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9. PRINCIPALS APLICACIONS I LIMITACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La present recerca és un treball teòric sobre els moments estadístics del 
temps d’arribada de partícules d’un contaminant no reactiu en condicions 
de flux convergent cap a un pou en el sí d’un aqüífer heterogeni confinat, 
condicionat a l’existència de mesures de transmissivitat.  
 
El fet que es tracti d’un estudi teòric implica la inexistència d’una aplicació 
directa en aqüífers reals, tot i que el coneixement de l’evolució dels 
moments estadístics per diferents situacions d’heterogeneïtat i de 
condicionament permeten preveure amb més precisió el temps de neteja 
d’un aqüífer contaminat mitjançant la metodologia PUMP & TREAT. 
 
Recordem que aquest mètode de rehabilitació d’aqüífers es basa en 
bombejar l’aigua subterrània contaminada mitjançant un pou. En el cas 
que la substància contaminant sigui no reactiva es bombeja un cabal Q 
constant (aquest és el cas de la present tesina). D’altra banda, si el solut 
és sorbent es duu a terme un bombeig cíclic (Q variable) de manera que 
és possible alliberar les partícules adsorvides en el material de l’aqüífer. 
L’aigua recollida es tracta en superfície i es reinjecta a l’aqüífer o bé 
s’aboca a un curs d’aigua superficial, una claveguera o el mar (veure 
figura 9.1).  
 
El gran problema que ha presentat fins ara aquest mètode és que el 
temps de neteja previst mai era suficient, donat que es consideraven 
models homogenis per representar el comportament del flux i el transport 
dins l’aqüífer, de manera que sempre quedava una determinada càrrega 
contaminant en el medi, un cop finalitzat el bombeig.  
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Figura 9.1:Esquema de la metodologia de rehabilitació d’aqüífers PUMP & TREAT, 
en aquest cas s’utilitzen dues bombes d’extracció del contaminant. Figura extreta 
de: http://www.clu-in.org/download/remed/542r01021b.pdf 

 

 
El fet de tenir en compte la heterogeneïtat del medi, així com les mesures 
de transmissivitat en el pou i/o en el punt d’injecció del contaminant 
permet preveure un temps de bombeig major, la qual cosa ens permetrà 
estimacions més properes a la realitat respecte el temps de neteja. 
 
Una segona aplicació de la present recerca és la determinació dels 
paràmetres hidràulics de l’aqüífer mitjançant assaigs de traçadors. Un 
assaig de traçadors consisteix en injectar una substància preferentment 
no reactiva (per exemple, un colorant) dins l’aqüífer. Al mateix temps es 
bombeja un cabal Q constant en un pou situat en un punt proper, de 
manera que el traçador viatja cap a aquest, i és extret amb una 
determinada concentració C. Es mesura el temps que triga el traçador en 
arribar al pou d’extracció, el qual serveix per calcular, mitjançant fórmules 
empíriques, paràmetres hidràulics de l’aqüífer com la dispersivitat, la 
porositat o la permeabilitat.  
 
Pel que fa a les limitacions de la recerca, totes elles són inherents al fet 
que s’ha representat el comportament del medi mitjançant un model. 
Aquest fet implica l’assumpció de tot un seguit d’hipòtesis que poden no 
ser certes en aqüífers reals: 
 
En primer lloc hem considerat un medi heterogeni representat per una 
transmissivitat heterogènia de tipus multiGaussià. En general, no tots els 
medis heterogenis són multiGaussians. El semivariograma, representatiu 
de l’heterogeneïtat de la variable aleatòria log-transmissivitat, pot 
respondre a diversos models teòrics, com per exemple un model esfèric, 
exponencial, etc. 
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En segon lloc, hem assumit vàlida la hipòtesi de Dupuit, donat que hem 
considerat que el flux en condicions convergents era horitzontal i en dues 
dimensions. En general, tot i que està demostrat que en termes de valors 
estadístics el valor esperat del flux és horitzontal (Fiori et al.,1996), 
existeix una component vertical del flux i per tant el flux real és en 3D. De 
tota manera aquesta limitació és poc rellevant. 
 
D’altra banda, hem considerat una zona de captura circular, és a dir, hem 
tingut en compte únicament el flux produït pel pou. En una situació real 
aquest flux es superposaria al flux natural de l’aqüífer, de manera que la 
zona de captura deixaria de ser circular, adoptant la forma de la figura 
9.2. 
 

 
 

Figura 9.2: Zona de captura en un aqüífer real, superposició del flux radial produït 
pel pou i el flux natural de l’aqüífer. Font:  
http://www.epa.gov/ORD/WebPubs/pumptreat/pumpdoc.pdf 

 

 
En darrer lloc hem considerat únicament la component advectiva del 
transport. En la realitat el transport de substàncies dissoltes presenta 
processos de dispersió, difusió i adsorció que poden afectar de manera 
qualitativa el temps d’arribada de les partícules de solut a un pou de 
bombeig. De fet, aquests processos tendeixen a allargar el temps de 
trànsit de les partícules de contaminant al pou, així com a reduir la 
concentració de contaminant extreta realment.  
 
Per tant, per trobar una aplicació directa a la recerca seria necessari 
estendre-la a una situació real, amb la superposició del flux convergent 
produït pel pou amb el flux natural de l’aqüifer. Un cop aconseguida la 
representació del comportament del medi en quant a condicions de flux i 
de transport es fa necessaria la calibració del model, mitjançant un procès 
d’ajust dels paràmetres  hidràulics de l’aqüífer així com de les dades de 
transmissivitat, per al qual caldria dur a terme mesures dels nivells 
piezomètrics i de les concentracions de contaminant en determinats punts 
del medi real. 
 


