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CCaappííttooll  55      RREESSUULLTTAATTSS  II  DDIISSCCUUSSSSIIÓÓ  DDEE  RREESSUULLTTAATTSS  

L´objectiu principal del desenvolupament d´un model de simulació per a aiguamolls 
construïts de flux subsuperficial és aconseguir entendre millor els processos que tenen lloc 
dintre d´aquesta “caixa negra” que són els aiguamolls. Una vegada que el model de simulació 
proporcioni resultats fiables es podran corroborar els criteris de disseny, de manera que es 
podrà optimitzar el disseny dels aiguamolls construïts. 
 
Està demostrat que el comportament hidràulic dels aiguamolls construïts es pot simular amb 
èxit mitjançant programes de simulació per a flux no saturat i transport disponibles en el 
mercat. Si s´utilitzen models de transport d´un únic component també és possible simular 
experiments de traçador. Aquests experiments s´utilitzen molt per a determinar el temps de 
permanència dels aiguamolls construïts. 
 
La simulació d´un aiguamoll construït és més o menys la simulació d´un procés de migració. 
Un model de migració sempre consta de dos models: el model de flux (model quantitatiu) i el 
model de transport (model qualitatiu). Hi ha mútues influències entre els dos models. Els 
resultats del model de flux, tals com la velocitat del flux, variacions en l’emmagatzamatge, i 
fonts i pous interns, afecten al model de transport. La viscositat cinemàtica i la densitat de 
l´aigua són funcions dels resultats del model qualitatiu (concentració i temperatura). La 
influència de la concentració i la temperatura en la viscositat i en la densitat de l´aigua és 
petita i per tant normalment menyspreada. 
 
Resolvent les equacions que governen el flux d´aigua a través d´un medi porós variablement 
saturat (Equació de Richard) resulta la distribució de l´alçada piezomètrica. Coneixent 
aquesta, la velocitat del flux es pot calcular amb l´equació de Darcy i així obtenir el principal 
vincle entre el model de flux i el model de transport. El transport de soluts al subsòl es deu a 
la difussió molecular, la convecció o advecció, i la dispersió hidrodinàmica. La convecció és 
el transport de soluts degut a la velocitat mitja de l´aigua. El transport degut a la difussió 
resulta independent de la convecció. La dispersió hidrodinàmica normalment s´associa a la 
convecció i és extremadament dependent de l´escala. A més d´aquests processos, el model de 
transport considera fonts i pous (per exemple, l´assimilació per les arrels de les plantes), 
interaccions químiques i descomposició de substàncies en l´aigua, i interaccions entre els 
soluts i la matriu sòlida. 
 
A continuació es descriuen els models utilitzats per a simular el flux i el transport reactiu, els 
resultats obtinguts amb cadascun d´ells i els resultats que reflecteixen el canvi de 
comportament de l´aiguamoll al modificar alguns dels seus paràmetres de disseny més 
importants. Es calibren els models de flux i de transport per al aiguamoll C1 i posteriorment 
es verifiquen amb l´aiguamoll C2, per al que també es faran els càlculs corresponents als 
canvis de paràmetres. 
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55..11  MMOODDEELL  DDEE  FFLLUUXX  II  TTRRAANNSSPPOORRTT  CCOONNSSEERRVVAATTIIUU  

Per a què el codi RCB pugui fer funcionar el model de flux és necessari definir tota una sèrie 
d´aspectes com puguin ser la malla, condicions inicials, condicions de contorn... i calibrar tots 
els paràmetres hidràulics desconeguts a priori per tal de què els resultats s´ajustin el millor 
possible als estudis hidràulics de traçador disponibles. Els outputs d´aquest model de flux 
serviran d´inputs al model de transport reactiu. 

55..11..11  EEssttuuddiiss  hhiiddrrààuulliiccss  ddee  ttrraaççaaddoorr    
El mes de juny de 2001, Chiva (2002) realitzà un estudi hidràulic amb l´objectiu de fer una 
modelització hidràulica dels aiguamolls de la mateixa planta pilot on estan els aiguamolls que 
es pretenen simular en aquesta tesina. S´ha escollit la segona de les tres campanyes que Chiva 
(2002) va dur a terme perquè és la única en la que no hi va haver pluja, ja que la pluja suposa 
una dilució del traçador i una sortida accelerada de l´impuls del traçador. 
 
L´estudi hidràulic consistí en una injecció puntual de dissolucions de 300 g de Bromur de 
potassi (KBr) en 1,5 litres d’aigua. Tenint en compte els pesos atòmics del  K+ i el Br-, la 
massa de ió Bromur injectada en cada aiguamoll va ser de 200 g de Br-. 
 
En aquesta campanya Chiva (2002) va decidir fer l´experiment en els 8 aiguamolls intentant 
que tinguessin un volum d´aigua similar i a la vegada per tal d´igualar les condicions de 
contorn de cada aiguamoll. D’aquesta manera, l’experiment hidràulic es duia a terme en cada 
aiguamoll en les mateixes condicions de volum, cabal i circumstàncies ambientals externes tal 
com  la pluja i la radiació solar. Aquestes condicions permetien comparar amb més facilitat el 
distint comportament entre aiguamolls.  
 
A continuació, a la Taula 5.1 es presenten les condicions que s´establiren per a la realització 
de l´experiment. S´indiquen per a cada aiguamoll els nivells mitjos d´aigua, el volum estima, 
el cabal a bombejar previst, i el temps de permanència nominal. El cabal mig de la campanya 
realitzada per Chiva va ser de 16,2 m3/d en els 8 aiguamolls.  
 

Taula 5.1. Condicions per la realització de la 2ª campanya. 

Aiguamoll Nivell mig 
[cm] 

Volum 
[m3] 

Cabal mig 
[m3/dia.aig.] 

Temps residència,τ 
[hores] 

A1 0,47 10,4 2,025 123,25 
A2 0,46 10,4 2,025 123,25 
B1 0,49 10,4 2,025 123,25 
B2 0,48 10,4 2,025 123,25 
C1 0,49 10,4 2,025 123,25 
C2 0,51 10,4 2,025 123,25 
D1 0,27 6 2,025 71,1 
D2 0,27 6 2,025 71,1 

 
Els resultats obtinguts per Chiva (2002) en els aiguamolls C1 i C2 que són els que interessen 
per a aquesta tesina es poden veure a la Figura 5.1. Aquesta Figura 5.1 mostra que l'aiguamoll 
C1 s'inicia una mica més aviat que el C2, però la diferència no és significativa; segons Chiva, 
això pot atribuir-se a què l'aiguamoll C1 presenta una dispersió hidrodinàmica una mica més 
gran que el C2, fet relacionat amb el tipus de sòl i la diferència de granulometria. Una altra 
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possibilitat seria un major nombre de camins preferencials en el sòl nº 1 que en el sòl nº 2, 
més que per la seva granulometria per la seva estratificació tèrmica. A l'estudi de Sales (2002) 
realitzat a la mateixa planta de tractament en el mateix període de temps que l'estudi de Chiva, 
s'observa que els gradients tèrmics de l'aigua en els aiguamolls de sòl nº 1 són lleugerament 
superiors als dels aiguamolls de sòl nº 2.  
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Figura 5.1. Corba C(t) registrada a l'efluent dels 
aiguamolls C1 i C2 (Chiva, 2002 (2a campanya)) 

 
La Taula 5.2 mostra alguns dels principals paràmetres hidràulics que caracteritzen els dos 
aiguamolls i que serviran per tal de validar el calibratge dels paràmetres hidràulics del nostre 
model de flux. 
 

Taula 5.2 Recuperació de ió bromur, temps de permanència mig i teòric als aiguamolls C1 i C2, 
temps d'inici de cada corba concentració de ió bromur, i variança normalitzada (Chiva, 2002 (2a 

campanya)) 
Recuperació Br − τ τ nominal t inici corba σθ

2 
Aiguamoll 

% [hores] [hores] [hores] [--] 
C1 100 125 123,25 50 0,16 
C2 100 157 123,25 75 0,09 

 
Amb les dades de la Taula 5.2, observem que els temps de permanència mig, que és el 
calculat a través de la resposta de l'aiguamoll davant la injecció de traçador, és força semblant 
al nominal o teòric, amb una màxima diferència d'un 9 % a l'aiguamoll C2. Deduint a partir 
d'aquestes dades que no hi ha circuits preferents importants dins dels aiguamolls. De totes 
maneres, Chiva (2002) arriba a la conclusió, després d´analitzar els resultats obtinguts, que els 
volums dels aiguamolls B2 i C2 són un 20 -25 % majors de lo esperat i que per això el temps 
de residència real és major que el nominal i el temps d´inici de les corbes en aquests 
aiguamolls es retarden respecte als altres. 
 
Chiva va modelar el comportament hidràulic dels aiguamolls de forma molt exacta mitjançant 
un model amb tancs en paral.lel. Malgrat la seva complexitat, aquest tipus de modelització 
resulta interessant per conèixer, de forma aproximada, la magnitud dels diversos camins de 
circulació de l'aigua existents a l'aiguamoll. Així, va obtenir que en els aiguamolls C circula 
un 73 % de l'aigua pel camí principal i un 27 % per camins secundaris. 
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55..11..22  DDeeffiinniicciióó  ddeell  mmooddeell    
A continuació definirem completament el model de flux, des de la malla d´elements finits que 
cobreix la geometria fins als paràmetres hidràulics coneguts o desconeguts com el cabal o la 
permeabilitat hidràulica. 

55..11..22..11  GGeeoommeettrriiaa  ii  mmaallllaa    

Els aiguamolls C de la planta pilot, com s´ha explicat abans al punt 4.1.2, tenen una planta 
rectangular de 10,3 m de llarg per 5,1 m d´ample, un nivell mig d´uns 0,5 m i un pendent a la 
solera del 1%. 
 
El model de flux serà bidimensional, pel que s´adopta una secció trapezoïdal en la direcció 
longitudinal de cada aiguamoll, suposant que en no hi ha flux en la direcció transversal. 
Aquesta secció té una base superior de 10 m de longitud i una base inferior inclinada 1%, els 
altres dos costats són verticals (formen 90º amb la base superior horitzontal) i tenen una 
longitud de 0,6 m a l´entrada de l´aiguamoll i de 0,7 m a la sortida.   
 
Per a cobrir aquesta secció trapezoïdal amb elements finits, es va optar primer per a una malla 
irregular d´elements triangulars, però el codi va tenir problemes a l´hora de resoldre-la. Per 
això, al final es va decidir usar una malla regular d´elements trapezoïdals, de manera que el 
pendent de la solera es distribueix uniformement en profunditat des de la base horitzontal 
superior fins a la mateixa solera.  
 
A causa de la condició d´estabilitat numèrica de Peclet, s´ha de reduir la dimensió 
longitudinal dels elements finits per tal de poder disminuir la dispersivitat longitudinal del 
model i aconseguir així disminuir la variança de l´estudi hidràulic. És per això que per a 
resoldre el problema de flux s´han utilitzat fins a 3 xarxes amb diferent nombre d´elements: 
140, 480 i 960 elements. 
 
A la Figura 5.2 es pot veure la secció bidimensional adoptada i la malla de 480 nodes. 
 

 
Figura 5.2. Malla de 480 elements, 533 nodes, per al model de flux dels aiguamolls C. 
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55..11..22..22  CCoonnddiicciioonnss  iinniicciiaallss  ii  ddee  ccoonnttoorrnn    

El problema de flux que es vol resoldre és un problema no saturat, és per això que el codi 
necessita com a condicions inicials les pressions d´aigua i gas a cada node calculades amb el 
mateix problema però suposant que tot està saturat. Es tracta d´un tema d´aproximació inicial 
per tal que el programa convergeixi. Així doncs, es resol primer el problema considerant-ho 
tot saturat i agafant les pressions resultants s´introdueixen com a condició inicial per al meu 
problema no saturat. 
 
Pel fet de què es tracte d´un estudi de traçador, el sistema químic que utilitzem per a resoldre 
el model de flux ha de ser el més senzill possible (ha de tenir el menor nombre possible 
d´espècies químiques, ja que no ens aporten informació important i fan que el programa hagi 
de resoldre sistemes d´equacions majors a cada node i instant de temps). Així doncs, podem 
entendre com a condicions inicials les concentracions de les meves espècies químiques 
primàries: Br-, HCO3

-, OH-. La concentració del brom ha de coincidir amb la de la injecció 
puntual, mentre que les del bicarbonat i de l´hidròxid poden ser més o menys arbitràries ja que 
el traçador no reacciona amb elles. 
 
Les condicions de contorn a l´entrada i a la sortida, igualment que la permeabilitat hidràulica, 
depenen del nivell mig d´aigua dins l´aiguamoll. És a dir, fixarem aquestes dues condicions i 
la permeabilitat de manera que el nivell mig resultant s´ajusti al observat durant la campanya 
de Chiva (2002). Així doncs, les condicions de contorn que s´utilitzen són les següents: 
- Al contorn que representa l´entrada de l´aiguamoll es fixa el cabal d´entrada dividint el 

cabal de la campanya de Chiva (2002) entre 5, ja que suposem que la secció trapezoïdal de 
càlcul té un gruix de 1 m. El nivell d´aigua a l´interior afectava a la condició de contorn 
d´entrada en el sentit de què aquesta condició s´ha de fixar als nusos que a priori es creu 
que estaran saturats, que canvien en cada prova que varia el nivell mig. 

- Al contorn de la sortida es fixa l´alçada de la canonada, que condiciona la pressió d´aigua 
dels tres nodes més profunds de tal manera que els tres tinguin la mateixa alçada 
piezomètrica. 

- Al contorn de la base superior s´estableix l´equilibri amb l´atmosfera fixant la pressió de 
gas a 1 atm. També s´imposa una condició d´evaporació a tot el contorn, però amb un 
valor de 0,025 mm/d que és 100 vegades més petit que el que es pretenia posar en un 
principi i que el programa no tolerava. Així doncs, l´evaporació deixa de influir 
quantitativament sobre els resultats al obligar el programa a reduir dos ordres de magnitud 
el seu valor, és simplement conceptual. 

- Al contorn de la solera simplement s´obliga a que sigui impermeable. 
 
Un dels problemes que s´han presentat a l´hora d´establir aquestes condicions de contorn és 
que no hi havia dades de l´alçada de la canonada a la sortida, la qual cosa hagués facilitat 
bastant la definició del model, ja que com s´ha comentat s´han hagut d´anar fent proves 
variant l´alçada de canonada, la permeabilitat i els nodes on es fixava el cabal d´entrada. 

55..11..22..33  IInnccòòggnniitteess  ddeell  mmooddeell    

Les incògnites del model de flux són, com s´ha comentat abans, la permeabilitat hidràulica de 
cada sòl que és desconeguda i les condicions de contorn a l´entrada i a la sortida: en quins 
nusos he de fixar la condició de contorn de cabal afluent i quina és l´alçada de la canonada a 
la sortida. Aquestes tres incògnites es determinen a base de fer proves amb el model de flux 
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fins que els nivells d´aigua concordin amb els experimentals (veure com a exemple Taula 
4.2). 

55..11..33  RReessuullttaattss  oobbttiinngguuttss    
En un primer moment es van construir dos models de flux amb una malla de 140 elements, un 
per als aiguamolls C1 i un altre per als aiguamolls C2. Geomètricament idèntics, el que 
variava eren els paràmetres que necessita el codi i que depenen del tipus de sòl: porositat 
(coneguda), permeabilitat hidràulica, dispersivitats longitudinal i transversal, alçada de la 
canonada i nodes de cabal afluent. 
 
Així doncs, amb cada model es van fer una sèrie de proves fins a trobar uns valors de 
permeabilitat i condicions de contorn a l´entrada i a la sortida amb els que el codi generés uns 
nivells piezomètrics semblants als possibles nivells experimentals. Els resultats obtinguts es 
poden veure a la Taula 5.3. 
 
Taula 5.3. Resultats del calibratge de les principals incògnites del model de flux per als aiguamolls C1 

i C2 
Calat Piezòmetre 

Aiguamoll 
Permeabilitat 

hidràulica 
m/s 

Alçada de la 
canonada 

m 

Nivell 
piezomètric a 

l´entrada  
m 

1 
m 

2 
m 

3 
m 

Nivell 
mig 
m 

C1 1.5e-3 0,50 0.462 0.473 0.484 0.495 0.483 
C2 1.25e-3 0,52 0.489 0.499 0.510 0.518 0.508 

 
 
Quan el problema de flux va estar resolt es va abordar el de transport conservatiu de soluts. Es 
disposava d´uns estudis hidràulics d´injecció puntual de traçador on s´havien analitzat el 
temps de permanència, la variança, la variança normalitzada, el temps d´inici de 
corba...Comparant els resultats dels primers models amb els resultats experimentals es podia 
veure que la variança de la corba experimental de sortida del traçador era bastant menor que 
la de la corba simulada, així que es van reduir les dispersivitats longitudinal i transversal. Però 
el codi donava error per a valors de dispersivitat menors al mínim que complia Peclet amb les 
dimensions geomètriques d´aquella malla i que resultava massa gran per a aconseguir la 
variança desitjada.  
 
Per a solucionar aquest problema es van construir dues xarxes més d´elements finits, una de 
480 elements i una altra de 960, que permetien reduir la dispersivitat i per tant també la 
variança de l´estudi hidràulic. 
 
Dels resultats obtinguts, es presenten aquí la malla de flux amb 140 elements (Figura 5.3) i 
amb 480 elements (Figura 5.4), les distribucions de pressions d´aigua (Figura 5.5) i gas 
(Figura 5.6) i el grau de saturació (Figura 5.7) del aiguamoll C1 amb la malla de 480 
elements. 
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Figura 5.3. Malla de flux de l´aiguamoll C1 amb la malla de 140 elements. Dimensions en metres. 

 

 
Figura 5.4. Malla de flux de l´aiguamoll C1 amb la malla de 480 elements. Dimensions en metres. 

 
A la Figura 5.4 es pot veure com el flux és pràcticament horitzontal, de fet consultant els 
valors que s´obtenen resulta que la component vertical és dos ordres de magnitud menor que 
la horitzontal. 
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Figura 5.5. Distribució de pressions d´aigua (MPa) en l´aiguamoll C1. 

 
A les Taules 5.4 i 5.5 es mostren els valors dels principals paràmetres hidràulics de la 
simulació per a l´aiguamoll C1 i per al C2 respectivament, i que es poden comparar amb els 
obtinguts per Chiva (2002) de la Taula 5.2. Per als diferents càlculs d´integració necessaris 
per al temps de permanència, variança... s´utilitzà la regla del Simpson o del trapezi. 
 
 

Taula 5.4. Principals paràmetres hidràulics de la simulació del flux als aiguamolls C1. 

Nombre 
d´elements 

Dispersivitat 
longitudinal  

m  

Temps de 
permanència,τ  

h 
Variança, 2σ   

h2 

Variança 
adimensional, 2

θσ  
 

140 0.70 132.21 3119.97 0.178 
480 0.15 131.15 1953.46 0.114 
960 0.08 130.99 1752.96 0.102 
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Taula 5.5. Principals paràmetres hidràulics de la simulació del flux als aiguamolls C2. 

Nombre 
d´elements 

Dispersivitat 
longitudinal  

m  

Temps de 
permanència,τ  

h 
Variança, 2σ   

h2 

Variança 
adimensional, 2

θσ  
 

140 0.65 132.50 2970.34 0.169 
480 0.15 131.91 1864.19 0.107 
960 0.08 131.78 1666.30 0.0960 

 
 
 
 

 

 
Figura 5.6. Distribució de pressions de gas (MPa) en aiguamoll C1. 
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Figura 5.7. Distribució del grau de saturació a l´aiguamoll C1. 

 
A partir de les Taules 5.4 i 5.5 podem veure que el temps de permanència varia poc amb fer la 
malla més fina, l´únic que disminueix significativament és la variança al reduir la 
dispersivitat. També es pot veure que els temps de permanència per a l´aiguamoll C1 i per al 
C2 són molt semblants, que era el que es pretenia tant en el model de simulació com en la 
campanya de Chiva (2002). 
 
El temps de permanència simulat és d´unes 130 hores, mentre que com es pot veure a la Taula 
5.2 els de Chiva (2002) són 125 hores per al C1 i 157 hores per al C2. Aquesta diferència pot 
ser deguda a diversos factors com per exemple que en el model no s´ha pogut simular la 
presència de camins preferents, la variació de permeabilitat per la sedimentació o bé la 
presència d´arrels de plantes, les zones mortes...a més Chiva (2002) també comenta una sèrie 
de factors que fan que els seus resultats distin dels esperats com pugui ser que el volum de 
l’aiguamoll C2 va ser més gran de l´esperat o la presència d´estratificació tèrmica. El temps 
de permanència nominal (apartat 3.5.2.3) calculat segons la fórmula 3.37 resulta ser de 121 
hores, que es pot considerar semblant al simulat si es té en compte que aquest nominal seria el 
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temps de permanència real si l´aiguamoll es comportés com un reactor de flux en pistó amb 
dispersivitat nul.la 
 
S´ha de tenir en compte a l´hora de valorar els resultats dels paràmetres hidràulics que es va 
optar per ajustar el model de flux per al nivell d´aigua i no per al temps de permanència 
perquè es va creure que les mesures del primer eren més fiables. 

55..22  MMOODDEELL  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  RREEAACCTTIIUU    

Una vegada tenim les distribucions de pressions d´aigua i de gas, les velocitats de Darcy a 
cada node...podem començar a definir vessant química del nostre model definitiu. 

55..22..11  MMooddiiffiiccaacciióó  ddeell  ccooddii  RRCCBB    
El codi RCB pot simular multitud de tipus de reaccions: reaccions redox, dissolució-
precipitació de minerals, adsorció...però no està preparat per a simular reaccions 
bioquímiques. Aquest tipus de reaccions són les més importants en la degradació de la matèria 
orgànica en els aiguamolls construïts (respiració aeròbica, desnitrificació, sulfatoreducció i 
metanogènesi), per tant era necessari modificar el codi en Fortran del RCB per a que les 
pogués simular. 
 
Per tal d’aprofitar al màxim l’estructura actual del programa i haver de modificar el menor 
nombre de rutines en Fortran, es va decidir no introduir les poblacions bacterianes com a 
microorganismes vius sinó simular les diferents reaccions bioquímiques i les seves lleis 
cinètiques de Monod com a minerals amb lleis cinètiques de dissolució-precipitació. 
D’aquesta manera, el canvi a introduir en el codi es reduïa fonamentalment a modificar les 
rutines en què es calculen les lleis cinètiques i les seves derivades per adaptar-les a què la 
formulació fos la de Monod si la reacció era biològica i la de Steefel and Lasaga si es tractava 
d´una reacció de dissolució-precipitació d´un mineral. A part, només s´han hagut de canviar 
alguns paràmetres del programa com el nombre màxim d´elements o d´espècies gasoses i 
d´altres detalls per al correcte funcionament del model. 
 
A continuació es presenta un fragment d´una de les rutines del programa on es pot veure com 
s´introdueix el model de Monod per al càlcul de les lleis cinètiques. 
 
C---------------------------------------------------------------------------- 
        SUBROUTINE CMK_CP_NEW 
     1  (   DT,  NAQX,  NMIN,  NPRI,   TC2, AREAM2,   CT,   EA, 
     2    GAMT,  IMEQ,  NKIN, POLD2,   SI2, THRESH, DINS, FORA, 
     3      RK,  PCAT, CATAL,    CM, DFDELTAG, FDELTAG,  RM) 
 
        INCLUDE 'PARAMETER.INC' 
        PARAMETER (RGAS=1.98719D0,YEAR=3.1536D+7) 
 
        DIMENSION CT(MAQT),GAMT(MAQT) 
        DIMENSION AREAM2(MMIN),POLD2(MMIN),SI2(MMIN),CATAL(MMIN,MPKIN) 
        DIMENSION EA(MMIN),IMEQ(MMIN),NKIN(MMIN), THRESH(MMIN), 
     1     DINS(MMIN,MPKIN),FORA(MMIN,MPKIN),RK(MMIN,MPKIN), 
     2     PCAT(MMIN,MPKIN,MAQT+MMIN) 
        DIMENSION CM(MMIN), RM(MMIN), 
     1     FDELTAG(MMIN,MPKIN),DFDELTAG(MMIN,MPKIN) 
 
        OMTOL1=0.0D+0 ! warning: if omtol1 not equal zero it doesn't converge 
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        OMTOL2=0.0D+0 
        OMPSI= 0.0D0 
        TK=TC2+273.15D0 
        EADUM=(1.0D0/TK-1.0D0/298.15D0)/RGAS 
 
        DO 200 I=1,NMIN 
          IF (IMEQ(I).EQ.0) GO TO 200 
c         Modelo de Monod multicomponente para materia orgánica (Van Capellen) 
c         Si se simplifica el factor de la m.o como simplemente la concentración 
c         entonces es un modelo de primer orden (dins(I,1)=0). 
          IF (IMEQ(I).EQ.3) THEN 
                DELTAK=0.0D0 
                DELTAI=1.0D0 
 DO K=1,NKIN(I) 
    CATAL(I,K)=0.0D0 
    DO J=1,NPRI+NAQX 
       CATAL(I,K)=CATAL(I,K)+ 
     1                    PCAT(I,K,J)*(DLOG(CT(J))) 
                   END DO 
                   IF (DINS(I,K).EQ.1.0D0) THEN 
              DELTAK=RK(I,K)*DEXP(CATAL(I,K)) 
    ELSE IF (DINS(I,K).EQ.2.0D0) THEN 
              DELTAK=DEXP(CATAL(I,K))/(RK(I,K)+ 
     1                   DEXP(CATAL(I,K))) 
    ELSE 
              DELTAK=RK(I,K)/(RK(I,K)+ 
     1                            DEXP(CATAL(I,K))) 
                   END IF 
    DELTAI=DELTAI*DELTAK 
 END DO 
 RM(I)=DELTAI*AREAM2(I)/YEAR  !be careful of the constant units. 
 CM(I)=RM(I)*YEAR*DT 
 GO TO 200 
          END IF       
c         Control of the lower limit of thresh(i) 
          IF (OMTOL2.GT.(THRESH(I)-1d0) ) THRESH(I)=1.D0+OMTOL2 
c         Mineral does not exist + subsaturation 
          IF(SI2(I).LT.THRESH(I) .AND. POLD2(I).LE.0.D0) THEN 
             RM(I)=0.0D0 
             CM(I)=0.0D0 
             GOTO 200 
c         Mineral exists+supersaturation: no threshold required 
          ELSE IF(SI2(I).GT.1.0D0 .AND. POLD2(I).GT.0.D0) THEN  
             THRESHMIN=1.0D0 
c         Mineral exists+subsat. and Mineral does not exist+supers. 
          ELSE  
             THRESHMIN=THRESH(I) 
          END IF 
C       Temperature factor 
           EAFAC=-EA(I)*EADUM 
           DELTA=0.D0 
C       Mass of mineral changed (mol/dm3 sol/year) 
          DO K=1,NKIN(I) 
            CATAL(I,K)=0.D0 
            DO J=1,NPRI+NAQX 
             CATAL(I,K)=CATAL(I,K)+ 
     1          PCAT(I,K,J)*(DLOG(CT(J))+DLOG(GAMT(J))) 
            END DO 
 
            IF (FORA(I,K).GT.0.0D0) THEN 
              CALL OMEGTERM_REAC_RATE 
     1          (FDELTAG(I,K),DFDELTAG(I,K),SI2(I),THRESHMIN, 
     2           DINS(I,K),FORA(I,K),OMTOL1,OMTOL2,OMPSI,IOU) 
            ELSE IF (FORA(I,K).EQ.0.0D0) THEN 
              FDELTAG(I,K)=1.0D0 
              DFDELTAG(I,K)=0.0D0 
            ELSE 
              WRITE(*,*) 'Kinetic order lower than 0.0' 
              STOP 
            END IF 
 
            DELTA=DELTA+FDELTAG(I,K)*RK(I,K)*DEXP(CATAL(I,K)) 
          END DO 
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          RM(I)= DELTA*DEXP(EAFAC)*AREAM2(I)/YEAR 
c        CM(I)= RM(I)*YEAR*DT+POLD2(I) 
          CM(I)= RM(I)*YEAR*DT 
 
          IF((CM(I)+POLD2(I)).LT.0.0D0) CM(I)=-POLD2(I) 
c          IF(CM(I).LT.0.0D0) CM(I)=0.0d0 
 
200     CONTINUE 
 
        RETURN 
        END 
 
Per tal de verificar que les modificacions eren correctes i que tot funcionava es va fer un 
model de comprovació en 1D. El model consistia en una línia recta horitzontal de 2 m de 
longitud discretitzada amb 500 elements finits lineals per tal de poder assignar-li una dispersió 
longitudinal petita, amb un cabal afluent prescrit a l´entrada i una pressió de gas prescrita a la 
sortida. Es pretenia simular la respiració aeròbica d´una injecció continua, però fer que la seva 
llei cinètica depengués no de les concentracions d´oxigen o de matèria orgànica dissolta, sinó 
de les concentracions constants al llarg de tot el model d´uns traçadors inerts. Així doncs, el 
sistema químic estava format per les següents espècies primàries: CO2(aq), OH-, CH2O(aq), 
O2(aq), br-, jcs- i gdf-; les tres darreres espècies corresponen als tres traçadors inerts (els dos 
últims són inventats).  
 
La concentració inicial dels traçadors als nodes del model i la concentració dels mateixos a 
l´aigua afluent que constitueix la injecció continua fa que la seva concentració es mantingui 
constant en qualsevol punt espaial del meu model i en qualsevol instant. Així doncs, el que es 
fa és utilitzar una llei cinètica de Monod com la de la Equació 3.52 però modificant les 
espècies químiques i les constants: 
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Pel fet de què tots els factors de l´Equació 5.1 són constants, la taxa cinètica R també resulta 
constant i per tant, de la l´Equació 5.2 es dedueix que la degradació de la matèria orgànica és 
lineal amb el temps. 
 

                                                       [ ]
dt

OCHdR 2−=                                                       (5.2) 

 
Es van fer tres model d´injecció continua: un utilitzant només el br-, un altre utilitzant el br- i 
el jcs-, i finalment un tercer utilitzant els tres traçadors. A partir dels resultats de cada model 
es calculava la taxa cinètica restant la concentració inicial de matèria orgànica a la 
concentració de matèria orgànica a la sortida i dividint el resultat pel temps que havia tingut 
per a reaccionar. Si la mostra a la sortida corresponia a un temps menor al temps de 
permanència s´adoptava aquest valor de temps com a temps de reacció, mentre que si era 
superior s´adoptava el temps de permanència com a temps de reacció.  
 
Els resultats obtinguts en els tres casos reflecteixen taxes cinètiques constants i que es 
corresponen amb les teòriques, calculades a partir de les concentracions i constants escollides. 
Com a exemple es pot veure a la Figura 5.8 la corba de sortida dels traçadors i de la matèria 
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orgànica i a la Figura 5.9 el valor de la taxa cinètica, corresponents al model d´injecció 
puntual utilitzant els tres traçadors. 
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Figura 5.8. Corba Efluent de concentració de matèria orgànica i traçadors a injecció continua amb tres 

traçadors. 
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Figura 5.9. Valor de la taxa cinètica per a la reacció simulada en injecció continua amb tres traçadors. 
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Així doncs, queden validades les modificacions del codi RCB per a calcular reaccions 
bioquímiques amb lleis tipus Monod. 

55..22..22  DDeeffiinniicciióó  ddeell  ssiisstteemmaa  qquuíímmiicc    
El punt de partida per a definir el sistema químic del model és tenir present que cada reacció 
que s´introdueix, engrandeix el sistema a resoldre per el programa en cada node i en cada 
instant de temps, la qual cosa suposa un augment del temps de càlcul.  
 
Tenint en compte que la base del nostre model de simulació de transport reactiu són les quatre 
reaccions bioquímiques principals de degradació de matèria orgànica (respiració aeròbica, 
desnitrificació, sulfatoreducció i metanogènesi), juntament amb la nitrificació i la hidròlisi, es 
va decidir que s´inclourien només les espècies químiques directament implicades amb 
aquestes reaccions (tan dissoltes com en estat gasós), la resta d´espècies del sistema carbonat-
bicarbonat i les de l´equilibri de dissociació de l´aigua. Així doncs, el sistema queda constituït 
per les següents espècies: 
- Primàries: HCO3

-, OH-, CH2O(aq), NH4
+, NO3

-, N2(aq), O2(aq), SO4
-2, H2S(aq), CH4(aq), 

MES. 
- Secundàries: H+, CO2(aq), CO3

-2. 
- Minerals: respiració aeròbica, desnitrificació, sulfatoreducció, metanogènesi, nitrificació i 

hidròlisi. 
- Gasos: CH4(g), O2(g), CO2(g), H2S(g), N2(g). 
 
Les reaccions en què intervenen són: 
 
• Cinètiques: 
   Respiració aeròbica:   CH2O(aq) + O2(aq) → CO2(aq) + H2O   (5.3) 
   Desnitrificació:  5CH2O(aq) + 4NO3

- → 2N2(aq)  + CO2(aq) 
                       + 4HCO3

- + 3 H2O                                                 (5.4) 
   Nitrificació:  NH4

+ + 2O2(aq)  + 2HCO3
- → NO3

- + 2CO2(aq)  + 3H2O   (5.5) 
   Sulfatoreducció:  2CH2O(aq) + SO4

-2 → H2S(aq) + 2HCO3
-    (5.6) 

   Metanogènesi:   2CH2O(aq) → CH4(aq) + CO2(aq)   (5.7) 
   Hidròlisi:   MES → CH2O(aq)                           (5.8) 
 
• Equilibris: 
 Equilibri de l´aigua:  H2O ↔ H+ + OH-     (5.9) 
     Equilibri del diòxid de carboni:  CO2(aq) ↔ H+ + HCO3

-                        (5.10) 
       Equilibri del carbonat:  CO3

-2 ↔ HCO3
- - H+                         (5.11) 

     Equilibris de difussió: 
   CH4(aq) ↔ CH4(g)                           (5.12) 
          O2(aq) ↔ O2(g)                                                  (5.13) 
          CO2(aq) ↔ CO2(g)                                                                        (5.14) 
          H2S(aq) ↔ H2S(g)                              (5.15) 
          N2(aq) ↔ N2(g)                                                                                               (5.16) 
 
Així doncs, el sistema químic definitiu consta de 13 reaccions químiques, 6 d´elles cinètiques 
i 7 en equilibri.  
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Les lleis de les 6 reaccions cinètiques són les següents: 
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[ ]MESR HidrolHidrol κ=                                                   (5.22) 
 
La taxa total de degradació de matèria orgànica dissolta resulta, com es veu a l´Equació 5.23, 
de la suma de les taxes de les 4 reaccions bioquímiques més importants: respiració aeròbica, 
desnitrificació, sulfatoreducció i metanogènesi. 
 

42
432 CHSONOOc RRRRR +++= −−                                                                        (5.23) 

 
 
Com es pot veure es van diferenciar matèria orgànica dissolta (CH2O) i matèria orgànica en 
suspensió (MES). La matèria en suspensió que entra als aiguamolls queda retinguda en el 
primer terç de l´aiguamoll i allà és degradada a matèria orgànica dissolta mitjançant la 
hidròlisi bacteriana. El codi no està preparat per a simular el clogging de la matèria en 
suspensió, és a dir, l´acumulació de la MES en els porus del medi. És per això que en un 
principi és va pensar en simular el clogging de la MES com una adsorció de la matèria en 
suspensió al medi porós mitjançant el model lineal de KD tal que tota quedés retinguda en el 
primer terç i que allà adsorbida fos transformada en matèria orgànica dissolta per mitjà de la 
hidròlisi. El problema va aparèixer quan el programa tampoc va ser capaç de simular una 
reacció com la hidròlisi en què intervingués una espècie adsorbida, només poden actuar com a 
reactants espècies dissoltes o minerals. La solució final adoptada és simular la hidròlisi com si 
la MES que entra estés dissolta, però fos una espècie diferent a la CH2O, i amb una constant 
cinètica que permeti una forta disminució exponencial en la primera meitat d´aiguamoll. 
 
La informació química del tipus de sòl que tenen els aiguamolls és pràcticament nul.la, només 
es sap que són granítics, és per això que es va decidir no especificar el tipus de mineral que 
forma el sòl evitant així haver d´afegir reaccions al sistema químic que potser es donen a la 
realitat i que segurament no són importants des del punt de vista del transport reactiu de la 
matèria orgànica. 
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També es pretenia tenir en compte l´adsorció de l´amoni amb el model de KD lineal, però al 
final el programa donava uns errors al intentar ajustar la constant KD del model i es va 
desestimar. 
 
Es van deixar d´incloure algunes reaccions d´equilibri entre alguna de les espècies primàries i 
altres espècies químiques perquè les concentracions resultants de les noves espècies eren 
diversos ordres de magnitud menors que les de les espècies primàries, variant la concentració 
d´aquestes molt poc i perquè així reduíem el temps de càlcul. Algunes d´aquestes espècies 
descartades són: NO2

-, H2SO4, NH3 dissolt i NH3 gas. 
 
El programa funciona amb dos arxius que són bases de dades químiques. Un dels arxius  
s´anomena Master25.dat i té una gran quantitat d´informació química agrupada per blocs: 
- Bloc 1: llistat d´espècies components, el tamany dels seus ions i la seva càrrega. 
- Bloc 2: llistat de complexos aquosos, el nombre i nom de les espècies components 

involucrades en la seva reacció de dissociació, els coeficients estequiomètrics, els valors 
de la constant d´equilibri... 

- Bloc 3: llistat de minerals, el nombre i nom de les espècies components involucrades en la 
reacció de dissolució, els coeficients estequiomètrics, els valors de les constants 
d´equilibri... 

- Bloc 4: llistat de gasos, volum molar, nombre i nom de components de la seva reacció de 
dissolució, coeficients estequiomètrics, valors de constants d´equilibri... 

- Bloc 5: llistat d´espècies adsorbides, nombre i nom de components de la seva reacció de 
desadsorció, coeficients estequiomètrics, valors de constants d´equilibri... 

 
L´altre arxiu s´anomena Kinetics.dat i també conté els valors de tots els paràmetres necessaris 
per al càlcul de les lleis cinètiques. 
 
Així doncs, les reaccions poden estar en forma d’equilibri o d’expressió cinètica i el programa 
llegirà la informació necessària d´un o altre arxiu. Per a les reaccions bioquímiques es va 
haver d´introduir tota la informació necessària per a que el programa llegís totes les constants 
del model de Monod per a cadascuna d´elles. Un exemple d´aquests dos arxius es pot veure al 
Annex 1 d´aquesta tesina. 

55..22..33  MMaallllaa  dd´́eelleemmeennttss  ffiinniittss  ppeerr  aall  mmooddeell  ddee  TTrraannssppoorrtt  RReeaaccttiiuu    

Preveient que les dimensions del sistema a resoldre en cada iteració ja serien molt grans 
emprant el model de 480 elements, es va decidir reduir el nombre d´elements del model per al 
transport reactiu. Així i tot, utilitzant les 13 reaccions que defineixen el sistema químics i la 
malla de 140 elements, el programa tardava unes 8 hores en treure els resultats finals. Per la 
qual cosa, es va optar per una malla de 80 elements finits (8 en direcció horitzontal i 10 en 
direcció vertical, les variables presenten majors gradients en vertical) per a fer tots els càlculs 
necessaris per tal d´ajustar el model de transport reactiu, comprovant que en els gràfics 
resultants era impossible apreciar cap tipus de canvis i ,per exemple, els valors de les 
pressions d´aigua en els nodes coincidents en coordenades presentaven un error relatiu de 

%1≈ . De totes maneres, s´ha de dir que amb la malla de 80 elements l´execució del programa 
dura unes 4 hores i mitja amb un processador Intel Centrino de 1500 MHz, 239 MHz i 512 
MB de RAM. 
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La malla usada per als càlculs de transport reactiu es pot veure a la següent Figura 5.10. 
 

 
 

Figura 5.10. Malla de 80 elements i 99 nodes per als models de transport reactiu. 
 
S´ha de comentar també que per als aiguamolls C2 es varen haver d´utilitzar dispersivitats 
longitudinals de 0,75 m, mentre que per als aiguamolls C1 varen haver de ser de 1,40 m, ja 
que sinó el programa no convergia. Les transversals es mantenen en 0,080 m. 

55..22..44  AAnnààlliissiiss  ddee  ddaaddeess  ddee  ccaammpp    
A partir de les equacions que expressen les lleis cinètiques de les 6 reaccions que intervenen 
en el nostre sistema químic i no estan en equilibri, veure Equacions 5.17 a 5.22, es pot veure 
que el model necessita un total de 12 constants cinètiques.  

55..22..44..11  RReevviissiióó  bbiibblliiooggrrààffiiccaa    

La primera opció per tal de trobar un valor apropiat per a cadascuna de les 12 constants 
cinètiques és la recerca bibliogràfica. 
 
En un primer moment es va intentar trobar valors per a les constants cinètiques de les lleis de 
Monod que haguessin estat calibrats en aiguamolls construïts de flux subsuperficial, però va 
ser impossible. 
 
Langergraber (2003) al seu article “Simulation of Subsurface flow constructed wetlands” fa 
una simulació del transport reactiu en un aiguamoll construït a escala que té al laboratori amb 
resultats satisfactoris i utilitzant els valors del IWA Activated Sludge Models (Henze et al., 
2000) per a les constants cinètiques de les expressions de Monod.  
 
Així doncs, s´optà per provar amb els valors del IWA Activated Sludge Models per a les 
constants de les lleis cinètiques de les reaccions que no estan en equilibri: les constants de 
mitja-saturació (Ki), les constants d´inhibició ( in

jK )i  els coeficients cinètics de primer ordre 
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( iκ ).  Seguint la recomanació de Wang and Van Cappellen (1996) s´adoptà com a primera 
aproximació el mateix valor per a les constants d´inhibició i per a les de mitja-saturació, però 
el model no va funcionar. 
 
Els valors del IWA Activated Sludge Models i d´altres es poden trobar a la Taula 7.4 de 
Rousseau (2005), que recull l´Annex 2. Aquí s´introdueix la modificació de què la constant 
d´inhibició de l´oxigen és 10 vegades menor que la de mitja-saturació, mentre que per a la 
resta de reaccions es manté la igualtat. Però el programa tampoc va funcionar, parava 
l´execució a menys de la meitat del temps donant un missatge d´error. 
 
Per a les reaccions de nitrificació i hidròlisi es van trobar valors molt semblants per a les 
constants cinètiques tant a l´article de Rousseau com al de Wang i Van Cappellen (1996). 

55..22..44..22  DDaaddeess  ddee  ccaammpp    

Ja que el model no funcionava amb els valors per a les constants cinètiques extrets de la 
bibliografia es va plantejar fer un anàlisi estadístic de les dades de camp disponibles, que en 
un principi només s´havien d´usar per tal de validar el model un cop funcionés. 
 
Les dades de camp disponibles de la planta pilot on estan els dos aiguamolls que es pretén 
simular estan agrupades en dos estudis: 
- Un estudi des de maig de 2001 fins a desembre de 2003 amb un total de 103 mostres de 

l´aigua afluent i efluent de cada aiguamoll, on s’analitza la DQO, DBO5, les 
concentracions de NH4+ i PO4

2-, la temperatura i el pH de cadascuna d´aquestes mostres. 
Aquestes dades es troben al arxiu Data definitiu.xls recollit a l´Annex 2. 

- Les tres darreres campanyes realitzades per Chico a l´estiu de 2001, on durant 2 dies 
prenia mostres de l´aigua afluent, l´aigua efluent i dels tres piezòmetres (integrant les 
mostres en profunditat). A cada mostra analitzava la DQO i les concentracions de NH4

+ i 
SO4

2-. A més també té perfils d´oxigen dissolt i potencial redox en profunditat a cadascun 
dels piezòmetres. Els resultats d´aquestes campanyes també es troben a l´Annex 2. 

 
Aquestes dades de camp presenten un problema molt greu i és que són temporalment 
inconnexes. Aquestes dades tenen el problema que sempre s´agafen en diferents punts de 
l´aiguamoll però en un mateix instant de temps, per la qual cosa i tenint en compte el flux 
d´aigua a través de l´aiguamoll les mostres en cadascun dels punts de mostreig corresponen a 
aigües afluents que varen entrar a l´aiguamoll en instants diferents i que per tant poden tenir 
concentracions de contaminants molt diferents.  
 
Per exemple, Chico fa la tercera campanya dues setmanes després de la segona, i la quarta tres 
setmanes després de la tercera. Cada campanya dura dos dies i amb el flux que circula per 
l´aiguamoll el temps de permanència és d´uns 5 dies. Si es té en compte això, la mostra de 
l´efluent que ell pren correspon a una aigua que va entrar a l´aiguamoll fa uns 5 dies, mentre 
que la seva mostra al segon piezòmetre correspon a una aigua que va entrar fa uns 2,5 dies i la 
de l´afluent està entrant en aquell moment. Per tant, al desconèixer la DQO que tenia l´aigua 
de la meva mostra en l´instant en què va entrar a l´aiguamoll no puc treure conclusions sobre 
la taxa d´eliminació o quantitat de matèria orgànica degradada durant la circulació per 
l´aiguamoll. 
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El mateix succeeix amb les dades de Data definitiu.xls, on l´interval entre presses de mostres 
va des de 5 dies fins a 22 dies. Així doncs, quan agafo una mostra i l´analitzo, la DQO efluent 
em donaria informació de la taxa d´eliminació si sapigués quina era la DQO afluent de l´aigua 
corresponent a aquella mostra, però no la tinc perquè la mostra anterior és, per exemple, de fa 
10 dies, que pot ser 2 vegades el temps de permanència. 
Així doncs, tenint en compte la gran variabilitat que presenten les concentracions de 
contaminants de l´aigua afluent i el moviment de l´aigua a través del medi porós queda clar 
que per a dur a terme una campanya de mostreig en els aiguamolls el que s´ha de fer és fixar 
el cabal, determinar més o menys l´interval de temps que tarda una partícula en recórrer els 
diferents trams entre els punts on es volen prendre les mostres i prendre mostres en cada punt 
en l´instant en què es suposa que arriba l´aigua afluent. Està clar que el que pot resultar molt 
difícil és determinar més o menys els temps entre punts de mostreig; però es podrien prendre 
mostres en l´instant calculat, unes hores abans i unes hores després. Els resultats així 
obtinguts seran més representatius del que realment succeeix en l´interior de l´aiguamoll i més 
adients per a qualsevol tipus d´anàlisis. 
 
No es va fer cap campanya de mostreig perquè la planta pilot de Les Franqueses on estan els 
aiguamolls que es vol simular està pràcticament fora de funcionament. 

55..22..44..33  RReeggrreessssiióó  lliinneeaall  mmúúllttiippllee    

L´única opció per tal d´obtenir els valors necessaris per a les constants cinètiques era fer un 
anàlisis estadístic de les dades de camp tenint en compte les seves limitacions. La idea era 
definir les taxes de cada una de les reaccions cinètiques, excepte la nitrificació, com a 
variables aleatòries i generar una mostra per a cadascuna d´elles mitjançant les dades de les 
tres darreres campanyes de Chico (2001) i una aproximació de la seva definició. I amb tot 
això, obtenir els valors de les constants cinètiques de primer ordre fent una regressió lineal 
múltiple basada en l´Equació 5.23 afegint-hi la hidròlisi. 
 

HidrolCHSONOOc RRRRRR −+++= −− 42
432

                                                    (5.24) 

 
Els coeficients de la regressió lineal múltiple seran les constants cinètiques de primer ordre de 
cada un dels termes a la dreta de l´igual. 
 
Per als càlculs de les regressions es va utilitzar el programa SPSS v13.0 per a windows. 

5.2.4.3.1 Aproximació de les lleis cinètiques  

En primer lloc hem d´aproximar la derivada temporal de la concentració de la matèria 
orgànica, Rc, que és igual a la suma dels 5 termes cinètics. Així doncs, tenim: 
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21222                                                 (5.25) 

 
on els subíndexs fan referència al punt espaial i els superíndexs al instant de temps. El temps 

1+jt és l´instant en què l´aigua arriba al punt xi+1, i el temps jt és l´instant en que l´aigua està 
en el punt xi. 
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Mentre que per a la resta de termes de l´Equació 5.24 només cal fer una discretització espaial 
de les concentracions de les espècies implicades, tal que aproximem la concentració entre dos 
punts com la mitja de les concentracions en cada un d´ells: 
 

                                                    [ ] [ ] [ ]
2

1
j
i

j
i EspEsp

Esp
+

≈ +                                              (5.26) 

 
on els subíndexs fan referència al punt espaial i els superíndexs al instant de temps. 
 
Un cas especial és l´aproximació de la concentració de la matèria en suspensió, MES, ja que 
no es tenen dades de concentracions enlloc. Així que es suposa que la concentració a l´afluent 
és igual a 1,5 vegades la concentració de matèria orgànica dissolta (valors semblants als de 
que es donaven en les campanyes de Chico (2001)) i que al llarg de l´aiguamoll disminueix 
seguint una corba exponencial, d´acord amb l´Equació 5.22.  S´utilitza la següent expressió 
per a calcular la concentració de MES en els diferents punts: 
 

[ ] [ ] 4
τ

tk

afluent eMESMES
⋅

−

⋅=                                       (5.27) 
 
on k és un paràmetre al que donem valors de 1,5 fins a 2,5; t és el temps que tarda en arribar 
des de l´entrada al punt on es vol calcular la concentració de MES; i τ és el temps de 
permanència nominal de l´aiguamoll. El factor 4 que apareix dividint el temps de 
permanència és degut a què al separar els piezòmetre l´aiguamoll en 4 trams, el valor que 
correspon a l´exponent a cadascun dels tres piezòmetres i a la sortida resulta així un múltiple 
sencer de k. 
 
Així doncs, els punts de la discretització espaial són l´entrada, els tres piezòmetres i la sortida, 
i els instants en què l´aigua arriba a cadascun d´ells s´aproximen a partir del temps de 
permanència nominal calculat tenint en compte el cabal afluent en cada campanya.  
 
Una vegada aproximades les concentracions de les diferents espècies i la derivada temporal, 
agafant les constants de mitja-saturació i d´inhibició de Rousseau (2005) tenim el model per a 
la regressió lineal múltiple considerant les constants cinètiques de primer ordre com els 
coeficients de combinació lineal. Si anomeno rc a l´aproximació de la derivada temporal i ri a 
l´aproximació de cadascuna de les lleis cinètiques, excloent el factor de la constant de primer 
ordre, puc escriure l´equació del model de regressió com: 
 
                                         HidrolCHSONOOc rerdrcrbrar ⋅−⋅+⋅+⋅+⋅= −− 42

432
                      (5.28) 

 
on les constants a,b,c,d i e representen les constants de primer ordre a calibrar amb la 
regressió. 
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5.2.4.3.2 Resultats de la regressió  

La mostra generada a partir de les dades de les campanyes de Chico (2001) són per a tots els 
aiguamolls, no només per als C1 i C2, de manera que el tamany de la mostra per a cada 
variable aleatòria és de 96 dades. 
 
A l´hora d´escollir les constants de mitja-saturació i d´inhibició de Rousseau (2005) tenim 
diferents alternatives: 
-  Les constants de la sulfatoreducció i metanogènesi són diferents segons s´adoptin 
bacteris acetotròfics o hidrogenotròfics per a dur a terme aquestes dues reaccions. 
-  Es pot posar el mateix valor per a la constant de mitja-saturació i les d´inhibició per 
oxigen, o bé posar a les d´inhibició un valor deu vegades menor, o bé mantenir el valor de la 
constant de mitja saturació per a la d´inhibició per oxigen a la desnitrificació i dividir per deu 
aquest valor per a la inhibició de la sulfatoreducció i la metanogènesi. Els valors de les 
constants d´inhibició per nitrat i sulfat es mantenen iguals als de les seves constants de mitja-
saturació. 
 
A continuació s´expliquen les modificacions que s´anaven fent en el model de regressió en 
versions successives respecte a l´anterior, millorant sempre el coeficient R2: 
- En una primera versió, es va fer la regressió segons l´equació 5.27 i agafant un valor 
fixe de la concentració d´oxigen per a la respiració aeròbica i un altre valor fixe per a la resta 
de reaccions anaeròbiques. 
- Després es va adoptar com a concentració d´oxigen el valor dels perfils de les 
campanyes de Chico (2001) a 5 cm de profunditat per a la respiració aeròbica i el valor a 20 
cm de profunditat per a les reaccions anaeròbiques. 
- Com que les variables aleatòries que representaven les tres reaccions anaeròbiques 
estaven fortament correlacionades, es va provar de fer combinacions lineals d´aquestes i 
llavors fer la regressió amb la taxa total, la respiració aeròbica, la hidròlisi i taxa anaeròbica 
combinada. Per a trobar aquesta taxa anaeròbica combinada el que es feia era escollir un de 
les tres reaccions anaeròbiques com a principal, buscar la millor combinació lineal de les 
taxes de les altres dues reaccions per a explicar la taxa de la reacció principal i provar la 
regressió amb diferents taxes anaeròbiques combinades calculades com un a% de la taxa de la 
reacció principal més un (100-a)% de la taxa combinada de les altres dues. Per exemple, 
considerant la metanogènesi com a principal i posant un 60% de la taxa de metanogènesi 
calculada originalment en l´aproximació i un 40% de la taxa fruit de la millor combinació 
lineal de la sulfatoreducció i desnitrificació, s´obtenia un valor de R2 de 0,514. Però a més 
també es presentava el problema de què fent aquest tipus de regressions, encara que la reacció 
principal fos la sulfatoreducció o la desnitrificació, quan es calculava el percentatge de 
matèria orgànica dissolta eliminada per cada una de les 4 reaccions resultava que la 
metanogènesi degradava devers un 80%, la qual cosa no succeeix en la realitat. 
- Encara que no funcionés el model amb les constants cinètiques de primer ordre del 
Model de fangs activats (IWA Activated Sludge Models) es va decidir que les constants 
cinètiques de primer ordre mantinguessin la mateixa proporció que les d´aquell model. Així 
doncs, es podien escriure les 4 constants cinètiques com a funcions lineals d´un únic 
paràmetre que seria la constant de la respiració aeròbica (la constant de la desnitrificació té el 
mateix valor, la de la sulfatoreducció és un 40% i la de la metanogènesi és un 30%). 
D´aquesta manera s´ha comprovat que els percentatges de degradació de cadascuna de les 
reaccions és més realista. 
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- Finalment, es va decidir que la regressió només tindria un únic paràmetre i que 
s´anirien donant valors a la constant cinètica de primer ordre de la hidròlisi en les diferents 
proves que es fessin buscant el millor ajust. 
 
Utilitzant aquesta darrera versió de la regressió lineal múltiple s´obtenen diferents resultats de 
regressió al canviar algun dels factors que poden variar segons la hipòtesis que es faci: valors 
de la constant k utilitzada per aproximar la concentració de MES, bacteris acetotròfics o 
hydrogenotròfics, constant d´inhibició per oxigen igual a la de mitja-saturació o deu vegades 
menor (per a les tres reaccions anaeròbiques o només per a la sulfatoreducció i la 
metanogènesi) o bé el valor de la constant cinètica de primer ordre escollit per a la hidròlisi. 
 
Es va comprovar que els valors de les constants dels bacteris hidrogenotròfics donaven 
problemes a l´hora d´executar el programa, i que els coeficients R2 de les regressions eren 
millors per a valors de la k de la MES igual 1,5 que no pas majors. Així que a la Taula 5.6 es 
mostren els valors de la constant cinètica de primer ordre per a la respiració aeròbica i el 
coeficient R2 per a algunes de les possibles combinacions. 
 
Taula 5.6. Valors de la constant cinètica de 1r ordre per a la respiració aeròbica i del coeficient R2 per 

a algunes de les possibles regressions lineals múltiples. 

Constant d´inhibició per O2 
igual a la de mitja-saturació 

Constant d´inhibició per O2 10 
vegades menor que la de mitja-

saturació 
Constant cinètica de 
primer ordre per a la 

hidròlisi Constant cinètica de 1r 
ordre resp. aeròb. (s-1) R2 Constant cinètica de 1r 

ordre resp. aeròb. (s-1) R2 

8e-6 -6,2e-6 0,651 -7,5e-6 0,686
9e-6 -6,8e-6 0,653 -8,2e-6 0,687
10e-6 -7,3e-6 0,655 -8,8e-6 0,688
11e-6 -7,8e-6 0,656 -9,5e-6 0,688

 
Dels diferents valors obtinguts per a les constants cinètiques, s´escollirà el que millors 
resultats doni en l´efluent del model, ja que els coeficients R2 són molt semblants i les dades 
d´origen tenen el problema abans comentat. 
 
Totes aquestes regressions lineals múltiples es van fer amb el programa SPSS v13.0, utilitzant 
els diferents mètodes i opcions que presenta. També es va provar de fer una regressió no 
lineal múltiple introduint totes les constants desconegudes com a incògnites, però el SPSS no 
va poder convergir. 

55..22..55  CCaalliibbrraattggee  ddeell  mmooddeell  ddee  ttrraannssppoorrtt  rreeaaccttiiuu  ppeerr  aa  ll´́aaiigguuaammoollll  CC22    
Es seleccionaran les condicions inicials, condicions de contorn i constants cinètiques que 
millor ajustin els resultats del model de transport reactiu a les dades de camp de 
concentracions afluents i efluents de contaminants. 
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55..22..55..11  DDaaddeess  ddee  ccaammpp  uuttiilliittzzaaddeess  ppeerr  aall  ccaalliibbrraattggee    

Per al calibratge es combinen les dades de camp de la tercera campanya de Chico (2001) i de 
Data definitiu.xls. Així doncs, s´agafen valors de les concentracions d´afluent d´un i de les 
d´efluent de l´altre per tal de què es corresponguin temporalment si es té en compte el temps 
de permanència de l´aigua a dins l´aiguamoll. 
 
A la Taula 5.7 es mostren els valors de les principals concentracions utilitzades per al 
calibratge del model a l´aiguamoll C2 i la seva validació a l´aiguamoll C1, que es farà 
posteriorment. 
 

Taula 5.7. Valors de les concentracions principals afluents i efluents utilitzats per al calibratge i 
validació del model de transport reactiu. 

Aiguamoll Data Flux 
m3/dia 

ADQO 
mgO2/l

ADBO
mgO2/l

ANH4+ 
mgN/l 

EDQO 
mgO2/l

EDBO 
mgO2/l 

ENH4+ 
mgN/l Font 

C1 31/07/01 16 234 72 43.8 65 52 35.2 Data def.
C1 07/08/01 16 327 101 47.2 52 43 36.1 Data def.

C1 9 i 
10/08/01 14,5 128* - 44,0 46* - 38.3 Chico 

C1 16/08/01 16 278 120 58.6 80 64 37.8 Data def.
C2 31/07/01 16 234 72 43.8 66 44 34.2 Data def.
C2 07/08/01 16 327 101 47.2 49 38 35.5 Data def.

C2 9 i 
10/08/01 14,5 128* - 44,0 43* - 38.9 Chico 

C2 16/08/01 16 278 120 58.6 77 61 38.3 Data def.
 
(*= Chico (2001) només analitza la DQO dissolta, pel que elimina la part que aporta la MES a 
la DQOtotal; si es considera més o menys la proporció de què la MES aporta un 60% de la 
DQOtotal, llavors el valor corresponent de l´afluent seria de 330 mgO2/l). 
 
Per al calibratge del model amb l´aiguamoll C2 s´utilitzaran com a input els valors de 
concentracions d´afluent de Chico del 9-10/08/2001 i s´intentarà que s´ajusti als valors 
d´efluent de Data definitiu.xls del 16/08/2001. 

55..22..55..22  CCoonnddiicciioonnss  iinniicciiaallss  ii  ddee  ccoonnttoorrnn    

Per a determinar les concentracions inicials que necessita el model, s´han d´interpretar les 
dades de la Taula 5.7. 
 
Pel que fa a l´afluent, s´ha de tenir en compte que la DQO afluent per a Data definitiu.xls és la 
demanda química d´oxigen deguda a la matèria orgànica dissolta i a la matèria orgànica en 
suspensió, mentre que la de Chico només fa referència a la DQO de la matèria orgànica 
dissolta. A partir de les dades de Data definitiu.xls s´ha estimat la concentració de MES (en 
termes de DQO) de l´afluent com un 60% de la DQO total afluent, considerant-se l´altre 40% 
com a matèria orgànica dissolta. Així doncs, aquest 40% de la DQO total afluent 
correspondria a la DBOL dissolta afluent que és la concentració de matèria orgànica dissolta 
que utilitzarà el model de transport reactiu. La relació entre la DBOL i la DBO o DBO5 es pot 
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estimar a partir de models exponencials com que la DBO és més o menys un 80% de la 
DBOL. 
 
Pel que fa a l´efluent, en totes les dades de camp la DQO només és deguda a la matèria 
dissolta perquè es pot considerar que tota la MES queda retinguda en l´aiguamoll. És per això 
que a l´hora de comparar aquest valor amb els resultats del model es compararà amb la suma 
de les concentracions a l´efluent de matèria orgànica dissolta i MES, ja que en el model la 
concentració de MES resulta baixa però no menyspreable. 
Per a la concentració inicial de sulfats es van utilitzar les dades de les campanyes de Chico 
(2001) perquè són les úniques disponibles. També s´utilitzaren per al pH, que determina les 
concentracions de H+ i OH-. 
 
Per a la resta d´espècies químiques presents a l´aigua afluent es va determinar la seva 
concentració inicial considerant l´alcalinitat (capacitat tampó) de l´aigua. A les espècies 
químiques derivades de les reaccions bioquímiques i que no estan presents a l´aigua afluent 
se´ls va donar una concentració mínima, però suficientment gran com per evitar problemes 
numèrics en l´execució del codi. 
 
Per a les concentracions inicials dels nodes de l´aiguamoll es va suposar que encara no hi 
havia hagut reaccions i es van adoptar concentracions mínimes per a totes les espècies menys 
les relacionades amb el pH. 
 
Pel que fa a les condicions de contorn, es va menysprear tant l´assimilació de nutrients per les 
plantes com la seva aportació d´oxigen a través de les arrels, ja que resultava complicat de 
especificar en el model i no es tenen dades que verifiquin la importància d´aquests processos. 

55..22..55..33  CCoonnssttaannttss  cciinnèèttiiqquueess    

Dels possibles valors de les constants cinètiques que es mostren en la Taula 5.6, es va veure 
que les que millor ajusten els resultats del model a les dades de camp de les concentracions 
d´afluent són les obtingudes suposant una constant d´hidròlisi de 8e-6 i que la constant 
d´inhibició per oxigen és 10 vegades menor que la constant de mitja-saturació de l´oxigen.  

 
Taula 5.8. Valors de les constants de les lleis cinètiques del model de transport reactiu. 
Constants cinètiques 

 de 1r ordre 
(s-1) 

Constants 
de mitja saturació 

(mol/kg) 

Constants 
d´inhibició  
(mol/kg) 

2Oκ  -7.5e-6 2OK  6.25e-6 in
OK

2
 6.25e-7 

3NOκ  -7.5e-6 3NOK  3.5714e-5 in
NOK

3
 3.5714e-5 

−2
4SO

κ  -3.01e-6 −2
4SO

K  5.9375e-4 in
SO

K −2
4

 5.9375e-4 

4CHκ  -2.22e-6     
 

Les diferències dels resultats obtinguts amb unes o altres constants no eren molt diferents, es 
va escollir bàsicament perquè s’ajustessin el millor possible els valors de les concentracions 
de matèria orgànica dissolta i MES a l´efluent. 
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55..22..55..44  RReessuullttaattss  ddeell  mmooddeell  ddee  ttrraannssppoorrtt  rreeaaccttiiuu    

Els arxius de resultats de la versió del RCB utilitzada són numèrics, per la qual cosa es va 
decidir utilitzar un petit programa en codi MATLAB per a processar aquestes dades i 
representar-les gràficament. 
 
Les figures que es mostren a continuació representen les distribucions de les reaccions 
bioquímiques i de les concentracions de les principals espècies aquoses i gasoses obtingudes 
al resoldre el model de transport reactiu per al aiguamoll C2 amb un cabal d´entrada de 2,025 
m3/d, un nivell mig de 0,51m, les constants cinètiques de la Taula 5.8 i les següents 
concentracions afluents: 
-  192 mg O2/l de MES. 
-  128 mg O2/l de matèria orgànica dissolta. 
-  45 mg NH4+-N de amoni. 
-  73 mg SO4

2- de sulfats. 
-  un pH de 7,8. 
 
En la zona no saturada del aiguamoll és on es troben les menors concentracions de les 
diferents espècies químiques afluents, no perquè hi hagi hagut reaccions d´eliminació sinó 
perquè no hi arriben al no haver-hi pràcticament flux. 
 
A la Figura 5.11 es pot veure que el pH es manté al voltant del 6,7 en tot l´aiguamoll a 
excepció de la zona no saturada on disminueix molt. 
 
Pel que fa a la matèria orgànica dissolta, es veu a la Figura 5.12 que disminueix a mesura que 
avança per l´aiguamoll. També disminueix al llarg de l´aiguamoll la MES (Figura 5.21) 
encara que més bruscament que la matèria dissolta, presentant els seus gradients més 
importants en les zones de major hidròlisi (Figura 5.27). 
 
Una espècie aquosa molt important en el funcionament de tot el sistema químic és l´oxigen 
dissolt i a la Figura 5.16 es pot comprovar que les majors concentracions d´oxigen es troben 
en la zona no saturada on hi ha oxigen gas disponible de l’atmosfera, i que al entrar a la zona 
saturada la concentració d´O2 disminueix molt ràpidament al augmentar la profunditat uns 
pocs centímetres. 
 
L´amoni disminueix molt poc al llarg de l´aiguamoll en la zona saturada, la qual cosa es pot 
relacionar amb el fet de què hi ha molt poca nitrificació al no haver-hi pràcticament oxigen 
dissolt. Aquest fet és confirmat per les baixes concentracions de nitrats, que són el principal 
producte de la nitrificació. Passa el contrari a la zona no saturada, on la disponibilitat d´oxigen 
catalitza la reacció de nitrificació i per tant la producció de nitrat. Tot això es pot veure 
clarament a les Figures 5.13, 5.14, 5.16 i 5.25. 
 
La respiració aeròbica necessita la presència d´oxigen, pel que es concentra en els primers 
centímetres de la zona saturada (Figura 5.21). 
 
La desnitrificació (Figura 5.22) té lloc en les zones on hi ha disponible nitrat i no gaire 
oxigen, ja que el primer és un catalitzador i el segon un inhibidor de la reacció. Així doncs, on 
hi hagi desnitrificació hi trobarem N2(aq) ja que és un dels seus productes, això es pot 
comprovar a la Figura 5.15. 
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Figura 5.11. Representació del valor de pH a l´aiguamoll C2. 

 

 

 
Figura 5.12. Concentració de matèria orgànica dissolta en mgO2/l. 
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Figura 5.13. Concentració d´amoni en mg NH4+-N/l. 

 

 

 
Figura 5.14. Concentració de nitrat en mg/l. 
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Figura 5.15. Concentració de nitrogen gas dissolt en mg/l. 

 

 

 
Figura 5.16. Concentració d´oxigen en mg/l. 
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Figura 5.17. Concentració de sulfat en mg/l. 

 

 

 
Figura 5.18. Concentració d´àcid sulfhídric en mg/l. 
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Figura 5.19. Concentració de metà en mg/l. 

 

 

 
Figura 5.20. Concentració de MES en mgO2/l. 
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Figura 5.21. Distribució de la respiració aeròbica (mol min dissolt/kg). 

 

 

 
Figura 5.22. Distribució de la desnitrificació (mol min dissolt/kg). 
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Figura 5.23. Distribució de la sulfatoreducció (mol min dissolt/kg). 

 

 

 
Figura 5.24. Distribució de la metanogènesi (mol min dissolt/kg). 
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Figura 5.25. Distribució de la nitrificació (mol min dissolt/kg). 

 

 

 
Figura 5.26. Distribució de la hidròlisi (mol min dissolt/kg). 
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La sulfatoreducció (Figura 5.23) és concentra en el primer terç d´aiguamoll, zona on es 
produeix la major eliminació de sulfats (Figura 5.17). La metanogènesi s’estén per el fons de 
l´aiguamoll pràcticament en els dos primers terços d´aiguamoll (Figura 5.24) i el metà té 
pràcticament la mateixa distribució (Figura 5.19). 
 
A les Figures 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 i 5.26 es pot veure com les dimensions utilitzades 
són mols de mineral dissolt/kg dissolució, llavors a partir de les diferents reaccions de 
dissolució de cadascun dels diferents minerals utilitzats es pot saber el nombre de mols de 
CH2O dissolta que es requereixen en la reacció d´un mol de mineral. Per exemple, a partir de 
l´equació 5.4 es veu que cada mol de mineral desnitrificació dissolt suposa un consum de 5 
mols de matèria orgànica dissolta. 
 
La simulació té una durada de 1200000 segons, és a dir, 333 hores que serien unes 2,5 
vegades el temps de permanència de l´aiguamoll, i per tant es pot suposar que s´ha arribat a 
l´estat estacionari. 
 
Si s´analitzen les concentracions de l´efluent que s´obtenen al llarg de tota la simulació, es 
poden elaborar unes corbes de sortida com les de la Figura 5.27. 
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Figura 5.27. Corbes de sortida de les principals concentracions. 

 
La forma de les corbes de la Figura 5.27 és deguda a que el model funciona com una injecció 
continua d´aigua afluent dins un aiguamoll que inicialment té unes concentracions molt baixes 
de tots els contaminants. 
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A partir de la Figura 5.27 es pot veure que les concentracions de l´efluent són les de la Taula 
5.9. 
 

Taula 5.9. Valors de les concentracions principals efluents i afluents simulades amb el model de 
transport reactiu (MES en termes de DQO). 

Afluent Efluent 

CH2O 
mgO2/l 

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l 
CH2O 
mgO2/l

NH4+ 
mg N/l

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l 

128 45 1,2 73 192 62,7 36,9 ≈0 2,4 10,5 
 
S´han de sumar la CH2O i la MES per tal d´obtenir la DQO total i  poder comparar-la amb la 
de les dades de Data definitiu.xls. Així doncs, es pot veure que el valor de DQO total simulat 
és de 73 mgO2/l i el valor de la experimental és de 77 mgO2/l. Pel que fa a l´amoni, la 
concentració efluent simulada és de 36,9 mg NH4+-N/l i la experimental és de 38,3 mg NH4

+-
N/l. Les úniques dades disponibles per als sulfats són les de la campanya de Chico i que hem 
utilitzat com a afluent, així que no es té una base per poder veure si el calibratge dóna 
resultats correctes per a aquesta espècie química. 
 
Al haver tractat les reaccions bioquímiques com a minerals i les seves lleis cinètiques com a 
taxes cinètiques de precipitació/dissolució, el codi RCB proporciona indirectament la 
quantitat de matèria orgànica que ha consumit cadascuna de les reaccions. Això es pot 
calcular a partir dels mols que han precipitat de cada mineral, dada que s´obté com a resultat 
de l´execució del model, i els coeficients estequiomètrics de les reaccions que representen 
aquests minerals. Els percentatges obtinguts es poden veure a la Taula 5.10. 
 

Taula 5.10. Percentatges d´eliminació de matèria orgànica per a cada una de les 
reaccions bioquímiques. 

Percentatge 

Respiració aeròbica Desnitrificació Sulfatoreducció Metanogènesi 

19.09% 12.79% 20.29% 47.83% 
 
Serà interessant veure com varien aquests percentatges quan es modifiquin alguns dels 
paràmetres del model. 
 
Un últim resultat que resulta molt important en el funcionament de tot el sistema químic és el 
perfil d´oxigen en profunditat. Chico (2001) realitzà perfils d´oxigen en profunditat a cada 
piezòmetre en les seves campanyes. Va utilitzar un oxímetre portàtil, proveït d´una sonda amb 
una membrana d´alta permeabilitat i les mesures obtingudes en la seva tercera campanya es 
poden veure a la Figura 5.28. 
Chico estableix que les mesures realitzades d´oxigen dissolt tenen un caràcter exclusivament 
qualitatiu i no quantitatiu. Això és degut a que les concentracions d´oxigen presents en l´aigua 
que circula pels aiguamolls és molt baixa i que l´oxímetre utilitzat no les pot mesurar amb 
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precisió, de fet un estudi de propagació d´errors de les mesures realitzades mostra un error de 
15,0± mg O2/l que és superior a moltes de les concentracions obtingudes durant el mostreig. 

 
Observant les dades de les quatre campanyes que va dur a terme conclou que els perfils 
d´oxigen tenen tres zones: una d´uns 5 centímetres amb les majors concentracions d´oxigen 
dissolt, la segona que és de transició i té uns 10 cm i la tercera que arriba fins al fons de 
l´aiguamoll i no presenta oxigen. L´oxigen que arriba a la primera zona per difusió des de 
l’atmosfera és ràpidament consumit per la respiració aeròbica i la nitrificació. A més, una 
altra tendència que Chico observa dels seus perfils és que normalment el tercer piezòmetre 
presenta majors concentracions d´oxigen dissolt que la resta, i això és degut a que l´aigua 
afluent no té pràcticament oxigen pel que a mesura que avança per l´aiguamoll augmenta un 
poc la seva concentració d´oxigen, a la vegada que disminueix la concentració de la matèria 
orgànica.  
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Figura 5.28. Perfils d´oxigen extret de la tercera campanya de Chico (2001). 

 
A la Figura 5.29 es representen els perfils d´oxigen en profunditat a cadascun dels tres 
piezòmetres de l´aiguamoll simulats amb el model de transport reactiu.  
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Figura 5.29. Perfils d´oxigen en profunditat en els tres piezòmetres. 

 
Aquests perfils mostren un descens brusc en la concentració d´oxigen en els primers 
centímetres de la zona saturada, la qual cosa concorda amb l´observat per Chico (2001) i és 
degut a què l´oxigen que es difon de l’atmosfera és ràpidament consumit. Es pot veure com el 
tercer piezòmetre té concentracions més elevades que el segon, i aquest que el primer, cosa 
que també succeïa a les campanyes de Chico (2001). Finalment pel que fa als valors, són 
lleugerament diferents en la zona més superficial i en la més profunda de l´aiguamoll a causa 
de què Chico no pren mesures d´oxigen dissolt en la zona no saturada i que té un error 
inherent amb l´oxímetre de 15,0± mg O2/l que li provoca una mesura de fons d´oxigen dissolt. 
En general, els perfils d´oxigen pareix que simulen bastant bé el que passa a la realitat. 

55..22..66  VVaalliiddaacciióó  ddeell  mmooddeell  ddee  ttrraannssppoorrtt  rreeaaccttiiuu  aa  ll´́aaiigguuaammoollll  CC11    
Abans s´ha calibrat el model de transport reactiu tal que els resultats de la simulació 
s´ajustessin als experimentals, determinant quines eren les millors constants cinètiques i les 
millors condicions inicials. Un cop fixats tots els paràmetres del model es pretén validar el seu 
funcionament simulant l´aiguamoll C1 i verificant que les concentracions de l´efluent 
obtingudes coincideixen amb les de Chico (2001) i Data definitiu.xls. 
 
Per a aquesta simulació s´adopten com a concentracions d´afluent les de Data definitiu.xls del 
31/07/2001 i es compararan els resultats obtinguts amb els valors de l´efluent de Data 
definitiu.xls del 07/08/2001 i els de Chico del 9-10/08/2001. 
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Les figures que es mostren a continuació representen les distribucions de les reaccions 
bioquímiques i de les concentracions de les principals espècies aquoses i gasoses obtingudes 
al resoldre el model de transport reactiu per al aiguamoll C1 amb un cabal d´entrada de 2,025 
m3/d, un nivell mig de 0,483m, les constants cinètiques de la Taula 5.8 i les següents 
concentracions afluents: 
-  135 mg O2/l de MES. 
-  90 mg O2/l de matèria orgànica dissolta. 
-  45 mg NH4+-N de amoni. 
-  73 mg SO4

2- de sulfats. 
-  un pH de 7,8. 
 
La diferència de tipus de sòl entre els aiguamolls C1 i C2 afecten lleugerament al 
funcionament hidràulic provocant petites variacions en els nivells d´aigua o temps de 
permanència, que són imperceptibles en els gràfics però que influeixen en les distribucions de 
concentracions. Encara que els valors de les concentracions i de la intensitat de cada reacció 
siguin diferents en els dos aiguamolls perquè tenen valors d´afluent diferents a més de petites 
diferències hidràuliques,es pot comprovar que les gràfiques de les distribucions de 
concentracions o reaccions són pràcticament idèntiques, la qual cosa significa que els dos 
aiguamolls treballen de manera anàloga. 
 
 

 

 
Figura 5.30. Distribució del pH en la simulació del aiguamoll C1. 
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Figura 5.31. Concentració de la matèria orgànica dissolta 

en l´aiguamoll (mg/l). 
 

 

 
Figura 5.32. Concentració de l´amoni (mg NH4

+-N/l) a l´aiguamoll C1. 
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Figura 5.33. Concentració del nitrat (mg/l) a l´aiguamoll C1. 

 

 

 
Figura 5.34. Concentració del nitrogen gas dissolt (mg/l) a l´aiguamoll 

C1. 
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Figura 5.35. Concentració de l´oxigen dissolt en mg/l a l´aiguamoll C1. 

 

 

 
Figura 5.36. Concentració del sulfat en mg/l a l´aiguamoll C1. 
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Figura 5.37. Concentració de l´àcid sulfhídric en mg/l a l´aiguamoll C1. 

 

 

 
Figura 5.38. Concentració del metà en mg/l a l´aiguamoll C1. 
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Figura 5.39. Concentració de MES en mg/l a l´aiguamoll C1. 

 

 

 
Figura 5.40. Distribució de la respiració aeròbica en mol min dissolt/kg  

a l´aiguamoll C1. 
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Figura 5.41. Distribució de la desnitrificació en mol min dissolt/kg a 

l´aiguamoll C1. 
 

 

 
Figura 5.42. Distribució de la sulfatoreducció en mol min dissolt/kg a 

l´aiguamoll C1. 
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Figura 5.43. Distribució de la metanogènesi en mol min dissolt/kg a 

l´aiguamoll C1. 
 

 

 
Figura 5.44. Distribució de la nitrificació en mol min dissolt/kg 

a l´aiguamoll C1. 
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Figura 5.45. Distribució de la hidròlisi en mol min dissolt/kg a 

l´aiguamoll C1. 
 

A la Taula 5.11 es poden veure els valors de les concentracions efluents, si es comparen amb 
els valors de la Taula 5.7 es pot comprovar que són molt semblants i per tant es considera 
validat el model de transport reactiu. 

 
Taula 5.11. Valors de les concentracions principals efluents i afluents simulades amb el model de 

transport reactiu per a la seva validació (MES en termes de DQO). 

Afluent Efluent 

CH2O 
mgO2/l 

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l 
CH2O 
mgO2/l

NH4+ 
mg N/l

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l 

90 45 1,2 73 135 40,1 36,5 ≈0 8,6 7,4 
 
 
Un fet que pot sorprendre veient les distribucions d´algunes concentracions com les de la 
matèria orgànica dissolta (Figura 5.31), la MES (Figura 5.39) o el sulfat (Figura 5.36), és que 
els valors representats a l´entrada són menors o majors que els teòricament afluents i això és 
degut a què en la primera columna de nodes ja tenen lloc les reaccions de hidròlisi, que fa que 
la MES tingui un valor menor al afluent i que la matèria orgànica dissolta el tingui superior, i 
de sulfatoreducció, que elimina sulfats. 
 
Pel que fa als perfils d´oxigen dels diferents piezòmetres es pot veure en la Figura 5.46 que 
són pràcticament idèntics als de l´aiguamoll C2 (Figura 5.29). 
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Figura 5.46. Perfils d´oxigen en els tres piezòmetres de l´aiguamoll C1. 

 
Si es calculen els percentatges d´eliminació de matèria orgànica per a cadascuna de les 
reaccions bioquímiques que la degraden, es veu a la Taula 5.12 que disminueix la 
metanogènesi i augmenten la desnitrificació i la sulfatoreducció respecte als valors de la 
simulació de l´aiguamoll C2 de la Taula 5.10. Això és degut a què s´ha disminuït la 
conentració de matèria orgànica dissolta, que actua com a catalitzador en totes les reaccions, 
però s´han mantingut les concentracions dels diferents acceptors d´electrons, que poden actuar 
com a catalitzador o inhibidor segons quina sigui la reacció menys en el cas de la 
metanogènesi on tots actuen com a inhibidors. Així doncs, per a la metanogènesi s´ha 
disminuït la concentració del seu únic catalitzador i s´han augmentat les concentracions dels 
inhibidors, la qual cosa provoca els resultats obtinguts. 
 

Taula 5.12. Percentatges d´eliminació de matèria orgànica per a cada una de les 
reaccions bioquímiques. 

Percentatge 

Respiració aeròbica Desnitrificació Sulfatoreducció Metanogènesi 

21.66% 11.58% 18.08% 48.68% 
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55..33  AANNÀÀLLIISSII  DDEELL  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTT  DDEE  LL´́AAIIGGUUAAMMOOLLLL  AALL  MMOODDIIFFIICCAARR  EELLSS  IINNPPUUTTSS  
DDEELL  MMOODDEELL..    

A continuació s´analitzarà com afecta a l´aiguamoll el canvi de valor d´alguns dels paràmetres 
que serveixen d´input al model de transport reactiu. Així doncs, els canvis en el model seran 
de tipus de sòl, de cabal afluent, de nivell d´aigua a l´interior i de càrrega orgànica afluent. 
 
Per a fer aquest anàlisi comparatiu s´ha escollit com a model base o estàndard el de 
l´aiguamoll C2 amb les mateixes característiques que el de calibratge, però augmentat la 
concentració afluent de matèria orgànica dissolta a 150 mg O2/l que és el valor que s´obté de 
fer la mitja aritmètica del terç de mostres que presenten els valors de càrrega orgànica afluent 
més elevats a Data definitiu.xls. 
 
Les distribucions de concentracions d´espècies aquoses i de reaccions són idèntiques a les del 
model de calibratge canviant lleugerament els valors de les escales. És per això que es creu 
que no és necessari introduir-les en aquest document. El que varia, també lleugerament, són 
els percentatges de cadascuna de les reaccions, Taula 5.13, i els valors de les concentracions 
efluents, Taula 5.14. 
 

Taula 5.13 Percentatges d´eliminació de matèria orgànica per a cada una de les 
reaccions bioquímiques. 

Percentatge 

Respiració aeròbica Desnitrificació Sulfatoreducció Metanogènesi 

19.00% 10.74% 17.94% 52.32% 
 
 

Taula 5.14 Valors de les concentracions principals efluents i afluents simulades amb el model de 
transport reactiu (MES en termes de DQO). 

Afluent Efluent 

CH2O 
mgO2/l 

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l 
CH2O 
mgO2/l

NH4+ 
mg N/l

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l 

150 45 1,2 73 225 76,9 37,1 ≈0 1,15 12,5 
 
Així doncs, augmenta la metanogènesi i diminueixen la sulfatoreducció i la desnitrificació. 
També augmenten les concentracions efluents de matèria orgànica dissolta i MES, ja que les 
constants cinètiques i el temps de permanència es mantenen però s´augmenta la concentració 
afluent. 
 
Es compararan els resultats obtinguts mitjançant la representació gràfica del valor de les 
concentracions de les principals espècies aquoses en una secció paral.lela a la solera de 
l´aiguamoll i a uns 25 cm per sobre del fons, es tracta d´una secció perpendicular a la 
utilitzada en el model. 
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55..33..11  IInnfflluuèènncciiaa  ddeell  ttiippuuss  ddee  ssòòll    
Aquí s´intenta veure com afecta al funcionament de l´aiguamoll el fet de què el sòl sigui tipus 
2 o tipus 1, és a dir, com afecta el canvi de granulometria i el lleuger canvi de porositat. És per 
això que es solucionen el model estàndard de l´aiguamoll C2 i el model de l´aiguamoll C1 
usat per a la validació però amb les mateixes condicions químiques inicials que l’estàndard 
del C2. 
 
A les Figures 5.47 a 5.50 es poden veure els resultats referents a les concentracions de les 
principals espècies químiques en una secció 25 cm per sobre de la solera i paral.lela al fons. 
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Figura 5.47. Concentració de matèria orgànica dissolta al llarg dels aiguamolls C1 i C2. 
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Figura 5.48. Concentració d´amoni al llarg dels aiguamolls C1 i C2. 
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Figura 5.49. Concentració de sulfat al llarg dels aiguamolls C1 i C2. 
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Figura 5.50. Concentració de MES al llarg dels aiguamolls C1 i C2. 
 

Les diferències entre els valors de les principals concentracions són molt petites, com mostren 
les Figures 5.47 a 5.50. El que crida més l´atenció és com s´inverteix la tendència de les 
corbes de concentracions dintre del primer terç per a MES i sulfats, i pràcticament a la sortida 
per a la matèria orgànica dissolta. Si s´analitza la distribució de les velocitats de Darcy a 
cadascun dels aiguamolls es pot veure que encara que les velocitats del C1 han de ser majors 
que les del C2 per tal de tenir el mateix temps de permanència al ser menor el nivell mig 
d´aigua a l´interior, la relació entre les velocitats mitges al mateix element és menor a la 
primera meitat de l´aiguamoll que a la segona a causa de la diferència de permeabilitats 
hidràuliques. Així doncs, si es pensés en temps de permanència relatius a la primera i a la 
segona meitat de cada aiguamoll, tenint en compte que la suma d´aquests relatius ha de ser 
igual als dos aiguamolls, resultaria que el temps per a la primera meitat és major en el C1 
mentre que el temps per a la segona meitat seria major en el C2. Com més gran és el temps de 
permanència més temps tenen els microorganismes per assimilar la matèria orgànica, és per 
això que al principi les concentracions al C1 són menors i al final són les del C2 les que són 
menors. 
 
En comparació amb els resultats del C2 estàndard, a la Taula 5.15 es pot veure com ha 
disminuït la metanogènesi per augmentar sobretot la respiració aeròbica sobretot i la 
desnitrificació i sulfatoreducció molt lleugerament. Pel que fa a les concentracions efluents, es 
comprova a la Taula 5.16 que totes augmenten excepte la de l´amoni que disminueix un poc. 
El fet de què el C1 tingui menys calat provoca una reducció de la més anaeròbica ja que 
l´oxigen és difon igualment, és a dir, és com si la diferència de nivell s’eliminés a partir del 
fons de l´aiguamoll. Això explica la disminució del percentatge de metanogènesi i l’augment 
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de la respiració aeròbica. L´augment de la concentració d´oxigen a la profunditat d´estudi 
també provoca un augment de la nitrificació, que consumeix més quantitat d´amoni. Una 
menor quantitat de matèria orgànica és consumida per la sulfatoreducció, la qual cosa suposa 
també una major concentració de sulfats. Aquests resultats posen de manifest que la 
disminució de metanogènesi és més negativa que l´augment de respiració aeròbica, ja que la 
concentració efluent de matèria orgànica dissolta també és major. 
 
 

Taula 5.15. Percentatges d´eliminació de matèria orgànica per a cada una de les 
reaccions bioquímiques a l´aiguamoll C1. 

Percentatge 

Reacció biològica C2 C1 

Respiració aeròbica 19,00% 21.66% 
Desnitrificació 10,74% 11.58% 
Sulfatoreducció 17,94% 18.08% 
Metanogènesi 52,32% 48.68% 

 
Taula 5.16. Valors de les concentracions principals efluents i afluents simulades amb el model de 

transport reactiu de l´aiguamoll C1 i C2 (MES en termes de DQO). 

 Afluent Efluent 

Sòl CH2O 
mgO2/l 

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l
CH2O 
mgO2/l

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l

C2 150 45 1,2 73 225 76,9 37,1 ≈0 1,15 12,5 

C1 150 45 1,2 73 225 82,1 36,3 ≈0 2,28 16,3 

55..33..22  IInnfflluuèènncciiaa  ddeell  ccaabbaall  dd´́eennttrraaddaa    

Per tal de veure quina és la repercusió del canvi de valor del cabal afluent a la planta pilot 
sobre el comportament de l´aiguamoll s´ha executat el programa amb el model estàndard però 
canviant el cabal de 16 m3/d (2,025 m3/d a cada aiguamoll ja que la planta pilot té 8 aiguamoll 
que reben el mateix cabal) a 10 m3/d i a 22 m3/d. 
 
Els resultats de concentracions de contaminants obtinguts en la secció longitudinal d´estudi es 
presenten a les Figures 5.51 a 5.54. 
 
Al mantenir els nivells i les concentracions inicials però canviar el cabal afluent, el que passa 
és que es varia bàsicament el temps de permanència de l´aigua a dins l´aiguamoll i per tant 
exposada a la reaccions d´eliminació de substrats. Així doncs, les gràfiques anteriors mostren 
com totes les concentracions representades es mantenen sempre superiors al estàndard si 
s´augmenta el cabal i inferiors si es disminueix, és a dir, si disminueix o augmenta 
respectivament el temps de contacte entre microorganismes i substrats o contaminants de 
l´aigua. 
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Figura 5.51. Concentració de matèria orgànica dissolta al llarg de l´aiguamoll C2 amb distints cabals 

afluents. 
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 Figura 5.52. Concentració d´amoni al llarg de l´aiguamoll C2 amb distints cabals afluents. 
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 Figura 5.53. Concentració de sulfat al llarg de l´aiguamoll C2 amb distints cabals afluents. 
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 Figura 5.54. Concentració de MES al llarg de l´aiguamoll C2 amb distints cabals afluents. 
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Comparant la Taula 5.13 amb la Taula 5.17 es pot veure com si disminueixo el cabal 
disminueix la sulfatoreducció en favor d´un augment de la respiració aeròbica i la 
desnitrificació; mentre que si augmento el cabal el que passa és que es mantenen la respiració 
aeròbica i la desnitrificació i disminueix la metanogènesi en favor de la sulfatoreducció.  
 

Taula 5.17. Percentatges d´eliminació de matèria orgànica per a cada una de les 
reaccions bioquímiques a l´aiguamoll C2 amb diferents cabals. 

Percentatge 

Reacció biològica Q=10 m3/d Q=22 m3/d 

Respiració aeròbica 19,91% 19,08% 
Desnitrificació 11,72% 10,47% 
Sulfatoreducció 16,03% 20,00% 
Metanogènesi 52,34% 50,45% 

 
En un principi es pensava que els percentatges es mantindrien constants i s´ha vist que no és 
així, encara que les variacions són molt petites. Després s´ha vist que aquesta idea era 
totalment equivocada perquè el valor dels factors d´inhibició de les lleis cinètiques tipus 
Monod no poden ser mai els mateixos per a una mateixa reacció en una i altra simulació, ja 
que per una part les concentracions varien molt d´un cas a l´altre i per l´altra es mantenen les 
mateixes constants d´inhibició. 
 
A la Taula 5.18 es poden veure els valors de les concentracions de l´efluent per un i altre valor 
del cabal, confirmant les idees anteriors del funcionament del aiguamoll. 
 

Taula 5.18. Valors de les concentracions principals efluents i afluents simulades amb el model de 
transport reactiu de l´aiguamoll C2 amb diferents cabals (MES en termes de DQO). 

 Afluent Efluent 

Cabal 
m3/d 

CH2O 
mgO2/l 

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l
CH2O 
mgO2/l

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l

16 150 45 1,2 73 225 76,9 37,1 ≈0 1,15 12,5 

10 150 45 1,2 73 225 34,60 31,99 ≈0 0,75 3,82 

22 150 45 1,2 73 225 107,05 38,97 ≈0 2,01 22,97 

 

55..33..33  IInnfflluuèènncciiaa  ddeell  nniivveellll  dd´́aaiigguuaa    
S´analitzarà quina és la influència del canvi de nivell d´aigua a l´interior de l´aiguamoll 
simulant el flux amb una alçada de canonada a la sortida de 0,32 m i de 0,42 m en front dels 
0,52 m de l’estàndard. 
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En les Figures 5.55 a 5.58 es mostren els resultats obtinguts amb les dues simulacions i es 
comparen amb els de l´estàndard. Per al model de hf=32 cm, la secció d´anàlisis està a uns 20 
cm per sobre del fons; mentre que per a hf=42 cm, es manté a 25 cm.  
 
Les conseqüències bàsiques de disminuir el nivell d´aigua mantenint el cabal són: per una 
part, una disminució del temps de permanència de l´aigua dins l´aiguamoll; i per l´altra, una 
reducció de la zona anòxica, on les reaccions anaeròbiques són predominants. Aquests dos 
fets suposen un escurçament del temps de què disposen els microorganismes per assimilar la 
matèria orgànica i els acceptors d´electrons i una disminució de la zona on els bacteris 
sulfatoreductors i metanògens poden portar a terme aquesta assimilació. 
 
Així doncs, com menys calat d´aigua té l´aiguamoll major és la concentració de matèria 
orgànica, tan dissolta com en suspensió, a l´efluent i al llarg de la secció longitudinal 
representada. També augmenten les concentracions d´amoni i de sulfat al baixar el nivell 
d´aigua. L´augment de la concentració de MES és degut exclusivament a que s´escurça el 
temps de permanència, l´augment és una combinació dels dos factors junts per a la resta de 
contaminants representats. 
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Figura 5.55. Concentració de matèria orgànica dissolta al llarg de l´aiguamoll amb 
alçades de canonada diferents. 
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Figura 5.56. Concentració d´amoni al llarg de l´aiguamoll amb alçades de canonada diferents. 
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Figura 5.57. Concentració de sulfats al llarg de l´aiguamoll amb alçades de canonada diferents. 
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Figura 5.58. Concentració de sulfats al llarg de l´aiguamoll amb alçades de canonada diferents. 
 

A la Taula 5.19 es pot veure com augmenta el percentatge de matèria orgànica dissolta 
eliminada per la respiració aeròbica al reduir el nivell d´aigua. De les tres reaccions 
anaeròbiques, la que més varia és la metanogènesi; això es pot entendre si s´observa per on es 
distribueix la metanogènesi en el model estàndard de l´aiguamoll C2 (Figura 5.24) 
 

Taula 5.19 Percentatges d´eliminació de matèria orgànica per a cada una de les 
reaccions bioquímiques a l´aiguamoll C2 amb diferents alçades de canonada. 

Percentatge 

Reacció biològica Hf=32 cm Hf=42 cm 

Respiració aeròbica 30,42% 24,40% 
Desnitrificació 13,14% 11,87% 
Sulfatoreducció 19,94% 18,88% 
Metanogènesi 36,51% 44,86% 

 
 
Les concentracions de les principals espècies aquoses a l´elfuent responen a les conclusions 
anteriors sobre els efectes de la disminució del nivell d´aigua, com es pot veure a la Taula 
5.20. 
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Taula 5.20.Valors de les concentracions principals efluents i afluents simulades a l´aiguamoll C2 amb 
diferents alçades de canonada (MES en termes de DQO). 

 Afluent Efluent 

Hf 
m 

CH2O 
mgO2/l 

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l
CH2O 
mgO2/l

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l

0,32 150 45 1,2 73 225 120,54 37,38 ≈0 5,47 29,36 

0,42 150 45 1,2 73 225 97,62 37,18 ≈0 2,37 19,48 

0,52 150 45 1,2 73 225 76,9 37,1 ≈0 1,15 12,5 

55..33..44  IInnfflluuèènncciiaa  ddee  llaa  ccààrrrreeggaa  oorrggàànniiccaa  aafflluueenntt    
El model estàndard està calculat per a una DBOL afluent de 150 mg O2/l, valor que resulta de 
fer la mitja del terç de mostres amb concentració afluent més elevada de Data definitiu.xls. 
Així doncs, com que les condicions d´ús normalment seran inferiors a la del model estàndard, 
s´analitza com es comporta l´aiguamoll amb càrregues orgàniques menors: 130 mg O2/l, 90 
mg O2/l i 75 mg O2/l. El cas de 130 mg O2/l ha estat utilitzat abans per a calibrar el model de 
transport reactiu, i el de 90 mg O2/l per a validar-lo. 
 
Els valors de les concentracions de les principals espècies aquoses al llarg de l´aiguamoll a 
una alçada d´uns 25 cm es mostren en les Figures 5.59 a 5.62. 
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Figura 5.59. Concentració de matèria orgànica dissolta al llarg del aiguamoll C2 amb diferents 
càrregues orgàniques afluents. 
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Figura 5.60. Concentració d´amoni al llarg del aiguamoll C2 amb diferents càrregues orgàniques afluents. 
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Figura 5.61. Concentració de sulfat al llarg del aiguamoll C2 amb diferents càrregues orgàniques 

afluents. 
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Figura 5.62. Concentració de MES al llarg del aiguamoll C2 amb diferents càrregues orgàniques 

afluents. 
 
A les Taules 5.21 i 5.22 es mostren els percentatges d´eliminació de cadascuna de les 
reaccions bioquímiques i les concentracions efluents respectivament. 

 
Taula 5.21. Percentatges d´eliminació de matèria orgànica per a cada una de les reaccions 

bioquímiques a l´aiguamoll C2 amb diferents alçades de canonada. 

Percentatge 

Reacció biològica DQO=75 
mg O2/l 

DQO=90 
mg O2/l 

DQO=130 
mg O2/l 

Respiració aeròbica 19,06% 19,09% 19,13% 
Desnitrificació 21,69% 18,15% 12,79% 
Sulfatoreducció 25,74% 24,27% 20,29% 
Metanogènesi 33,51% 38,25% 47,83% 

 
 
La tendència de la sulfatoreducció és compartida per la desnitrificació, ambdues disminueixen 
el seu percentatge al incrementar la càrrega orgànica perquè l´augmenti la metanogènesi ja 
que la respiració aeròbica es manté bastant constant a nivell de percentatge. La metanogènesi 
és la reacció que presenta una major variació del seu percentatge d´eliminació, pel que es 
dedueix que o bé és més sensible que la resta als canvis de concentració de matèria orgànica 
dissolta o bé pateix els efectes d´inhibició de les altres reaccions. 
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Taula 5.22. Valors de les concentracions principals efluents i afluents simulades a l´aiguamoll C2 amb 
diferents càrregues orgàniques afluents (MES en termes de DQO). 

 Afluent Efluent 

DQO 
mgO2/l 

CH2O 
mgO2/l 

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l
CH2O 
mgO2/l

NH4+ 
mg N/l 

NO3- 
mg/l 

SO4
2- 

mg/l 
MES 

mgO2/l

75 75 45 1,2 73 112,5 31,31 36,34 ≈0 14,37 6,14 

90 90 45 1,2 73 135 40,14 36,53 ≈0 8,60 7,37 

130 130 45 1,2 73 195 62,66 36,89 ≈0 2,41 10,5 

150 150 45 1,2 73 225 76,9 37,1 ≈0 1,15 12,5 

 
 
A partir de les gràfiques anteriors i de les Taules 5.21 i 5.22 es pot deduir que al disminuir la 
concentració de matèria orgànica dissolta afluent disminueixen les concentracions efluents de 
les principals espècies aquoses excepte els sulfats.  
 
La concentració efluent de la matèria orgànica dissolta és menor si també ho és l´afluent i a 
més es pot veure fàcilment que augmenta el percentatge d´eliminació. Per exemple, per a 
DQO afluent de 150 mgO2/l es degrada un 48,7 %, mentre que per a la DQO afluent de 90 
mgO2/l només s´elimina un 55,4 %. 
 
L´amoni disminueix molt poc al tenir una càrrega orgànica afluent menor. La MES també té 
concentracions efluents menors al reduir la DQO afluent, però és simplement perquè també 
entra menys matèria en suspensió (es suposa que sempre entra una concentració de MES 1,5 
vegades major que la de matèria dissolta). Contràriament, els sulfats disminueixen al 
augmentar la càrrega orgànica; i això és degut a que hi ha més sulfatoreducció, encara que a 
nivell global es veu a la Taula 5.21 que el percentatge d´aquesta reacció és cada cop menor a 
mesura que es redueix la DQO afluent.  
 
 




