de l’efluent sigui més alta. 

Com s’ha vist en els resultats, el patró de comportament de la DBO5 i de la DQO (total i soluble) 

és molt similar. La concentració en l’afluent de DBO5 és de 283,33 ± 231,49 mg/l, la de la DQO 

282,74 ± 101,64 mg/l total de i la de la DQO soluble de 129,9 ± 57,83 mg/l. A la sortida del reactor 

HUSB les concentracions de DBO5 i DQO (total i soluble) augmenta 48,14, 25,57 i 4,57 % 

respectivament. En l’aiguamoll de flux vertical es va eliminar una gran quantitat de matèria 

orgànica, amb unes taxes d’eliminació de 83% per a la DBO5, un 68% per a la DQO total i un 47% 

per a la DQO soluble. Les condicions d’oxidació, que fan que l’aiguamoll pugui eliminar una gran 

quantitat de matèria orgànica, són a causa del seu funcionament per polsos i als descansos de 

3,5 dies, que li donen al sistema una alta velocitat de transferència d’oxigen (Molle et al., 2006 ; 

Weedon, 2003). Les eficiències d’eliminació total del sistema són mol elevades amb 86% per a la 

DBO5, un 69% per a la DQO total i un 50% per a la DQO soluble. 

Un dels aspectes més importants a tenir en compte en un sistema d’aiguamolls construïts és la 

concentració de sòlids en suspensió del sistema, ja que poden provocar la obturació del llit 

filtrant, afectant al bon funcionament de la planta (Langergraber et al., 2003; Pedescoll et al., 

2011). En aquest sentit, és recomanable un tractament primari que ens elimini part d’aquests 

SST. 
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La concentració de sòlids en suspensió totals a l’entrada del sistema és de 239,68 ± 112,1 mg/l i 

en l’efluent del HUSB de 330,49 ± 138,59 mg/l (eficiència de -38%). Que l’eficiència d’eliminació 

del HUSB sigui negativa indica que aquest no està funcionant correctament. Això pot ser 

conseqüència de què la concentració de fangs a l’interior del HUSB va estar sempre molt per solta 

de l’òptim (10 g/l). D’aquesta manera, l’aiguamoll de flux vertical suporta unes càrregues de sòlids 

molt elevades i, encara que presenti uns coeficients d’eliminació del 86%, en un dels aiguamolls 

verticals es va acabar formant una capa de fangs sobre el llit de grava (Figura 23). Tot i així, 

l’aiguamoll no va arribar a l’obturació, perquè en els temps de descans (3,5 dies) el fang 

mineralitzava. 

 

Figura 23 Obturació parcial de l'aiguamoll de flux vertical de la planta pilot 

La concentració de sòlids en l’efluent final es de de 8,42 ± 6,69 mg/l que representa una taxa 

d’eliminació del 96%. 

El principal indicador de la presència de nitrogen en les aigües residuals és la concentració 

d’amoni. La concentració d’amoni de l’afluent és de 26,55 ± 6,05 mg/l. En el HUSB, la concentració 

d’amoni augmenta a causa de la mineralització de la matèria orgànica. Després, l’aiguamoll de 

flux vertical elimina una gran quantitat d’amoni (50%) per nitrificació i l’aiguamoll horitzontal per 

desnitrificació (48%).  

Finalment, no s’ha observat eliminació de fosfats ni de sulfats al llarg del sistema de tractament. 
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6.1.1. Influència del pretractament en el sistema de depuració 

Després d’observar el mal funcionament del HUSB i no aconseguir augmentar la concentració de 

sòlids en el seu interior, es va decidir fer una campanya experimental per a comprovar la seva 

influència global sobre el tractament. Es va modificar la configuració de la planta (Figura 24) i es 

va monitoritzar el seu funcionament durant el mes d’abril de 2014 .Les dades d’abril es comparen 

amb les dades d’octubre a març, quan la planta funcionava amb tractament primari.  

S’ha de tenir en compte que les dades que es comparen són d’estacionalitats diferents. La planta 

va operar amb tractament primari durant l’estació freda i sense pretractament en l’estació càlida. 

 

Figura 24 Esquema de la planta pilot sense tractament primari 

La Gràfica 20 mostra una comparativa de la MRE del sistema amb tractament primari i sense 

tractament primari.  

 

Gràfica 20 Comparativa de la MRE en els principals contaminants, amb i sense tractament primari 
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funciona sense tractament primari, ja que el rendiment d’eliminació de l’aiguamoll de flux 

horitzontal passa del 44 al 80%.  

A l’hora de realitzar la comparació, s’ha de tenir en compte no solament la MRE, també les 

possibles obturacions de l’aiguamoll de flux vertical, ja que, sense pretractament, li arriben les 

aigües residuals directament. En aquest sentit, com que el HUSB no funcionava correctament 

(MRE negativa), quan el traiem, estem reduint la càrrega de sòlids que arriba a l’aiguamoll. 

Així, es pot dir, que el rendiment de la planta pilot operant sense tractament primari és similar a 

l’obtingut amb tractament primari, durant l’estació càlida. L’eliminació d’aquest element fa que 

la planta sigui més fàcil de construir, operar i mantenir. 

En aquest sentit, potser seria interessant l’adaptació de la planta al sistema francès, que utilitza 

com a pretractament dues aiguamolls verticals en paral·lel amb un llit de grava especial (Molle et 

al., 2005) 

6.1.2. Influència de les estacions 

Per tal d’aconseguir una avaluació de la influència de la temperatura ambient en l’eficiència 

d’eliminació de la planta, s’han comparat dos períodes estacionals: l’estació càlida, que va d’abril 

a setembre i l’estació freda que va d’octubre a març de 2014. Les dades de l’estació freda són de 

la campanya experimental de la tesina i les dades de l’estació càlida s’han pres d’estudis previs 

realitzats en la mateixa planta de tractament (Amigó, 2013). 

 

Gràfica 21 Coeficient d'eliminació en massa dels principals contaminants en l'estació càlida i l'estació freda 
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La Gràfica 21 és una comparativa entre els coeficients d’eliminació dels principals contaminants 

en l’estació càlida i freda. Les dades resumides de cada contaminant es troben a l’ANNEX IV. 

Podem observar com l’eliminació de matèria orgànica es veu afectada per l’estacionalitat. El 

rendiment d’eliminació baixa tant en la DQO com en la DBO, però sobretot en la DQO, que passa 

d’un rendiment del 90% a l’estiu a un del 70% a l’hivern. Aquesta afectació és perquè la 

degradació de la matèria orgànica es produeix mitjançant processos, com la fermentació i 

metanogènesi, que depenen molt de la temperatura. 

L’eliminació d’amoni es realitza mitjançant processos de degradació biològics que també es 

veuen afectats per la temperatura. En la gràfica es pot observar com el rendiment d’eliminació 

d’amoni és més baix en l’estació freda (73%) que en l’estació càlida (87%). 

En dependre majoritàriament de processos físics, l’eliminació de sòlids en suspensió no es veu 

afectada pels canvis de temperatura. La variació dels rendiments es troba entre el 95 i el 96%. 

6.2. Assaig de traçador 

Teòricament, quan es realitza un assaig de traçador per a determinar el temps de retenció 

hidràulica del sistema, es busca que en la sortida la concentració tingui forma asimptòtica però, 

en la pràctica, el comportament hidràulic dels diferents elements que conformen la planta alteren 

aquesta forma.  

El comportament hidràulic de l’aiguamoll de flux lliure és ideal, ja que l’aigua es distribueix de 

uniformement per tot un medi filtrant. En la gràfica, això significa que la concentració puja fins 

estabilitzar-se. En els aiguamolls de flux horitzontal i de flux lliure, en canvi, hi ha un volum d’aigua 

en el qual es dilueix el bromur i es necessita un temps per a què el bromur es desplaci per 

l’aiguamoll de manera uniforme. Això es representa en la gràfica, en què en un primer moment 

la concentració de bromur baixa per a després pujar i estabilitzar-se. 
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Gràfica 22 Resultat de l'assaig de traçadors 

En la Gràfica 22 es poden veure, de color vermell, els punts que han estat alterats per el 

comportament hidràulic del sistema. Si eliminem aquests punts obtenim una gràfica de forma 

asimptòtica. Cada baixada de concentració correspon a un element de tractament, així, es pot 

conèixer el seu temps de retenció hidràulica de cada aiguamoll. El temps de retenció hidràulica 

de l’aiguamoll de flux vertical és de 18 hores el de flux horitzontal de 6 hores i el de flux lliure de 

8 hores. El temps de retenció hidràulica a partir del dipòsit de distribució és de 31 hores. Si tenim 

en compte que el temps de retenció hidràulica del HUSB és de 5 hores, el temps de retenció de 

tot el sistema és de 36 hores. 

El comportament esperat en un assaig de simulació de pluja extrema és que, després de la 

primera descàrrega, la concentració de cada paràmetre es disminueix a causa de la barreja de les 

aigües residuals amb aigua de pluja. Finalment, la concentració ha de tornar al valor normal. Per 

a poder veure aquest comportament el temps de l’assaig ha de ser superior al de retenció 

hidràulica de la planta. 

Com es pot veure en la Gràfica 23, l’assaig realitzar amb en campanyes experimentals anteriors 

(Donoso, C., 2013) una durada de mostreig de 10 hores, molt per sota del TRH real del sistema.  
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Gràfica 23 Comparació del tems de mostreig en l'assaig de monsons i el TRH del sistema 
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7. Conclusions i recomanacions 

Les conclusions principals a les que s’ha arribat a partir de la monitorització i l’assaig de traçador 

realitzats en el sistema híbrid de tractament d’aigües residuals són el següents: 

La planta pilot de tractament ha mostrat ser un bon sistema de tractament d’aigües residuals. Els 

valors mitjans d’eliminació de contaminants són elevats (major del 70% en tots els contaminants 

principals). 

L’eficiència d’eliminació de la planta es veu afectada per la temperatura ambient. Temperatures 

més baixes provoquen un descens en el rendiment d’eliminació dels contaminants. El que es veu 

més afectat per aquesta circumstancia és l’Amoni, amb una diferència de rendiment de l’estació 

calenta respecte a la freda d’un 14%. 

El sistema de pretractament implementat en la planta, el reactor HUSB no funciona correctament 

perquè té un coeficient d’eliminació de sòlids en suspensió negatiu (-38%). En tornar a configurar 

la planta sense aquest tractament primari, s’ha comprovat que el rendiment d’eliminació de 

contaminants del sistema és elevat (major del 80% en tots els contaminants principals).  

L’assaig de traçadors mostra que el temps de retenció hidràulica de la planta és de 36 hores. Per 

aquesta raó, seria interessant realitzar un assaig de simulació de precipitació extrema amb una 

durada de mostreig superior al TRH. 

Finalment, es pot dir que un sistema híbrid de tractament d’aigües és una tecnologia apropiada 

per al tractament d’aigües residuals. 
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ANNEX I Característiques dels elements unitaris del sistema 

Cabal 800 l/dia 

HUSB 

Dimensions 0,25 x 2,55 m 

Nivell de l'aigua 2,15 m 

Reblert Llots <0.02 mm 

F.VERTICAL 

Dimensions 1 x 1,5 x 1,3 m 

Reblert 
Capa superior: 0,1 m de sorra (1-2mm)     
Capa inferior: 0,7 m de grava fina (3-8 mm) 

F.HORITZONTAL 

Dimensions 1 x 2 x 3 m 

Nivell de l'aigua 0,25 m 

Reblert 
Medi granular: 0,3 m de grava (4-12 mm)                                                         
Entrades i sortides: pedres (3-5 cm) 

FLUX LLIURE 
Dimensions 1 x 2 x0,5 

Columna d'aigua 0,3 m 
Taula A 1 Característiques dels elements unitaris de la planta pilot  



 

 
 

ANNEX II Rectes de calibratge 

Recta de calibratge de l’amoni 

Concentració  Absorbancia Alicuota (uL) 

0,1 0,126 100 

0,2 0,242 200 

0,4 0,468 400 

0,6 0,705 600 

0,8 0,897 800 

1 1,116 1000 
Taula A 2Resultats obtinguts en la realització de la recta de calibratge de l'amoni 

 

Gràfica A 1Recta de calibratge de l'amoni 

 

 

Figura A 1 Cal·libració de l'amoni en el laboratori 
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Recta de calibratge de la DQO 

Concentració  Absorbància  
Alícuota 

(uL) 

0 0 0 

50 0,028 5 

50 0,028 5 

100 0,041 10 

100 0,037 10 

100 0,038 10 

200 0,08 20 

200 0,073 20 

200 0,075 20 

300 0,112 30 

300 0,11 30 

500 0,193 50 

500 0,188 50 

500 0,193 50 
Taula A 3 Resultats obtinguts en la realització de la recta de calibratge de la DQO 

 

Gràfica A 2 Recta de calibratge de la DQO 

 

Figura A 2Cal·libració de la DQO en el laboratori 
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ANNEX III Paràmetres de concentració mitjana i MRE en cada unitat del sistema 

 

Taula A 4Paràmetres de la concentració mitjana i MRE de cada unitat del sistema, amb pretractament 

 

 

Taula A 5 Paràmetres de la concentració mitjana i MRE de cada unitat del sistema, sense pretractament 

  

n Vm ± s.d.
MRE 

(%)
Vm ± s.d.

MRE 

(%)
Vm ± s.d.

MRE 

(%)
Vm ± s.d.

MRE 

(%)
Vm ± s.d. MRE (%)

OD (mg l-1) 18 2,45 1,01 - 1,69 0,80 - 4,54 1,74 - 4,13 1,79 - 4,53 1,50 - -

Redox (mV) 18 85,36 129,34 - -123,87 68,55 - 67,59 78,94 - 68,06 90,33 - 100,34 83,13 - -

pH 18 7,48 0,42 - 7,27 0,22 - 7,11 0,28 - 7,27 0,23 - 7,16 0,22 - -

PO4-P (mg l-1) 13 7,94 2,06 - 9,58 2,75 -20,65 10,02 2,48 -4,59 10,69 2,01 -6,69 11,00 2,93 -2,90 -38,54

SO4
2- (mg l-1) 13 159,76 56,77 - 111,63 57,37 30,13 133,30 67,35 -19,41 127,58 48,82 4,29 136,83 71,17 -7,25 14,35

DBO5 (mg l-1) 16 283,33 231,49 - 419,72 219,86 -48,14 68,00 54,00 83,80 37,58 35,89 44,74 37,45 19,70 0,35 86,78

DQOt (mg l-1) 16 282,74 101,64 355,03 69,60 -25,57 112,89 82,07 68,20 87,29 67,40 22,68 85,67 63,87 1,86 69,70

DQOs (mg l-1) 17 129,90 57,83 - 135,83 42,56 -4,57 80,13 47,56 41,01 65,91 40,45 17,75 65,39 36,39 0,79 49,66

SST (mg l-1) 18 239,68 112,10 - 330,49 138,59 -37,89 44,99 22,11 86,39 13,09 9,74 70,90 8,42 6,69 35,68 96,49

NH4-N (mg l-1) 18 26,55 6,05 - 30,06 7,58 -13,22 14,98 7,81 50,17 7,76 6,01 48,20 7,06 5,05 9,02 73,41

NO3-N (mg l1) 13 0,10 0,11 - 0,07 0,05 - 67,10 39,33 - 65,56 39,65 - 40,81 34,61 - -

NO2-N (mg l-1) 13 0,69 0,39 - 4,98 0,00 - 2,37 1,37 - 0,93 0,56 - 0,82 0,66 - -

MRE Total

Tanc HUSB F. Vertical F. Horitzontal F. Lliure

n Vm ± s.d. MRE (%) Vm ± s.d. MRE (%) Vm ± s.d. MRE (%) Vm ± s.d. MRE (%)

OD (mg l-1) 3 1,54 0,12 - 3,87 0,63 - 4,96 2,23 - 4,76 0,95 - -

Redox (mV) 3 -322,27 6,47 - -166,77 9,06 - -122,27 36,49 - -98,97 33,85 - -

pH 3 6,47 0,32 - 6,50 0,21 - 6,59 0,24 - 6,35 0,16 - -

PO4-P (mg l-1) 3 10,50 1,50 - 10,00 3,50 4,76 8,10 2,80 19,00 9,30 0,80 -14,81 11,43

SO4
2- (mg l-1) 3 120,20 14,40 - 127,50 23,20 -6,07 115,20 3,90 9,65 125,90 23,60 -9,29 -4,74

DBO5 (mg l-1) 3 526,70 161,70 - 81,00 24,00 84,62 16,00 0,10 80,25 19,00 24,00 -18,75 96,39

DQOt (mg l-1) 3 323,80 32,97 - 102,38 44,46 68,38 69,46 57,97 32,15 62,34 29,60 10,25 80,75

DQOs (mg l-1) 3 132,21 20,24 - 85,03 36,32 35,69 76,80 44,32 9,68 56,11 24,28 26,94 57,56

SST (mg l-1) 3 234,86 77,14 - 29,33 10,95 87,51 19,61 12,76 33,14 11,80 12,59 39,83 94,98

NH4-N (mg l-1) 3 31,70 2,81 - 12,40 7,81 60,88 9,09 8,84 26,69 7,45 7,69 18,04 76,50

NO3-N (mg l1) 3 2,20 2,30 - 25,20 10,20 - 20,90 5,50 - 19,20 6,80 - -

NO2-N (mg l-1) 3 0,30 0,00 - 0,50 0,10 - 0,40 0,20 - 0,60 0,10 - -

Tanc F. Vertical F. Horitzontal F. Lliure
MRE Total



 

 
 

ANNEX IV Paràmetres de concentració mitjana i MRE en cada unitat del sistema per a 

l’estació freda i càlida. 

 

 

  

 AMONI 

 TANC HUSB F. VERTICAL F. HORITZONTAL F. LLIURE MRE (%) 

Estació freda 26,55 30,06 14,98 7,76 7,06 73,39252 

Estació càlida 31,56 39,52 15,96 10,31 3,93 87,54257 

 DQO 

 TANC HUSB F. VERTICAL F. HORITZONTAL F. LLIURE MRE (%) 

Estació freda 282,74 355,03 112,89 87,29 85,67 69,70064 

Estació càlida 522,66 522,47 154,81 82,04 55,99 89,28695 

 MES 

 TANC HUSB F. VERTICAL F. HORITZONTAL F. LLIURE MRE (%) 

Estació freda 239,68 330,49 44,99 13,09 8,42 96,48594 

Estació càlida 311,90 548,85 66,48 14,71 14,46 95,36528 

 DBO 

 TANC HUSB F. VERTICAL F. HORITZONTAL F. LLIURE MRE (%) 

Estació freda 283,33 419,72 68,00 37,58 37,45 86,78075 

Estació càlida 216,00 390,00 41,25 10,80 12,00 94,44444 

Taula A 6 Paràmetres de concentració mitjana i MRE en cada unitat del sistema per a l’estació freda i càlida. 



 

 
 

ANNEX V Resultats de l’assaig de traçadors. 

 

  

Taula A 7 Dades resultants de l'assaig de traçadors 

Hora de 

mostreig
Br (ppm)

1 0,5

2 0,5

3 0,5

4 0,4

5 0,4

6 0,4

7 0,5

8 0,8

9 1,5

10 2,1

11 2,0

12 3,2

13 4,2

14 5,7

15 6,5

16 7,0

17 7,1

18 7,8

19 6,5

20 6,7

21 6,2

22 5,5

23 10,6

24 9,7

25 8,6

26 7,9

27 4,1

28 4,3

29 4,5

30 5,1

31 10,7

32 13,2

33 11,9

34 12,0

35 11,8

36 10,1


