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1.-UBICACIÓ 
La planta de tractament que s’ha dissenyat en aquest projecte es troba situada 

dins dels límits de la parròquia d’Encamp, a 1,5 quilòmetres del poble d’Encamp i 1,5 

quilòmetres de la parròquia d’Escaldes-Engordany. Estarà situada en la zona que es 

coneix com Prats de la Ri º º º ºbera i la Bartra. Es troba en un 

accés especialment dissenyat per aquesta obra a la carretera general número 2 que uneix 

Escaldes-Engordany i Encamp. En aquesta localització també s’hi troba el curs del riu 

Valira Nord, on es realitzarà l’abocament de l’efluent de la planta de tractament. La 

depuradora també recollirà les aigües dels pobles de Vila i Les Bons. Aquesta 

depuradora es porta a terme per tal d’alleugerir les càrregues de la depuradora que hi ha 

situada a Sant Julià de Lòria i que tracta les aigües residuals d’Encamp, Escaldes-

Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. A més d’aquesta, Andorra té tres 

depuradores més situades a la parròquia de La Massana i de Canillo i al poble del Pas de 

la Casa. 

Les fotografies que hi ha a continuació ens mostren vistes aèries a diferents 

escales de la zona:  
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2.-CARACTERISTÍQUE FÍSIQUES DE L’AIGUA 
 

 

2.1.-SÒLIDS TOTALS: 
Analíticament, es defineix el contingut de sòlids totals com la matèria que s’obté 

com a residu després de sotmetre l’aigua a un procés d’evaporació entre 103 i 105ºC. no 

es defineix com sòlida aquella matèria que es perd durant l’evaporació degut a la seva 

alta pressió de vapor. Els sòlids sedimentables es defineixen com aquells que 

sedimenten en el fons de un recipient de forma cònica (con de Imhoff) en transcurs d’un 

període de 60 minuts. Els sòlids sedimentables expressats en unitats de ml/l, 

constitueixen una mesura aproximada de la quantitat de fangs que s’obtindran en la 

decantació primària de l’aigua residual. Els sòlids totals, o residus de la evaporació, 

poden classificar-se en filtrables o no filtrables (sòlids en suspensió) fent passar un 

volum conegut de líquid per un filtre. Per aquest procés de separació sol utilitzar-se un 

filtre de fibra de vidre (Whatman GF/C), amb un tamany nominal de porus de 1.2 

micròmetres, encara que també sol utilitzar-se un filtre de membrana de policarbonat. 

Es convenient destacar que els resultats que s’obtenen utilitzant ambdós tipus de filtre 

poden presentar algunes diferencies, degut a la diferent estructura dels filtres. 

La fracció filtrable dels sòlids correspon a sòlids col·loïdals y dissolts. La fracció 

col·loïdal la formen les partícules de matèria de tamanys entre 0.001 i 1 micròmetre. Els 

sòlids dissolts estan compostos de molècules orgàniques i inorgàniques i ions en 

dissolució en l’aigua. No es possible eliminar la fracció col·loïdal per sedimentació. 

Normalment, per eliminar la fracció col·loïdal es necessària la oxidació biològica o la 

coagulació complementades amb la sedimentació. 

Cada una de les categories de sòlids comentades fins ara pot ser dividida en 

funció de la seva volatilitat a 550 ± 50ºC. A aquesta temperatura la fracció orgànica 

s’oxidarà i desapareixerà en forma de gas quedant la fracció inorgànica en forma de 

cendres. S’utilitzin els termes de “sòlids volàtils” i “sòlids fixes” per fer referència, 

respectivament, als components orgànics i inorgànics dels sòlids en suspensió. A la 

temperatura de 550 ± 50ºC, la descomposició de sals inorgàniques es limita al cas del 

carbonat de magnesi, que es descompon en òxid de magnesi i diòxid de carboni al 

assolir la temperatura de 350ºC. De les sals inorgàniques la més freqüent es el carbonat 
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de calci, que es manté estable fins a una temperatura de 825ºC. L’anàlisi de sòlids 

volàtils s’utilitza habitualment per a determinar la estabilitat biològica de fangs de 

aigües residuals. Basant-se en estudis recents, s’ha recomanat 0.1µ com la mida de 

porus més eficaç per a la determinació dels sòlid filtrables de les aigües residuals. En el 

futur, es d’esperar que la informació sobre la distribució de les mides de les partícules 

sòlides de l’aigua residual tingui major importància en el disseny, tant de les xarxes de 

clavegueram com de les plantes de tractament. 

 

2.2.-OLORS: 
Normalment, els olors són deguts als gasos alliberats durant el procés de 

descomposició de la matèria orgànica. L’aigua residual recent té una olor peculiar, una 

mica desagradable, que resulta més tolerable que la de l’aigua residual sèptica. L’olor 

més característic de l’aigua residual sèptica es el degut a la presència de sulfur 

d’hidrogen que es produeix al reduir-se el sulfats a sulfits per acció de microorganismes 

anaeròbics.  

La problemàtica de les olors està considerada com la principal causa de rebuig a 

la implantació d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals. En el últims anys, amb 

la finalitat de millorar la opinió pública respecte a la implantació dels sistemes de 

tractament, control i la limitació dels olors han passat a ser factors de gran importància 

en el disseny i projecte de xarxes de clavegueram, plantes de tractament i sistemes 

d’evacuació d’aigües residuals. En molts llocs, la por al desenvolupament potencial 

d’olors ha estat causa de rebuig de projectes relacionats amb el tractament d’aigües 

residuals. A la vista de la importància de les olors dins de l’àmbit de la gestió de les 

aigües residuals, resulta convenient estudiar els efectes que produeixen, com es detecten, 

i com caracteritzar-los i mesurar-los. 

 

2.2.1.-Efectes dels olors: 
A baixes concentracions, la influencia de les olors sobre el normal 

desenvolupament de la vida humana té més importància per la tensió psicològica que 

genera que per el dany que pugui ocasionar a l’organisme. En condicions extremes, els 

olors desagradables poden conduir al deteriorament de la dignitat personal i comunitària, 

interferir en les relacions humanes, desanimar les inversions de capital, fer baixar el 
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nivell socioeconòmic i reduir el creixement. Aquests problemes poden donar lloc a 

descens de les rentes i el mercat de propietats, els ingressos per impostos i les ventes. 

 

2.2.2.-Detecció de olors: 
Els compostos desagradables responsables de la tensió psicològica que es 

produeix en els éssers humans es detecten a través del sentit de l’olfacte, però encara 

avui en dia es desconeix exactament el mecanisme involucrat en aquesta detecció. S’han 

proposat més de 30 teories que pretenen explicar el mecanisme del olfacte. Un dels 

principals obstacles a l’hora d’elaborar una teoria global capaç d’explicar el mecanisme 

de l’olfacte es la impossibilitat d’explicar la raó per la qual compostos d’estructures 

similars produeixen olors diferents i compostos d’estructures totalment diferents poden 

produir olors semblants. Actualment, sembla tenir molta acceptació la teoria de que 

l’olor d’una molècula està relacionada amb la seva estructura global. 

 

2.2.3.-Caracterització i mesura de les olors: 
Per a la completa caracterització de un olor, es recomanen quatre factors 

independents: la intensitat, el caràcter, la sensació de desagrado i la detectabilitat. 

 

Factor Descripció 

Caràcter Es refereix a associacions mentals fetes per el subjecte al percebre una 

olor. La determinació pot resultar molt subjectiva. 

Detectabilitat El número de dilucions requerit per reduir un olor a la seva concentració 

de olor amb el llindar mínim detectable (CUOMD). 

Sensació La sensació agradable o desagradable relativa del olor sentida per un 

subjecte. 

Intensitat La força en la percepció de olor; es sol mesurar amb el olfactòmetre de 

butanol o es calcula segons el nombre de dilucions fins al llindar de 

detecció quan la relació es coneguda. 
Figura 1. Factors per a la caracterització d’un olor. 

 

Els olors poden mesurar-se amb mètodes sensorials, per altra banda les 

concentracions d’olors específics poden determinar-se amb mètodes instrumentals. S’ha 

pogut constatar que, en condicions estrictament controlades, la mesura sensorial 
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(organolèptica) de les olors, utilitzant l’olfacte humà poden proporcionar resultats 

fiables i significatius. Es per això que a vegades s’utilitza el mètode sensorial per a la 

mesura de les olors que emanen les instal·lacions de aigües residuals. La possibilitat de 

contar amb aparells de mesura de sulfur de hidrogen de lectura directa capaços de 

detectar concentracions de fins a 1ppb ha representat un gran avenç en aquesta matèria. 

 

2.3.-TEMPERATURA 
La temperatura de l’aigua residual sol ser sempre més elevada que la de l’aigua 

de subministrament, fet principalment degut a la incorporació d’aigua calenta procedent 

de les cases i els diferents usos industrials. Donat que el calor específic de l’aigua és 

molt més gran que el de l’aire, les temperatures registrades de les aigües residuals són 

més altes que la temperatura de l’aire durant la major part de l’any, i només són menors 

que ella durant els mesos més calorosos de l’estiu. En funció de la situació geogràfica, 

la temperatura mitja anual de l’aigua residual varia entre 10 i 21ºC , així que es pren 

15,6ºC com a valor representatiu.  

La temperatura de l’aigua és un paràmetre molt important donada la seva 

influència, tant en el desenvolupament de la vida aquàtica com en les reaccions 

químiques i les velocitats de reacció, així com l’aptitud de l’aigua per a certs usos útils. 

Per altra banda, l’oxigen és menys soluble en aigua calenta que en aigua freda. 

L’augment de les velocitats en les reaccions químiques que produeix un augment de la 

temperatura, combinat amb la reducció de l’oxigen present en les aigües superficials, es 

causa freqüent d’esgotament de les concentracions d’oxigen dissolt durant els mesos 

d’estiu. S’ha de tenir en compte que un canvi brusc de temperatura pot conduir a una 

mortalitat elevada de la vida aquàtica. A més, les temperatures anormalment elevades 

poden donar lloc a la proliferació de plantes aquàtiques i fongs. 

La temperatura òptima per al desenvolupament de l’activitat bacteriana es situa 

entre els 25 i els 35ºC. Els processos de digestió aeròbica i de nitrificació es detenen 

quan s’arriba als 50ºC. A uns 15ºC, els bacteris productors de metà paren la seva 

activitat, mentre que els bacteris nitrificants autòtrofs deixen d’actuar quan la 

temperatura arriba a valors propers als 5ºC. Si s’assoleixen temperatures de l’ordre de 

2ºC, inclòs els bacteris quimioheteròtrofs que actuen sobre la matèria carbonosa deixen 

d’actuar. 
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2.4.-DENSITAT 
Es defineix la densitat d’una aigua residual com la seva massa per unitat de 

volum, expressada en kg/m3. Es una característica física important de l’aigua residual 

donat que de ella depèn la potencial formació de corrents de densitat en fangs de 

sedimentació i altres instal·lacions de tractament. La densitat d’aigües residuals 

domèstiques que no continguin grans quantitats de residus industrials es pràcticament la 

mateixa que la de l’aigua a la mateixa temperatura. A vegades s’utilitza com alternativa 

a la densitat el pes específic de l’aigua residual, que s’obté del quocient de l’aigua 

residual i la densitat de l’aigua. Tant la densitat com el pes específic depenen de la 

temperatura i varien en funció de la concentració de total de sòlids en l’aigua residual. 

 

2.5.-COLOR 
La edat de l’aigua residual pot ser determinada qualitativament en funció del seu 

color i de la seva olor. L’aigua residual recent sol tenir un color grisos. Tot i això, al 

augmentar el temps de transport en les xarxes de clavegueram i al desenvolupar-se 

condicions més pròximes a les anaeròbies, el color de l’aigua residual canvia 

gradualment de gris a gris fosc, per finalment adquirir color negre. Un cop arribat a 

aquest punt es sol classificar l’aigua residual com a sèptica. Algunes aigües residuals 

industrials poden afegir color a les aigües residuals domèstiques. En la majoria dels 

casos, el color gris, gris fosc o negre de l’aigua es degut a la formació de sulfurs 

metàl·lics per reacció del sulfur alliberat en condicions anaeròbies amb els metalls 

presents en l’aigua residual. 

 

2.6.-TERBOLESA 
La terbolesa, com a mesura de transmissió de la llum de una aigua, es un altre 

paràmetre que s’utilitza per indicar la qualitat de les aigües abocades o de les aigües 

naturals en relació amb la matèria coroïdal i residual en suspensió. La mesura de la 

terbolesa es porta a terme mitjançant la comparació entre la intensitat de la llum 

dispersada en les mostres i la intensitat registrada en una suspensió de referència en les 

mateixes condicions. Tot i això, no es possible afirmar que existeixi una relació entre la 

terbolesa i la concentració de sòlids en suspensió de una aigua no tractada. Però, si estan 

raonablement lligats la terbolesa i els sòlids en suspensió en el cas d’efluents procedents 

de la decantació secundaria en el procés de fangs activats. 
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3.-CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DE L’AIGUA 
 
 

3.1.-MATÈRIA ORGÀNICA 
Prop del 75% dels sòlids en suspensió i del 40% del sòlid filtrables de una aigua 

residual de concentració mitja són de naturalesa orgànica. Els compostos orgànics estan 

formats normalment per combinacions de carboni, hidrogen i oxigen, amb la presència, 

en determinats casos, de nitrogen. També poden estar presents altres elements com sofre, 

fòsfor i ferro. Els principals grups de substàncies orgàniques presents en aigües 

residuals són les proteïnes (40-60%), hidrats de carboni (25-50%), i greixos i olis (10%). 

L’aigua residual també conté petites quantitats d’un gran número de molècules 

orgàniques sintètiques la estructura de les quals pot ser des de molt simple a 

extremadament complexa (agents tensoactius, els contaminants orgànics prioritaris, els 

compostos orgànics volàtils i el pesticides de ús agrícola. L’augment d’aquestes 

partícules pot complicar notablement els processos de tractament d’aigües degut a la 

impossibilitat, o a la extremada lentitud dels processos de descomposició biològica 

d’aquests compostos. 

 

3.1.1.-Proteïnes 
Les proteïnes són els principals components del organisme animal, en el cas dels 

organismes vegetals la seva presència és menys rellevant. Estan presents en tots els 

aliments d’origen animal o vegetal quan aquests estan crus. La composició química de 

les proteïnes és molt complexa e inestable, podent adoptar molts mecanismes de 

descomposició diferents. Algunes són solubles en aigua i altres no. Els processos 

químics que intervenen en la formació de proteïnes contemplen la combinació o 

formació de cadenes amb un gran número d’aminoàcids. Els pesos moleculars de les 

proteïnes són molt elevats, des de 20.000 a 20 milions. 

Totes les proteïnes contenen carboni, comú en totes les substàncies orgàniques, 

oxigen i hidrogen. A més contenen una elevada quantitat de nitrogen, al voltant del 16%. 

En molts casos també contenen sofre, fòsfor i ferro. La urea i les proteïnes són els 

principals responsables de la presència de nitrogen en les aigües residuals. La existència 

de grans quantitats de proteïnes en una aigua residual pot ser origen de olors molt 

desagradables degut als processos de descomposició. 
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3.1.2.-Hidrats de carboni 
Els hidrats de carboni inclouen sucres, midons, cel·lulosa i fibra de fusta, 

compostos que es troben tots ells en les aigües residuals. Els hidrats de carboni contenen 

carboni, oxigen i hidrogen. Els hidrats de carboni comuns contenen sis àtoms de carboni 

per molècula (o un múltiple de sis), i oxigen i hidrogen en les mateixes proporcions en 

les que tots dos elements es troben presents en l’aigua. Alguns hidrats de carboni són 

solubles en aigua, principalment els sucres, i altres, com els midons, no són solubles en 

aigua. Els sucres tenen tendència a descomposar-se; els enzims de determinats bacteris i 

ferments donen lloc a un procés de fermentació que inclou la producció d’alcohol i 

diòxid de carboni. Els midons, per altra banda, són més estables, però es converteixen 

en sucres per l’activitat bacteriana així com per l’acció d’àcids minerals diluïts. Des de 

el punt de vista de volum i la resistència a la descomposició, la cel·lulosa és l’hidrat de 

carboni amb una presència en l’aigua residual més important. La destrucció de la 

cel·lulosa es un procés que es desenvolupa sense dificultat, principalment gràcies a 

l’activitat de diversos fong, l’acció dels quals es especialment notable en condicions 

àcides. 

 

3.1.3.-Greixos, greixos animals i olis 
Els greixos animals i els olis són el tercer component en importància, dels 

aliments. El terme greix, engloba els greixos animals, olis, ceres i altres constituents 

presents en les aigües residuals. El contingut de greix es determina per extracció de la 

mostra amb triclorotrifluoroetà, degut a que el greix es soluble en ell. També es pot fer 

amb altres substàncies com el querosè, olis lubricant i olis de materials bituminosos 

utilitzats en la construcció de carreteres.  

Els greixos animals i els olis són compostos de alcohol (èsters) o glicerol 

(glicerina) i àcids grassos. 

Els greixos i olis animals arriben a les aigües residuals en forma de mantega, 

sagí de porc, margarina i olis i greixos vegetals. Els greixos provenen habitualment de 

carns, gèrmens de cereals, llavors, nous i algunes fruites. 

Els greixos es troben entre els compostos orgànics de major estabilitat, i la seva 

descomposició per acció bacteriana no resulta senzilla. No obstant això, pateixen l’atac 

d’àcids minerals, lo qual porta a la formació de glicerina i àcids grassos. En presència 
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de determinades substàncies alcalines, com l’hidròxid de sodi, s’allibera la glicerina 

donant pas a la formació de sals alcalines i àcids grassos. Les sals alcalines que es 

produeixen es coneixen com sabons, substàncies que, com els greixos, són estables. Els 

sabons comuns s’obtenen mitjançant la saponificació de greixos amb hidròxid de sodi. 

Són solubles en aigua, però en presència de constituents de duresa, les sals sòdiques es 

transformen en sals sòdiques i magnèsiques de àcids grassos, compostos també 

coneguts com sabons minerals que són insolubles i precipiten.  

El querosè, els olis lubricants i els procedents de materials bituminosos són 

derivats del petroli i del quitrà, i els seus components principals són el carboni i el 

hidrogen. A vegades poden arribar a la xarxa de clavegueram en grans quantitats 

procedents de botigues, garatges, tallers i carrers. La major part d’aquests olis suren en 

l’aigua residual, encara que una fracció s’incorpora al fang per els sòlids sedimentables. 

Els olis minerals tendeixen a recobrir les superfícies en major mesura que els greixos, 

els olis i els sabons. Les partícules d’aquests compostos interfereixen en el normal 

desenvolupament de l’activitat biològica i són causa de problemes de manteniment. 

 

3.1.4.-Agents tensoactius 
 Els agents tensoactius estan formats per molècules de gran grandària, 

lleugerament solubles en aigua, i que són responsables de l’aparició d’escumes en les 

plantes de tractament i en la superfície del cossos d’aigua receptors dels abocaments 

d’aigua residual. Tendeixen a concentrar-se en la interfase aire-aigua. Durant el procés 

d’aireació de l’aigua residual es concentren en la superfície de les bombolles d’aire 

creant una escuma molt estable. La determinació de la presència d’elements tensoactius 

es realitza analitzant el canvi de color de una mostra normalitzada de blau de metilè. Els 

agents tensoactius també reben el nom de substàncies actives del blau de metilè 

(MBAS). 

 

3.1.5.-Contaminants prioritaris 
 La EPA ha establert limitacions per a l’abocament dels 129, aproximadament, 

contaminants prioritaris identificats. La elecció de quin contaminant ha de ser considerat 

com a prioritari s’ha fet en funció de la seva relació o potencial relació amb processos 

carcinogens, mutacions, teratoma o la seva alta toxicitat. Molts dels contaminants 

prioritaris d’origen orgànic corresponen a compostos orgànics volàtils (COV). 
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 En les xarxes de clavegueram i les plantes de tractament es pot eliminar, 

transformar, generar, o simplement transportar, sense cap canvi, els contaminants 

prioritaris d’origen orgànic. En aquests processos intervenen cinc mecanismes bàsics:  

1. volatilització (junt amb alliberació de gasos); 

2. degradació; 

3. adsorció en partícules o en el fang; 

4. circulació (p.e. transport a través de tot el sistema); 

5. generació com a conseqüència de la cloració o de la degradació d’altres 

components. Es important senyalar que aquests mecanismes no són mútuament 

excloents, donat que pot ser important l’acció simultània de diversos d’ells. 

 Per controlar els abocaments de contaminants a les estacions depuradores 

d’aigües residuals s’utilitzen dos tipus de mesures. Les primeres que limiten els 

‘abocaments prohibits’, s’apliquen a tots els establiments comercials i industrials que 

aboquen les seves aigües a les EDAR. Aquestes mesures limiten els abocaments de 

contaminants que poden produir riscos d’incendi o explosió en el sistema, siguin 

corrosius (pH<5), poden obstruir les conduccions, reduir la eficàcia dels processos de 

tractament, o elevar la temperatura de l’aigua residual al entrar a les plantes de 

tractament a més de 40ºC. Les segones, ‘limitacions per categoria’, s’apliquen als 

abocaments industrials i comercials classificats en 25 categories, i pretenen restringir 

l’abocament dels 129 contaminants prioritaris. Es de preveure que la llista de 

contaminants prioritaris es vagi ampliant en el futur. 

 

3.1.6.-Compostos orgànics volàtils (COV) 
Normalment es consideren compostos orgànics volàtils aquells compostos 

orgànics que tenen el seu punt d’ebullició per sota dels 100ºC, i/o una pressió de vapor 

més gran de 1mm Hg a 25ºC. El clorur de vinil, amb un punt d’ebullició de -13.9ºC i 

una pressió de vapor de 2.548 mm Hg a 20ºC, es un exemple de compost orgànic 

extremadament volàtil. Els compostos orgànics volàtils són de gran importància per una 

sèrie de raons: 

1. una vegada aquests compostos es troben en estat gasos, la seva mobilitat és molt 

més gran, amb lo que augmenta la possibilitat d’alliberació al medi ambient; 

2. la presència d’algun d’aquests compostos en l’atmosfera pot comportar riscos 

per la salut pública; 
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3. contribueixen a l’augment d’hidrocarburs reactius en l’atmosfera, lo qual pot 

conduir a la formació d’oxidants fotoquímics. L’abocament d’aquests compostos 

a la xarxa de clavegueram i a les plantes de tractament, té especial importància 

per com pot afectar directament a la salut dels treballadors tant de la xarxa de 

clavegueram com de les plantes de tractament. 

 

3.1.7.-Pesticides i productes químics de ús agrícola 
 Els compostos orgànics que es troben a nivell de traça, com els pesticides, 

herbicides i altre productes químics d’ús agrícola, són tòxics per la major part de formes 

de vida, i per tant, poden ser perillosos contaminants de les aigües residuals. Aquests 

productes no són constituents habituals de les aigües residuals, sinó que s’incorporen, 

principalment, com a conseqüència del vessament de parcs, camps agrícoles i terres 

abonades. Les concentracions d’aquests productes químics poden donar com a resultat 

la mort de peixos, contaminació de la carn del peix i el deteriorament de la qualitat de 

l’aigua subministrada. Molts d’aquests compostos químics estan catalogats com a 

contaminants prioritaris. 

 

3.2.-MESURA DEL CONTINGUT ORGÀNIC 
 Els mètodes per a la determinació del contingut orgànic en les aigües residuals 

es poden classificar en dos grups, els utilitzats per determinar altes concentracions de 

contingut orgànic, més grans de 1mg/l, i les utilitzades per a determinar les 

concentracions a nivell de traça, per a concentracions en el interval dels 0.001 mg/l a 1 

mg/l. El primer grup inclou els següents assajos de laboratori: 

1. demanda bioquímica d’oxigen (DBO); 

2. demanda química d’oxigen (DQO); 

3. carboni orgànic total (COT). 

Com a complement a aquests assajos de laboratori s’utilitza la demanda teòrica 

d’oxigen (DTeO), paràmetre que es determina a partir de la formula química de la 

matèria orgànica. 

 En el segon grup d’assajos s’utilitzen mètodes instrumentals que inclouen la 

cromatografia de gasos i la espectroscòpia de massa. 

 La determinació de les concentracions de pesticides sol portar-se a terme 

mitjançant el mètode d’extracció amb carboni-cloroform, que consisteix en la separació 
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dels contaminants de l’aigua fent passar una mostra d’aigua per una columna de carboni 

activat, per després separa els contaminats del carboni utilitzant cloroform. A 

continuació es fa evaporar el cloroform, amb lo qual es poden pesar els contaminants. 

Es possible determinar amb precisió concentracions de pesticides i herbicides de l’ordre 

de una part per bilió (ppb) o inferiors utilitzant determinats mètodes com la 

cromatografia de gasos i de captura electrònica, o mitjançant detectors colorimètrics. 

 

3.2.1.-Demanda bioquímica d’oxigen 
 El paràmetre de contaminació orgànica més utilitzat es la DBO a 5 dies (DBO5). 

La determinació està relacionada amb la mesura de l’oxigen dissolt que consumeixen 

els microorganismes en el procés d’oxidació bioquímica de la matèria orgànica. Els 

resultats dels assajos de DBO s’utilitzen per: 

1. determinar la quantitat aproximada d’oxigen que es requerirà per estabilitzar 

biològicament la matèria orgànica present; 

2. dimensionar les instal·lacions de tractament d’aigües residuals; 

3. mesurar la eficàcia d’alguns processos de tractament; 

4. controlar el compliment de les limitacions a les que estan lligades els 

abocaments. 

 Amb la finalitat d’assegurar la fiabilitat dels resultats obtinguts, es precís diluir 

convenientment la mostra amb una solució especialment preparada de manera que 

s’asseguri la disponibilitat de nutrients i oxigen durant el període d’incubació. 

Normalment es solen prepara diverses dilucions per a cobrir tot l’interval de possibles 

valors de la DBO. 

 En el cas de mostres amb gran població de microorganismes (com l’aigua 

residual no tractada) no es necessari inocular les mostres. 

 El període d’incubació es, normalment, de 5 dies a 20ºC, encara que també es 

poden adoptar diferents períodes de temps i temperatura. De totes maneres, i amb 

independència de la duració del assaig, es important assegurar que la temperatura es 

mantingui constant al llarg del temps. La mesura de l’oxigen dissolt es fa abans i 

després del període d’incubació, i la DBO es calcula utilitzant les equacions 3.1 i 3.2. 

 Quan l’aigua de dilució no ha estat inoculada; 

P
DD

l
mgDBO 21,

−
=     3.1 
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 Quan l’aigua de dilució ha estat inoculada; 

( ) ( )
P

fBBDD
l

mgDBO ×−−−
= 2121,    3.2 

 

On:  

• D1 = oxigen dissolt de la mostra diluïda immediatament després de la preparació 

de la mateixa, en mg/l. 

• D2 = oxigen dissolt de la mostra diluïda després de 5 dies d’incubació a 20ºC, en 

mg/l. 

• P = fracció volumètrica de mostra utilitzada. 

• B1 = concentració d’oxigen dissolt en el testimoni (contenint només aigua de 

dilució), abans de la incubació, en mg/l. 

• B2 = concentració d’oxigen dissolt en el testimoni (contenint només aigua de 

dilució), després de la incubació, en mg/l. 

• f = relació entre inòcul en la mostra i inòcul en el testimoni (per 100 inòcul en 

D1) / (per 100 inòcul en B1). 

 

 La oxidació bioquímica és un procés lent, la duració del qual, en teoria es 

infinita. En un període de 20 dies es completa l’oxidació del 95 al 99 per 100 de la 

matèria carbonosa, i en els 5 dies que dura l’assaig de la DBO s’arriba a oxidar entre el 

60 i el 70%. S’assumeix la temperatura de 201C com un valor mig representatiu de 

temperatura que es dona en els cursos d’aigua que circula a baixa velocitat en climes 

suaus, i es fàcilment duplicada en un incubador. Els resultats obtinguts a diferents 

temperatures seran diferents, degut a que les velocitats de les reaccions bioquímiques 

són funció de la temperatura. 

 

3.2.2.-Nitrificació en l’assaig de la DBO 
 Durant el procés d’hidròlisis de proteïnes es produeix matèria no carbonosa, com 

l’amoníac. Hi ha dos grups de bacteris autòtrofs capaços d’oxidar l’amoníac a nitrit i, a 

continuació, a nitrat. Les reaccions generalitzades són les següents: 

 

a) OHHNOONH nitritsdeformadoresBactèries
2223 2

3 + →+   3.3 
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b) 322 2
1 HNOONH nitratsdeformadoresBactèries  →+    3.4 

 

Es coneix amb el nom de demanda bioquímica d’oxigen nitrogenada (DBON) la 

demanda d’oxigen associada al procés d’oxidació d’amoníac a nitrat. Normalment, es 

necessari un període d’entre 6 i 10 dies per a que els bacteris nitrificants exerceixin una 

demanda d’oxigen mesurable, degut a la lentitud del procés de reproducció dels bacteris 

i al temps necessari per assolir una població suficient. Tot i això, si la població es 

suficientment gran des de el principi, les interferències amb el processos que es donen 

durant els 5 dies de duració de l’assaig de la DBO poden ser significatives. 

Això condueix a la possibilitat d’interpretacions errònies de les dades de 

funcionament de les instal·lacions de tractament en aquells casos en els que la 

nitrificació es produeix durant el període d’execució dels assajos de la DBO. A la hora 

d’estudiar els resultats, si el càlcul es realitza suposant que no es produeix una 

nitrificació que si està tenint lloc en la realitat, es pot cometre l’error de creure que 

l’eficàcia del procés de tractament no és bona, quan en realitat es bastant efectiu. 

 

3.2.3.-Demanda bioquímica carbonosa d’oxigen ( DBOC) 
 Es possible evitar les interferències degudes a la presència de bacteris nitrificants 

mitjançant el pretractament de les mostres o el ús d’inhibidors. Els processos de 

pretractament inclouen la pasteurització, la cloració i el tractament de les mostres amb 

àcids. Els agents inhibidors solen ser de naturalesa química, inclouen compostos com el 

blau de metilè, la tiourea i la aliltiourea, el 2-cloro-6 (triclorometil) piridina i altres 

productes. En la última edició del llibre Standard Methods, es considera com part del 

procés d’assaig l’eliminació de la reacció de nitrificació dels assaigs de la DBO. Els 

resultats que s’obtenen que s’obtenen en assajos de DBO en els que ha estat suprimida 

la nitrificació es coneixen com DBOC. Actualment, per els permisos d’abocament, 

s’està substituint la DBO per la DBOC, especialment en aquells casos en els que es 

coneix que es produeix nitrificació. 

 

3.2.4.-Determinació respiromètrica de la DBO 
 La determinació tant de la DBO com de la constant de reacció k, es pot realitzar 

d’una manera més efectiva en un laboratori utilitzant una cel·la electrolítica de gran 



Estació de depuració d’Aigües residuals d’Encamp 

 16

volum (1l) o un respiròmetre de laboratori. També es pot utilitzar la cel·la electrolítica 

per a la determinació contínua de la DBO. En la cel·la, la pressió de l’oxigen sobre la 

mostra es manté constant al anar substituint contínuament l’oxigen consumit per els 

microorganismes. Això s’aconsegueix produint més oxigen per mitjà d’una reacció 

d’electròlisi en resposta als canvis de pressió. Les lectures dels valors de la DBO es 

realitza anotant el període de temps durant el qual l’oxigen va ser generat i 

correlacionant-los amb la quantitat d’oxigen generat amb la reacció d’electròlisi. Les 

avantatges que presenta la cel·la electrolítica enfront del respiròmetre convencional són: 

1. l’ús d’una mostra de gran mida (1l) minimitza els errors produïts per la presa de 

mostres instantànies i pipeteig en dilucions; 

2. obtenció directa del valor de la DBO. 

 

3.2.5.-Limitacions de l’assaig de la DBO 
 Les limitacions de la determinació de la DBO inclouen:  

• La necessitat de disposar d’una elevada concentració de bactèries actives i 

aclimatades que desenvolupin el paper d’inòcul, la necessitat d’un pretractament 

quan hi hagin residus tòxics i la necessitat de reduir l’efecte dels organismes 

nitrificants. 

• L’arbitrari i prolongat període de temps requerit per a l’obtenció de resultats. 

• El fet de que només es mesurin els productes orgànics biodegradables. 

• Que l’assaig no tingui validesa estequiomètrica una vegada hagi estat utilitzada 

la matèria orgànica soluble present en la mostra. 

Possiblement, la major limitació sigui que el període de 5 dies pugui no 

correspondre’s amb el moment en el que s’hagi utilitzat tota la matèria orgànica soluble. 

La falta de validesa estequiomètrica redueix la utilitat dels resultats de l’assaig. 

 

3.2.6.-Demanda química d’oxigen (DQO) 
 L’assaig de la DQO s’utilitza per mesurar el contingut de matèria orgànica tant 

en aigües naturals com en les residuals. En l’assaig, s’utilitza un agent químic fortament 

oxidant en medi àcid per la determinació del equivalent d’oxigen de la matèria orgànica 

que es pot oxidar. El dicromat potassic proporciona excel·lents resultats en  aquest sentit. 

L’assaig ha de portar-se a terme a temperatures elevades. Per facilitar l’oxidació de 

determinats tipus de compostos orgànics es precís utilitzar un catalitzador (sulfat de 
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plata). Han de prendre’s mesures adequades per eliminar abans de l’assaig alguns 

compostos orgànics que interfereixen en el normal desenvolupament d’aquest. En el cas 

d’utilitzar dicromat com agent oxidant, la principal reacció química que te lloc pot 

expressar-se, de manera esquemàtica, de la següent forma: 

 

OHCOCrHOCrOHCOrgànicaMateria caloriorcatalitzad
cba 22

32
72)( ++ →++ ++−  3.5 

 

 L’assaig de la DQO també s’utilitza per  la mesura de la matèria orgànica 

present en aigües residuals tant industrials com municipals que continguin compostos 

tòxics per la vida biològica. La DQO d’una aigua residual sol ser major que la seva 

DBO corresponent perquè hi ha un número més gran de compostos que s’oxiden per via 

química que per via biològica. En molts tipus d’aigües residuals es possible establir una 

relació entre els valors de la DQO i de la DBO. Pot ser molt útil ja que la DQO es 

determina en 3 hores en lloc dels 5 dies que fan falta en la DBO. Una vegada establerta 

la correlació entre tots dos paràmetres, poden utilitzar-se les mesures de la DQO per el 

funcionament i control de les plantes de tractament. 

 

3.2.7.-Carboni orgànic total (COT) 
 Aquest mètode està especialment indicat per petites concentracions de matèria 

orgànica. L’assaig es porta a terme injectant una quantitat coneguda de la mostra en un 

forn a alta temperatura o en un medi químicament oxidant. En presència d’un 

catalitzador, el carboni orgànic s’oxida a anhídrid carbònic, la producció del qual es 

mesura quantitativament amb un analitzador d’infraroigs. L’aeració i l’acidificació de la 

mostra abans de l’anàlisi elimina els possibles errors deguts a la presència de carboni 

inorgànic. Si es coneix la presència de compostos orgànics volàtils en la mostra, es 

suprimeix l’aeració per evitar la seva separació. L’assaig pot realitzar-se en molt poc 

temps, i el seu ús s’està escampant ràpidament. Tot i això, alguns compostos orgànics 

presents poden no oxidar-se, lo qual conduirà a valors del COT lleugerament inferior a 

les quantitats realment presents en la mostra. 

 

3.2.8.-Correlació entre les diferents mesures del contingut de matèria orgànica 
 La possibilitat d’establir relacions constants entre els diferents paràmetres de 

mesura del contingut en matèria orgànica depèn principalment del tipus d’aigua residual 
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i del seu origen. De tots ells el més complicat d’interrelacionar resulta ser la DBO5, 

degut als diferents problemes i inconvenients que presenta el seu anàlisis. Tot i això, per 

aigües domèstiques brutes típiques, el quocient DBO5/DQO es troba en l’interval 0,4 – 

0,8, i la relació DBO5/COT varia entre 1,0 i 1,6. es important recalcar que aquestes 

relacions presenten variacions en funció del nivell de tractament al que han estat 

sotmeses les aigües residuals abans de fer l’anàlisi. 

 

3.3.-MATÈRIA INORGÀNICA 
 Son varis els components inorgànics de les aigües residuals i naturals que tenen 

importància per la determinació i control de la qualitat de l’aigua. Les concentracions de 

les substàncies inorgàniques en l’aigua augmenten tant per el contacte de l’aigua amb 

les diferents formacions geològiques, com per les aigües residuals, tractades o sense 

tractar, que s’hi descarreguen. Les aigües naturals dissolen part de les roques i minerals 

amb els que entren en contacte. Les aigües residual, exceptuant el cas de determinats 

residus industrials, no es solen tractar amb l’objectiu específic d’eliminar els 

constituents inorgànics que s’incorporen durant el cicle d’ús, com que les 

concentracions dels diferents compostos inorgànics poden afectar molt als usos de 

l’aigua, convé examinar la naturalesa d’algun d’ells, especialment aquells que han estat 

incorporats a l’aigua superficial durant el cicle d’ús. 

 

3.3.1.-pH 
 La concentració del ió hidrogen es un paràmetre de qualitat de gran importància 

tant per el cas d’aigües naturals com residuals. L’interval de concentracions adequat per 

la correcta proliferació i desenvolupament de la major part de la vida biològica es 

bastant estret i crític. L’aigua residual amb concentracions de ió hidrogen inadequades 

presenta dificultats de tractament amb processos biològics, i l’efluent pot modificar la 

concentració del ió hidrogen en les aigües naturals si aquest no es modifica abans de 

l’evacuació d’aigües. 

 La concentració del ió hidrogen present en l’aigua està estretament relacionada 

amb la quantia en que es dissocien les molècules d’aigua. L’aigua es dissocia en ions 

hidroxil i hidrogen de la següent manera: 

 
−+ +↔ OHHOH 2     3.6 
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Aplicant la llei d’acció de masses a aquesta equació, 

 

K  
[H2O]

[OH-]][H
=

+     3.7 

 

expressió en la que els claudàtors representen les concentracions dels diferents 

constituents en mols per litre. Donat que la concentració de l’aigua en un sistema aquós 

es essencialment constant, es pot considerar: 

 

[H+][OH-] = Kw    3.8 

 

Kw es coneix amb el nom de constant de ionització o producte de ionització de 

l’aigua, i el seu valor es, aproximadament, 1·10-4 a la temperatura de 25ºC. Aquesta 

equació es pot utilitzar per al càlcul de la concentració de ió hidroxil o del ió hidrogen si 

es coneix la concentració de l’altre. 

 La forma habitual d’expressar la concentració del ió hidrogen es amb el pH, que 

es defineix com el logaritme decimal canviat de signe de la concentració del ió hidrogen. 

 

pH = -log10[H+]    3.9 

 

 Si fem el mateix amb el pOH, logaritme canviat de signe de la concentració del 

ió hidroxil, es pot comprovar que a partir de la equació de la Kw, i per a aigua a 25ºC, 

s’obté: 

 

pH + pOH = 14    3.10 

 

 El pH dels sistemes aquosos es poden mesurar convenientment amb un pH-

metre. També es poden utilitzar solucions indicadores i paper de pH de canvia de color 

a determinats valors de pH. El color es compara amb el de unes series normalitzades. 
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3.3.2.-Clorurs 
 Els clorurs que es troben en les aigües naturals procedeixen de la dissolució de 

sòls i roques que els continguin i que estan en contacte amb l’aigua. Una altra font de 

clorurs es la descàrrega de aigües residuals domèstiques, agrícoles i industrials a aigües 

superficials. 

 La femta humana, per exemple, suposen uns 6g de clorurs per persona i dia. En 

llocs on la duresa de l’aigua sigui elevada, els compostos que redueixen la duresa de les 

aigües també són una important font d’aportació de clorurs. Donat que els mètodes 

convencionals de tractament de les aigües no contemplen la eliminació de clorurs en 

quantitats significatives, concentracions de clorurs superiors a les normals poden 

constituir indicadors de que la massa d’aigua receptora està sent utilitzada per a 

l’abocament d’aigües residuals.  

 

3.3.3.-Alcalinitat 
 L’alcalinitat d’una aigua residual està provocada per la presència d’hidròxids, 

carbonats i bicarbonats d’elements com el calci, magnesi, el sodi, el potassi o l’amoníac. 

D’entre tots ells, els més comuns són el bicarbonat de calci i el bicarbonat de magnesi. 

L’alcalinitat ajuda a regular els canvis del pH produïts per l’addició d’àcids. 

Normalment l’aigua residual es alcalina. L’alcalinitat es determina per titulació amb un 

àcid normalitzat, expressant els resultats en carbonat de calci. La concentració 

d’alcalinitat en una aigua residual es important en aquells casos en els que s’utilitzin 

tractaments químics, en la eliminació biològica de nutrients i quan es tingui que 

eliminar l’amoníac mitjançant l’arrossegament per aire. 

 

3.3.4.-Nitrogen 
 Els elements nitrogen i fòsfor són essencials per al creixement de protists i 

plantes. Donat que el nitrogen es absolutament bàsic per a la síntesi de proteïnes, serà 

necessari conèixer dades sobre la presència del mateix en les aigües, i en quines 

quantitats, per valorar la possibilitat de tractament de les aigües residuals domèstiques 

mitjançant processos biològics. Quan el contingut de nitrogen sigui insuficient, serà 

necessari afegir-lo per fer tractable l’aigua residual. En aquells casos en el que sigui 

necessari el control del creixement d’algues en la massa d’aigua receptora per a 
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preservar els usos a la que està destinada, pot ser necessària la eliminació o reducció del 

nitrogen en les aigües residuals abans de l’abocament. 

 

3.3.5-Formes del nitrogen 
 El contingut total en nitrogen està compost per nitrogen orgànic, amoníac, nitrit i 

nitrat. El contingut en nitrogen orgànic es determina amb el mètode Kjeldahl. Es fa 

bullir la mostra aquosa amb l’objectiu d’eliminar l’amoníac, per donar pas al procés de 

digestió en el que el nitrogen orgànic es converteix en amoníac. El nitrogen Kjeldahl 

total es determina de la mateixa manera, amb la diferència que no s’elimina l’amoníac 

present abans del procés de digestió. El nitrogen Kjeldahl total inclou totes dues formes 

de nitrogen, l’orgànic i l’amoniacal. 

 El nitrogen amoniacal es troba en solució aquosa, tant en forma de ió amoni o 

com amoníac, en funció del pH de la solució, d’acord amb la següent equació 

d’equilibri: 

 
−+↔+ OHNHOHNH 423     3.11 

 

 A nivells de pH superiors a 7, l’equilibri es desplaça cap a l’esquerra i viceversa 

per a pH menors que 7. l’amoníac es determina elevant el pH, destil·lant l’amoníac amb 

el vapor produït quan es fa bullir la mostra i condensant el vapor que absorbeix 

l’amoníac gasos. La mesura es porta a terme colorimètricament, titrimètricament, o 

mitjançant conjunts ió-electrode específics.  

El nitrogen del nitrit, la determinació del qual es realitza colorimètricament, es 

relativament inestable y fàcilment oxidable a la forma de nitrat. Es un indicador de la 

contaminació anterior al procés d’estabilització i rarament excedeix la quantitat d’1 

mg/l en l’aigua residual, i 0.1 mg/l en el cas d’aigües subterrànies i superficials. Tot i 

això, els nitrits tenen gran importància en l’estudi d’aigües residuals i contaminació 

d’aigües, donada la seva gran toxicitat per a la majoria de fauna aquàtica. Els nitrits 

presents en els efluents d’aigües residuals s’oxiden per addició de clor. 

El nitrogen de nitrats es la forma més oxidada del nitrogen que es pot trobar en 

les aigües residuals. La concentració del nitrat es important, aquesta no pot superar els 

45 mg/l com NO3
- donades les seves greus conseqüències sobre els nens. La 

concentració de nitrats en efluents d’aigües residuals pot variar entre 0 i 20 mg/l en 
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forma de nitrogen, amb valors típics entre 15 i 20 mg/l. La concentració de nitrats també 

sol determinar-se amb mètodes colorimètrics. 

 

3.3.6.-Presència del nitrogen en la naturalesa 
 En l’aigua residual recent, el nitrogen es troba primàriament combinat en forma 

de matèria proteica i urea, encara que el seu pas a la forma amoniacal es produeix de 

seguida. L’edat d’una aigua residual pot mesurar-se en funció de la seva proporció 

d’amoníac. En medi aerobi, l’acció dels bacteris pot oxidar el nitrogen amoniacal a 

nitrats i nitrits. La preponderància de nitrogen en forma de nitrats en una aigua residual 

es un fidel indicador de que el residu s’ha estabilitzat respecte a la demanda d’oxigen. 

La mort i descomposició de proteïnes vegetals i animals torna a generar més amoníac. 

Per tant, si la presència de nitrats pot ser aprofitada per algues i altres plantes per a la 

síntesi de proteïnes, pot ser necessari adoptar mesures per a la reducció del nitrogen 

present per a previndré la proliferació d’aquestes plantes. 

 

3.3.7.-Fòsfor 
 El fòsfor també es essencial per al creixement d’algues i altres organismes 

biològics. Degut a que en aigües superficials tenen lloc nocives proliferacions 

incontrolades d’algues, actualment existeix molt interès en limitar la quantitat de 

compostos de fòsfor que arriben a les aigües superficials per mitjà d’abocaments 

d’aigües residuals domèstiques, industrials, i a través de vessaments naturals. 

Les formes més freqüents en les que es presenta el fòsfor en solucions aquoses 

inclou l’ortofosfat, el polifosfat i els fosfats orgànics. Els ortofosfats inclouen les 

molècules amb dos o més àtoms de fòsfor, àtoms d’oxigen i, en determinats casos, 

àtoms d’hidrogen combinats en molècules complexes. La hidròlisi dels polifosfats, 

procés en el que es recuperen les seves formes com ortofosfats, té lloc en solucions 

aquoses. Aquesta hidròlisi sol ser un procés bastant lent. El fòsfor orgànic es de poca 

importància en la major part dels residus domèstics, però pot ser un constituent 

important en els abocaments industrials i en els fangs d’aigües residuals domèstiques. 

La determinació de l’ortofosfat pot portar-se a terme afegint alguna substància 

que origini un complex que tingui color amb el fosfat, com pot ser el cas del molibdat 

amònic. Abans de determinar la quantitat de polifosfats i fosfats orgànics seguint un 
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mètode semblant, es necessari convertir-los a polifosfats, operació que es porta a terme 

amb un procés de digestió en medi àcid. 

 

3.3.8.-Sofre 
 El ió sulfat es troba, de forma natural, tant en la majoria d’aigües de proveïment 

com en les aigües residuals. Els sulfats es redueixen químicament a sulfurs i a sulfurs 

d’hidrogen (H2S) sota l’acció bacteriana en condicions anaeròbies. Aquestes són les 

reaccions generals típiques que regeixen aquests processos: 

 

22
22

4 COOHSSOorgànicaMatèria bacteria ++ →+ −−   3.12 

SHHS 2
2 2 →+ +−     3.13 

  

 El sulfur d’hidrogen alliberat a l’atmosfera en xarxes de clavegueram que no 

circulen en pressió, tendeix a acumular-se en la clau de les canonades. L’H2S acumulat 

pot patir una oxidació biològica per passar a forma àcid sulfúric, corrosiu per a les 

canonades del clavegueram. 

 Els sulfats es redueixen a sulfurs en els digestors de fangs, i poden alterar el 

normal desenvolupament dels processos de tractament biològic si la concentració de 

sulfur excedeix dels 200 mg/l. Normalment no s’arriba a aquestes concentracions. La 

barreja de gasos entre el gas de les clavegueres (CH4 + CO2) i l’H2S que es desprèn, es 

corrosiu per a les conduccions de gas. Si posteriorment es crema en motors de gas, els 

productes de la combustió poden causar danys en el motor, provocant greus corrosions 

en el circuit de recuperació tèrmica dels gasos d’escapada, especialment si es permet el 

seu refredament per sota del punt de condensació. 

 

3.3.9.-Compostos tòxics inorgànics 
 Alguns cations són de gran importància de cara al tractament i evacuació de les 

aigües residuals. Molts d’aquests compostos estan classificats com contaminants 

prioritaris. El coure, el plom, la plata, el crom, l’arsènic i el bor són tòxics en major o 

menor grau per als microorganismes, raó per la qual han de ser considerats en el 

projecte de plantes de tractament biològic. En els digestors de fang, el coure és tòxic a 

concentracions de 100 mg/l, el níquel i el crom ho són al assolir valors de 500 mg/l i el 
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sodi també ho és en concentracions elevades. El potassi i l’amoníac són tòxics en 

concentracions de 4.000 mg/l. L’alcalinitat present en el fang de digestió pot combinar-

se amb els ions de calci i precipitar amb ells abans de que la concentració del calci arribi 

a nivells tòxics. 

 Alguns anions tòxics, entre els que s’inclou els cianurs i els cromats, estan 

presents en abocaments industrials de fàbriques de recobriments metàl·lics i han de ser 

eliminats en la pròpia fàbrica mitjançant pretractaments adequats. El ió fluorur que 

també és tòxic, apareix en les aigües residuals de fàbriques de components electrònics. 

 

3.3.10.-Metalls pesats 
 Alguns metalls són constituents importants de moltes aigües i es troben a nivell 

de traça. Entre ells podem destacar el níquel (Ni), el manganès (Mn), el plom (Pb), el 

crom (Cr), el cadmi (Cd), el zinc (Zn), el coure (Cu), el ferro (Fe) i el mercuri (Hg). 

Molts d’aquests metalls també estan catalogats com a contaminants prioritaris. Alguns 

d’ells són imprescindibles per al normal desenvolupament de la vida biològica. Degut a 

la seva toxicitat, la presència de qualsevol d’ells en quantitats excessives interferirà amb 

un gran nombre dels usos de l’aigua. Es per això que , sovint, resulta convenient 

mesurar i controlar les concentracions d’aquestes substàncies. Les quantitats de molts 

d’aquests metalls poden determinar-se, a concentracions molt baixes, utilitzant mètodes 

instrumentals com la polarografia i la espectroscòpia d’absorció atòmica. 

 

3.4.-GASOS 
 Els gasos que amb major freqüència es troben en aigües residuals brutes són el 

nitrogen (N2), l’oxigen (O2), el diòxid de carboni (CO2), el sulfur d’hidrogen (H2S), 

l’amoníac (NH3) i el metà (CH4). Els tres primers són gasos comuns en l’atmosfera i es 

troben en totes les aigües en contacte amb aquesta. Els tres últims procedeixen de la 

descomposició de la matèria orgànica present en les aigües residuals. 

 

3.4.1.-Oxigen dissolt 
 L’oxigen dissolt és necessari per a la respiració dels microorganismes aerobis, 

així com per altres formes de vida. Tot i això, l’oxigen només és lleugerament soluble 
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en aigua. La quantitat real d’oxigen i altres gasos que pot estar present en la solució ve 

condicionada per els següents aspectes: 

1. solubilitat del gas; 

2. pressió parcial del gas en l’atmosfera; 

3. temperatura; 

4. puresa de l’aigua (salinitat, sòlids en suspensió, etc.). 

Degut a que la velocitat de les reaccions bioquímiques que consumeixen oxigen 

augmenten amb la temperatura, els nivells d’oxigen dissolt tendeixen a ser més 

crítics en les èpoques estivals. I si afegim que en els mesos d’estiu els cabdals 

dels cursos d’aigua son menors el problema s’agreuja. Donat que evita la 

formació d’olors desagradables en les aigües residuals, es convenient disposar 

de quantitats suficients d’oxigen dissolt. 

 

3.4.2.-Sulfur d’hidrogen 
 És un gas incolor, inflamable, amb un olor típicament característic que recorda 

als ous podrits. L’ennegriment de l’aigua residual i del fang es deu, generalment, a la 

formació de sulfur d’hidrogen que es combina amb el ferro present per formar sulfur 

ferros (FeS) o altres sulfurs metàl·lics. Des de el punt de vista de la generació d’olors, i 

encara que el sulfur d’hidrogen és el gas generat de major importància, poden formar-se 

durant la descomposició anaeròbia altres compostos volàtils, com el indol, el escatol i 

els mercaptans, que poden ser responsables d’olors més desagradables que els produïts 

per el sulfur d’hidrogen. 

 

3.4.3.-Metà 
 El principal subproducte de la descomposició anaeròbia de la matèria orgànica 

de l’aigua residual es el gas metà. És un hidrocarbur combustible de alt valor energètic, 

incolor i inodor. Normalment, no es troba en grans quantitats en l’aigua residual, donat 

que petites quantitats d’oxigen solen ser tòxiques per als organismes responsables de la 

producció de metà. A vegades, però, es produeix metà com a resultat d’un procés de 

descomposició anaeròbia que pot donar-se en dipòsits acumulats en el fons. Degut a que 

el metà es molt combustible i a que el risc d’explosió es elevat, els pous de registre i 

entroncaments de clavegueram o càmeres de connexió en els que existeixi el risc 

d’acumulació de gas deurien d’estar airejats amb un ventilador portàtil abans i després 
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dels períodes de temps que els operaris treballin en ells. En les plantes de tractament, el 

metà es genera en els processos de tractament anaeròbics utilitzats per la estabilització 

dels fangs d’aigües residuals. Hauran de posar-se cartells d’avís sobre el perill 

d’explosió existent, i els operaris hauran de ser instruïts sobre les mesures de seguretat 

que s’han de respectar durant els horaris de treball en les estructures en les que pugui 

aparèixer el gas. 
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4.-CARACTERISTIQUES BIOLÒGIQUES 
 
 

4.1.-MICROORGANISMES  
 Els principals grups d’organismes presents tant en aigües residuals com 

superficials es classifiquen en organismes eucariotes, eubacteries i arquebacteries. La 

següent taula ens mostra la classificació dels diferents microorganismes: 

 

Grup Estructura celular Caracterització Membres 
representatius 

Eucariotes Eucariota Multicel·lular amb 
gran diferenciació 
de les cèl·lules i el 
teixit. 
 
Unicel·lular o 
ceonocítica o 
micelial; amb 
escassa o nula 
diferenciació de 
teixits. 

Plantes (plantes de 
llavor, molses, etc). 
Animals (vertebrats 
i invertebrats). 
 
Protistes (algues, 
fongs, protozoos). 

Eubacteries Procariota Química cel·lular 
semblant a les 
eucariotes 

La majoria dels 
bacteris 

Arqueobacteries Procariota Química cel·lular 
distintiva 

Metanògens, 
halòfils, 
termacidòfils. 

Figura 2. Principals grups de microorganismes presents en les aigües residuals. 

 

4.2.-BACTERIS 
 Els bacteris es poden classificar com eubacteris procariotes unicel·lulars. En 

funció de la seva forma, els bacteris es poden classificar en quatre grups: 

• Bacteris esferoidals, que reben el nom de cocos, tenen un diàmetre aproximat 

d’entre 1 i 3 micres. 

• Els bacteris de forma de bastó, coneguts com bacils, tenen mides molt variables, 

entre 0,5 i 2 micres de ample per entre 1 i 10 micres de llarg. 

• Les bactèries en forma d’espiral poden arribar a longituds de l’ordre de les 50 

micres. 

•  Filamentoses poden arribar a superar les 100 micres. 
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El paper que desenvolupen les bactèries en els processos de descomposició i 

estabilització de la matèria orgànica es ampli i de gran importància. Els coliformes 

també s’utilitzen com a indicadors de la contaminació per restes humanes. 

 

4.3.-FONGS 
 Els fongs són protistes eucariotes aerobis, multicel·lulars, no fotosintètics i 

quimioheteròtrofs. Molts dels fongs són sapròfits; basen la seva alimentació en matèria 

orgànica morta. Junt amb els bacteris, els fongs són els principals responsables de la 

descomposició del carboni en la biosfera. Des de el punt de vista ecològic, els fongs 

presenten certs avantatges sobre els bacteris: poden créixer i desenvolupar-se en zones 

de humitat baixa i en àmbits amb pH baixos. 

 

4.4.-ALGUES 
 Les algues poden presentar seriosos inconvenients en les aigües superficials, 

donat que poden reproduir-se ràpidament quan les condicions són favorables. Els 

creixements explosius són característics dels anomenats llacs eutròfics. Donat que 

l’efluent de les plantes de tractament de l’aigua residual sol  ser ric en nutrients 

biològics, la descàrrega del efluent en els llacs provoca el seu enriquiment i augmenta la 

seva tassa d’eutrofització. En els rius pot produir efectes anàlegs. 

 La presència d’algues afecta al valor de l’aigua de proveïment, ja que poden 

originar problemes d’olor i de sabor. La determinació de la concentració d’algues en 

aigües superficials es realitza prenent mostres per algun dels mètodes coneguts i fent un 

recompte al microscopi. 

 

4.5.-PROTOZOUS 
 Els protozous són microorganismes eucariòtes la estructura dels quals està 

formada per una sola cèl·lula oberta. Els protozous d’importància per al nostre cas són 

les amebes, els flagelats i els ciliats lliures i fixos. Els protozous s’alimenten de bacteris 

i altres microorganismes. Tenen molta importància, tant en el funcionament dels 

tractaments biològics com en la purificació de cursos d’aigua ja que són capaços de 

mantenir l’equilibri natural entre els diferents tipus de microorganismes. Alguns 

protozous són també patògens. 
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4.6.-PLANTES I ANIMALS 
 Les diferents plantes i animals que tenen importància per a nosaltres tenen mides 

molt variades: des de els cucs i rotífers microscòpics fins a crustacis macroscòpics. El 

coneixement d’aquests organismes resulta útil a l’hora de valorar l’estat dels llacs i 

corrents, al determinar la toxicitat de les aigües residuals evacuades al medi ambient, i a 

l’hora de determinar l’efectivitat de la vida biològica en els tractaments secundaris 

empleats per a destruir els residus orgànics. 

  

4.7.-VIRUS 
 Els virus excretats per els éssers humans poden representar un important perill 

per a la salut pública. Per exemple, a partir de dades experimentals, s’ha pogut 

comprovar que cada gram de femta d’un pacient amb hepatitis conté entre 10.000 i 

100.000 dosis de virus hepàtic. Es sap amb certesa que alguns virus poden sobreviure 

fins a 41 dies, tant en aigües netes com residuals a una temperatura de 20ºC, i fins a 6 

dies en un riu normal. 
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5.-MESURA DE CABDALS 
 La correcta selecció, ús i manetniment dels aparells de mesura de cabdal, és un 

aspecte important en l’eficàcia d’explotació d’una planta de tractament d’aigües 

residuals. Un sistema complet de mesura del cabdal consta de dos elements: 

1. un sensor o detector; 

2. un dispositiu convertidor. 

 

5.1.-TIPUS D’APARELLS I APLICACIÓ 
 
 

5.1.1.-Flux en lamina lliure 
 En canals oberts o en conduccions parcialment plenes, la determinació del 

cabdal es porta a terme mesurant la pèrdua de càrrega generada per la introducció de 

una obstrucció en la conducció, que pot ser un estrangulament o una placa, o per mesura 

de la secció mullada i de la velocitat de flux associada. El dispositiu més utilitzat és el 

aforador Parshall. 

 

5.1.2.-Conduccions en càrrega 
 Per la mesura dels cabdals en conduccions en càrrega les tres tècniques més 

utilitzades són: 

1. Introducció d’una obstrucció per crear una pèrdua de càrrega o diferencial de 

pressió. 

2. Mesura dels efectes que provoca el flux en moviment (canvis de moment, 

transmissió de ones de soroll, inversió de camps magnètics). 

3. Mesura d’unitats incrementades de volum de fluid. 

Els diferencials de pressió s’aconsegueixen amb elements com els tubs de flux, orificis, 

tubs de pitot, rotàmetres i venturis. El segon grup inclou aparells de mesura de 

propietats magnètiques, ultrasòniques i dispositius de vòrtex. El tercer grup inclou els 

mesuradors de turbina o de hèlix, en els que es pot establir una relació entre la velocitat 

de rotació d’un sensor i la velocitat i cabdal del fluid circulant. 

 

5.2.-CRITERIS DE SELECCIÓ DELS APARELLS DE MESURA 
Els principals factors a tenir en compte són: 
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1. el tipus d’aplicació; 

2. el dimensionament correcte; 

3. la composició del fluid; 

4. la precisió; 

5. les pèrdues de càrrega que produeix; 

6. les necessitats d’instal·lació; 

7. l’entorn en el que ha de funcionar; 

8. la facilitat de manteniment. 

 

La precisió d’un aparell, normalment, s’expressa com a percentatge, positiu o 

negatiu, respecte del cabdal màxim o del cabdal actual. Per això, la precisió d’un 

element ha d’avaluar-se en el context de la precisió del sistema global. En la taula que 

hi ha a continuació es proporcionen aproximacions dels rangs de precisió dels aparells 

de mesura que s’utilitzen en les plantes de tractament residual. En algunes de les 

aplicacions que es fan dels mesuradors de cabdals en una planta de tractament, la 

repetibilitat, que es la obtenció de la mateixa mesura cada cop, és més important que la 

precisió. 

 

Aparell de mesura Intervala Precisióa, 

percentatge 

del cabdal 

Percentatge 

de 

repetibilitatb 

Longitud de 

conducció 

recta aigües 

a dalt, en 

diàmetres 

Canals, flux en làmina 

lliure 

    

Carrega/Àrea     

Parshall ±5     Canal d’aforament 10:1–75:1 

Palmer-

Bowlus ±10 

±0,5  

    Abocador 500:1 ±5 ±0,5  

Altres     

    Magnètic(insertat) 10:1 ±1-2   

    Càrrega-velocitat     
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Conduccions tancades     

Càrrega/Pressió     

    Tub de flux 4:1 ±0,3 ±0,5 4-10 

    Orifici 4:1 ±1 ±1 5 

    Tub de Pitot 3:1 ±3 ±1 10 

    Rotàmetre 10:1 ±0,5-10 ±1 5 

    Venturi 4:1 ±1 ±0,5 4-10 

Efectes del fluid en 

moviment 

    

    Magnètic(tub) 10:1 ±1-2 ±0,5 5 

    Magnètic(insertat) 10:1 ±1-2 ±0,5 5 

    Catòdic 10:1 ±5 ±1 20 

    Ultrasònic(doppler) 10:1 ±3 ±1 7-10 

    Ultrasònic(transmissió) 10:1 ±2 ±1 7-10 

    Difussor de vòrtex 15:1 ±1 ±0,5 10 

Desplaçament positiu     

    Hèlix 10:1 ±2 ±0,5 5 

    Turbina 10:1 ±0,25 ±0,05 10 
a Basat en l’element primari i en el dispositiu de conversió primari 

Figura 3. Característiques dels aparells de mesura de cabdals d’una EDAR. 
 

5.3.-MANTENIMENT DELS PARELLS DE MESURA DE CABDALS 
 Per assegurar la fiabilitat del funcionament dels parells de mesura és essencial 

que la neteja, manteniment i calibrat d’aquests sigui correcta, així com l’elaboració de 

registres de dades. S’han de prendre mesures que facilitin la neteja del mesurador i de 

les conduccions amb connexions d’aigua de neteja o amb varetes. En el cas de que 

s’apliquin a la mesura dels cabdals de fangs, on les mesures es realitzen de forma 

intermitent, s’ha de tenir la possibilitat de netejar a pressió l’aparell i les conduccions 

associades i emplenar-les de nou d’aigua neta. En el cas de cabdalímetres magnètics, 

existeixen elèctrodes autonetejants. 

 Els mesuradors de cabdal s’han de calibrar in situ per verificar les 

especificacions tècniques i per disposar de dades de base que permeten el seguiment en 

el temps i el calibrat periòdic de l’aparell per raons de manteniment. Els aparells de 

mesura haurien de ser calibrats periòdicament per el fabricant. 
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 Junt amb el manteniment i calibrat de l’aparell, l’elaboració d’un registre de 

dades també és molt important. A més de les dades de calibració inicials, s’ha de 

guardar informació i dades d’explotació i de les operacions de manteniment que s’han 

realitzat en cada aparell. Això permet corregir els errors de mesura abans de que siguin 

un problema. 
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6.-TRACTAMENT FÍSIC I QUÍMIC DE L’AIGUA RESIDUAL 
 
 

6.1.-POU DE GROSSOS 
 Quan es preveu l’existència de sòlids de gran mida s’ha d’incloure a la capçalera 

de la instal·lació un sistema de separació d’aquests grans sòlids. Aquest consisteix en un 

pou situat a l’entrada del col·lector de la depuradora, de tronc piramidal invertit i parets 

molt inclinades, amb la finalitat de concentrar els sòlids i la sorra decantades en una 

zona específica on es puguin extreure d’una forma eficaç. 

 Aquest pou té una reixa instal·lada, anomenada reixa de molt grossos, que no 

són més que una sèrie de bigues situades en vertical en la boca d’entrada a la planta que 

impedeixen l’entrada de troncs o materials massa grans. 

 L’extracció de residus es durà a terme mitjançant una cullera bivalva 

d’accionament electrohidràulic. Els residus separats es dipositaran en un contenidor 

amb el fons perforat, que es recolza sobre una solera amb pendents cap a un albelló, que 

recull els escorreguts i els torna al pou de grossos. 

 En aquest sistema s’haurà de tenir en compte la retirada d’aquests grans sòlids i 

dels residus del fons, per evitar que dificultin l’arribada de l’aigua residual a la resta de 

la planta i la formació de mals olors. 

 A l’hora d’apropar-se al pou, els operaris hauran de tenir precaució de que el 

terra no tingui taques de greix, les quals són molt relliscoses.   

 En la figura 1 es mostra un exemple d’un pou de grossos amb una reixa de molt 

grossos. 

 
Figura 4. Pou de grossos. 
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6.2.-REIXES DE BARRES I TAMISSOS 
 El primer pas en el tractament de l’aigua residual consisteix en la separació dels 

sòlids grossos. El procediment es basa en fer passar l’aigua residual bruta a través de 

reixes de barres o tamisos. Les reixes de barres solen tenir obertures lliures entre barres 

de 15 mm o més grans, mentre que els tamisos es caracteritzen per disposar d’obertures 

lliures inferiors als 15 mm, i s’utilitzen en plantes en les que s’elimina de l’aigua 

residual entrant els sòlids de mida més petita  

 

6.2.1-Caracteristiques dels residus 
 Els materials retinguts en les reixes i tamisos es coneixen amb el nom de residus 

o deixalles. Com menor es l’obertura lliure del tamís, major serà la quantitat de residus 

eliminada. 

 

6.2.1.1-Residus retinguts en les reixes de barres 
 Els residus de mida gran consisteixen en residus com pedres, rames, trossos de 

ferralla, paper, arrels d’arbre, plàstics i draps. També es pot separar matèria orgànica. 

Els residus de mida grossa tenen un contingut en matèria volàtil mol alt (del 80 al 90%), 

amb un contingut en matèria seca del 15 al 25 % i una densitat entre 640 i 960 kg/m3. 

 

6.2.1.2-Residus retinguts en tamisos 
 Els tamisos amb obertures entre 2 i 6 mm retenen del 5 al 10% dels sòlids 

suspesos afluents, mentre que els tamisos amb obertures entre 0,75 i 1,5 mm poden 

retenir entre el 10 i el 15%, encara que s’han obtingut millors resultats. Els sòlids fins 

tenen continguts de sòlids volàtils que varien entre el 65 i el 95%. La seva densitat es 

lleugerament inferior a la dels residus grossos, mentre que la seva humitat es 

lleugerament superior.  

 

6.2.2-Reixes de neteja mecànica 
 El projecte de les reixes de neteja mecànica ha evolucionat a lo llarg dels anys 

amb l’objectiu de reduir els problemes d’explotació i manteniment i per augmentar la 

possibilitat de separació de residus. Últimament s’han utilitzat materials resistents a la 
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corrosió com l’acer inoxidable o els materials plàstics. Hi ha quatre tipus de reixes de 

neteja mecànica: 

1. reixes de funcionament mitjançant cadenes; 

2. reixes de moviment oscil·latori; 

3. catenaries; 

4. reixes accionades mitjançant cables. 

La reixa mecànica anirà protegida per una pre-reixa de barrots més amb una 

separació entre ells més gran (75mm), que tindrà una neteja manual En el nostre cas 

utilitzarem les reixes de barres de moviments oscil·latoris, que imiten la seqüència de 

moviments de una persona que neteja la reixa. El rastell es desplaça cap a la part 

inferior de la reixa, es situa entre les barres, i puja arrossegant les deixalles cap a la part 

superior per on són extretes. Una avantatja important d’aquest mètode es que tots els 

components que necessiten actuacions de manteniment es situen per sobre del nivell de 

l’aigua, de manera que per a la seva inspecció i manteniment no fa falta el buidat del 

canal i que el sistema de neteja i retorn frontal minimitza l’arrossegament dels sòlids. 

Aquest tipus de reixa presenta l’inconvenient de que disposa únicament de un rastell de 

neteja, lo qual limita la capacitat de la reixa per tractar aigües amb alts continguts de 

residus. 

La taula de la figura 1 ens dona la informació típica per al projecte de reixes de 

neteja mecànica: 

 

Característica Neteja mecànica 

Mida de la barra  

Amplada, mm 5 – 15 

Profunditat, mm 25 – 37,5 

Separació entre barres, mm 15 – 75  

Pendent en relació a la vertical, graus 0 – 30 

Velocitat de pas, m/s 0,6 – 1 

Pèrdua de càrrega admissible, mm 150 
Figura 5. Informació típica per al projecte de reixes de neteja mecànica. 
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6.2.2.1.-Projecte d’instal·lació de reixes de neteja mecànica. 
 Es disposaran dos unitats de reixes, de manera que sigui possible deixar-ne una 

fora de servei per realitzar les feines de manteniment.  

 El canal de les reixes s’ha de projectar de forma que s’eviti l’acumulació i 

sedimentació de sorres i altres materials pesats. Per evitar això les velocitats 

d’aproximació han de ser superiors a 0,4 m/s. A cabdals punta, la velocitat 

d’aproximació no ha de ser superior a 0,9 m/s. 

 La velocitat de pas a través de les reixes (0,6 – 1 m/s a Qm) es pot controlar 

mitjançant la instal·lació d’un dispositiu de control aigües a baix de la reixa, amb un 

aforador Parshall. 

 
Figura 6. Aforador Parshall. 

 La pèrdua de càrrega en la circulació a través de les reixes es sol limitar, amb la 

utilització de dispositius de control, a valors de l’ordre de 150 mm. Els mecanismes de 

neteja de les reixes solen estar dotats de controls <<manual>>-<<off>>-<<automàtic>>. 

en la posició <<manual>>, els rastells de neteja funcionen de forma contínua. En la 

posició <<automàtic>>, el seu funcionament es pot activar al superar-se cert valor de la 

pèrdua de càrrega o amb un temporitzador. Els residus extrets per el mecanisme de 

neteja mitjançant un cargol d’Arquimedes es descarreguen directament a una tolva. 

 Tal com marca la “Ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a 

les estacions de depuració d’habitatges unifamiliars, d’habitatges plurifamiliars, 

d’edificis de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de 

separació de greixos, i d’instal·lacions agropecuàries” la distancia entre barres serà de 

25 mm. 

 



Estació de depuració d’Aigües residuals d’Encamp 

 38

6.2.3-Tamisos 
 Utilitzarem un tamís de tambor. La malla es munta sobre un cilindre giratori que 

es posa un canal. Existeixen diferents esquemes constructius, especialment en lo 

referent a la direcció del flux a través de la malla del tamís. L’aigua residual pot circular, 

o entrant per un extrem del tambor i sortint per el mateix a través de la malla filtrant, 

recollint els sòlids en la superfície interior d’aquesta, o bé entrant per la part superior de 

l’element i sortint per l’interior del tambor, produint llavors la recollida de sòlids en la 

superfície exterior del tamís. Com a medi separador s’utilitza una malla ranurada o amb 

secció en tascó construïdes amb acer inoxidable. En el disseny s’ha de tenir en compte 

la evacuació en continu dels sòlids retinguts, operació que es complementa amb el 

ruixat amb aigua per mantenir net el medi separador. Les pèrdues de càrrega produïdes 

per els tamisos poden oscil·lar entre 0,8 i 1,4 m. Els tamisos de tambor estan disponibles 

en diverses mides, amb diàmetres variables entre 0,9 i 1,5 m i longituds que van des de 

1,2 a 3,7 m. Els intervals de pas oscil·len entre 0,25 i 0,50 cm. 

 

 

Figura 7. Tamís de tambor rotatori. 

 

6.2.4-Quantitat de residus 

 La quantitat de residus separats en les reixes de barres oscil·la generalment entre 

0,0035 a 0,0375 m3/103·m3 d’aigua residual tractada. La quantitat de residus separats en 
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tamisos varia entre 0,0375 i 0,225 m3/103·m3, que equival a percentatges variables entre 

el 5 i el 15 % de la matèria suspesa.  

 

6.3.-MESCLAT 
 És una operació molt important en moltes fases del tractament d’aigües residuals, 

com per exemple: 

• mescla completa d’una substància amb una altra; 

• mescla de suspensions líquides; 

• mescla de líquids miscibles; 

• floculació; 

• transferència de calor. 

En el procés de tractament amb fangs activats, per tal d’assegurar que els 

microorganismes disposin d’oxigen, és necessari mesclar el contingut dels tancs 

d’aireació a més d’introduir aire o oxigen pur. També s’incorpora i mesclen productes 

químics amb els fangs, per tal de millorar-ne les característiques d’assecat. En el procés 

de digestió anaeròbia, el mesclat s’utilitza per accelerar el procés de conversió biològica 

i per escalfar uniformement el contingut del digestor. 

 

6.3.1.-Descripció i aplicació 
 La majoria de les operacions de mesclat que ens trobarem en el tractament 

d’aigües residuals, poden classificar-se en dos grups: 

• Contínues; s’apliquen en aquells casos en els que s’ha de mantenir en suspensió 

el contingut del reactor o del dipòsit. 

• Ràpides contínues (30s o menys); s’utilitzen en els casos en els que s’ha de 

mesclar una substància amb una altra. 

 

6.3.2.-Mescla ràpida continua de productes químics 
 El principal objectiu consisteix en mesclar completament una substància amb 

una altra. La mescla ràpida pot surar des de una fracció de segons fins a uns 30s. 

Aquesta mescla es pot portar a terme amb diversos sistemes: 

1. resalts hidràulics en canals; 

2. dispositius Venturi; 
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3. conduccions; 

4. per bombeig; 

5. mitjançant mescladors estàtics; 

 
Figura 8. Mesclador estàtic en línia. 

6. mitjançant mescladors mecànics. 

 
Figura 9. Agitador d’hèlix. 

 

 
Figura 10. Agitador d’hèlix. 

 

 
Figura 11. Mesclador de turbina. 
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En els quatre primers, el mesclat s’aconsegueix com a conseqüència de les turbulències 

que es creen en el règim del flux. En els mescladors estàtics, les turbulències es 

produeixen com a conseqüència de la dissipació d’energia, mentre que en els 

mescladors mecànics, les turbulències s’aconsegueixen amb l’aportació d’energia amb 

impulsors giratoris com pales, hèlix i turbines. 

 

6.3.3.-Mescla contínua en reactors i tancs de retenció 
 En els processos de mescla contínua, es pretén mantenir en un estat de mescla 

completa el contingut del reactor o tanc de retenció. El mesclat continu pot realitzar-se 

amb diferents sistemes: 

• amb mescladors mecànics; 

• amb mecanismes pneumàtics; 

• amb mescladors estàtics; 

• per bombeig. 

El mesclat mecànic es porta a terme amb els mateixos procediments i medis que el 

mesclat mecànic ràpid continu. El mesclat pneumàtic comporta la injecció de gasos. Un 

canal amb pantalles deflectores és un tipus de mesclador estàtic que s’utilitza en el 

procés de floculació.  

 

6.4.-ELIMINACIÓ DE SORRES 
 

6.4.1.-Característiques de les sorres 
 Les sorres consisteixen en sorra, grava, cendres i altres materials pesats amb 

pesos específics i velocitats de sedimentació considerablement superiors a les dels 

sòlids orgànics putrescibles. Al marge d’aquests materials, la sorra també inclou 

closques d’ou, trossos d’ossos, llavors, grans de cafè i partícules orgàniques de gran 

mida com restes de menjar. Generalment, la fracció que s’elimina com a sorra es 

bàsicament inert i relativament seca. Tot i això, la composició de les sorres és molt 

variable, el contingut en humitat oscil·la entre el 13 i el 65%, i el contingut volàtil entre 

l’1 i el 56%. El pes específic de la sorra neta assoleix valors de 2,7 si el contingut de 

matèria inerta és elevat, però pot baixa a 1,3, si existeix una important quantitat de 

matèria orgànica adherida a la matèria inerta. Per caracteritzar les sorres normalment 
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s’utilitza una densitat global de 1.600 kg/m3. Generalment, la major part de les sorres 

queda retinguda en el tamís número 100 (corresponent a 0,15 mm), assolint a vegades el 

100% de retenció en aquest tamís. 

 

6.4.2.-Dessorradors 
 Els dessorradors s’instal·len per: 

1. protegir els elements mecànics mòbils de l’abrasió i l’excessiu desgast; 

2. reducció de la formació de dipòsits pesats, en l’interior de les canonades, canals 

i conduccions; 

3. reducció de la freqüència de neteja dels digestors provocada per l’excessiva 

acumulació de sorres. 

Els dessorradors es situarà després del desbast i abans dels tancs 

d’homogeneització. La instal·lació de desbast abans del dessorrador facilita l’explotació 

i el manteniment dels elements de separació de sorres. El bombeig d’aigua el situarem 

abans del dessorrador, ja que el situar-lo després, comportaria la instal·lació del 

dessorrador a una profunditat considerable, lo qual implicaria un cost addicional. 

Considerem més econòmic bombejar l’aigua residual, incloses les sorres, fins a 

dessorradors situats en un lloc convenient en relació a la posició de les restants unitats 

de la planta, i sent conscients de que la feina de manteniment que s’ha de realitzar en les 

bombes serà més elevada. 

Aquest projecte es basa en l’eliminació de partícules de sorra amb pes específic 

de 2,65 per una aigua residual a temperatura de 15,5ºC. 

 

6.4.3.-Dessorrador-desgreixador rectangular airejat  

S’injecta una quantitat d’aire que provoca un moviment helicoidal del líquid i 

crea una velocitat d’escombrat de fons constant, perpendicular a la velocitat de pas, 

laqual pot variar sense que es produeixi cap inconvenient. A més, s’afavoreix la 

separació de les partícules orgàniques que puguin quedar adherides a les partícules de 

sorra. 
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Figura 12. Secció transversal d’un dessorrador airejat. 

 

Les principals avantatges que presenta aquest dessorrador són les següents: 

• L’aigua s’aireja i per tant disminueix la producció d’olors, aspecte important en 

el nostre cas per la presència de habitatges relativament a prop. 

• Els rendiments que presenta són constants, per lo qual ens permet variar el 

cabdal sense que els rendiments variïn. 

• Les pèrdues de càrrega són molt petites. 

• Si el cabdal d’aire es adequat s’obtenen unes sorres molt netes de matèria 

orgànica. 

• Donat que el contingut en greixos de l’aigua residual a tractar no és 

excessivament elevat també serà utilitzat com a desgreixador. 

Els difussors d’aire es coloquen en un dels laterals del dessorrador, a una alçada 

entre 0,5 – 0,9 m. La quantitat d’aire a subministrar varía segons la profunditat del 

canal: 

• De 3,0 – 12 l/s per metre de longitud del canal per a profunditats superiors a 

3,6m. 

• De 1,5 – 7,5 l/s per metre de longitud del canal per a profunditats menors 
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Els paràmetres principals per a la dimensió d’un dessorrador-desgreixador venen 

definits en la Figura 4. 

 

Paràmetre Interval Valor 

Càrrega hidràulica, 

m3/m2/h 

 <30 

Temps de retenció, min 10 – 15 a Qm  

Dimensions   

    Profunditat, m 2,0 – 5,0  

    Longitud, m 7,5 – 20,0  

    Amplada 2,5 -7,0  

Relació amplada-

profunditat 

1:1 – 5:1 1,5:1 

Relació longitud - amplada 3:1 – 5:1 4:1 

      Cabdal d’aire introduit, 

m3/h/m3 de dessorrador-

desgreixador 

0,5 – 2,0  

Quantitat de sorres 

m3/106·m3 

4,0 – 195,0 15,0 

 
Figura 13. Informació típica per al projecte de dessorradors-desgreixador. 

En la figura 5 es pot apreciar un exemple de dessorrador-desgreixador. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Dessorrador-desgreixador 
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6.4.4.-Evacuació i tractament de sorres i greixos 
 Extreurem la sorra mitjançant air lift, que consisteix en succionar a través d’unes 

bombes situades a la base de la unitat que recull les sorres en uns tolves inferiors que les 

extreuen a l’exterior. 

 Una vegada tretes les sorres, s’ha d’eliminar tota la quantitat possible d’aigua. 

Això ho aconseguim mitjançant un càrgol d’Arquímedes, al qual aportariem aigua a 

contracorrent per a netejar les sorres de matèria orgànica si fos necessari, i 

s’emmagatzemen en la tolva fixa 

 Aquests dessorradors–desgreixadors poden retenir fins a un 80% 

aproximadament de les matèries greixoses. Els greixos s’extreuen mitjançant un 

escombrat de la superfície. Els greixos extrets del desgreixador junt amb els extrets en 

la decantació primària es tracten posteriorment en un concentrador de greixos on 

s’extreu el seu contingut en aigua, s’emmagatzemen en contenidors especials i 

posteriorment passen a l’abocador. 

 En aquesta zona els operaris hauran d’anar en compte ja que el terra pot ser molt 

relliscós degut als greixos. 

 

6.5.-TANCS DE DECANTACIÓ PRIMÀRIA 
 Sempre que un líquid que contingui sòlids en suspensió es trobi en estat de 

relatiu repòs, els sòlids de pes específic superior al líquid tendeixen a dipositar-se, i els 

de menor pes específic a ascendir. Aquests principis bàsics s’utilitzen per al projecte 

dels tancs de decantació per al tractament d’aigües residuals. 

Quan els tancs de sedimentació primària s’utilitzen com a pas previ de tractaments 

biològics, la seva funció és la reducció de la càrrega afluent a les unitats de tractament 

biològic. Els tancs de sedimentació primària ben dimensionats i explotats amb 

eficiència eliminen entre el 50 i el 70% dels sòlids en suspensió i entre el 25 i el 40% de 

la DBO5 

 

6.5.1.-Bases del projecte  
 Si tots els sòlids de l’aigua residual fossin partícules discretes de mida, densitat, 

pes específic i forma relativament uniformes, l’eficiència d’eliminació dels sòlids 

dependria de l’àrea superficial del tanc i del temps de detenció. En aquesta situació, 

suposant que les velocitats de circulació horitzontals es mantinguin per sota de les 
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d’arrossegament, la profunditat del tanc no tindria importància. Però en realitat, els 

sòlids de la majoria de les aigües residuals no s’ajusten a aquestes característiques 

regulars, sinó que són heterogenis, i les condicions en les que es trobin presents varien 

des de la dispersió total fins a la floculació completa. 

 La floculació es veu afavorida per el moviment turbulent del fluid en l’interior 

dels tancs. Com a regla general, la coalescència d’una suspensió de sòlids es torna més 

completa a mesura que transcorre el temps 

 

6.5.2.-Temps de detenció 
 Els tancs de decantació primària tenen temps de detenció que van de 1,5 a 2,5h, 

ja que l’utilitzem com a tractament primari previ a les unitats de tractament biològic. 

 En el projecte dels tancs de sedimentació primària, els efectes de la temperatura 

no solen requerir una especial atenció, però, en climes freds (com es el cas), els 

increments de la viscositat de l’aigua produïts per les baixes temperatures retarden la 

sedimentació de les partícules en els decantadors i redueix els rendiments de les 

instal·lacions per temperatures inferiors als 20ºC. 

 

6.5.3.-Càrregues de superfície 
 Els tancs de sedimentació es dimensionen en funció de la càrrega de superfície, 

expressada en m3/m2·dia. En la següent taula es presenten valors típics per a una 

decantació primaria seguida de un tractament biològic 

 

Característiques Interval Típic 

Decantació primària seguida de tractament 

secundari 

  

Temps de detenció, h 1,5-2,5 2 

Càrrega de superfície, m3/m2·h   

A cabdal mig 1,35-2,03  

A cabdal punta 3,4-5,09 4,24 

Càrrega sobre abocador 5,16-20,6 10,32 
Figura 15. Valors típics de la decantació primària seguida de tractament biològic 

 Una vegada s’ha establert la superfície del tanc, el temps de detenció be marcat 

per la profunditat de l’aigua en l’interior del tanc. Les càrregues de superficie que 
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s’utilitzen en l’actualitat proporcionen, en base als cabdals mitjos, temps de detenció 

nominals entre 2 i 2,5 hores. Tot i això, com els cabdals que s’adopten en projecte solen 

tenir en compte les previsions futures, en els primers anys d’explotació els temps de 

detenció reals poden resultar lleugerament majors. 

 

6.5.4.-Velocitat d’arrossegament 
 La velocitat d’arrossegament és important en les operacions de sedimentació. 

Les forces que actuen sobre les partícules sedimentades són causades per la fricció de 

l’aigua que flueix sobre elles. en els tancs de sedimentació, les velocitats horitzontals 

s’han de mantenir a nivells baixos, de manera que les partícules no siguin arrossegades 

des de el fons del tanc. La velocitat crítica be donada per la següent equació: 

 

( ) 2
1

18







 ××−××
=

f
dgskVH     6.1 

On: 

• VH = velocitat horitzontal mínima a la que comença el fenomen d’arrossegament. 

• k = constant que depèn del tipus de material arrossegat. 

• s = pes específic de les partícules. 

• g = acceleració de la gravetat. 

• d = diàmetre de les partícules. 

• f = factor de fricció de Darcy-Weisbach. 

 

 Els valors típics de k són 0,04 per sorra unigranular, i 0,06 per matèria més 

agregada. El terme f depèn de les característiques de la superfície sobre les que té lloc el 

flux i del número de Reynolds. Els valors típics de f estan entre 0,02 i 0,03. tant k com f 

són constants adimensionals. 

 

6.5.5.-Tancs circulars 
En els tancs circulars, el sistema de flux es radial. Per aconseguir aquest sistema 

de flux radial, l’aigua residual a decantar s’introdueix per el centre. L’aigua residual es 

transporta fins al centre del tanc mitjançant una canonada embeguda en formigó per sota 

de la solera. En la zona central, l’aigua residual passa per una campana circular 
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dissenyada per distribuir el flux uniformement per totes direccions. La campana central 

té un diàmetre que varia entre el 15 i el 20% del diàmetre total del tanc amb una 

profunditat que varia entre 1 i 2,5 m. El pont rascador gira lentament i té dos braços 

equipats amb rascadors de fons. Els ponts també inclouen uns rascadors superficials per 

a l’eliminació d’espumes. 

En els tancs circulars de 3,6 a 9m de diàmetre, l’equip d’extracció de fang està 

aguantat per mitjà de bigues recolzades en les parets laterals. Els tancs de diàmetre 

superior a 10,5 m utilitzen un pilar central que suporta el pont rascador i que es 

accessible per mitjà d’una passarel·la. La solera del tanc té forma de con invertit, amb 

una pendent aproximada de 1/12, i el fang s’arrossega a un dipòsit relativament petit 

situat just a la zona central del tanc.  

 
Figura 16. Tanc circular de decantació primària d’alimentació central. 

 

Aquesta taula ens aporta els valors típics per el projecte de tancs de decantació 

circulars utilitzats en el tractament primari de l’aigua residual: 

 

Tanc circular Interval Típic 

Profunditat, m 3 – 4,5 3,6 

Diàmetre, m 3 - 60 12 – 45 

Pendent de la solera, 

mm/m 

62,5 – 160 80 

Velocitat dels rascadors, 

r/min 

0,02 – 0,05 0,03 

Figura 17.Valors típics per al projecte de tancs de decantació primari circulars 
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6.5.6.-Producció de fang 
 S’ha d’estimar el volum de fang produït en els tancs de decantació primària. El 

volum de fang produït dependrà de: 

1. les característiques de l’aigua residual crua, incloses la edat i concentració de la 

mateixa; 

2. el temps de detenció i el grau de tractament a portar a terme en els tancs; 

3. l’estat dels sòlids sedimentats, incloent el pes específic, contingut d’aigua i els 

canvis de volum experimentats sota la influencia dels dispositius mecànics 

d’eliminació de fangs o de la profunditat del tanc; 

4. el lapsus de temps transcorregut entre les operacions d’extracció de fangs. 

La taula que hi ha a continuació proporciona dades sobre el pes específic i 

contingut en humitat del fang extret dels tancs de sedimentació primària. 

 

Concentració en sòlids     

Tipus de fang Pes 

específic

Interval Típic 

Únicament fangs primaris: 

Aigua residual de concentració 

mitja 

1,03 4 - 12 6 

Aigua residual procedent de 

xarxes de clavegueram unitàries 

1,05 4 - 12 6,5 

Primaris fangs activats en excés 1,03 2 - 6 3 

Primaris i humus de filtres 

perforadors 

1,03 4 - 10 5 

Figura 18. Dades sobre el pes específic i contingut en humitat del fang procedent de la 
sedimentació primària. 

 

El càlcul de l’estimació del volum de fang es fa de la següent manera: 

• S’estima la concentració de sòlids suspesos. 

• Es determina el pes del sòlids secs eliminats per cada 103 m3. 

• Es determina el volum del fang amb les dades de la taula anterior i la formula: 

 

sslw

s

PS
W

V
××

=
ρ

      6.2 
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On: 

• Ws = pes dels sòlids secs, kg. 

• ρw = densitat de l’aigua, kg / m3. 

• Ssl = pes específic del fang. 

• Ps = fracció de sòlids expressada en tant per 1. 

  

Aquest càlcul es directament aplicable al projecte d’instal·lacions de bombeig de 

fangs de tanc de decantació primària. Per evitar el deteriorament de la qualitat de 

l’efluent, el fang s’haurà d’evacuar per bombeig al menys una vegada per torn de treball, 

incrementant-se la freqüència d’aquesta operació en èpoques de temps càlid. El 

bombeig del fang s’iniciarà amb un temporitzador i mesurant la densitat del fang per 

desactivar el bombeig. 

En els tancs de decantació primària utilitzats en els processos de fangs activats, 

es necessari tenir en compte l’excés de fang activat que es pot afegir a l’aigua a tractar 

per a la seva sedimentació i espessiment junt amb el fang primari.  

 

6.6.-DESINFECCIÓ AMB CLOR 
 

6.6.1.-Química del clor 
 Els compostos de clor més utilitzats en les plantes de tractament d’aigües 

residuals són el clor gas (Cl2), l’hipoclorit sòdic (NaOCl), l’hipoclorit de calci 

(Ca(OCl)2) i el diòxid de clor (ClO2). Nosaltres utilitzarem el clor gas que és el més 

comú. 

 

6.6.2.-Reaccions en medi aquós 
 Quan s’afegeix clor a l’aigua en forma de Cl2 gas, es produeixen dues reaccions, 

la reacció d’hidròlisis i la de ionització. 

La hidròlisis es pot representar així: 

 
−+ ++↔+ ClHHOClOHCl 22     6.3 
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La constant d’estabilitat per aquesta reacció val: 

 

[ ] [ ][ ]
[ ] Ca
Cl

ClHHOClK º25105,4 4

2

−
−+

×≈=     6.4 

 

La ionització es pot descriure amb la següent equació: 

 
−+ +↔ OClHHOCl     6.5 

 

La constant de ionització val: 

 

[ ][ ]
[ ] Ca
HOCl

OClHKi º25109,2 8−
−+

×==  

 

En la taula que hi ha acontinuació es presenta la variació del valor Ki amb la 

temperatura: 

 

Temperatura, ºC Ki × 10-8, mol/l 

0 1,49 

5 1,75 

10 2,03 

15 2,32 

20 2,62 

25 2,90 
Figura 19. Valors de la constant de ionització de l’àcid hipoclorós a diferents temperatures 

 

 La quantitat de HOCl i de OCl- que es troba present en l’aigua rep el nom de clor 

lliure disponible. La distribució relativa d’aquestes dues espècies químiques és molt 

important, ja que la capacitat de destrucció d’organismes de l’HOCl es entre 40 i 80 

vegades superior a la del OCl-. La distribució percentual de HOCl, a diferents 

temperatures, es pot calcular amb la següent equació: 
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[ ]
[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]+
−−

+
=

+
=

+
H

K
HOCl

OClOClHOCl
HOCl

i1

1

1

1   6.6 

 

6.6.3.-Reaccions amb l’amoníac 
 L’aigua residual no tractada sempre conté nitrogen en forma d’amoníac i 

diverses formes de matèria orgànica combinada. L’efluent procedent de la majoria de 

les plantes de tractament d’aigües residuals també conté quantitats significatives de 

nitrogen, normalment en forma d’amoníac, o en forma de nitrat si la planta està 

preparada per desenvolupar la nitrificació. Com que l’àcid hipoclorós és un agent 

oxidant de gran activitat, reaccionarà ràpidament amb l’amoníac present en l’aigua 

residual per formar tres tipus de cloramines: 

 

( ) OHamonocloraClNHHOClNH 223 min +→+     6.7 

( ) OHadicloraNHClHOClClNH 222 min +→+     6.8 

( ) OHnitrogendetriclorurNClHOClNHCl 232 +→+     6.9 

 

 Aquestes reaccions són altament dependents del pH, de la temperatura, del 

temps de contacte i de la reacció inicial entre el clor i l’amoníac. En la majoria de casos 

les espècies dominants són la monocloramina i la dicloramina. El clor present en 

aquests compostos rep el nom de clor combinat disponible. Aquestes cloramines també 

serveixen com a desinfectant, tot i que la seva velocitat de reacció és extremadament 

lenta. 

 

6.6.4.-Reacció al Breakpoint 
 Els fenòmens que succeeixen a l’afegir clor a una aigua residual es poden 

explicar a partir de la següent figura: 
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Figura 20. Corba generalitzada obtinguda durant la cloració al breakpoint 

 

On: 

• Etapa A: destrucció del clor residual per compostos reductors. 

• Etapa B: formació de compostos organoclorats i cloramines. 

• Etapa C: destrucció de cloramines i compostos organoclorats. 

• Etapa D: formació de clor lliure i presència de compostos organoclorats no 

destruits. 

 

Al anar afegint clor, les substàncies que reaccionen amb facilitat, com el Fe+2, el 

Mn+2, el H2S o la matèria orgànica, reaccionen amb el clor i el redueixen en gran part a 

ió clorur. Després d’això el clor continuarà reaccionant amb l’amoníac per formar 

cloramines, procés que correspon a l’etapa B. Per relacions molars entre clor i amoníac 

inferiors a 1, es formarà monocloramina i dicloramina. La velocitat de formació de les 

dues formes ve en funció de la temperatura i el pH. En l’etapa C algunes de les 

cloramines es transformen en triclorur de nitrogen, mentre que les altres s’oxidaran a 

òxid de nitrogen (N2O) i nitrogen (N2), i el clor es reduirà a ió clorur. Si es segueix 

afegint clor totes les cloramines s’oxidaran el breakpoint. Teòricament la relació 

ponderal entre el clor i el nitrogen amoniacal en el breakpoint es de 7,6:1. 

Les possibles reaccions responsables de l’aparició dels gasos que s’han 

mencionat anteriorment i la desaparició de les cloramines són les següents: 
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HClHOClNHClClNH 422 →++      6.10 

HClONNOHClClNH 1034 22222 ++→++     6.11 

HClONNHOClClNH 32 222 ++→+     6.12 

HClNHOClClNH 322 +→+     6.13 

 

 L’addició de clor més enllà del breakpoint produirà un augment de clor lliure 

disponible directament proporcional al clor afegit. 

 La raó principal per afegir suficient clor com per poder obtenir clor residual 

lliure radica en que s’assegurà que s’assolirà la desinfecció. La quantitat de clor que 

s’ha d’afegir per assolir un nivell de clor residual determinat rep el nom de demanda de 

clor. 

 

6.6.5.-Generació d’àcid 
 L’àcid clorhídric format durant la cloració reaccionarà amb l’alcalinitat de 

l’aigua residual, amb lo qual, la caiguda del pH, serà petita. En la pràctica s0ha 

comprovat que es necessiten 15 mg/l d’alcalinitat, expressada en forma de CaCO3, per 

cada 1,0 mg/l de nitrògen amoniacal que s’oxida en el procés de cloració al breakpoint. 

 

6.6.6.-Augment dels sòlids dissolts totals 
 Els productes químics afegits per aconseguir la reacció al breakpoint també 

contribuiran a incrementar la quantitat de sòlids dissolts totals en l’aigua residual. La 

contribució de sòlids dissolts totals per cada un dels productes químics que poden 

intervenir en la reacció al breakpoint es resumeixen en la següent taula: 

 

Addició de productes químics Increment de sòlids dissolts totals per 

unitat de NH4
+-N consumit 

Breakpoint amb clor gas 6,2:1 

Breakpoint amb hipoclorit sòdic 7,1:1 

Breakpoint amb clor gas-neutralització 

total de l’acidesa amb cal (CaO) 

12,2:1 

Breakpoint amb clor gas-neutralització 

total de l’acidesa amb hidròxid de sodi 

1,8:1 



Estació de depuració d’Aigües residuals d’Encamp 

 55

(NaOH) 
Figura 21. Efectes de l’addició de productes químics sobre els sòlids dissolts totals en la cloració al 

breakpoint 
 

6.6.7.-Factors que afecten l’eficàcia del clor 
 Els factors més importants que afecten a l’eficàcia de la desinfecció del clor són 

els següents: 

1. l’eficàcia germicida del clor; 

2. l’eficàcia germicida dels diferents compostos del clor; 

3. la importancia de la mescla inicial; 

4. la reacció al breakpoint; 

5. el temps de contacte; 

6. les característiques de l’aigua residual; 

7. les característiques dels microorganismes. 

 

6.6.8.-Cloració 
 Les precaucions i dispositius de seguretat més importants que s’han d’incloure 

en les instal·lacions de manipulació de clor són les següents: 

1. El clor gas és tòxic i molt corrosiu. S’haurà de preveure una adequada ventilació 

per a l’extracció de gas a nivell de terra, ja que el gas es més pesat que l’aire. Els 

sistemes de ventilació han de tenir capacitat per a portar a terme com a mínim 60 

renovacions de aire per hora. També es poden instal·lar sistemes de neteja 

càustica d’emergència per neutralitzar les fugues de clor. 

2. Les sales en les que s’emmagatzema el clor i està instal·lat l’equip dosificador 

hauran d’estar separades de la resta de la planta per tabics, i només hauran de ser 

accessibles des de l’exterior. S’haurà de construir una finestra fixa d’observació 

en una paret interior. A l’entrada de la sala s’haurà de situar el control dels 

ventiladors, i prop de l’entrada de la sala hauran d’haver-hi màscares de gas i 

hauran d’estar en zones protegides però de ràpid accés. 

3. Per evitar la possibilitat de congelació, s’haurà de controlar la temperatura en les 

zones de dosificació i cloració. 

4. El gas i el líquid del clor sec s’han de poder manipular en conduccions de ferro 

forjat, però el clor dissolt es altament corrossiu y s’ha de portar en canonades de 

PVC. 
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5. Haurà de preveure’s un adequat emmagatzemament dels cilindres de reserva. La 

quantitat de clor emmagatzemat s’ha de calcular en funció de la disponibilitat i 

dependència del subministre, així com la quantitat de clor consumit. Els 

cilindres en ús es situen sobre una bàscula, i la pèrdua de pes s’utilitza com a 

mesura de dosificació del clor. 

6. Per evitar el sobrecalentament dels cilindres plens en climes càlids, els cilindres 

s’han de protegir de la llum solar.  

7. S’han de disposar sistemes d’anàlisi de clor residual per observar i controlar la 

possibilitat de dosificacions excessives o massa baixes. 

8. Les instal·lacions d’emmagatzemament i dosificació de clor s’han de protegir 

dels riscs d’incendis. A més, s’han d’incloure sistemes de detecció de fugues de 

clor i connectar-los a un sistema d’alarma i al sistema de rentat d’emergència.  

 

6.6.8.1-Diagrama de flux per al clor 

 El clor es pot aplicar directament com a gas o com a solució aquosa. El clor es 

pot extreure dels contenidors d’emmagatzemament en forma de gas o de líquid. En el 

nostre cas ho farem en forma de gas 

 
Figura 22. Diagrama de flux esquemàtic del procés de cloració/decloració amb diòxid de sofre 
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6.6.8.2.-Control de la dosificació 
 El control de la dosificació el portarem a terme mitjançant un mètode compost 

de dos mètodes diferents: 

• Un mètode que consisteix a realitzar la dosificació proporcional al cabdal, 

establint-se una correspondència entre el cabdal del clor y el de l’aigua residual 

mesurat en un cabalímetre magnètic o un aforador Parshall. 

• Un mètode que consisteix en el control de la dosificació de clor mitjançant una 

medició automàtica del clor residual. 

En el mètode que utilitzarem, les senyals de control obtingudes en el cabalímetre 

d’aigua residual i en el analitzador de clor residual proporcionen un control més precís 

de la dosificació de clor i del clor residual. 

 

6.6.8.3.-Mesclat i contacte del clor 
 Els principals factors que intervenen en la consecució d’una efectiva eliminació 

de bactèries són el mesclat efectiu de la solució de clor en l’aigua residual, el temps de 

contacte i el clor residual. El temps de contacte varia entre 15 i 45 minuts, però el més 

habitual es el de 15 minuts a cabdal punta 

 

6.6.8.4.-Injecció i mesclat inicial 
 El disseny de qualsevol sistema de cloració per contacte ha d’incloure la injecció 

i mesclat del clor. Per assolir aquest objectiu, nosaltres utilitzarem amb el clor gas 

mescladors de raig o d’aspiració. En aquest tipus de dispositius, es crea un buit i es 

condueix el clor al dispositiu de mescla. El clor es dispersa rapidament en l’aigua 

residual. Les avantatges d’aquests tipus de dispositius són les següents: 

1. minimització del fenomen de trencament del clor molecular que pot produir-se 

en els sistemes convencionals de mescla de la solució. 

2. consecució d’una desinfecció més efectiva. 

3. no són necessàries bombes d’injecció de clor independents. 

Utilitzarem sistemes de mesclat mecànic per tal d’assolir un mesclat ràpid i complet. 

 

6.6.8.5.-Projecte de tancs de cloració 
 Donada la importància del temps de contacte, s’ha de tenir en compte en el 

disseny del tanc de cloració, que com a mínim entre el 80 i el 90 % de l’aigua residual 
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estigui dins del tanc durant el temps de contacte especificat. Utilitzarem un tanc de 

laberint del tipus de flux de pistó. Amb aquests tipus de tancs s’estalvia superfície, però 

s’ha d’anar en compte a l’hora de dissenyar els tancs perquè es poden desenvolupar 

zones mortes que reduiran els temps de detenció hidràulica. Les relacions longitud-

amplada superiors a 10:1, i especialment les de 40:1, minimitzen els curtcircuits. La 

creació de curtcircuits també es pot minimitzar reduint la velocitat de l’aigua residual 

que entra en els tancs de cloració. Per al control de la velocitat d’entrada de l’aigua es 

poden utilitzar deflectors. La instal·lació de deflectors longitudinals pot reduir els 

curtcircuits i millorar el temps de detenció real. 

 

6.6.8.6.-Manteniment de la velocitat de transport dels sòlids 
 A cabdal mínim, la velocitat horitzontal en el tanc haurà de ser suficient per 

arrossegar els sòlids del fons o , com a mínim, proporcionar una sedimentació mínima 

dels flòculs de fang que hagin pogut escapar del tanc de sedimentació. Les velocitats 

horitzontals hauran de ser de 2 a 4,5 m/min com a mínim. 

 

6.6.8.7.-Control de sortida i mesura del clor residual 
 El cabdal de sortida del tanc de cloració el mesurarem amb un aforador Parshall. 

Els dispositius de control de la cloració, proporcional al cabdal, poden funcionar a partir 

d’aquestes mesures del cabdal o d’altres obtingudes en la planta. La determinació final 

de l’eficiència d’un tanc de cloració s’ha de basar en l’anàlisi de mostres per la 

comprovació del clor residual i del NMP d’organismes coliforms. Quan s’utilitza el clor 

residual per al control de la cloració, es necessari instal·lar bombes de presa de mostres 

en la capçalera del primer tanc de cloració, immediatament després del mesclat ràpid. 

Per portar a terme un control més precís de la cloració, es pot mesurar el clor residual en 

l’efluent del tanc de cloració, mesures que es porten a terme també, per mesurar el 

compliment de les normes dels organismes reguladors. 

 

6.6.9.-Decloració 

 La decloració és la pràctica que consisteix en l’eliminació de la totalitat del clor 

combinat residual present en l’aigua després de la cloració. Alguns dels compostos 

orgànics presents en l’aigua residual poden causar interferències en el procés de cloració. 
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Molts d’aquests compostos poden reaccionar amb el clor per formar compostos tòxics. 

La decloració té la funció de minimitzar els efectes d’aquesta toxicitat. 

 

6.6.10.-Anàlisis de la decloració amb diòxid de sofre 
 El gas diòxid de sofre elimina, successivament, el clor lliure, la monocloramina, 

dicloramina, triclorur de nitrogen i els compostos policlorats. Quan s’hafegeix diòxid de 

sofre a l’aigua residual, tenen lloc les següentes reaccions: 

 

• Reaccions amb clor 
+− +→+ HHSOOHSO 322     6.14 

+−−− ++→+ HSOClHSOHOCl 22
43     6.15 

+−− ++→++ HSOClOHHOClSO 32
422     6.16 

 

• Reaccions amb cloramines: 
+− +→+ HHSOOHSO 322     6.17 

++−−− +++→++ HNHSOClOHHSOClNH 4
2

4232     6.18 

++−− +++→++ HNHSOClOHClNHSO 22 4
2

4222     6.19 

 

 En la pràctica s’ha pogut comprovar que es necessita 1mg/l de diòxid de sofre 

per declorar 1mg/l de clor residual, expressat com Cl2. Com que les reaccions del diòxid 

de sofre amb el clor i les cloramines són gairebé instantànies, el temps de contacte no es 

un factor important. Per aquesta raó no s’utilitzen cambres de contacte, tot i que si que 

és necessari un mesclat ràpid i eficaç en el punt d’aplicació. La relació entre el clor 

lliure i el clor total combinat residual abans de la decloració és el factor determinant de 

si el porcés de decloració es completarà. Una relació menor al 85% vol dir que existeix 

una quantitat substancial de nitrogen orgànic que interfereix en el procés. 

 Es convenient evitar dosificar el diòxid de sofre en excés perquè aquest diòxid 

de sofre en excés, produeix una demanda d’oxigen. La reacció que té lloc entre l’excés 

de diòxid de sofre i l’oxigen dissolt,, que es relativament lenta, és la següent: 

 
+−− +→+ HSOOHSO 2

423 5,0  
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 El resultat d’aquesta reacció es una reducció del contingut d’oxigen dissolt en 

l’aigua residual, junt amb un augment dels valors mitjos de la DBO, DQO i un possible 

descens del valor del pH. Els paràmetres bàsics de control d’aquest procés són: 

• Una adequada dosificació basada en un control precís (amperomètric) del clor 

residual combinat. 

• Una mescla adequada en el punt d’aplicació del diòxid de sofre. 

 

6.6.11.-Projecte de decloració 
 L’eliminació del clor l’aconseguirem per reacció amb un agent reductor com el 

diòxid de sofre. 

 El diòxid de sofre (SO2) es comercialitza en forma de gas liquat a pressió en 

contenidors d’acer de 45, 68 i 1 tona de capacitat. La manipulació del diòxid de sofre es 

porta a terme en instal·lacions molt semblants a les utilitzades per a la manipulació del 

clor. Quan s’afegeix a l’aigua, el diòxid de sofre reacciona per formar àcid sulfurós 

(H2SO3), que es un agent reductor fort. La dissociació de l’àcid sulfurós genera HSO3
-, 

que reaccionarà amb el clor lliure o combinat per formar ions de clor o de sulfat. La 

reacció amb el clor present en l’aigua es produeix en temps per sota dels 2 minuts. 

 Els principals elements dels que consta un sistema de diòxid de sofre són els 

contenidors de diòxid de sofre, balances, dosificadors de diòxid de sofre, injectors de la 

solució, un difusor, una cambra de mescla i les conduccions d’interconnexió. En la 

següent taula es facilita la informació típica per al projecte d’instal·lacions amb diòxid 

de sofre: 

 

Diòxid de sofre Interval Típic 

Dosificació, mg/l per mg/l 

de clor residual 

  

Valor mig 1,0 – 1,6 1,3 

Cabdal punta 2 – 5 4 

Temps de contacte a cabdal 

punta (mescla ràpida), s 

30 - 60 45 

Velocitat d’extracció de 

gas, kg/d 
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Contenidors de 75 kg  15 

Contenidors de 1000 kg  185 
Figura 23. Informació típica per el projecte d’instal·lacions amb diòxid de sofre 

 

6.7.-POSTAIREACIÓ 
 Els sistemes de postaireació han aparegut en los últims anys com a  

conseqüència de la introducció de paràmetres de qualitat dels efluents que inclouen alts 

nivells d’oxigen dissolt (4 a 8 mg/L). L’objectiu d’aquestes mesures es assegurar que 

les baixes concentracions d’oxigen dissolt dels efluents tractats no provoquin un 

deteriorament immediat de les aigües receptores després de la mescla  

 

6.7.1.-Aireació mitjançant difusors d’aire 
 El sistema d’aireació necessari per a la cobertura de la demanda d’oxigen 

associada al procés de fangs activats es caracteritza per: 

• El seu elevat consum energètic que pot situar-se en l’interval del 50 – 70 % del 

consum global de la EDAR. 

• El fet que el seu cost d’inversió representi, únicament, una fracció de l’ordre del 

15 – 25 % del total associat al seu funcionament ( operació + manteniment) 

durant la seva vida útil. 

• Constituir un dels equipaments de major cost d’inversió unitari de la EDAR 

Utilitzarem difusors porosos fins que en l’actualitat , constitueixen els 

d’utilització majoritària en els processos biològics de fangs activats. 

En els sistemes d’aireació, l’element fonamental de l’assegurament de la qualitat 

es la realització de proves de recepció que verifiquin la concordança entre les 

característiques i rendiments oferts per el subministrador i els resultats obtinguts en 

assajos en idèntiques condicions de servei.  

Els paràmetres més utilitzats per especificar l’eficiència d’un sistema d’aireació 

per difusió de aire són: 

• L’eficiència de transferència d’oxigen en condicions estàndard, expressada com 

SOTR (kg O2/h transferits) o SOTE (% de rendiment de transferència). 

• La pressió necessària per al funcionament del sistema. 
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6.8.-CONTROL D’OLORS 
 En les plantes de tractament d’aigües residuals, les principals causes d’olors 

tenen el seu origen en: 

1. aigua residual sèptica que conté sulfur d’hidrogen i altres compostos olorosos; 

2. residus industrials evacuats a la xarxa de clavegueram; 

3. residus de desbast i sorres sense netejar; 

4. instal·lacions de manipulació de fangs de foses sèptiques; 

5. escumes en els tancs de sedimentació primària; 

6. processos de tractament biològics sobrecarregats; 

7. espessidors de fangs; 

8. operacions de cremat del gas residual, quan s’utilitzen temperatures inferiors a la 

òptima; 

9. instal·lacions d’acondicionament i deshidratació de fangs; 

10. incineradors de fangs; 

11. fangs digerits en tancs d’emmagatzemament; 

12. operacions de compostatge de fangs. 

 

6.8.1.-Problemàtica del control d’olors 
 La proliferació sistemàtica d’olors es pot minimitzar amb la utilització 

d’abocadors i entrades d’aigua submergides, càrregues adequades dels processos, 

contenció de fonts d’olors, combustió de gasos a les temperatures adequades i un bon 

manteniment de les instal·lacions. Tot i això pot ser que els olors apareguin, llavors 

s’han de prendre mesures immediates per al control d’aquests. Pot comportar canvis 

operacionals o la addició de productes químics com el clor, peròxid d’hidrogen, calç o 

ozó. 

 En els casos en que les instal·lacions de tractament es trobin pròximes a zones 

urbanitzades, pot ser necessari cobrir algunes de les operacions de tractament com ara 

les obres d’entrada, decantadors primaris i espessidors de fang. Si es cobreixen, s’ha de 

tenir en compte que s’han d’extreure i tractar els gasos. 

 En casos en els que la proliferació d’olors succeeix de forma crònica, es poden 

adoptar les següents línies d’actuació per a resoldre el problema: 

1. canvis operacionals en el procés de tractament o millora del nivell de tractament 

per eliminar les fonts d’olors; 
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2. control de l’aigua residual evacuada a la xarxa de clavegueram  i a la planta de 

tractament que pot ser la causa dels mals olors; 

3. control químic de la fase líquida. 

 

6.8.2.-Canvis operacionals 
 Es poden portar a terme els següents canvis operacionals: 

1. reducció de les sobrecàrregues als processos; 

2. augment del nivell d’aireació en els processos de tractament biològic; 

3. augment de la capacitat de la planta posant en funcionament  les instal·lacions de 

reserva, en el cas de que existeixin; 

4. reducció de la massa de fangs existent en la planta; 

5. augment de la freqüència de bombeig de fangs i escumes; 

6. addició d’aigua de dilució clorada als espessidors de fangs; 

7. reducció de les turbulències generades per caiguda lliure de l’aigua mitjançant el 

control dels nivells d’aigua; 

8. control de l’alliberació d’aerosols; 

9. augment de la freqüència d’evacuació de sorres i residus; 

10. augment de la freqüència de neteja de les acumulacions de gasos olorosos. 

 

6.8.3.-Control dels abocaments a la xarxa de clavegueram 
 El control dels abocaments a la xarxa de clavegueram es pot portar a terme: 

1. adoptant normatives d’abocaments de residus més restrictives i reforçant la 

obligatorietat del seu compliment; 

2. obligant al pretractament dels abocaments industrials; 

3. exigint la regulació de cabdals en les fonts d’origen. 

 

6.8.4.-Control de olors en la fase líquida 
 El control de l’emissió d’olors en la fase líquida es pot portar a terme: 

1. mantenint les condicions aeròbies augmentant el nivell d’aireació per afegir 

oxigen, millorant el mesclat, o afegint peròxid d’hidrogen o aire en conductes 

d’impulsió de gran longitud; 

2. controlant el creixement microbià anaeròbic per desinfecció o per control del pH; 
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3. oxidant els compostos olorosos mitjançant l’addició de productes químics; 

4. controlant la turbulència.  

 

6.8.5.-Control de gasos olorosos 
 Per al control de gasos olorosos utilitzarem un mètode químic, el rentat químic. 

Els sistemes de rentat humit inclouen les torres de circulació a contracorrent, 

cambres d’absorció per ruixat amb aigua i el rentat per flux transversal. L’objectiu 

bàsic de cada tipologia es promoure el contacte entre l’aire, l’aigua i els productes 

químics, per provocar la oxidació o l’arrossegament dels compostos olorosos. El 

rentat per oxidació amb líquids es realitza normalment amb dissolucions de clor 

( especialment amb hipoclorit de sodi) i de permanganat de potassi. En sistemes en 

que les concentracions de H2S són elevades, també s’utilitza hidròxid de sodi. El 

rentat amb hipoclorits elimina els gasos olorosos oxidables quan les concentracions 

d’altres gasos són mínimes. Els passos a seguir a l’hora de projectar un sistema de 

desodorització per rentat humit inclouen: 

1. determinació dels volums i característiques del gas a tractar; 

2. definició del límits d’emissió per els gasos tractats; 

3. elecció del líquid de rentat en funció de la naturalesa química i de la 

concentració dels compostos olorosos a eliminar; 

4. desenvolupament d’estudis a escala de planta pilot i determinació dels 

criteris de disseny i de funcionament. 

 

6.8.6.-Estrategies de control de COVs 
Es pot dir que l’alliberació de COVs en superfícies obertes és bastant reduïda 

comparada amb les quantitats alliberades en punts de turbulència del líquid i per 

arrossegament de gasos. Les principals estratègies per a la reducció de COVs són: 

1. control de les fonts de generació; 

2. eliminació dels punts de turbulència; 

3. cobertura de les instal·lacions de tractament 

 



Estació de depuració d’Aigües residuals d’Encamp 

 65

6.8.6.1.-Tractament dels gasos residuals que contenen COVs 
 El procés que utilitzarem que al control de COVs serà l’adsorció de la fase 

gasosa sobre carbó actiu o altres resines selectives. 

 L’adsorció és el procés per el qual els hidrocarburs i altres compostos són 

adsorbits, de forma selectiva, sobre la superfície de materials com el carbó activat, el gel 

de silici o el alumini. Nosaltres utilitzarem el més empleat que és el carbó actiu. La 

capacitat d’adsorció augmenta amb el pes molecular del COV adsorbit. Els compostos 

no saturats es solen adsorbir de forma més completa que els compostos saturats, i els 

compostos cíclics s’adsorbeixen millor que els compostos amb estructures lineals. 

També, la capacitat d’adsorció es veu afavorida per temperatures de funcionament 

baixes i concentracions elevades. Els COVs amb pressions de vapor baixes 

s’adsorbeixen amb major facilitat que els COVs a pressions de vapor altes. 

 L’adsorció sobre carbó s’ha de portar a terme en processos semicontinus en els 

que intervenen llits múltiples. Les dos principals fases en l’operació d’adsorció són 

l’adsorció i la regeneració, que normalment es porten a terme de forma seqüencial. Per 

aconseguir el control continu de les corrents d’emissió, al menys una unitat roman en 

situació d’adsorció, mentre que l’altra es regenera. En l’esquema de funcionament 

semicontinu típic, el gas residual que conté COVs es fa circular a través del llit del 

carbó actiu, sobre la superfície del qual s’adsorbeixen els COVs. A mesura que es va 

assolint la capacitat d’adsorció del llit, comencen a aparèixer traces de COVs en la 

corrent de sortida, indicant que s’ha arribat al punt de trencament del llit. A continuació 

es condueix el gas residual a un llit paral·lel que conté adsorbent regenerat, i continua el 

procés. El llit saturat es regenera fent passar aire calent, gasos inerts a altes temperatures, 

una corrent a baixa pressió o una combinació de buit i gas a alta temperatura.  

 En els casos en els que els COVs continguts en els gasos residuals inclouen 

compostos que poden comportar perill d’inflamació a altes temperatures en presència 

d’oxigen, la regeneració es porta a terme amb gasos inerts. Fent passar una fracció del 

gas a alta temperatura provinent dels sistemes d’oxidació tèrmica per un refrigerador per 

evaporació, es pot aconseguir un gas relativament inert. Utilitzant aquesta tècnica, es 

pot mantenir la concentració d’oxigen en el gas de regeneració a nivells baixos. Els 

COVs despresos, junt amb el gas de regeneració, es transfereixen al sistema d’oxidació 

tèrmic, on s’afegeix una quantitat controlada d’aire. L’addició assegura la completa 

combustió dels COVs, però limita l’excés del nivell d’oxigen dins del sistema 

d’oxidació a uns valors acceptables (2 a 5 % en volum). El procés de regeneració es 
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completa quan el llit de carbó ha assolit la temperatura necessària durant un període de 

temps suficient y ha parat el despreniment de COVs del llit. El refredament del llit 

s’aconsegueix augmentant el flux d’aigua al refrigerador per evaporació i reduint la 

temperatura del gas de regeneració a valor compresos entre 21 i 26ºC. 
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7.-TACTAMENT BIOLÒGIC DE L’AIGUA RESIDUAL 
 
 

7.1.-MICROORGANISMES IMPORTANTS EN EL TRACTAMENT BIOLÒGIC 
DE L’AIGUA RESIDUAL 
 

7.1.1.-Bactèries 
 Són organismes procariotes unicel·lulars. La seva forma habitual de reproducció 

és per escissió binària, encara que algunes espècies es reprodueixen sexualment o per 

gemació. Tot i que existeixen moltes espècies diferents de bactèries, la seva forma 

general encaixa dins de una de les tres següents categories: 

• Esfèriques. 

• Cilíndriques. 

• Helicoidals. 

La  mida de les bactèries es molt variable. Les mides representatives són de 0,5 a 

1 micra de diàmetre per a les bactèries esfèriques, entre 0,5 i 1 micra d’amplada per 1,5 

a 3 micres de longitud per a les cilíndriques (bastonets), i entre 0,5 i 5 micres d’amplada 

per 6 a 15 micres de longitud en el cas de bactèries helicoidals (espirals). 

 

7.1.2.-Necessitats mediambientals 
Les condicions ambientals de temperatura i de pH tenen un paper important en la 

supervivència i creixement de les bactèries. Tot i que les bactèries poden sobreviure en 

un interval bastant ampli de valors de temperatura i de pH, el creixement òptim es 

produeix en un interval molt restringit de valors d’aquests dos paràmetres. La 

temperatura per sota de la òptima té efectes més importants sobre el creixement bacterià 

que les temperatures per sobre de la òptima. S’ha comprovat que les tasses de 

creixement es dupliquen per cada augment de 10ºC de la temperatura fins a assolir el 

valor òptim. Segons l’interval de temperatura en el que el desenvolupament bacterià és 

òptim, les bactèries es poden classificar en psicròfils, mesòfils i termòfils. En la taula de 

la figura 1 es proporcionen els intervals de temperatura òptims típics per a les bactèries 

d’aquestes tres categories. 

 

 Temperatura, ºC 
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Tipus Interval Temperatura òptima 

Psicròfils -10 – 30 12 – 18 

Mesòfils 20 – 50 25 – 40 

Termòfils 35 - 75 55 - 65 
Figura 24. Valors típics dels intervals de temperatura òptims 

 

 El pH del medi ambient també constitueix un factor clau en els creixements dels 

microorganismes. La majoria de les bacteries no toleren nivells de pH per sota de 4,0 ni 

superiors a 9,5. en general, el pH òptim per al creixement bacterià es situa entre 6,5 i 7,5. 

 

7.1.3.-Fongs 
 Els fongs que ens interessen són protistes heteròtrofs, no fotosintètics i 

multicel·lulars. Els fongs es solen classificar en funció del seu tipus de reproducció. Es 

poden reproduir sexual o asexualment, per escissió, gemació o per formació d’espores. 

Les floridures o “fongs veritables” produeixen unitats microscòpiques (hifes), que 

col·lectivament formen una massa filamentosa anomenada miceli. Els llevats són fongs 

que no tenen la capacitat de formar miceli, raó per la qual són unicel·lulars. 

 La majoria dels fongs són aerobis estrictes. Poden créixer amb molt poca 

humitat i toleren ambients amb pHs relativament baixos. El pH òptim per a la majoria 

d’espècies es 5,6, mentre que l’interval de tolerància es situa entre 2 i 9. els fongs tenen 

una baixa demanda de nitrogen, només necessiten, aproximadament, la meitat que les 

bactèries. La capacitat dels fongs de sobreviure en condicions de pHs baixos i poca 

disponibilitat de nitrogen els converteix en organismes de gran importància en el 

tractament d’aigües residuals d’origen industrial i en la formació de compostos a partir 

de residus sòlids orgànics. 

 

7.1.4.-Algues 
Les algues són protistes unicel·lulars o multicel·lulars, autòtrofes i 

fotosintètiques. Són importants en els processos de tractament biològic per dos aspectes. 

En llacunes d’estabilització, la capacitat de les algues per generar oxigen per fotosíntesi 

és vital per a l’ecologia del medi ambient aquàtic. Per el correcte funcionament d’una 

llacuna d’oxidació aeròbia o facultativa , la presència d’algues es necessària per 

subministrar l’oxigen a les bactèries heteròtrofes aeròbies.  
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Les algues també són importants en els processos de tractament biològic perquè 

el problema de la prevenció del creixement excessiu d’algues en els cossos d’aigua 

receptors s’ha centrat, fins al moment, en l’eliminació de nutrients en els processos de 

tractament. 

 

7.2.-CREIXEMENT BACTERIÀ EN CULTIUS PURS 
 Els bacteris per lo general es reprodueixen per fissió binària, es a dir, per divisió; 

la cèl·lula original es transforma en dos nous organismes. El temps necessari per cada 

fissió, que rep el nom de temps de generació, pot variar entre dies i menys de 20 minuts. 

És un creixement exponencial i es podria calcular fàcilment la producció en un temps 

determinat sabent el temps de generació. Però seria una xifra hipotètica, donat que els 

bacteris no continuen dividint-se indefinidament a causa de diverses limitacions 

ambientals com la concentració de substrat, de nutrients, o fins i tot la mida del sistema. 

 

7.2.1.-Creixement en termes de número de bacteris 
La forma general en que es produeix el creixement dels bacteris en un cultiu discontinu 

s’ilustra en la figura 2. El model de creixement basat en el número de cèl·lules consta de 

quatre fases diferenciades: 

 

 
Figura 25. Corba de creixement bacterià en termes de número de bacteries 

 

• Fase de retard: després de l’addició d’un inòcul a un medi de cultiu, la fase de 

retard representa el temps necessari per a que els organismes s’aclimatin a les 

noves condicions ambientals i comencin a dividir-se. 

• Fase de creixement exponencial: en aquesta fase, la cèl·lula es divideix a una 

velocitat determinada per el seu temps de generació i la seva capacitat de 

processar l’aliment (tassa constant de creixement percentual). 
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• Fase estacionaria: en aquesta fase, la població roman constant. Les raons que 

expliquen aquest fenomen són les següents: 

1. Les cèl·lules han esgotat el substrat o els nutrients necessaris per al 

creixement. 

2. La generació de cèl·lules noves compensa amb la mort de cèl·lules 

velles. 

• Fase de mort exponencial: en aquesta fase, la tassa de mortalitat de bacteris 

excedeix la de generació de cèl·lules noves. La tassa de mortalitat sòl ser funció 

de la població viable i de les característiques ambientals. En alguns casos la fase 

de mort exponencial es correspon amb la inversa de la fase de creixement 

exponencial. 

 

7.3.-CREIXEMENT BACTERIÀ EN CULTIUS MIXTES 
Normalment, els processos de tractament biològic estan compostos per 

complexes poblacions biològiques mesclades, en les que cada microorganisme del 

sistema té la seva pròpia corba de creixement. La posició i forma de la corba particular 

de creixement dins del sistema, en funció del temps, depèn de l’aliment i dels nutrients 

disponibles, així com de factors ambientals com la temperatura i el pH i del caràcter 

aerobi o anaerobi del sistema 

 

7.4.-CINÈTICA DEL CREIXEMENT BIOLÒGIC 
 Les condicions ambientals es poden controlar mitjançant la regulació del pH, de 

la temperatura, la addició de nutrients o elements de traça, la addició o exclusió 

d’oxigen o, també mitjançant una mescla adequada del medi. 

 Per assegurar el creixement dels microorganismes, se’ls ha de permetre un temps 

de permanència en el sistema suficient per a que es reprodueixin. Suposant que les 

condicions ambientals estiguin degudament controlades, es pot assegurar una 

estabilització eficaç mitjançant el control de la tassa de creixement dels 

microorganismes. 
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7.4.1.-Creixement cel·lular: 
 Tant en els sistemes de cultiu d’alimentació contínua com en els d’alimentació 

discontínua, la tassa de creixement de les cèl·lules bacterianes es pot definir amb la 

següent expressió: 

 

rg = µ × X     7.1 

 

On: 

• rg = tassa de creixement bacterià, massa/volum unitari×temps. 

• µ = tassa de creixement específic, temps-1. 

• X = concentració de microorganismes, massa/volum unitari. 

 

Donat que en el cultiu d’alimentació discontínua dX/dt = rg, la següent relació 

també és vàlida per aquest tipus de cultius: 

X
dt
dX

×= µ       7.2 

 

7.4.2.-Creixement amb limitació de substrat 
 En els cultius d’alimentació discontínua, si un dels requisits essencials per el 

creixement (substrat o nutrients) està present en quantitats limitades, serà el primer en 

esgotar-se i s’aturarà el creixement. En un cultiu continu, aquest fet tindrà l’efecte de 

limitar el creixement. Experimentalment, s’ha pogut determinar que l’efecte de disposar 

de quantitats limitades de substrat o de nutrients, sovint, es pot definir adequadament 

mitjançant la següent expressió: 

 

( )Sk
S

s
m +
×= µµ       7.3 

 

On: 

• µ = tassa de creixement específic, temps-1. 

• µm = màxima tassa de creixement específic, temps-1. 

• S = concentració del substrat que limita el creixement, massa/unitat de volum. 
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• ks = constant de velocitat meitat, concentració de substrat a la meitat de la 

màxima tassa de creixement, massa/unitat de volum 

 

Si es substitueix en l’equació 7.1 el valor de l’equació 7.3, la expressió de la 

tassa de creixement és: 

 

SK
SX

r
s

m
g ×

××
=
µ

     7.4 

 

7.4.3.-Creixement cel·lular i utilització de substrat 
 Donat que s’ha observat que la quantitat de cèl·lules noves produïdes és la 

mateixa per a un substrat donat, s’ha desenvolupat la següent relació entre el grau 

d’utilització del substrat i la tassa de creixement: 

 

rg = - Y × rsu     7.5 

 

On: 

• rg = tassa de creixement bacterià, massa/unitat de volum. 

• Y = coeficient de producció màxim mesurat durant qualsevol període finit de la 

fase de creixement exponencial, definit com la relació entre la massa de cèl·lules 

formades i la massa de substrat consumit, massa/massa. 

• rsu = tassa d’utilització de substrat, massa/volum×temps. 

 

Basant-se en assajos de laboratori, s’ha pogut comprovar que la producció depèn 

de : 

1. l’estat d’oxidació de la font de carboni i dels elements nutrients; 

2. el grau de polimerització del substrat; 

3. de les vies de metabolisme; 

4. de la tassa de creixement; 

5. de diversos paràmetres físics de cultiu. 

 

Si substituïm el valor de rg de la equació 7.4 en l’equació 7.5, el grau 

d’utilització del substrat es pot definir com: 
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( )
( )SKY

SX
r

s

m
su +×

××−
=

µ
    7.6 

 

En la equació 7.6, el terme µm/Y es substitueix per el terme k, definit com la 

tassa màxima d’utilització del substrat per unitat de massa de microorganismes: 

 

Y
k mµ=      7.7 

 

7.4.4.-Efectes del metabolisme endògen 
 En els sistemes bacterians que s’utilitzen en el tractament biològic de l’aigua 

residual, la distribució d’edats de les cèl·lules es tal que no totes les cèl·lules del sistema 

estan en la fase de creixement exponencial. Altres factors com la mort i la depredació, 

també s’han de tenir en compte. Normalment aquests factors s’engloben en un únic, i es 

suposa que la disminució de la massa cel·lular causada per ells es proporcional a la 

concentració d’organismes presents. Aquesta disminució rep el nom de descomposició 

endògena i es pot formular de la següent manera: 

 

rd = - kd × X     7.8 

 

On: 

• kd = coeficient de descomposició endògena, temps-1. 

• X = concentració de cèl·lules, massa/unitat de volum. 

 

Quan l’equació 1.8 es combina amb les equacions 7.4 i 7.5, les expressions que 

s’obtenen per la tassa neta de creixement són: 

 

( ) XkSK
SX

r
ds

m
g ×−+

××
=

µ
'      7.9 

 

r’g = - Y × rsu - kd × X     7.10 
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On: 

• r’g = tassa neta de creixement bacterià, massa/unitat de volum. 

 

La expressió corresponent per a la tassa neta de creixement específic ve donada 

per la següent equació: 

 

( ) d
s

m k
Sk

S
−

+
×= µµ '     1.11 

 

On: 

• µ’ = tassa neta de creixement específic, temps-1. 

 

Els efectes de la respiració endògena sobre la producció neta de bacteris es té en 

consideració al definir un producció observada de la següent manera: 

 









−=

su

g
obs r

r
Y

'
     1.12 

 

7.4.5.-Efectes de la temperatura 
 La temperatura no només influeix en les activitats metabòliques de la població 

microbiana, també té un profund efecte en altres factors com la velocitat de 

transferència de gasos i sobre les característiques de sedimentació dels sòlids biològics. 

el efecte de la temperatura sobre la velocitat de reacció d’un procés biològic es pot 

expressar de la següent manera: 

 

rT = r20 × θ(T-20)     7.13 

 

On: 

• rT = velocitat de reacció a TºC. 

• r20 = velocitat de reacció a 20ºC. 

• θ = coeficient d’activitat-temperatura. 

• T = temperatura, en ºC. 
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En la taula que es presenta a continuació es mostren valors típics per als 

processos biològics més utilitzats: 

 Valor de θ 

Procés Interval Valor típic 

Fangs activats 1,00 – 1,08 1,04 

Llacunes airejades 1,04 – 1,10 1,08 

Filtres percoladors 1,02 – 1,08 1,035 
Figura 26. Coeficients de temperatura-activitat per a diversos processos biològics de tractament 

 

7.5.-PROCÉS DE FANGS ACTIVATS 
 

7.5.1.-Descripció del procés 
El tractament biològic d’aigües residuals mitjançant el procés de fangs activats 

es porta a terme utilitzant un diagrama de flux com el de la figura 1. 

 
Figura 27. Esquema de un reactor de mescla completa amb recirculació. 

 El residu orgànic s’introdueix en un reactor, on es manté un cultiu bacterià 

aerobi en suspensió. El contingut del reactor es coneix amb el nom de “líquid mescla”. 

En el reactor, el cultiu bacterià porta a terme la conversió en concordança general amb 

la estequiometria de les equacions 7.1. i 7.2. 

• Oxidació i síntesis: 

 
Bacteris 
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COHNS + O2 + nutrients      CO2 + NH3 + C5H7NO2 + altres productes 

finals                7.14 

 

• Respiració endogena: 

 

C5H7NO2 + 5O2   5CO2 + 2H2O + NH3 + energia      7.15 

 

En aquestes equacions, COHNS representa la matèria orgànica de l’aigua 

residual i C5H7NO2 representa les cèl·lules bacterianes. Tot i que la reacció de la 

respiració endògena condueix a la formació de productes finals relativament senzills i al 

despreniment d’energia, també es formen alguns productes orgànics estables. A partir 

de l’equació de la respiració endògena es pot observar que si totes les cèl·lules s’oxiden 

per complet, la DBO última de les cèl·lules equival a 1,42 vegades el valor de la 

concentració de les cèl·lules. 

L’ambient aerobi del reactor s’aconsegueix gràcies a l’ús de difusors d’aire, que 

també serveixen per mantenir el líquid mescla en estat de mescla completa. Passat un 

període de temps, la mescla de les noves cèl·lules amb les velles es condueix fins un 

tanc de sedimentació per a la seva separació de l’aigua residual tractada. Una part de les 

cèl·lules sedimentades es recircula per mantenir en el reactor la concentració de cèl·lules 

desitjada, mentre que l’altra part es purga del sistema. La fracció purgada correspon al 

creixement del teixit cel·lular, r’g, associat a una aigua residual determinada. El nivell al 

que s’ha de mantenir la massa biològica depèn de l’eficàcia desitjada en el tractament i 

d’altres consideracions relacionades amb la cinètica del creixement. 

 

7.5.2.-Microbiologia del procés 
 En la naturalesa, el paper clau de els bacteris es descompondre la matèria 

orgànica produïda per altres organismes vius. En el procés de fangs activats les bactèries 

són els microorganismes més importants, ja que són els causants de la descomposició de 

la matèria orgànica de l’afluent. En el reactor els bacteris aerobis utilitzen part de la 

matèria orgànica de l’aigua residual amb la finalitat d’obtenir energia per a la síntesi de 

la resta de la matèria orgànica en forma de cèl·lules noves. Només una part del residu 

original s’oxida a compostos de baix contingut energètic com el NO3
- , el SO4

-2 o el CO2; 

la resta es sintetitza en forma de matèria cel·lular. 

Bacteris 
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 Mentre que els bacteris són els microorganismes que realment degraden el residu 

orgànic de l’afluent, les activitats metabòliques d’altres microorganismes són també 

importants en el sistema de fangs activats. Els protozous i rotífers fan una acció de 

refinat dels efluents. Els protozous consumeixen bacteris dispersos que no han floculat i 

els rotífers consumeixen qualsevol partícula biològica petita que no hagi sedimentat. 

 Un altre aspecte important a tenir en compte és el que formin un flòcul adequat, 

donat que es un requisit previ per a la separació dels sòlids biològics en la instal·lació de 

sedimentació. S’ha observat que quan s’augmenta el temps mig de retenció cel·lular 

milloren les característiques de sedimentació del flòcul biològic. 

 

7.5.3.-Elecció del tipus de reactor 
Els aspectes operacionals que intervenen a l’hora de decidir quin tipus de reactor 

s’utilitzarà són els següents: 

1. La cinètica de les reaccions que governen el procés; actualment els temps de 

detenció hidràulica de molts dels reactors de mescla completa i de flux en pistó 

que s’utilitzen en l’actualitat són molt semblants. Això és degut al fet que la 

tassa d’eliminació de substrat mixt (soluble i insoluble) en aigües residuals 

domèstiques és aproximadament de ordre 0 respecte a la concentració de 

substrat i gairebé de primer ordre respecte a la concentració de cèl·lules. 

2. Les necessitats de transferència d’oxigen; en els sistemes d’aireació 

convencionals de flux en pistó, sovint resulta impossible subministrar l’oxigen 

necessari per a cobrir la demanda en cap del reactor. 

3. La naturalesa de l’aigua a tractar; donat que en un reactor de mescla completa 

l’aigua entrant es dispersa de forma més o menys uniforme, els sòlids biològics 

del reactor poden suportar les càrregues de xoc produïdes per abocaments 

puntuals amb elevat contingut en matèria orgànica i compostos tòxics millor que 

en un reactor de flux en pistó 

4. Condicions ambientals; les més importants són la temperatura, el pH i 

l’alcalinitat. La importància de la temperatura ve donada perquè els canvis en la 

temperatura de l’aigua residual poden modificar la velocitat de les reaccions que 

intervenen en el procés. Un descens de la temperatura de 10ª redueix la velocitat 

de les reaccions pràcticament fins a la meitat. Com que el descens de 

temperatura es produeix de forma gradual, resulta possible introduir 
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modificacions en les condicions de funcionament. L’alcalinitat i el pH també 

són importants, especialment en l’explotació de processos de nitrificació. Els 

pHs baixos poden inhibir el creixement d’organismes nitrificants i afavoreix el 

creixement d’organismes filamentosos, raó per la qual pot ser necessari l’ajust 

del pH. Les aigües residuals de baixa alcalinitat tenen escassa capacitat de 

tamponament, per lo que el pH del líquid mescla pot baixar degut a la producció 

de diòxid de carboni per la respiració bacteriana. En aquest tipus d’aigües, la 

descàrrega de residus industrials també pot afectar al pH. 

5. Costos de construcció, d’explotació i de manteniment relacionats amb les 

instal·lacions de tractament secundari; sovint resulta més econòmic augmentar 

els costos d’inversió per reduir els posteriors costos d’explotació i de 

manteniment. 

 

7.5.4.-Reactor de mescla completa amb recirculació 
 En el sistema de mescla completa el líquid del reactor es mescla completament, i 

se suposa que el contingut de microorganismes en l’aigua que entra en el reactor és nul. 

La unitat de separació de sòlids en la que es separen les cèl·lules del reactor per a la 

seva posterior recirculació, és una part integral del procés de fangs activats. Per a 

l’elaboració d’un model cinètic per a descriure aquest sistema s’hauran de realitzar dues 

hipòtesis: 

1. L’estabilització dels residus per part dels microorganismes es produeix 

únicament en el reactor. 

2. El volum utilitzat al calcular el temps mig de retenció cel·lular del sistema 

només inclou el volum del reactor. 

 

Es suposa que el tanc de sedimentació serveix com a dipòsit des de que es 

recirculen els sòlids per mantenir un nivell determinat d’aquests en el tanc d’aireació. El 

temps mig de retenció hidràulica del sistema, θs, es defineix així: 

 

Q
VV

Q
V srT

s
+

==θ      7.16 

 

On: 
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• VT = volum del reactor + volum del tanc de sedimentació 

• Q = Cabdal del afluent 

• Vr = volum del reactor. 

• Vs = volum del tanc de sedimentació. 

 

Per tant, el temps mig de retenció hidràulica del reactor, θ, és: 

 

Q
Vr=θ      7.17 

 

El temps mig de retenció cel·lular θc, que es defineix com el quocient de la 

massa de microorganismes del reactor entre la massa diària de microorganismes 

purgada del sistema, ve donat per la següent expressió: 

 

eew

r
c XQXQ

XV
×+×

×
=θ      7.18 

 

On: 

• Qw = cabdal del líquid que conté les cèl·lules biològiques que s’han de purgar 

del sistema. 

• Qe = cabdal del líquid efluent de la unitat de separació. 

• Xe = concentració de microorganismes en l’efluent de la unitat de separació de 

sòlids 

En el cas de que la purga es portés a terme des de el conducte de recirculació la 

equació seria la següent: 

 

eerw

r
c XQXQ

XV
×+×

×
=

'
θ      7.19 

 

On: 

• Q’w = tassa de purga de cèl·lules des de el cabdal de recirculació. 

• Xr = concentració de microorganismes en la linea de recirculació de fangs.  
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El balanç de masses per els microorganismes del sistema global és el següent: 

1. Plantejament general: 

 

 
7.20 

 

2. Plantejament simplificat: 

 

Acumulació = Entrada – Sortida + Creixement net    7.21 

 

3. Representació simbòlica: 

 

( ) greewr rVXQXQXQV
dt
dX '0 ×+×+×−×=×    7.22 

 

 Substituint la equació 7.10 per la tassa de creixement i suposant que la 

concentració de cèl·lules en l’afluent és nula i que hi ha condicions estacionaries (dX/dt 

= 0), s’obté: 
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   7.23 

 

 El terme de l’esquerra de la equació 7.23 representa l’invers del temps mig de 

retenció cel·lular. Utilitzant la equació 7.18, la equació 7.23 es pot simplificar de la 

següent manera: 

 

d
su

c

k
X
r

Y −×−=
θ
1    7.24 

 

 El terme rsu es determina amb la següent expressió: 
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On: 

• (S0 – S) = quantitat de substrat utilitzada, mg/l. 

• S0 = concentració de substrat en l’afluent, mg/l. 

• S = concentració de substrat en l’efluent, mg/l. 

• θ = temps de detenció hidràulica, d. 

 

La concentració de microorganismes en el reactor, X, es pot obtenir substituint 

la equació 7.25 en la equació 7.24 i aïllant el valor X: 

 

( )
( )cd

c

k
SSY

X
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θ
×+×
−××

=
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0       7.26 

 

 Fent un balanç de substrat s’obté que la concentració de substrat en l’efluent és: 

 

( )
( ) 1

1
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×+×
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dc

cds
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θ
    7.27 

 

 La equació de la producció observada és la següent: 

 

cd
obs k

YY
θ×+

=
1

      7.28 

 

7.5.4.1.-Relacions utilitzades en el disseny i el control del procés 

 Tot i que les equacions 1.26 i 1.27 poden ser útils per a predir els efectes dels 

diferents canvis que poden produir-se en el sistema, però són complicades d’aplicar per 

al disseny degut a la quantitat de constants incloses en les equacions. Per aquesta raó 

s’han desenvolupat relacions més pràctiques per al disseny del procés. 

 La tassa d’utilització específica del substrat, U, es pot definir de la següent 

manera: 
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X
r

U su−
=     7.29 

 

 Si utilitzem la definició de rsu donada en la equació 7.25 la tassa d’utilització es 

pot calcular de la següent manera: 
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    7.30 

 

 Si substituïm el terme U per –rsu / X en la equació 7.24 el que ens queda és: 

 

d
c

kUY −×=
θ
1      7.31 

 

 En aquesta última equació es pot observar que la tassa neta de creixement 

específic i la tassa d’utilització específica, estan directament relacionades. Per 

determinar la tassa d’utilització específica es necessari conèixer el substrat utilitzat i la 

massa de microorganismes que intervé en aquesta utilització. El substrat utilitzat es pot 

obtenir amb la diferència entre la DQO o la DBO5 a la entrada i a la sortida del sistema, 

però l’avaluació de la massa activa de microorganismes és molt complicada per lo que 

la utilització del paràmetre U com a paràmetre de control no és gaire pràctic. 

 Si utilitzem el valor de θc, com a paràmetre de control, no es necessari 

determinar ni el substrat ni la quantitat de microorganismes. Simplement es basa en el 

fet de que, per controlar la tassa de creixement i per tant el grau d’estabilització del 

residu, es necessari purgar cada dia un percentatge determinat de la massa cel·lular del 

sistema. Per tant, si per assoli un nivell determinat de tractament es necessita un valor 

de 10 dies, això implica que cada dia es necessari purgar el 10% de la massa cel·lular de 

tot el sistema. 

 En el sistema de mescla completa amb recirculació, la purga es pot fer des de el 

reactor considerant que la concentració de sòlids en l’efluent es despreciable, o bé, es 

pot purgar des de el conducte de recirculació. Utilitzarem aquest últim mètode ja que el 

fang que s’obté és  més concentrat. Suposant que el valor de Xc és molt petit, la equació 

7.19 es pot rescriure de la següent manera: 
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 Per tant, la purga des de el conducte de recirculació necessita el coneixement de 

la concentració de microorganismes, tant en el líquid mescla com en el fang de 

recirculació. 

 Un terme que està íntimament lligat a la tassa d’utilització específica , i que 

s’utilitza normalment en la pràctica com a paràmetre de disseny i de control es la relació 

entre aliment.microorganismes: 

 

X
S

MF
×

=
θ

0        7.33 

 

On: 

• S0 = concentració de DBO o DQO en el afluent, kg/m3. 

• θ = temps de retenció hidràulica, d. 

• X = concentració de sòlids en suspensió volàtils en el tanc d’aireació, kg/m3. 

 

La relació entre la tassa d’utilització específica U i la relació aliment / 

microorganismes és la següent: 

 

100
EMFU ×

=      7.34 

 

On: 

• E = eficiència del procés, %. 

Es calcula la eficiència: 

 

( )
100

0

0 ×
−
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SS
E      7.35 

 

On: 

• S = concentració de DBO o DQO en l’efluent, kg/m3 
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• S0 = concentració de DBO o DQO en l’afluent, kg/m3 

 

 

 

7.5.5.-Criteris de càrrega 
La relació aliment / microorganismes es defineix com: 

 

X
S

MF
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=
θ

0        7.36 

 

On: 

• F/M = relació aliment microorganismes, d-1. 

• S0 = concentració de DBO o DQO en el afluent, kg/m3. 

• θ = temps de retenció hidràulica del tanc d’aireació = V/Q, d. 

• V = volum del tanc d’aireació, m3. 

• Q = Cabdal d’entrada , m3/d. 

• X = concentració de sòlids en suspensió volàtils en el tanc d’aireació, kg/m3. 

 

La relació entre la tassa d’utilització específica U i la relació aliment / 

microorganismes és la següent: 

 

100
EMFU ×

=       7.37 

 

On: 

• E = eficiència del procés, %. 

Es calcula la eficiència: 

 

( )
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0
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E       7.38 

 

On: 

• S = concentració de DBO o DQO en l’efluent, kg/m3 
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• S0 = concentració de DBO o DQO en l’afluent, kg/m3 

 

Substituint les equacions 1.3 i 1.5  en la equació de la U obtenim: 

 

( )
X
SS

U
×
−

=
θ

0       7.39 

 

El temps mig de retenció cel·lular es pot definir, en funció del volum utilitzat, 

amb qualsevol de les dos relacions següents: 

 

Definició a partir del volum del tanc d’aireació: 

 

eeww

r
c XQXQ

XV
×+×

×
=θ      7.40 

 

On: 

• θc = temps mig de retenció cel·lular basat en el volum del tanc d’aireació, d. 

• Vr = volum del tanc d’aireació, m3. 

• X = concentració de sòlids suspesos volàtils en el tanc d’aireació, kg/m3. 

• Qw = cabdal de fang purgat, m3/d. 

• Xw = concentració de sòlids suspesos volàtils en el fang purgat, kg/m3. 

• Qe = cabdal de l’efluent tractat, m3/d. 

• Xe = concentració de sòlids suspesos volàtils en l’efluent tractat, kg/m3. 

 

Definició a partir del volum total del sistema: 

 

eeww

t
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=θ       7.41 

 

En unitats del SI. 

On: 

• θc = temps mig de retenció cel·lular basat en el volum total del sistema. 
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• Xt = massa total de sòlids suspesos volàtils del sistema, incloent els sòlids del 

tanc d’aireació, del tanc de sedimentació i els existents en les instal·lacions de 

retorn de fang, kg. 

 

Comparant aquests paràmetres, la tassa d’utilització específica U es pot 

considerar com una mesura del grau amb que s’utilitza el substrat, es a dir, la DBO, per 

unitat de massa d’organismes, i θc es pot considerar com una mesura del temps mig de 

residència dels organismes dins del sistema. La relació entre θc, la relació 

aliment/microorganismes F/M, i U és la següent: 
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    7.42 

 

On: 

• Y = coeficient de producció cel·lular, kg de cèl·lules produïdes / kg de matèria 

orgànica eliminada. 

• E = rendiment del procés, %. 

• Kd = coeficient de degradació endògena, d-1. 

 

Els valors típics de la relació aliment / microorganismes varien entre 0,05 i 1,0. 

la utilització de temps mitjos de retenció cel·lular compresos entre 3 i 15 dies 

condueixen a la producció d’un efluent estable d’alta qualitat i d’un fang amb 

excel·lents característiques de sedimentabilitat.  

 

7.5.6.-Producció de fang 
 

 Es important el coneixement de la producció diària de fang ja que afecta al 

disseny de les instal·lacions de tractament i evacuació del fang en excés. La producció 

diària de fang que s’ha de purgar es pot calcular de la següent manera: 

 

( )
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0 ×−××=       7.43 
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En unitats SI. 

On: 

• Px = producció diària neta de fang activat, mesurada en termes de SS volàtils, 

kg/d. 

• Yobs = producció observada, kg/kg. 

 

La producció observada es pot calcular utilitzant la següent equació: 

 

( )ctcd
obs ok

YY
θθ×+

=
1

      7.44 

 

7.5.7.-Necessitat de transferència d’oxigen 
 La necessitat teòrica d’oxigen es pot determinar a partir de la DBO de l’aigua 

residual i de la quantitat d’organismes purgats diàriament del sistema. Si tota la DBO es 

convertís en productes finals, la demanda total d’oxigen es podria calcular convertint la 

DBO5 en DBOL utilitzant un factor de conversió adequat. Però es conegut que part del 

residu es converteix en teixit cel·lular no que, posteriorment, es purga del sistema, de 

manera que, si la DBOL del teixit cel·lular es resta del total, la quantitat que queda 

correspon a la quantitat d’oxigen que s’ha de subministrar al sistema. Tenint en compte 

l’equació 1.2, se sap que la DBOL de un mol de cèl·lules es igual a 1,42 cops la 

concentració de cèl·lules. 

 

 

C5H7NO2 + 5O2   5CO2 + 2H2O + NH3 + energia      7.45 

 

 Per tant, la demanda teòrica d’oxigen per l’eliminació de la matèria orgànica 

carbonosa present en l’aigua residual es pot calcular amb l’ajuda de la següent expressió: 

 

d
Okg 2  =(massa de DBOL total utilitzada, d

kg )– 1,42 × (massa d’organismes purgats, 

d
kg )  7.46 

 

Utilitzant el termes anteriorment definits: 

Bacteris 
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( )

xP
f

g
kgSSQ

d
Okg ×−

×−×
= 42,11000

1
0

2    7.47 

 

On: 

• f = factor de conversió de DBO5 en DBOL (0,45 – 0,68) 

 

En el cas de que s’hagi de tenir en compte la nitrificació, la demanda total 

d’oxigen es pot calcular de la següent manera: 

 

( )
( ) ( )

g
kgNNQP

f
g

kgSSQ

d
Okg x 1000

157,442,11000
1

0

0
2 ×−××+×−

×−×
=  

       7.48 

 

En unitats del SI on: 

• N0 = NKT del afluent, g/m3. 

• N = NKT del efluent, g/m3. 

• 4,57 = factor de conversió per a la demanda d’oxigen necessari per a l’oxidació 

completa del NKT 

 

El subministre d’aire ha de ser l’adequat per: 

1. satisfer la DBO de l’aigua residual; 

2. satisfer la respiració endògena dels organismes presents en el fang; 

3. proporcionar un mesclat adequat; 

4. mantenir una concentració mínima d’oxigen dissolt en tot el tanc d’aireació 

comprés entre 1 i 2 mg/l. 

Per a relacions aliment /microorganisme superiors a 0,3, les necessitats d’aire 

per al procés convencional es situen entre 30 i 55 m3/kg de DBO5 eliminada en sistemes 

de difusors no porosos i entre 24 i 36 m3/kg de DBO5 eliminada per a sistemes de 

difusors porosos. A valors més baixos de la relació aliment/microorganismes, la 

respiració endògena, la nitrificació i els prolongats períodes d’aireació fan augmentar 
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les necessitats d’aire fins valors d’entre 75 i 115 m3/kg de DBO5 eliminada. Es pot 

establir com a demanda habitual d’aire 93,5 m3/kg de DBO5 eliminada. 

Els equips d’aireació s’han de dimensionar de manera que s’asseguri una 

concentració residual d’oxigen dissolt de 2 mg/l en condicions de càrrega mitja i 0,5 

mg/l en condicions de càrrega punta. 

 

7.5.8.-Necessitats de nutrients 
 Per a que un sistema biològic funcioni correctament, es necessari que es trobin 

presents quantitats adequades de nutrients. Basant-se en una composició mitja del teixit 

cel·lular representable com C5H7NO2, es necessitarà de l’ordre d’un 12,4 % de nitrogen 

en pes. Normalment, es suposa que les necessitats de fòsfor són una cinquena part 

d’aquest valor. Aquests valors són valors típics. Degut a que la demanda total de 

nutrients depèn de la producció cel·lular neta, les necessitats de nutrients són més 

reduïdes en els processos que tinguin temps mitjos de retenció cel·lular llargs.  

 

7.5.9.-Control de la recirculació de fang activat 

 La funció de la recirculació de fang es mantenir una concentració suficient de 

fang activat en el tanc d’aireació, de manera que es pugui assolir el grau de tractament 

establert en l’interval de temps desitjat. S’ha de disposar d’una bona capacitat de 

bombeig de fang de recirculació. També s’ha d’evitar la pèrdua de sòlids del fang amb 

l’efluent. En plantes de grans dimensions, s’utilitza una capacitat de bombeig variable 

entre el 50 i el 100 % del cabdal mig de l’aigua residual i fins al 150 %  del cabdal mig 

d’entrada en plantes de petites. 

 Les estratègies de control es basen en mantenir un determinat nivell de SSLM 

dins del tanc d’aireació o una determinada alçada de la capa de fang en els decantadors 

finals. Les tècniques més utilitzades són: 

1. sedimentabilitat; 

2. control de l’alçada de la capa de fang; 

3. balanç de masses dels decantadors secundaris; 

4. balanç de masses en els tancs d’aireació 

5. qualitat del fang 
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7.6.-PROBLEMES 
 

7.6.1.-Fang voluminós (Bulking) 
 Un fang voluminós es el que té pobres característiques de sedimentabilitat i poca 

compactabilitat. Hi ha dos tipus principals de problemes de bulking. Un està produït per 

el creixement d’organismes filamentosos, que es el que es presenta amb major 

freqüència. L’altre es causat per l’aigua embeguda en el flòcul, de forma que les 

cèl·lules que estan en aquest s’inflen amb aigua fins al punt en que es redueix la seva 

densitat i no sedimenten. Les causes del bulking estan relacionades amb: 

1. Les característiques físiques i químiques de l’aigua residual;  

2. les deficiències del projecte de les plantes; 

3. la explotació 

Les causes operacionals del bulking filamentós són les baixes concentracions 

d’oxigen dissolt en el tanc d’aireació, la falta de nutrients, les grans variacions en la 

càrrega orgànica, les baixes relacions aliments/microorganismes i un grau de DBO5 

soluble insuficient. Les causes operacionals del bulking no filamentós són les càrregues 

orgàniques inadequades, la excessiva aireació o la presència de compostos tòxics. Per al 

control del fenomen bulking es recomana analitzar els següents extrems: 

1. Característiques de l’aigua residual; la naturalesa dels components de l’aigua 

residual o la absència de determinats constituents, com els elements de traça, 

poden provocar el desenvolupament del bulking. La presència de quantitats 

insuficients de nitrogen o de fòsfor o de tots dos afavoreix el desenvolupament 

del fang voluminós. Les grans variacions de pH causen problemes en les plantes 

de disseny convencional 

2. Contingut en oxigen dissolt; es la causa de bulking que s’ha registrat amb més 

freqüència. Si l’origen del problema es troba en que no hi ha suficient oxigen 

dissolt, es pot solucionar fent treballar els sistemes d’aireació a la màxima 

capacitat 

3. Càrregues dels processos;  

4. Cabdal de bombeig del fang de recirculació; 

5. Microbiologia dels processos; 

6. Sobrecàrregues internes de la planta; per evitar aquest problema, es convenient 

el control dels sobrenadants i filtrats recirculats, de manera que no es retornin 

durant els períodes de càrregues hidràuliques i orgàniques punta. 
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7. Funcionament dels decantadors; el bulking és un problema freqüent en tancs 

circulars d’alimentació central, en els que la extracció del fang es porta a terme 

directament des de un recipient situat per sota de la zona en que entra el líquid 

mescla. L’estudi de la capa de fang pot revelar que gran part del fang queda 

retingut en el tanc durant moltes hores en lloc dels teòrics 30 minuts desitjats. Si 

succeeix això serà necessari introduir canvis en els equips d’extracció de fang. 

 

En una situació d’emergència, es pot utilitzar com a remei temporal l’addició de 

clor o de peròxid d’hidrogen. Tot i que la cloració resulta efectiva en el control del 

bulking produït per la presencia d’organismes filamentosos, no resulta efectiva quan el 

bulking ha estat produït per la presència de flòculs lleugers que contenen aigua 

d’inhibició. Es recomana clorar el fang de recirculació amb dosis d’entre 2  i 3 mg/l de 

Cl2 per cada 1.000 mg/l de SSVLM, subministrant dosis d’entre 8 i 10 mg/l per cada 

1.000 mg/l en casos molt greus. 

 

7.6.2.-Fang ascendent 
 Es possible que un fang de bones característiques de sedimentabilitat floti 

després d’un període de sedimentació relativament curt. Això es produeix com a 

conseqüència de la desnitrificació. A mesura que es va produint nitrogen gas en la capa 

de fang, gran part de ell queda atrapat en el fang. Si es forma una quantitat de gas 

suficient, la massa de fang flota. Es diferencia del fang voluminós per les petites 

bombolles de gas que te adherides. 

 Els problemes provocats per el fang ascendent es poden solucionar: 

1. augmentant el cabdal d’extracció de fang de decantador per reduir el temps de 

detenció del fang; 

2. en cas de que no es pugui reduir la profunditat de la capa de fang augmentant la 

purga, es pot reduir el cabdal de líquid mescla del tanc d’aireació al decantador; 

3. augmentant la velocitat dels mecanismes d’extracció de fang del decantador; 

4. reduint el temps mig de retenció cel·lular augmentant la purga de fangs. 

 

7.6.3.-Nocardia 
 La formació d’una escuma viscosa, marró, que cobreix els tancs d’aireació i els 

decantadors secundaris provoca problemes de seguretat, efluents de baixa qualitat i mals 
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olors. La formació d’aquesta escuma està associada a la presència d’un organisme 

filamentós de creixement lent del grup dels actinomicetos, normalment de la família 

Nocardia. Algunes de les causes dels problemes provocats per aquesta escuma són: 

1. relacions F/M baixes en els tancs d’aireació; 

2. concentracions elevades de sòlids suspesos en el líquid mescla, augmentant per 

tant l’edat del fang, degut a una purga de fang insuficient. 

3. reaireació del fang. 

 

Les possibles mesures de control per a la Nicordia: 

1. reducció de l’edat del fang, aquesta és la més utilitzada; 

2. reducció del subministre d’aire per reduir l’espessor de la capa d’escuma; 

3. incorporació d’un selector per controlar el creixement d’organismes 

filamentosos; 

4. injecció d’un additiu que provoqui la mutació de bacteries; 

5. cloració del fang de retorn; 

6. ruixat amb una solució de clor o regat amb hipoclorit de calci en pols 

directament sobre l’escuma; 

7. reducció del pH del líquid mescla per addició de productes químics o iniciant el 

procés de nitrificació. 

 

7.8.- INSTAL·LACIONS FÍSIQUES PER EL PROJECTE DE FANGS 
ACTIVATS 
 

7.8.1.-Difusors porosos 
 Hi ha diferents tipus de difusors porosos però els més corrents són els de placa, 

domo, disc i tub. Els difusors de placa s’instal·len sobre suports d’alumini o formigó, 

que aguanten sis o més plaques i que es poden situar en “entalladores” practicades en la 

solera o directament sobre la solera del tanc d’aireació. Els grups de suports de les 

plaques es connecten al sistema de conducció d’aire a intervals fixes a lo llarg de tot el 

tanc, controlant-se cada grup mitjançant una vàlvula independent.  

 Per la fabricació de difusors porosos s’han utilitzat diversos materials. Aquests 

materials solen ser plàstics i materials ceràmics rígids, plàstics flexibles o “envolventes” 

de tela, goma o plàstic. Els materials ceràmics estan formats de partícules minerals de 

formes rodones o irregulars aglomerades per formar una xarxa de passadissos 
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interconnectats per els que circularà l’aire a pressió. Quan l’aire escapa per els porus 

superficials, la mida del porus, la tensió superficial i el cabdal de l’aire es combinen per 

produir una bombolla de la mida desitjada. 

 Es fonamental que l’aire que es subministri estigui net i lliure de partícules de 

pols que puguin obturar els difusors. Per això es solen utilitzar filtres d’aire, constituïts 

normalment per materials secs o amb impregnació viscosa. Els filtres s’han d’instal·lar 

abans de la presa d’alimentació dels soplants.  

 

7.8.1.1.-Rendiment dels difusors 
 La eficiència de la transferència d’oxigen depèn de molts factors, entre els quals 

es troben el tipus, dimensions i geometria dels difusors, el cabdal d’aire, la profunditat 

de submergencia, la geometria del tanc, incloses la posició de les conduccions i dels 

difusors i les característiques de l’aigua residual. L’eficiència dels dispositius d’aireació 

s’evalua amb aigua neta, ajustant-se els resultats a les condicions de camp mitjançant 

l’aplicació d’uns factors de conversió. En la taula que hi ha a continuació es dona la 

informació típica sobre les eficiències de transferència d’oxigen i els cabdals d’aire en 

aigua neta per a diferents dispositius de difusió: 

 

Tipus de difusor i 

disposició 

Cabdal d’aire, 

m3/h·difusor  

SOTE (%), 4,5 m de 

sumergencia 

Discs ceràmics–Malla 0,68 – 5,77 25 – 40 

Domos ceràmics–Malla 0,85 – 4,24 27 – 39 

Plaques ceràmiques–Malla 3,40 – 8,50 26 – 33 

Tubs de plàstic porós rígids   

    Malla 4,07 – 6,80 28 – 32 

    Espiral doble 5,09 – 18,68 17 – 28 

    Espiral simple 3,40 – 20,37 13 – 25 

Tubs de plàstic porós no 

rígids 

  

    Malla  1,70 – 1,88 26 – 36 

    Espiral simple 3,40 – 11,88 19 – 37 

Tubs de membrana 

perforada 

  



Estació de depuració d’Aigües residuals d’Encamp 

 95

    Malla 1,70 – 6,80 22 – 29 

    Punts equiespaiats 3,40 – 10,19 19 – 24 

    Espiral simple 3,40 – 10,19 15 – 19 

Aireació per injecció   

    Ubicació en un lateral 91,69 – 509,04 15 – 24 

Difusors no porosos   

    Espiral doble 5,60 – 16,98 12 – 13 

    Eix longitudinal 7,13 – 76,41 10 – 13 

    Espiral simple 16,98 – 59,43 9 – 12 
Figura 29. Informació típica de l’eficiència de transferència d’oxigen de diferents difusors en aigua neta 

SOTE = Eficiència de transferència d’oxigen en condicions normals (aigua neta, 20ºC, 1 atm de pressió i 

concentració inicial d’oxigen dissolt = 0 mg/l 

 

 L’eficiència de la transferència d’oxigen dels difusors porosos pot disminuir 

amb l’ús degut a obstruccions en la seva part interna o bé en brutícia en la seva part 

externa. L’embrutiment dels difusors i la velocitat amb que es produeix es pot estimar: 

1. realitzant un assaig de l’eficàcia de transferència d’oxigen a escala real durant un 

període de temps determinat; 

2. fent un seguiment de l’eficiència del sistema d’aireació; 

3. realitzant assajos de l’eficiència de transferència d’oxigen amb difusors nous i 

usats. 

 

L’aplicació de cabdals d’aire molt elevats al llarg d’un dels costats del tanc 

d’aireació redueix l’eficiència de la transferència d’oxigen ja que augmenta la velocitat 

de circulació. 

Els mètodes de neteja de difusors porosos poden consistir en el recuit de les 

plaques ceràmiques, el ruixat amb aigua a pressió, el raspallat o el tractament químic 

amb banys àcids o càustics. 

 

7.8.2.-Bufadors 
 En les plantes de tractament d’aigües residuals, els bufadors han de subministrar 

cabdals d’aire variables dins d’un interval de pressions molt limitat, sota condicions 

ambientals adverses. La pressió de descàrrega de l’aire pot variar entre 48 i 62 kN/m2. la 

necessitat d’adaptar els cabdals i pressions d’aire a demandes variables de una planta de 



Estació de depuració d’Aigües residuals d’Encamp 

 96

tractament, el sistema de bufadors ha d’incorporar algun sistema de regulació de cabdal. 

Els mètodes de control o de regulació de potència són els següents: 

1. purga o bypassat del cabdal; 

2. estrangulament de la secció d’aspiració; 

3. difusors de descàrrega variable; 

4. motors de velocitat variable; 

5. funcionament en paral·lel de diverses unitats 

 

En els bufadors centrífugs, que són els que utilitzarem, s’utilitza 

l’estrangulament de la secció d’aspiració i l’ús de difusors de descàrrega variable. La 

purga i bypassat de cabdals d’aire tambés es pot utilitzar com a mesura efectiva per al 

control del fenomen pulsatori que es produeix en bufadors centrífugs. 

En els bufadors centrífugs, la pressió de descàrrega augmenta des de la posició 

de tancament fins al seu valor màxim en valors propers al 50% de la capacitat de la 

unitat, i després baixa. El punt de funcionament del bufador es determina per intersecció 

de la corba cabdal-alçada i la corba del sistema. Els bufadors es calibren amb aire en 

condicions normalitzades (20ºC, 760 mm Hg i humitat relativa del 36%). El pes 

específic de l’aire normalitzat es de 1,20 kg/m3. La densitat de l’aire afecta al rendiment 

dels bufadors, i qualsevol variació de la temperatura o de la pressió de l’aire en 

l’aspiració de la unitat pot canviar la densitat de l’aire comprimit. Com més gran sigui 

la densitat de l’aire, major serà la pressió i per tant, es necessita major potència per al 

procés de compressió. Els bufadors s’han de dissenyar amb capacitat suficient per al 

subministre d’aire el dia més calorós de l’estiu, i han de tenir la suficient potència com 

per fer front al fred de l’hivern. La potència necessària per portar a terme el procés de 

compressió adiabàtica es determina amb la següent equació: 












−








×

××
××

= 1
7,29

238,0

1

21

p
p

en
TRw

Pw      7.49 

On: 

• Pw = potència necessària per a cada bufador, kW. 

• w = cabdal d’aire en pes, kg/s. 

• R = constant universal dels gasos = 8,314 kJ/k mol ºK 

• T1 = temperatura absoluta a l’entrada, ºK. 

• p1 = pressió absoluta a l’entrada, atm. 
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• p2 = pressió absoluta a la sortida, atm. 

• n = (k – 1) / k = 0,283 per a l’aire. 

• k = 1,395 per a l’aire. 

• e = eficiència 

 

7.8.3.-Conduccions d’aire: 
 Les conduccions d’aire estan formades per canonades, vàlvules, mesuradors i 

peces especials necessàries per al transport de l’aire comprimit des de els bufadors fins 

als difusors. Degut a que les pressions són reduïdes es poden utilitzar canonades 

lleugeres. Les conduccions es solen dimensionar en funció de la velocitat de circulació. 

En la taula que hi ha a continuació s’indiquen les velocitats de circulació de l’aire 

típiques: 

Diàmetre de la canonada, mm Velocitat, m/s 

25 – 75 6,10 – 9,15 

100 – 250 9,15 – 15,25 

300 – 600 13,70 – 20,30 

750 – 1.500 19,30 – 33,00 
Figura 30. Velocitat típica de l’aire en les conduccions principals 

 Excepte en els trams en els que les conduccions d’aire es trobin submergides en 

l’aigua residual, no es produeixen problemes de condensacions, ja que la temperatura de 

l’aire que descarreguen els bufadors és elevada (entre 60 i 80ºC). En els casos en els que 

s’utilitzin difusors porosos, les conduccions han de ser de materials que no produeixin 

crostes o dipòsits. Les canonades que s’utilitzen normalment són d’acer inoxidable, de 

fibra de vidre o de plàstics aptes per a l’ús a elevades temperatures. Les superfícies 

interiors de les canonades poden estar recobertes de ciment, mescles bituminoses o vinil. 

 Les pèrdues en les canonades s’han de calcular per a la temperatura màxima 

estival. L’augment de temperatura teòric en la compressió adiabàtica és: 
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On: 

• ∆Tad = augment adiabàtic de temperatura, ºK 
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L’augment real de temperatura es troba dividint ∆Tad per el rendiment dels 

bufadors. El descens de temperatura que es produirà entre els bufadors i els tancs 

d’aireació no superarà els 5 o 10ºC, però assolirà ràpidament la temperatura de l’aigua 

residual en les condicions submergides. 

Les pèrdues per fricció de les canonades es poden calcular utilitzant la següent 

expressió: 

iL h
D
Lfh ××=      7.51 

On: 

• hL = pèrdua de càrrega per fricció, m.c.a. 

• f = coeficient de fricció adimensional. Per tal de tenir en considració l’augment 

de la fricció que es produeix a mesura que la canonada es va fent vella, es 

recomana augmentar el valor de f un 10%. 

• L/D = longitud de la canonada en diàmetres. 

• hi = energia de velocitat de l’aire, m.c.a. 

 

El número de Reynolds necessari per trobar el coeficient de fricció es calcula de 

la següent manera: 

µ×
×

=
d

q
N s

R
47,25

     7.52 

On: 

• qs = cabdal d’aire en la canonada, m3/min. 

• d = diàmetre interior, m. 

• µ = viscositat de l’aire, centipoises. 

 

Per a temperatures que oscil·lin entre -15 i 90ºC, la viscositat es pot aproximar 

amb l’ajuda de la següent expressió: 

( ) 410504,0170, −×⋅+= tscentipoiseµ     7.53 

On: 

• t = temperatura, ºC 

 

L’energia de velocitat hi, en m.c.a. a 21ºC i 1kg/cm2 es pot calcular mitjançant la 

següent expressió: 
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ai
vh γ×





=

2

140
     7.54 

On: 

• v = velocitat de l’aire, m/s. 

• γa = pes específic de l’aire a 21ºC i 1 kg/cm2, kg/m3. 

 

7.8.5.-Tancs d’aireació 
 Els tancs d’aireació es solen construir de formigó armat i oberts a l’aire lliure. La 

forma rectangular permet la construcció adossada de tancs aprofitant parets comunes. 

La capacitat total necessària del tanc s’ha de determinar a partir del procés biològic. Per 

a plantes amb capacitat entre 2.000 i 40.000 m3/d s’hauran de construir dos tancs. Tot i 

que les bombolles dispersades en l’aigua residual ocupen aproximadament un 1% del 

volum del tanc, aquest fet no es té en compte per als càlculs de dimensionament. El 

volum ocupat per les conduccions submergides es despreciable. 

 Si l’aigua residual ha de ser airejada amb difusors, la geometria del tanc pot tenir 

una incidència important sobre l’eficiència de la transferència d’oxigen i en el grau de 

mescla aconseguit. La profunditat d’aigua residual en el tanc ha de situar-se entre 4,6 i 

7,6 m per a que els difusors treballin eficientment. Per sobre de la superfície lliure de 

l’aigua, s’ha de contemplar un resguard que oscil·la entre 0,3 i 0,6 m. 

 Els tancs individuals hauran de disposar de vàlvules o comportes d’entrada i de 

sortida que permetin deixar el tanc fora de servei per a la seva inspecció i reparació. Les 

parets comuns de dos tancs adossats hauran de ser capaces de resistir la totalitat de la 

pressió hidrostàtica procedent de tots dos costats. Els tancs d’aireació han de tenir una 

cimentació adequada que impedeixi els assentaments i que, en terrenys saturats, 

impedeixi la flotació de l’element quan es procedeixi al buidat dels tancs. Els mètodes 

per evitar la flotació inclouen el llastrat del tanc per augment d’espessor de la solera, o 

la instal·lació de vàlvules d’alleugeriment de pressió hidrostàtica. 

 

7.8.6.-Sistemes de control de l’escuma 
L’aigua residual normalment conté sabó, detergents i altres agents tensioactius 

que produeixen escumes durant l’aireació de l’aigua residual. Si la concentració de 

sòlids suspesos en el líquid mescla és elevada, la tendència a la formació d’escumes es 

minimitza. Durant la posada en funcionament del procés, en presència d’agents 
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tensioactius, es poden formar grans quantitats d’escumes. Aquesta escuma conté sòlids 

del fang, greix i grans quantitats de bactèries de l’aigua residual. El vent pot aixecar 

l’escuma de la superfície del tanc i escampar-la per els voltants, contaminant tot el que 

toqui. Aquesta escuma pot resultar perillosa per als treballadors ja que és molt relliscosa. 

Per això es important disposar d’algun mètode que permeti controlar la formació 

d’escumes. Es pot ruixar l’escuma amb aigua neta que trenca físicament l’escuma 

mentre s’està formant. També es poden dosificar petites quantitats de productes 

antiespumants a l’entrada del tanc d’aireació o preferiblement en l’aigua de ruixat. 

 

7.8.7.-Projecte d’instal·lació per a la separació de sòlids 
 La funció del decantador en el procés de fangs activats es separar els sòlids dels 

fangs activats de líquid mescla. La separació dels sòlids és l’últim pas en la producció 

d’un efluent estable, ben clarificat i amb un baix contingut en DBO i sòlids suspesos. 

 Tot i que gran part de la informació que s’ha donat en els tancs de decantació 

primaris segueix sent aplicable, la presència en el líquid mescla d’una gran quantitat de 

sòlids floculents necessita una especial atenció. Aquests sòlids tendeixen a formar una 

capa de fang de profunditat variable. En condicions de cabdal punta, si la capacitat de la 

bomba de recirculació de fangs o les dimensions dels tancs no són adequades, aquesta 

capa pot ocupar tota la profunditat del tanc i desbordar per el abocador. A més, el líquid 

mescla, al entrar en el tanc, té tendència a fluir formant una corrent de densitat que 

interfereix amb els fenòmens de separació de sòlids i d’espessiment del fang. Per al 

projecte d’instal·lació dels tancs de decantació secundaris s’han de tenir en compte els 

següents factors: 

1. tipus de tancs; 

2. característiques de sedimentabilitat del fang en relació amb les necessitats 

d’espessiment per a la correcta operació de la planta; 

3. càrregues de superfícies i càrregues de sòlids; 

4. profunditat d’aigua; 

5. repartiment del cabdal; 

6. disseny de l’entrada d’aigua; 

7. situació i càrrega sobre l’abocador; 

8. eliminació d’escumes; 
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7.8.7.1.-Tancs circulars 
 Es construeixen amb diàmetres que varien entre els 3 i 60 m, tot i que les 

dimensions més habituals oscil·len entre els 10 i 40 m. Preferiblement, el radi del tanc 

no hauria d’excedir en 5 cops la profunditat de l’aigua en la perifèria del tanc. Hi ha dos 

tipus de tancs circulars, els d’alimentació central i els d’alimentació perifèrica. Tots dos 

tipus utilitzen mecanismes rotatoris per a transportar i evacuar el fang del fons del 

clarificador. Aquests mecanismes també poden ser de dos tipus, els que rasquen el fons 

i arrosseguen el fang a un dipòsit central semblant als utilitzats en els tancs de 

sedimentació primària i els que eliminen els fangs directament del fons del tanc 

mitjançant uns dispositius de succió que escombren la totalitat del fons del tanc en cada 

revolució. Dins d’aquests últims, existeix un tipus de mecanisme en el que la succió es 

manté per reducció de l’alçada estàtica en cada una de les canonades d’extracció. Un 

altre sistema es quan el fang s’extreu per pressió hidrostàtica o per bombeig. 

 

7.8.7.2.--Característiques de la sedimentabilitat del fang 
 Des de el punt de vista del funcionament, les instal·lacions de decantació 

secundaria han de desenvolupar dues funcions: 

1. separació dels sòlids suspesos del líquid mescla de l’aigua residual tractada; 

2. espessiment del fang de retorn. 

Degut a que totes dues funcions es veuen afectades per la profunditat del decantador, 

l’elecció d’una determinada profunditat és important, de manera que es disposi del 

volum necessari per al normal desenvolupament de totes dues funcions. 

 L’àrea necessària per a la decantació s’ha de basar en la càrrega de superfície 

equivalent a la menor partícula a eliminar del líquid decantat en les zones superiors del 

tanc de sedimentació. Normalment, la velocitat de sedimentació que s’adopta en el 

projecte a efectes de clarificació es la velocitat de sedimentació de la interfase, que 

s’obté en assajos de columna de sedimentació amb fangs amb concentracions similars a 

les concentracions a les que opera la planta. Aquesta velocitat normalment es molt més 

gran que la velocitat necessària per eliminar les partícules lleugeres que es troben en els 

efluents de plantes de tractaments de fangs activats. Per eliminar aquestes partícules 

s’ha de dotar la zona de clarificació del tanc de sedimentació del volum adequat. 

 L’àrea necessària per a l’espessiment del líquid mescla depèn del flux de sòlids 

límit que pot ser transportat al fons del tanc de sedimentació. La profunditat de la zona 
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d’espessiment del tanc de sedimentació ha de ser la adequada per tal d’assegurar el 

manteniment d’un espessor de la capa de fang suficient per evitar la recirculació de 

fangs no espessits i emmagatzemar temporalment els sòlids que periòdicament són 

aplicats en excés sobre la capacitat de transmissió de la suspensió. 

 Els sòlids dels fangs activats tenen un pes específic tan proper al de l’aigua que 

l’augment de la densitat i de la viscositat que experimenta l’aigua en les èpoques 

hivernals afecta negativament a les propietats de sedimentació del fang. Les 

característiques de sedimentació del fang poden variar degut a canvis en la quantitat i 

pes específic de sòlids suspesos que escapen a la decantació primària, a la quantitat i 

característiques del abocaments industrials continguts en l’aigua residual i a la 

composició de la vida microbiana del flòcul. 

 L’índex de volum de fangs també s’ha utilitzat com a mesura de les 

característiques de sedimentabilitat del fang. 

 

7.8.7.3.-Càrregues de superfície i càrregues de sòlids 
 La càrrega de sòlids d’un tanc de sedimentació de fangs activats es pot calcular 

dividint els sòlids totals aplicats entre la superfície del tanc. Les unitats més freqüents 

són kg/m2·h i  kg/m2·d. La càrrega de sòlids representa un valor característic d’una 

determinada suspensió. En un tanc de sedimentació d’una determinada superfície, si la 

càrrega de sòlids sobrepassa el valor característic de la suspensió, es produeix un 

deteriorament de l’efluent. En la taula que hi ha a continuació es proporcionen els valors 

típics per al disseny dels decantadors secundaris: 

 

Càrregues de 

superfície, m3/m2·h

Càrrega de sòlids, 

kg/m2·h 

Tipus de 

tractament 

Mitja Punta Mitja Punta 

Profunditat, m 

Sesdimentació a 

continuació del 

procés de fangs 

activats 

0,678 – 

1,356 

1,695 – 

2,035 

3,90 – 

5,85 

9,76 3,6 – 6,0 

Figura 31. Valors típics per al disseny de decantadors secundaris 
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7.8.7.4.-Calat sota abocador 
 La profunditat de l’aigua d’un decantador secundari es mesura normalment en 

els murs perimetrals dels decantadors circulars. La profunditat d’aigua és un factor que 

afecta a l’eficiència en l’eliminació de sòlids i en la concentració del fang de 

recirculació. La tendència general és augmentar la profunditat de l’aigua per tal de 

millorar el rendiment global de la instal·lació, encara que en alguns casos s’han empleat 

amb èxit tancs amb profunditats relativament petites. Per a decantadors secundaris de 

grans dimensions les profunditats van de 3,7 a 6,1 m. Els tancs de major profunditat 

presenten l’avantatja d’una major flexibilitat d’explotació i un marge de seguretat més 

gran davant de canvis en el procés de fangs activats. El rendiment dels decantadors 

també es veu afectat per altres factors com el disseny de l’entrada de l’aigua, la 

tipologia dels equips d’extracció de fangs, l’espessor de la capa de fang i el tipus i 

ubicació dels abocadors.  

 

7.8.7.5.-Repartiment de cabdals 
 En les plantes en les que s’utilitzen en paral·lel tancs d’idèntiques dimensions, es 

necessari igualar els cabdals. En els casos en els que les capacitats dels diferents tancs 

no siguin iguals el cabdal s’ha de repartir proporcionalment a les àrees superficials dels 

diferents tancs. Els mètodes de repartiment de cabdal als tancs de decantació secundaria 

són: 

1. ús d’abocadors; 

2. vàlvules de control de cabdal; 

3. repartiment per simetria hidràulica; 

4. control mitjançant comportes o orificis d’alimentació. 

 

7.8.7.6.-Disseny de l’entrada al tanc 
 La mala distribució o l’entrada de l’aigua en el tanc a gran velocitat pot 

augmentar la formació de corrents de densitat i la resuspensió del fang sedimentat, 

provocant un rendiment poc satisfactori del decantador. Els dispositius d’entrada 

d’aigua al tanc han de dissipar l’energia de l’aigua entrant, distribuir uniformement el 

flux, eliminar les corrents de densitat, minimitzar les pertorbacions a la capa de fang i 

afavorir el procés de floculació. En els decantadors d’alimentació central, per dissipar 

l’energia de l’aigua afluent i per distribuir uniformement el flux, es disposen petits 
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deflectors cilíndrics amb faldons. Utilitzant aquest mètode s’ha vist que es possible que 

es formin corrents verticals de densitat que produeixen una mala distribució vertical del 

flux. Per solucionar aquest problema s’utilitza una campana difusora, el diàmetre de la 

qual ha de ser com a mínim del 25 % del diàmetre del tanc, proporciona una major 

superfície per a la dissipació de l’energia i la distribució del líquid mescla afluent. 

L’extrem inferior de la campana d’alimentació ha de situar-se bastant per sobre de la 

interfase de la capa de fang per tal de minimitzar la turbulència i resuspensió dels sòlids. 

En els decantadors floculadors d’alimentació central, en la zona d’alimentació 

s’incorpora un mecanisme floculador. Els diàmetres típics de la zona 

alimentació/floculació oscil·len entre el 30 i el 35% del diàmetre del tanc. 

 

7.8.7.7.-Ubicació i càrrega sobre els abocadors 
 Quan en un decantador secundari es produeixen corrents de densitat, el líquid 

mescla que entra en el tanc flueix a lo llarg de la part inferior del tanc fins que es troba 

amb un flux de direcció contraria o amb una paret. Quan topa amb una paret, el líquid 

mescla tendeix a ascendir i es pot produir la descàrrega per els abocadors, especialment 

si es troben situats en el extrem del tanc. S’ha comprovat que en tancs circulars la 

ubicació òptima dels abocadors es situa entre les dos terceres parts i les tres quartes 

parts del radi mesurat des de el centre. En tancs de petites dimensions la ubicació dels 

abocadors no afecta notablement al rendiment del clarificador. En els tancs circulars es 

construeixen abocadors tant prop del centre com prop del perímetre. Si són perimetrals 

és necessari un deflector horitzontal per desviar les corrents de densitat cap al centre del 

tanc i allunyar-les del abocador. 

 Les càrregues sobre abocador utilitzades en tancs de grans dimensions no han de 

superar els 375 m3/m lineal·d d’abocador a cabdal màxim quan els abocadors estan 

situats lluny de la zona d’ascensió de la corrent de densitat, o 250 m3/m lineal·d quan 

estan situats dins de la zona d’ascensió. En tancs de petites dimensions els límits són 

125 m3/m lineal·d a cabdal mig i 250 m3/m lineal·d a cabdal punta. La velocitat 

ascensional prop de l’abocador s’ha de limitar a 2,7 – 7,3 m/h. 

 

7.8.7.8.-Eliminació d’escumes 
 Normalment en plantes de tractament secundari ben operades, en els decantadors 

secundaris es produeix molt poca escuma. Tot i això a vegades es presenten situacions 
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en les que apareixen matèries flotants que s’han d’eliminar. Últimament s’ha convertit 

en una pràctica habitual dotar els decantadors secundaris amb sistemes de recollida 

d’escumes. Els equips típics de recollida d’escumes són: 

1. caixes de flotants amb rampes de rascat; 

2. canal desnatador rotatiu solidari del pont 

3. canonades ranurades. 
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8.-LÍNIA DE FANGS 
 En el tractament d’aigües residuals es generen una sèrie de subproductes 

denominats fangs on es concentra la contaminació eliminada. Les dues fonts principals 

de producció de fangs són el tractament primari i secundari. 

 Els fangs produïts en el tractament primari i secundari de la línia d’aigua de una 

EDAR presenten les següents característiques: 

• Tenen una gran quantitat d’aigua (95-99%), per lo que ocupen un volum 

important i són de difícil manipulació. 

• Tenen una gran quantitat de matèria orgànica, per lo que entren fàcilment en 

descomposició, produint mals olors. 

• Tenen una gran quantitat d’organismes patògens que causen malalties. 

 

Tot això fa que hagin de tractar-se meticulosament, i el seu tractament ha de 

constar de tres fases, amb l’objectiu de reduir al màxim els problemes exposats 

anteriorment: 

• Reducció de l’aigua present en els fangs per evitar treballar amb grans volums. 

• Estabilització de la matèria orgànica per evitar problemes de fermentació i 

putrefacció. 

• Aconseguir una textura adequada per tal de que siguin més fàcils de manejar i 

transportar. 

 

8.1.-ORIGEN I CARACTERÍSTIQUES DEL FANG 
 La quantitat i les propietats dels fangs a tractar en una planta depuradora aniran 

en funció de les característiques de les aigües residuals de procedencia i del tractament 

al que han estat sotmeses. L’origen i principals característiques del fang són: 

• Fangs primaris: 

Aquests fangs s’originen en la decantació primària. No han sofert cap tractament 

biològic, no s’han descompost, per lo que són altament inestables i pot haver-hi 

putrefacció fàcilment. 

Es considera que el contingut de sòlids en suspensió es de 90 gr/hab/d, dels quals 

un 60% són sedimentables. El seu color normalment es gris, amb alts continguts de 

sòlids fecals i altres tipus de residus. 
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Alliberen fàcilment la seva aigua de constitució i s’espesseixen bé. El seu 

contingut en humitat oscil·la entre el 95-99%. 

• Fangs biològics: 

Reben el nom de fangs en excés i són els que procedeixen del procés de fangs 

activats. La seva matèria orgànica està parcialment descomposta. 

Tenen un color marró fosc. Tenen un olor a terra humida que no resulta 

desagradable, però quan es descomponen es fan sèptics i produeixen olors 

desagradables. 

El seu contingut en humitat oscil·la entre el 98-99,5% i són difícils de concentrar. 

 

8.2.-SISTEMA DE BOMBEIG DE LA LÍNIA DE FANGS 
 

8.2.1.-Bombes centrífugues 
Les bombes centrífugues de disseny inobturable són molt utilitzades. En l’ús de 

bombes centrífugues per al bombeig de fangs el problema resideix en l’elecció de la 

mida adequada. A una determinada velocitat les bombes centrífugues només funcionen 

correctament si l’alçada manomètrica es troba dins d’un marge relativament estret. Tot i 

això, la naturalesa variable del fang hi provoca variacions. Les bombes escollides han 

de ser d’una mida suficients per a que els sòlids passin a través d’aquesta sense 

provocar obturacions, i a la vegada la seva capacitat ha de ser suficientment petita per 

evitar el bombeig d’un fang diluït per l’aspiració de gran quantitat d’aigua residual que 

es troba per sobre de la capa de fang. L’estrangulament de la descàrrega per reduir la 

capacitat de la bomba no és una mesura pràctica ja que provoca obstruccions 

freqüentment. És essencial que aquestes bombes s’equipin amb motors de velocitat 

variable. 
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Figura 32. Bomba centrífuga inobturable. 

Les bombes centrífugues de vòrtex tenen rodets pràcticament llisos i són molt 

eficaces per al transport de fangs. La mida dels sòlids amb els que pot treballar està 

limitat, exclusivament per el diàmetre de les obertures d’impulsió i d’aspiració. En el 

seu gir, el rodet indueix un vòrtex en el fang, de manera que la principal força impulsora 

és el propi líquid. La major part del líquid no arriba a passar a través dels àleps, la qual 

cosa permet minimitzar el contacte abrasiu. Tot i això, en les bombes utilitzades per al 

transport de fangs els rodets i les volutes han de construir-se amb al·leacions de níquel i 

crom per tal de proporcionar resistència a l’abrasió. Per a una velocitat determinada, les 

bombes només poden funcionar dins d’un estret interval d’alçades manomètriques, de 

manera que es necessari avaluar detingudament les condicions de funcionament del 

sistema. En els casos on s’esperin velocitats de funcionament variables es recomanable 

utilitzar sistemes de variació de velocitat. En aplicacions a pressions elevades es poden 

utilitzar diferents bombes connectades en sèrie. 

 
Figura 33. Bomba centrífuga de vòrtex. 

 

8.2.2.-Bombes de capacitat progressiva 
 Les bombes de capacitat progressiva es composen d’un rotor helicoidal de pas 

simple que gira dins d’un estàtor recobert amb cautxú amb forma de hèlix de doble pas. 

Amb el gir del rotor, un cert volum, es desplaça progressivament des de el punt de 

succió fins al punt de descàrrega. La bomba és autocebant fins alçades d’aspiració de 

8,5 m, però no s’ha de fer funcionar en sec, ja que es pot cremar l’estàtor de goma. Les 

capacitats poden anar fins als 75 l/s i poden funcionar amb fangs de càrregues de fins a 

137 m. Aquest tipus de bombes tenen un manteniment car degut al desgast dels rotors i 

dels estàtors, especialment en presència de sorres. Les avantatges d’aquesta classe de 

bombes són: 
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• fàcil control del cabdal; 

• mínim efecte pulsatori; 

• explotació relativament senzilla. 

 
Figura 34. Bomba de capacita progressiva. 

 

 

8.2.3.-Determinació de la pèrdua de càrrega 
 La pèrdua de càrrega que es produeix en el bombeig de fang depèn de diferents 

factors: 

• les propietats del flux de fang (reologia);  

• del diàmetre de la conducció;  

• de la velocitat de circulació.  

Les pèrdues de càrrega augmenten amb el contingut de sòlids, amb la major presència 

de matèria volàtil i amb la disminució de la temperatura. El bombeig de fangs pot 

presentar problemes en aquells casos en els que el producte dels percentatges de matèria 

orgànica i de sòlids sigui superior a 600. 

 En condicions de flux laminar, la pèrdua de càrrega es proporcional a la velocitat 

i a la viscositat. A mesura que la velocitat augmenta i sobrepassa un valor crític, el flux 

passa a ser turbulent. Els fangs diluïts tenen un comportament similar al de l’aigua, en 

canvi els concentrats no són fluid Newtonians. En aquest cas, la pèrdua de càrrega en 

condicions de flux laminar no es proporcional a la velocitat, de manera que la viscositat 

deixa de ser constant. Per determinar la pèrdua de càrrega sota condicions de fluxe 

laminar, i la viscositat a la que s’inicia el flux turbulent, existeixen procediments 

especials. 

 Les pèrdues de càrrega que es produeixen en el bombeig de fangs activats no 

concentrats poden ser de l’ordre del 10 al 25 % superiors a les de l’aigua. A baixes 

velocitats els fangs primaris, els digerits i els concentrats, poden experimentar un 
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fenomen de flux plàstic en el que per a superar la resistència i iniciar el flux es necessari 

superar un llindar de pressió definit. A partir d’aquí, dintre de l’interval de flux laminar 

que arriba fins als 1,1 m/s (mínima velocitat crítica), la resistència augmenta amb la 

primera potència de la velocitat. Per sobre de la màxima velocitat crítica, 1,4 m/s, el 

règim de flux es pot considerar turbulent. En l’interval de flux turbulent, les pèrdues de 

càrrega en el bombeig de fangs ben digerits poden ser de 2 a 3 cops als experimentats en 

aigua. Amb fangs primaris i concentrats les pèrdues poden ser superiors. 

 

8.2.4.-Càlcul simplificat de la pèrdua de càrrega 
 En el cas de conduccions per al transport de fangs de curta longitud, el càlcul de 

les pèrdues de càrrega es realitza mitjançant procediments relativament senzills. La 

precisió d’aquests procediments normalment és l’adequada, especialment en el cas de 

concentracions inferiors al 3 % en pes. Per a determinar la pèrdua de càrrega, el factor k 

s’obté a partir de corbes empíriques per a un contingut de sòlids i un tipus de fang 

determinats. Les pèrdues de càrrega en el bombeig de fangs es calculen multiplicant la 

pèrdua de càrrega produïda amb aigua per el factor k. Com que les conduccions de fang 

de les plantes de tractament normalment tenen longituds curtes, els mètodes de càlcul 

simplificats són pràctics i convenients en els casos en els que les pèrdues es calculin de 

forma conservadora. En la figura 35 es poden obtenir aproximacions de les pèrdues de 

càrrega. Aquesta figura es pot utilitzar en condicions de flux laminar quan: 

1. les velocitats siguin, com a mínim, de 0,8 m/s; 

2. no es consideri el comportament tixotròpic; 

3. la conducció no es trobi obturada per greixos o altres materials. 

 

 
Figura 35. Factor multiplicador de la pèrdua de càrrega per a diferents tipus de fangs i concentracions. 
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8.3.-CONDUCCIONS PER AL FANG 
 En les plantes de tractament d’aigües residuals, les conduccions convencionals 

amb revestiment per al transport del fang no han de ser de diàmetres inferiors a 150mm, 

encara que també s’han utilitzat, amb resultats satisfactoris, canonades de vidre de 

diàmetres inferiors. A no ser que les velocitats superin els valors d’1,5 – 1,8 m/s, les 

canonades no necessiten diàmetres superiors als 200mm. Freqüentment es disposen un 

cert nombre de punts d’accés per a la neteja en forma de peces en T dotades de brides 

cegues en lloc de colzes, la qual cosa permet la introducció de varetes de neteja. Les 

connexions a les bombes no han de ser de diàmetres inferiors als 100mm. 

 El greix té tendència a formar pel·lícules dins de les conduccions que s’utilitzen 

per al transport de fangs primaris i d’escumes. La pel·lícula que es forma provoca una 

disminució del diàmetre efectiu i un gran augment de l’alçada de bombeig. Aquesta es 

la raó per la qual, normalment es disposen bombes de desplaçament positiu de baix 

cabdal dissenyades per alçades molt superior a les teòriques. Les bombes centrífugues 

es solen utilitzar per al bombeig de fangs més diluïts que solen contenir una fracció 

d’aigua residual. L’augment d’alçada generat per l’acumulació de greix tendeix a 

produir-se més lentament en sistemes en els que el fang sigui més diluït. Es poden 

prendre mesures que contemplen la fusió dels greixos fent circular per les conduccions 

principals de fang aigua calenta, vapor o el sobrenedant dels digestors. 

 En les plantes de tractament, les pèrdues per fricció solen ser baixes degut a que 

les canonades són més aviat curtes, i no resulta difícil adoptar factors de seguretat 

amplis. En el cas que aquestes longituds siguin més elevades s’han de tenir en 

consideració els següents aspectes: 

1. instal·lació de dos canonades, a no ser que es pugui tenir inutilitzada durant uns 

dies la canonada, sense que això provoqui grans problemes; 

2. mesures contra la corrosió i càrregues externes sobre la canonada; 

3. instal·lacions que permetin aplicar aigua de dilució per al rentat de la conducció; 

4. adopció de mesures que permetin introduir en la planta un sistema de neteja de 

conduccions; 

5. adopció de mesures que permetin la injecció de vapor; 

6. provisió de vàlvules de purga d’aire i aigua en els punts alts i baixos; 

7. consideració dels possibles efectes del cop d’ariet. 
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8.4.-DILACERACIÓ DEL FANG 
 La dilaceració del fang és un procés en el que els sòlids de mida gran continguts 

en el fang són tallats i esmicolats en partícules més petites per evitar obturacions i la 

formació de madeixes en els equips rotatoris. Alguns del processos que han de anar 

precedits de dilaceradors i els objectius de la dilaceració es mostren en la següent taula: 

 

Proces Objectiu de la dilaceració  

Bombeig amb bombes de cavitat 

progressiva 

Per prevenir l’obturació de les bombes i 

reduir el desgast. 

Centrífugues de camisa massissa  Per prevenir l’obturació de les bombes. 

Filtres prensa Per evitar l’obturació del sistema de 

distribució del fang i aconseguir una 

deshidratació més uniforme. 

Tractament tèrmic Per prevenir l’obturació de les bombes 

d’alta velocitat i els intercanviadors de 

calor. 

Oxidació amb clor Per millorar el contacte del clor amb les 

partícules de fang 
Figura 36. Processos que requereixen la dilaceració del fang. 

Els dilaceradors necessiten molt manteniment, tot i que els dissenys més moderns de 

dilaceradors de baixa velocitat resulten ser més fiables i ofereixen una major durabilitat. 

Aquests dissenys inclouen millores en el segellat i en els coixinets, fulles d’acer endurit, 

sensors de sobrecàrrega i mecanismes que inverteixen el sentit de rotació de les fulles 

per eliminar obstruccions, i en el cas de que no sigui possible eliminar les obstruccions, 

la desconnexió de la unitat. 

El dilacerador de fangs  que utilitzarem anirà instal·lat en una conducció semblant a la 

de la figura següent: 
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Figura 37. Dilacerador de fangs instal·lat en una conducció 

 

8.5.-MESCLAT DEL FANG 
 El fang es genera en els processos de tractament primari i secundari. El fang 

primari està format per sòlids sedimentables existents en l’aigua residual bruta. El fang 

secundari està format per sòlids biològics i quantitats addicionals de sòlids 

sedimentables. El fang es mescla per aconseguir que l’alimentació dels següents 

processos i operacions de tractament sigui un material uniforme. L’alimentació d’un 

fang ben mesclat i amb característiques uniformes afavoreix el funcionament i 

rendiment de les plantes. 

 El mesclat dels fangs primaris i secundaris es porta a terme de diferents maneres: 

1. En tancs de decantació primària. Els fangs secundaris es poden retornar als 

decantadors primaris per a la seva sedimentació i mescla amb el fang primari. 

2. En canonades. Per assegurar un mesclat adequat, s’ha de tenir un control dels 

punts de generació de fang i de les velocitats d’alimentació. 

3. En instal·lacions de tractament de fangs que tenen llargs temps de detenció. 

4. En un tanc de mescla independent. 

 

En les instal·lacions de grans dimensions, l’eficàcia òptima s’aconsegueix 

espessant els fangs en unitats independents abans de procedir al mesclat. Per assegurar 

un mesclat adequat, els tancs de mescla solen estar equipats amb mescladors mecànics i 

deflectors. 

 

8.6.-EMMAGATZEMAMENT DEL FANG 
 L’emmagatzemament de fang s’ha de realitzar per laminar les fluctuacions de la 

producció de fangs i permetre l’acumulació d’aquests durant els períodes en els que les 
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instal·lacions de tractament es trobin fora de servei. L’emmagatzemament del fang es 

particularment important en els casos dels processos d’estabilització amb cal, tractament 

tèrmic, deshidratació mecànica, secat i reducció tèrmica, per als quals és important 

assegurar que l’alimentació es porti a terme a cabdal constant. 

L’emmagatzemament del fang a curt termini es pot portar a terme en els 

decantadors o en els espessidors. L’emmagatzemament a llarg termini es pot aconseguir 

en processos d’estabilització amb temps de detenció llargs o en tancs independents 

especialment dissenyats. En plantes petites els fangs es solen emmagatzemar en els 

decantadors i els digestors. En plantes més grans que no utilitzen processos de digestió 

aeròbia ni anaeròbia, el fang s’emmagatzema en tancs de mescla i emmagatzemament 

independents. L’emmagatzemament del fang durant períodes superiors a dos o tres dies 

provoca un deteriorament, i augmenta la dificultat del procés de deshidratació. Per 

evitar el desenvolupament de condicions sèptiques i per millorar el mesclat, el fang es 

sol airejar. Per evitar això i el desenvolupament de mals olors també s’ha utilitzat clor i 

peròxid d’hidrogen, encara que els resultats no han estat plenament satisfactoris. El 

control d’olors també es pot portar a terme elevant el pH per addició d’hidròxid de sodi 

o cal, mantenint el sulfur d’hidrogen en solució. 

 

8.7.-ESPESSIMENT 
 Els fangs produïts en el tractament de l’aigua posseeixen més del 95% d’aigua, 

per lo qual, ocupen volums importants i són per naturalesa putrescibles. Això fa que 

sigui necessari un tractament per tal de modificar les seves característiques. 

 L’espessiment és un procediment que s’utilitza per tal d’augmentar el contingut 

de sòlids del fang per eliminació de part de la fracció líquida d’aquest. Els fangs activats 

que normalment es bombegen des de els tancs de decantació secundaria amb un 

contingut de sòlids del 0,8% poden espessir-se fins a un contingut del 4% de sòlids, lo 

qual suposa una reducció del volum del fang a una cinquena part del volum inicial. Les 

avantatges que suposa aquest fet són les següents: 

• Reducció del volum dels tancs posteriors al espessiment, així com del seu 

equipament. 

• Reducció de la quantitat de calor necessària per a l’escalfament dels fangs en 

processos com la digestió anaeròbia, secat tèrmic i incineració. 

• Reducció i millora del rendiment dels equips de deshidratació. 
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8.7.1.-Espessiment per flotació amb aire dissolt 
 Els fangs activats s’espessiran per flotació. En aquest procés, s’introdueix aire en 

una dissolució que es manté a una pressió determinada. Quan es despresuriza la solució, 

l’aire dissolt s’allibera en forma de bombolles finament dividides que arrosseguen el 

fang fins a la superfície des d’on és eliminat. En els llocs en els que les gelades puguin 

ser un problema o si existeix preocupació en el control d’olors, els espessidors per 

flotació es construeixen en el interior d’edificis. 

 L’espessiment per flotació resulta molt efectiu, en els fangs en excés procedents 

de processos de tractament de cultiu biològic en suspensió. L’espessiment per flotació, 

però, també s’ha utilitzat en altres fangs com el fang primari, l’humus procedent de 

filtres percoladors, el fang de digestió aeròbia i els fangs que contenen sals metàl·liques 

originades en els tractaments químics. 

 La concentració de sòlids flotants que es pot obtenir en el procés d’espessiment 

per flotació de fangs activats, depèn principalment de la relació aire-sòlids, de les 

característiques del fang (especialment de l’índex de volum de fang, SVI), de la càrrega 

de sòlids i de l’aplicació de polímers. Les concentracions aconseguides han variat entre 

el 3 i el 6% en pes.  

 Degut a la rapidesa amb la que es separen els sòlids de l’aigua residual, els 

espessidors per flotació admeten majors càrregues que els espessidors de gravetat. Els 

espessidors per flotació poden funcionar amb les càrregues que indica la taula que hi ha 

a continuació: 

 

Càrrega, kg/m2·d Tipus de fang 

Sense addició de 

reactius 

Amb addició de 

reactius 

Fang activat amb aire 49 Fins a 220 

Fang activat amb oxigen pur 68 - 98 Fins a 270 

Fang de filtres percoladors 68 – 98 Fins a 220 

Fang primari + fang activat amb aire 68 – 145 Fins a 220 

Fang primari + fang de filtres percoladors 98 – 146 Fins a 290 

Fang activat 98 - 146 Fins a 290 
Figura 38. Càrregues de sòlids típiques per a la flotació per aire dissolt 
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En el projecte s’han d’utilitzar el valors mínims indicats. En la taula que hi ha a 

continuació s’indiquen les dosis de polímer típiques per espessidors de flotació i altres 

tipus d’espessidors: 

 

kg de polímer sec/tona de sòlids secs  

Flotador 

per aire 

dissolt 

Centrífuga 

de camisa 

massissa 

Centrífuga 

de cistell 

Filtre 

banda 

per 

gravetat

Excés de fangs activats 2 - 5 0 – 4 1 - 3 3 - 7 

Fang digerit per via aeròbia  4 – 8   

Fang digerit per via anaeròbia  4 - 8   
Figura 39. Dosis típiques de polímers per diferents tipus de fangs i diferents sistemes d’espessiment 

 

Es recomana utilitzar efluent de la planta o de la decantació primària com a font 

de aigua presuiritzada, com a preferència del tanc de flotació, excepte quan s’afegeixen 

additius químics a causa de la possibilitat d’obturació del sistema presuritzat amb el 

sòlids que contingui l’efluent. L’ús de polímers per millorar la flotació resulta efectiu, 

produint increments de la recuperació de sòlids en el fang flotant del 85 al 98 – 99%, i 

conseqüentment es redueixen les càrregues recirculades a la capçalera de la planta. Per a 

una concentració d’alimentació constant, el percentatge de captura augmenta al 

disminuir la concentració de sòlids. Moltes instal·lacions es dissenyen amb sistemes 

auxiliars d’addició de polímer per si és necessari augmentar la captura de sòlids. 
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Figura 40. Flotador per aire dissolt. 

 

8.8.-DIGESTIÓ ANAERÒBIA 
 En aquest procés es produeix la descomposició de la matèria orgànica i 

inorgànica en absència d’oxigen molecular. La seva aplicació principal és 

l’estabilització de fangs concentrats produïts en el tractament d’aigües residuals. 

 

8.8.1.-Descripció del procés 
 En aquest procés, la matèria orgànica que conté la mescla de fangs primaris i 

biològics es converteix biològicament, sota condicions anaeròbies, en metà (CH4) i 

diòxid de carboni (CO2). El procés es porta a terme en un reactor completament tancat. 

Els fangs s’introdueixen en el reactor de forma contínua o intermitent, i romanen en el 

seu interior durant períodes de temps variables. El fang que s’extreu té un baix 

contingut en matèria orgànica i patògens i no és putrescible. 

 Els dos tipus de digestors anaerobis més utilitzats són els de alta i baixa càrrega. 

En els processos de digestió de baixa càrrega no es sol escalfar ni mesclar el contingut 

del digestor i els temps de detenció oscil·len entre 30 i 60 dies. En els processos de 

digestió d’alta càrrega, el contingut del digestor s’escalfa i mescla completament. El 

temps de detenció necessari es de 15 dies o menys. 

 

8.8.2.-Microbiologia del procés 
 La conversió biològica de la matèria orgànica dels fangs es produeix en tres 

etapes. El primer pas del procés comporta la transformació per via enzimàtica (hidròlisis) 

dels compostos de alt pes molecular en compostos que puguin servir com a font 

d’energia i de carboni cel·lular. El segon pas (acidogènesis), implica la conversió 

bacteriana dels compostos produïts en la primera etapa en compostos intermitjos 

identificables de baix pes mol·lecular. El tercer pas (metanogènesis), suposa la 

conversió bacteriana dels compostos intermitjos en productes finals més simples, 

principalment metà i diòxid de carboni. 

 En un digestor, la conversió dels fangs orgànics i dels residus es porta a terme 

mitjançant l’acció conjunta de diferents organismes anaerobis. Un grup de 

microorganismes s’encarrega de la hidrolització dels polímers orgànics i dels lípids per 

formar elements estructurals bàsics com els monosacàrids, aminoàcids i compostos 
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relacionats amb aquests. Un segon grup de bactèries anaeròbies fermenta els productes 

de la descomposició per produir àcids orgànics simples, el més freqüent és l’àcid acètic. 

Un tercer grup de microorganismes converteix l’hidrogen i l’àcid acètic en gas metà i en 

diòxid de carboni. Les bactèries més importants d’aquest grup tenen tasses de 

creixement molt lentes, per lo qual es considera que el seu metabolisme es un factor 

limitant del tractament anaerobi de residus orgànics. En la digestió anaeròbia, 

l’estabilització s’assoleix quan es produeix metà i diòxid de carboni. El gas metà 

produït així és altament insoluble i el seu despreniment de la solució representa 

l’estabilització real del residu.  

 Les bactèries generadores de metà només poden utilitzar determinats substrats 

per portar a terme la seva funció. Les substancies que serveixen com a substrat als 

organismes metanogènics són:  

• CO2 + H2 

• Formiat 

• Acetat 

• Metanol 

• Metilamines 

• Monòxid de carboni 

 

Les reaccions típiques de producció d’energia lligades a aquests compostos són 

les següents: 

OCHCHCOH 2422 24 +→+    8.1 

OHCOCHHCOOH 224 234 ++→     8.2 

243 COCHCCOOHCH +→     8.3 

OHCOCHOHCH 2243 334 ++→     8.4 

( ) 3224233 46394 NHOHCOCHOHNCH +++→+    8.5 

 

 Els organismes metanogènics i els acidogènics comparteixen una relació 

sintròpica en la que els metanogènics converteixen en metà i diòxid de carboni els 

productes finals de la fermentació, com l’hidrogen, el formiat o l’acetat. Els organismes 

metanogènics són capaços de mantenir la pressió parcial de l’H2 a valors 

extremadament baixos, l’equilibri de les reaccions de fermentació es desplaça en el 
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sentit de la formació de productes finals més oxidats. Les bactèries metanogèniques 

eliminen compostos que poden inhibir el creixement dels microorganismes acidogènics. 

 Per ha mantenir un sistema de tractament anaerobi que estabilitzi correctament el 

residu orgànic, els microorganismes formadors de àcids i de metà s’han de trobar en 

estat d’equilibri dinàmic. Per a mantenir aquest estat, el contingut del reactor haurà 

d’estar exempt d’oxigen no dissolt i de concentracions inhibidores de constituents com 

els metalls pesats i els sulfurs. El medi aquós haurà de tenir concentracions de pH 

situats entre 6,6 i 7,6Haurà d’existir una alcalinitat suficient per a que el pH no baixi de 

6,2 ja que es el límit d’activitat de les bactèries formadores de metà. L’alcalinitat 

oscil·larà entre 1.000 i 5.000 mg/l, i la concentració d’àcids volàtils serà inferior a 250 

mg/l. Es necessari disposar de la quantitat suficient de nutrients per assegurar el 

creixement adequat de la comunitat biològica. Els intèrvals de temperatura òptims són 

el mesòfil (30 – 38ºC) i el termòfil (49 – 57ºC). 

 

8.8.3.-Anàlisis del procés 
 Els avantatges i inconvenients del tractament anaerobi respecte a l’aerobi venen 

condicionades per el lent creixement de les bactèries formadores de metà. El lent 

creixement d’aquestes bactèries obliga a temps de detenció més dilatats per aconseguir 

una adequada estabilització dels residus. La major part del residu orgànic es transforma 

en metà, que és un gas combustible, es a dir, un producte final útil. Si es produeixen 

quantitats suficients de metà, el gas es pot utilitzar per a la generació d’energia o per 

proporcional calefacció als edificis. 

 A causa de la baixa tassa de creixement cel·lular i de la conversió de la matèria 

orgànica en gas metà i diòxid de carboni, la matèria sòlida resultant sol ser bastant ben 

estabilitzada. 

 Un dels principals inconvenients del procés anaerobi són les altes temperatures 

necessàries per assolir un tractament adequat. Però, aquestes temperatures només són 

necessàries quan no es puguin aconseguir temps mitjos de retenció cel·lular 

suficientment llargs a les temperatures nominals. En els sistemes de digestió anaeròbia, 

el temps mig de retenció cel·lular coincideix amb el temps de retenció hidràulica del 

líquid dins del digestor. A mesura que s’augmenta la temperatura, es produeixen 

reduccions importants en el temps mínim de retenció cel·lular. Un augment de la 

temperatura, no només redueix el temps de retenció cel·lular necessari per assolir un 
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nivell de tractament adequat, sinó que també redueix el temps de retenció hidràulica 

associat, lo qual permet de disposar de reactors de volums inferiors.  

 

8.8.4.-Digestió d’una fase i càrrega alta 
 El procés que es descriu a continuació sol tenir lloc en el interval mesòfil de 

temperatures, de 30 a 38ºC. 

En aquest procés el fang es mescla íntimament mitjançant recirculació de gas, 

mescladors mecànics, bombeig o mescladors amb tubs d’aspiració (no es produeix la 

separació d’escumes i sobrenedants), i s’escalfa per aconseguir optimitzar la velocitat de 

digestió. A excepció de les càrregues més grans i del millor mesclat, entre el digestor 

primari d’un procés convencional de dos etapes i un digestor d’una fase i càrrega alta, 

només hi ha algunes diferències: 

• els equips de mesclat han de tenir major capacitat i poder arribar eficaçment fins 

al fons del tanc; 

• les conduccions de gas seran més grans; 

• unes poques preses per a l’extracció del fang substituiran les sortides del 

sobrenedant; 

• en el cas del digestor de càrrega alta, el tanc haurà de ser més profund per 

afavorir el procés de mescla. 

 

El bombeig de fang al digestor es porta a terme de forma contínua o 

temporitzada en cicles de 30min a 2h de duració, per tal de mantenir condicions 

constants dins del reactor. El fang que entra desplaça el fang digerit fins a un tanc 

d’emmagatzemament. Degut a que no es produeix una separació del sobrenedant, i a a 

que els sòlids es redueixen en un 45 – 50% alliberant-se en forma de gas, el fang digerit 

normalment té una concentració de l’ordre de la meitat de la del fang cru. El digestor 

tindrà una coberta flotant, que farà la funció de campana de recollida de gas, lo qual 

permet tenir un volum de emmagatzemament de gas addicional. 
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Figura 40. Secció d’un digestor d’alta càrrega amb dispositiu de mesclat amb gas. 

 

 

8.8.5.-Disseny del procés 
 Existeixen diferents mètodes per al dimensionament dels digestors. Aquests 

mètodes es basen en: 

• el concepte del temps mig de retenció cel·lular; 

• l’ús de factors de càrrega volumètrics; 

• les reduccions de volum observades; 

• factors de càrrega basats en la població servida. 

 

8.8.5.1.-Temps mig de retenció cel·lular 
 Els productes finals de la respiració i oxidació que es produeixen durant la 

digestió, són gas metà i diòxid de carboni. La quantitat de metà produït es pot calcular 

amb la següent equació: 

 

( ) 







×−






×−×= xCH PSSV 42,1

000.1
13516,0 04    8.6 

 

On: 

• VCH4 = volum de metà produït en condicions estàndard, m3/d. 

• 0,3516 = factor de conversió teòric per a la quantitat de metà produït per la 

conversió completa de 1 kg de DBOL a metà i diòxid de carboni, m3 CH4/kg 

DBO oxidat. 
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• S0 = DBOL última de l’afluent, mg/l. 

• S = DBOL última de l’efluent, mg/l. 

• Px massa neta de teixit cel·lular produït diariament, kg/d. 

 

En la digestió anaeròbia de fangs mixtes, la reducció de sòlids volàtils, 

normalment, es situa entre el 45 i el 60 %. 

En el cas d’un digestor de mescla completa de alta càrrega sense recirculació, la 

massa de sòlids biològics sintetitzats diàriament, Pxj, es pot calcular amb la següent 

equació: 

 

( )

cd
x k

QSSY
P

θ×+















××−×

=
1

000.1
1

0

     8.7 

 

On: 

• Y = coeficient de producció, kg/kg. 

• Q = cabdal, m3/d. 

• kd = coeficient endògen, d-1. 

• θc = temps mig de retenció cel·lular, d. 

 

Per a un digestor de mescla completa d’alimentació contínua, θc es igual al 

temps de detenció hidràulica. En la taula 41 s’indiquen els valors de Y i kd per a 

diferents tipus de residus, i en la taula 42 es donen valors típics de θc per a diferents 

temperatures. 

 

Valor  Coeficient Unitats 

Interval Valor 

típic 

Y mg SSV/mg DBO5 0,040-0,100 0,06 Fang domèstic 

kd d-1 0,020-0,040 0,034 

Y mg SSV/mg DBO5 0,040-0,070 0,050 Àcid gras 

kd d-1 0,030-0,050 0,040 

Carbohidrats Y mg SSV/mg DBO5 0,020-0,040 0,024 
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 kd d-1 0,025-0,035 0,03 

Y mg SSV/mg DBO5 0,050-0,090 0,075 Proteïnes 

kd d-1 0,010-0,020 0,014 
Figura 41.Coeficients cinètics típcs per la digestió anaeròbia d’alguns substrats 

 

Temoperatures de 

funcionament, ºC 

θc
M, dies (mínim) θc, dies (recomanat) 

18 11 28 

24 8 20 

30 6 14 

35 4 10 

40 4 10 
Figura 42. temps mitjos de retenció cel·lular recomanats per al disseny de digestors de mescla completa 

 

 

8.8.5.2.-Disseny dels tancs de digestió 
 Els tancs de digestió anaeròbia poden tenir diferents formes, cilíndrica, 

rectangular o ovalada. En el nostre cas serà cilíndrica. 

 Els tancs de digestió cilíndrics no solen tenir diàmetres inferiors als 6m i 

superiors als 38m. La profunditat del líquid no ha de ser inferior a 7,5m. El fons del tanc 

es de forma cònica amb pendent cap a la conca d’extracció de fangs. La pendent del 

fons serà com a mínim de, 1-horitzonta:4-vertical. Per reduir la necessitat de neteja dels 

digestors s’han utilitzat soleres amb pendents variables. 

 
Figura 43. Planta del digestor anaerobi de fons quebrat típic. 
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Figura 44. Secció del digestor anaerobi de fons quebrat típic. 

 

8.9.-PRODUCCIÓ, RECOLLIDA I UTILITZACIÓ DEL GAS 
 La composició volumètrica aproximada del gas generat en la digestió anaeròbia 

del fang d’aigües residuals és la següent: 

• 65 – 70% de CH4 

• 25 – 30% de CO2 

• petites quantitats de N2, H2, H2S, vapor d’aigua i altres gasos. 

El gas de digestió té un pes específic aproximat de 0,86 respecte a l’aire. 

 

8.9.1.-Producció de gas 
 El volum de gas metà produït durant el procés de digestió es pot estimar 

utilitzant l’equació 8.6. La producció total de gas normalment es calcula a partir de la 

reducció del percentatge de sòlids volàtils. Els valors habituals oscil·len entre 0,75 i 

1,12 m3/kg de sòlids volàtils destruïts. La producció de gas pot fluctuar en un ample 

interval, en funció del contingut de sòlids volàtils en el fang cru, i de l’activitat 

biològica desenvolupada en el digestor. A vegades, durant la posada en funcionament, 

es presenten produccions excessives de gas que poden causar la formació d’escumes i 

escapament d’aquestes i de gas per les vores de les cobertes flotants del digestor. Si un 

cop assolides les condicions de funcionament estables es mantenen les tasses de 

producció de gas que s’han esmentat, es pot tenir la certesa de que el resultat serà un 

fang ben digerit. 

 La producció de gas també es pot calcular aproximadament, en base a 

l’aportació per habitant. En plantes de tractament secundari que tracten aigües residuals 

domèstiques de concentració mitja la producció de gas es de 28 m3/1.000 hab·d 

aproximadament. 
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8.9.2.-Recollida de gas 
 El gas generat en els digestors es recull sota la coberta d’aquests. Es poden 

utilitzar dos tipus de cobertes: 

• cobertes flotants; 

• cobertes fixes. 

 

Les cobertes flotants s’ajusten sobre la superfície del contingut del digestor i 

permeten que variï el seu volum sense que es produeixi l’entrada d’aire. No es pot 

permetre que es mesclin el gas i aire ja que podria donar lloc a una mescla explosiva. 

Les canonades de gas i les vàlvules de seguretat hauran d’estar proveïdes de paraflames. 

El gas es pot emmagatzemar a baixa pressió en gasòmetres externs dotats de 

cobertes flotants o en tancs de pressió quan s’utilitzen compressors de gas a alta pressió. 

El gas no consumit s’ha de cremar en una torxa. S’hauran d’instal·lar mesuradors de 

cabdal de gas per tal de conèixer la quantitat de gas produït i la quantitat de gas 

consumit i cremat. 

 
Figura 45. Coberta flotant, tipus Wiggins.. 

 

 
Figura 46. Coberta flotant, tipus Downes. 
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Figura 47. Coberta flotant, campana de gas. 

 

 
Figura 48. Coberta fixa, celosia. 

 

 
Figura 49. Coberta fixa, bóveda. 

 

 
Figura 50. Coberta fixa, Horitzontal. 

 

8.9.3.-Utilització del gas de digestió 
 Un metre cúbic de metà, a temperatura i pressió normals, té un poder calorífic 

net de 35.800 kJ. Com que la concentració de metà en el gas de digestió es del 65% 

aproximadament, el poder calorífic d’aquest gas serà, aproximadament, de 22.400 kJ/m3. 
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 En plantes de tractament de grans dimensions, el gas de digestió es pot utilitzar 

com a combustible de calderes i motors de combustió interns, que s’utilitzen per al 

bombeig d’aigua residual, funcionament de bufadors i generació d’electricitat. L’aigua 

calenta procedent de les calderes o de la refrigeració dels motors es pot utilitzar per 

escalfar el fang i per la calefacció d’edificis. També es poden utilitzar sistemes 

d’escalfament del fang amb gas. Normalment, abans de la utilització d’aquest gas, es 

necessari netejar-lo amb rentadors de via seca o humida degut al seu contingut en sulfur 

d0hidrogen, matèria particulada i vapor d’aigua. 

 

8.9.4.-Mesclat del digestor 
 Un mesclat adequat és un dels aspectes més importants a l’hora d’aconseguir 

optimitzar el rendiment del procés. Els sistemes més freqüents en el mesclat del 

contingut del digestor són els següents: 

• injecció de gas; 

• agitació mecànica; 

• bombeig mecànic. 

Algunes plantes de tractament utilitzen sistemes combinats de mesclat per injecció de 

gas i recirculació mitjançant bombeig. 

 Els sistemes d’injecció de gas es classifiquen en confinats i no confinats. Els 

sistemes no confinats es dissenyen per recollir el gas en la part superior dels digestors, 

comprimir-lo i descarregar-lo a través d’una sèrie de difusors distribuïts en el fons del 

tanc o mitjançant una sèrie de llances situades radialment subjectes en la zona superior. 

Els sistemes no confinats aconsegueixen el mesclat del contingut del digestor alliberant 

bombolles de gas que pugen fins a la superfície movent i arrossegant el fang. Aquests 

sistemes són adequats per a digestors amb cobertes fixes, flotants o campanes de gas.  

 
Figura 51. Sistemes d’injecció de gas no confinat. 
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Figura 52. Sistemes d’injecció de gas no confinat. 

 

En els sistemes confinats el gas es recull en la zona superior dels digestors, es 

comprimeix i es descarrega a través de conductes confinats. Dins dels sistemes 

confinats els dos tipus principals són els següents: 

1. sistema de bomba d’emulsió de gas (gas lifter); 

 
Figura 53. Sistemes d’injecció de gas confinat. 

 

2. sistema d’èmbol de gas (gas pistó). 

 
Figura 54. Sistemes d’injecció de gas confinat. 

 

El primer consisteix en canonades o llances de gas submergides connectades a un 

eductor o conducte d’elevació. El gas comprimit s’introdueix des de les llances o 

canonades, i les bombolles de gas pugen creant un efecte d’emulsió tipus airlift. En el 

segon tipus de sistemes, les bombolles s’alliberen de forma intermitent en la part 

inferior d’una canonada cilíndrica o pistó. Les bombolles pugen actuant com un èmbol 

que empunya el fang fins a la superfície. 



Estació de depuració d’Aigües residuals d’Encamp 

 129

 Els sistemes de mesclat mecànics utilitzen turbines o agitadors de baixa velocitat. 

En tots dos sistemes els elements giratoris desplacen el fang i permeten el mesclat del 

contingut del digestor. Els sistemes de turbina de baixa velocitat tenen el motor muntat 

sobre la coberta del digestor i dos impulsors situats a diferents profunditats de la capa de 

fang. Els sistemes d’agitadors a baixa velocitat tenen un agitador únic muntat en la 

coberta del digestor. Aquests sistemes d’agitació són apropiats per a digestors amb 

cobertes fixes o flotants. 

 
Figura 55. Sistemes de mesclat mecànic. 

 

 
Figura 56. Sistemes de mesclat mecànic. 

 

 La majoria de sistemes de bombeig mecànic consisteixen en bombes de hèlix 

muntades sobre tubs d’aspiració situats interna o externament al digestor, o en bombes 

centrífugues o de flux axial situades externament junt amb les conduccions associades. 

El mesclat s’indueix per a la circulació de fang. Són adequats per a digestors de coberta 

fixa. 

 
Figura 57. Sistemes de bombeig mecànic. 
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Figura 58. Sistemes de bombeig mecànic. 

 

 
Figura 59. Sistemes de bombeig mecànic. 

 

8.9.5.-Calefacció del digestor 
 Les necessitats de calor d’un digestor venen donades per la quantitat de calor 

necessari per tal de: 

1. augmentar la temperatura del fang alimentat fins assolir la temperatura 

mantinguda en l’interior del digestor; 

2. compensar les pèrdues de calor que es produeixen a través de les parets, fons i 

coberta del digestor; 

3. compensar les pèrdues que es poden produir en les conduccions que comuniquen 

la font de calor amb el tanc de digestió. 

El fang s’escalfa per bombeig de fang i sobrenedant del digestor a traves de 

bescanviadors de calor situats en l’exterior del tanc i recirculació d’aquest, o bé per 

circulació a través de bescanviadors de calor situats en l’interior del tanc. 

 

 
Figura 60. Bescanviador de calor típic utilitzat en l’escalfament de fangs. 
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8.9.5.1.-Anàlisis de les necessitats de calor 
 En el càlcul de l’energia necessària per a l’escalfament del fang entrant fins 

assolir la temperatura interior del digestor, se suposa que el calor específic per a la 

major part dels fangs és el mateix que el de l’aigua. Les pèrdues de calor a través de les 

parets, fons i coberta del digestor, es calculen utilitzant la següent expressió: 

 

TAUq ∆××=      8.8 

 

On: 

• q = pèrdua de calor, W. 

• U = coeficient global de transmissió de calor, W/m2·ºC. 

• A = àrea de la secció transversal a través de la qual es produeix la pèrdua de 

calor, m2. 

• ∆T = diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior, ºC. 

 

Habitualment es considera per separat les característiques de transferència de 

calor de les diferents superfícies, utilitzant coeficients de transmissió diferents per a 

cada una de elles. 

 

8.9.5.2.-Coeficients de transmissió de calor 

 En la taula que hi ha a continuació s’indiquen els valors típics dels coeficients 

globals de transmissió de calor: 

 

Element W/m2·ºC 

Murs de formigó en massa (per sobre del 

terreny 

 

Mur de 300 mm d’espessor sense 

aïllament  

4,71 – 5,10 

Mur de 300 mm d’espessor amb cambra 

d’aire més revestiment de fàbrica de maó 

1,83 – 2,38 

Mur de 300 mm d’espessor amb aïllament 0,62 – 0,79 

Murs de formigó en massa (per sota del 

terreny) 
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Envoltats per terra seca 0,57 – 0,68 

Envoltats per terra humida 1,08 – 1,42 

Soleres de formigó en massa  

Solera de 300 mm d’espessor en contacte 

amb terra humida 

0,57 – 0,68 

Solera de 300 mm d’espessor en contacte 

amb terra seca 

0,28 – 0,39 

Cobertes flotants  

Amb plataforma de taulons de fusta de 35 

mm, impermeabilització i sense aïllament 

1,82 – 1,99 

Amb taulons de fusta, aïllant de 25 mm 

instal·lats sota del material 

d’impermeabilització 

0,90 – 1,02 

Cobertes fixes de formigó  

De 100 mm d’espessor amb 

impermeabilització sense aïllament 

3,97 – 4,99 

De 100 mm d’espessor i cobertes amb 

taulons de fusta aïllant 

1,19 – 1,59 

De 25 mm d’espessor 3,00 – 3,57 

Cobertes fixes d’acer (6 mm de gruix) 3,97 – 5,39 
Figura 61. Valors típics dels coeficients globals de transferència per al càlcul de les pèrdues de calor 

 

 Les parets dels digestors poden estar rodejades per un terraplè de terres que 

serveixin d’aïllament, o poden consistir en un mur de formigó d’aproximadament 30 cm 

de gruix dotat amb un aïllament a base de taulons de suro o una cambra d’aire formada 

amb fàbrica de maons, o una xapa d’alumini corrugat situada sobre un  aïllant rígid. La 

transmissió de calor a través de les parets de formigó sense revestiment aïllant situades 

per sota del nivell del terra i les soleres depèn de la seva situació per sobre o per sota del 

nivell freàtic. 

 En els casos en els que es desconeix la posició el nivell freàtic, es pot suposar 

que les parets laterals del tanc estan envoltades per terra seca i que la solera està sobre 

un terra saturat. Donat que les pèrdues de calor del tanc de digestió escalfen el terra 

adjacent, se suposa que aquest forma una capa aïllant de 1,5 a 3 m de gruix abans de que 
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s’assoleixin les temperatures ambientals estables del terreny. En climes freds, les 

gelades poden penetrar fins a una profunditat total de 1,2 m. Per tant, es suposa que a 

aquesta profunditat la temperatura del terreny és de 0ºC, i que varia uniformement per 

sobre d’aquesta fins assolir la temperatura de l’aire. Per sota d’aquesta profunditat, 

suposarem que les temperatures seran les normals corresponents a condicions hivernals 

i que són de l’ordre de 5 – 10ºC més altes en les cementacions dels murs. 

 Les pèrdues a través de les cobertes depenen del tipus de construcció, de la 

presència o absència d’aïllaments i dels seu gruix, de l’existència d’una cambra d’aire i 

de si la part inferior de la coberta està en contacte amb fang o amb gas. 

 La radiació que es produeix a través de les cobertes i de les parets situades per 

sobre del terreny també contribueixen a la pèrdua de calor. 

 En els casos en els que s’instal·len bescanviadors de calor exteriors, el fang es 

bombeja a alta velocitat a través d’uns tubs al voltant dels quals circula aigua a gran 

velocitat. La circulació promou grans turbulències a tots dos cantons de la superfície de 

transferència de calor, lo qual permet majors coeficients de transferència de calor i 

major intercanvi. Una altra avantatja de l’ús de bescanviadors de calor exteriors es que 

permet l’escalfament, la mescla i el sembrat amb fang digerit del fang cru fred abans de 

la seva entrada en el digestor. Per mantenir l’eficiència de la transferència de calor, els 

bescanviadors de calor s’han de netejar periòdicament. 

 L’escalfament dels tancs de digestió també es pot portar a terme mitjançant 

sistemes de calefacció interns. Algunes de les configuracions utilitzades inclouen 

canonades muntades en la part interior de les parets del digestor i tubs de mesclat 

equipats amb camises per on es fa circular aigua calenta. 

 

8.10.-ACONDICIONAMENT 
 El fang s’acondiciona per tal de millorar les seves característiques de 

deshidratació. Els dos mètodes més utilitzats són l’addició de reactius químics i el 

tractament tèrmic. Degut als alts costos d’inversió de l’acondicionament tèrmic 

utilitzarem l’acondicionament químic. 

 

8.10.1.-Acondicionament químic 
 L’ús de productes químics per a l’acondicionament del fang per a la seva 

deshidratació és una pràctica econòmica degut a l’augment de la producció i la major 
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flexibilitat que s’obté. L’acondicionament químic permet reduir la humitat del fang  des 

de el 90 – 99 % fins al 65 – 85 %, depenent de la naturalesa dels sòlids a tractar. 

L’acondicionament químic dona lloc a la coagulació dels sòlids i a la alliberació de 

l’aigua absorbida. L’acondicionament es porta a terme abans dels sistemes de 

deshidratació mecànica com els filtres de buit, centrifugació, filtres banda i filtres 

premsa. Els productes químics que s’utilitzen inclouen el clorur fèrric, la cal, l’alúmina i 

polímers orgànics. 

 L’addició de reactius d’acondicionament pot augmentar el contingut de sòlids 

secs. Els polímers no provoquen un augment notable dels sòlids secs, mentre que les 

sals de ferro i la cal poden provocar augments del 20 – 30 %. 

 La dosificació i aplicació dels reactius resulta més senzilla si es realitza en forma 

líquida. En el cas de que el subministrament de productes químics sigui en pols, serà 

necessari disposar de tancs de dissolució. Aquests tancs hauran de tenir capacitat 

suficient per emmagatzemar, com a mínim, la quantitat de líquid necessari per a la 

dosificació corresponent a un dia sencer, i s’ha de disposar de dues unitats. Els tancs 

han d’estar fabricats i revestits amb un material resistent a la corrosió. Per als tancs i 

conduccions per els que hi hagi de circular solucions àcides, els materials més indicats 

són els de clorur de polivinil (PVC), polietilè i goma. Les bombes dosificadores han de 

ser resistents a la corrosió. Aquestes seran de tipus de desplaçament positiu amb 

sistemes de variació de velocitat o de carrera variable per controlar el cabdal. 

 

8.10.2.-Factors que afecten a l’acondicionament del fang 
 Els factors que afecten a l’elecció del tipus i dosificació dels reactius 

d’acondicionament del fang, són les propietats del fang, i els tipus de dispositius de 

mesclat i hidratació a utilitzar. Les propietats del fang de major rellevància són: 

• la seva procedència; 

• la concentració de sòlids; 

• l’edat; 

• el pH; 

• l’alcalinitat. 

La procedència del fang és un bon indicador dels intervals probables de dosificació de 

reactius que s’hauran d’utilitzar. La concentració de sòlids afectarà a la dosificació i 

dispersió del reactiu. El pH i l’alcalinitat poden afectar al rendiment dels reactius, 
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especialment quan aquests siguin inorgànics. En els casos en els que s’utilitzi cal per a 

mantenir un pH alt i en la deshidratació, es poden generar forts olors d’amoníac i 

desenvolupar-se problemes relacionats amb la formació d’incrustacions carbonatades. 

El sistema de deshidratació utilitzat pot influir en la selecció del reactiu, degut a les 

diferencies en els equips de mesclat utilitzats per el diferents fabricants i a les 

característiques específiques dels diferents sistemes de deshidratació. L’ús de polímer és 

habitual quan la deshidratació es porta a terme amb centrífugues i filtres banda. 

 

8.10.3.-Dosificació 
 En general, s’ha observat que el factor que condiciona, em major mida, la 

quantitat de producte químic necessària, és el tipus de fang. Els tipus de fangs, ordenats 

per la demanda creixent de reactius, són els següents: 

1. Fang primari cru. 

2. Fang primari cru mesclat amb fang procedent de filtres percoladors. 

3. Fang primari cru mesclat amb fang activat. 

4. Fang primari digerit anaeròbiament. 

5. Mescla de fang primari digerit anaeròbiament amb fang activat. 

6. Fang activat cru. 

7. Fang de digestió aeròbia. 

 

En la taula que hi ha a continuació s’indiquen els intervals típics de dosis de 

polímer associats als diferents sistemes de deshidratació: 

 

Kg de polímer sec/tona de sòlids secs Tipus de fang 

Filtració al 

buit 

Filtre 

banda 

Centrífuga 

de camisa 

massissa 

Primari 1 - 5 1 - 4 0,5 – 2,5 

Primari + excés de fang activat 5 - 10 2 – 8 2 - 5 

Primari  + fang procedent de filtres 

percoladors 

1,25 – 2,5 2 – 8  

Excés de fang activat 7,5 - 15 4 - 10 5 – 6 

Fang primari digerit per via anaeròbia 3,5 - 7 2 - 5 3 – 5 
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Fang primari + excés de fang activat amb 

aire digerit per via anaeròbia 

1,5 – 3,5 1,5 – 8,5 2 – 5 

Fang primari + excés de fang activat amb 

aire digerit per via aeròbia 

7,5 - 10 2 - 8  

Figura 62.Dosis típiques de polímers per diferents tipus de fangs i sistemes de deshidratació 
 

les dosis de polímer també varien ampliament en funció del pes molecular, grau 

d’oxidació i nivell d’activitat dels polímers utilitzats. Per obtenir informació sobre 

l’aplicació i dosis dels diferents polímers, s’ha de consultar al fabricant 

 

8.10.4.-Mesclat del fang 

 El mesclat íntim del fang i del coagulant es fonamental per un acondicionament 

correcte. El mesclat no ha de trencar el flòcul una vegada s’hagi format i s’ha de 

minimitzar el temps de detenció de manera que el fang arribi a la unitat de deshidratació 

lo mes ràpidament possible. Les necessitats de mesclat varien en funció del mètode de 

deshidratació utilitzat. Abans dels filtres de buit o filtres premsa, es situa un tanc de 

mescla i floculació independent, els filtres banda disposen del mateix mecanisme o be 

s’afegeix el reactiu directament a la canonada d’alimentació al filtre. En el cas de 

centrífugues el mesclat es porta a terme en les pròpies conduccions. En el projecte es 

recomanen dos punts d’addició dels reactius. 

 

8.11.-DESINFECCIÓ 
 La digestió anaeròbia no desinfecta el fang, però permet reduir notablement la 

presència d’organismes patògens. Els mètodes més adequats per a la desinfecció de 

fangs líquids procedents de la digestió anaeròbia són la pasteurització i 

l’emmagatzemament a llarg termini. 

 

8.11.1.-Pasteurització 
 La pasteurització s’utilitza molt a Europa. A efectes de la desinfecció de fangs 

humits, la pasteurització a 70ºC durant 30 min permet la inactivació dels zigots i ous 

dels paràsits, la pasteurització per calor és una tecnologia contrastada, que requereix 

coneixements profunds sobre el funcionament de calderes i l’enteniment de la mecànica 

de processos a elevades temperatures i pressions. 
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 Els dos mètodes utilitzats per a la pasteurització de fangs líquids són: 

1. injecció directa de vapor; 

2. intercanvi indirecte de calor. 

Utilitzarem el d’injecció de vapor, ja que els bescanviadors de calor tendeixen a 

obstruir-se degut a la formació d’incrustacions o per la pròpia matèria orgànica. 

 
Figura 63. Diagrama de flux de la pasteurització. 

 

8.12.-DESHIDRATACIÓ 
 La deshidratació s’utilitza per reduir el contingut d’humitat del fang per alguna o 

varies de les següents raons: 

• Els costos de transport del fang per camió fins al lloc d’evacuació final són 

notablement menors quan es redueix el volum per deshidratació. 

• El fang deshidratat és més fàcil de manipular. Normalment pot ser manipulat 

amb tractors dotats de culleres i pales i amb cintes transportadores. 

• La deshidratació del fang, normalment, es necessària abans de la incineració del 

fang per augmentar el seu poder calorífic. 

• També és necessària abans del compostatge. 

• En alguns casos, pot ser necessari eliminar l’excés d’humitat per evitar la 

generació d’olors. 
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•  La deshidratació normalment es necessària per evitar la producció de lixiviats 

en la zona de l’abocador. 

 

8.12.1.-Deshidratació amb filtres banda 

Els filtres banda són dispositius de deshidratació de fangs d’alimentació 

contínua que inclouen l’acondicionament químic, drenatge per gravetat i aplicació 

mecànica de pressió per deshidratar el fang. Els filtres banda han resultat ser efectius 

per casi tots els tipus de fangs d’aigües residuals municipals. 

 
Figura 64. Etapes bàsiques del procés de deshidratació en filtres banda 

8.12.2.-Descripció del procés 
 El fang acondicionat s’introdueix, en primer lloc, en una zona de drenatge per 

gravetat on es produeix el seu espessiment. En aquesta part, la major part de l’aigua 

lliure s’elimina per gravetat. Aquesta fase d’operació està assistida per un sistema de 

buit que afavoreix el drenatge i ajuda a reduir el despreniment d’olors. Després el fang 

passa a una zona de baixa pressió on es comprimit entre dues teles poroses oposades. 

Aquesta zona d’aplicació de pressió baixa va seguida d’una altra d’alta pressió, en la 

que el fang es sotmet a esforços tangencials a mesura que les bandes passen per una 

sèrie de rodets. Aquests esforços de premsat i tangencials afavoreixen l’alliberació de 

quantitats addicionals d’aigua contingudes en el fang. La coca de fang deshidratat es 

separa de les bandes amb rascadors. 
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8.12.3.-Operació i rendiment del sistema 
 El sistema està format per bombes d’alimentació de fang, equips de dosificació 

de polímer, una cambra d’acondicionament del fang, un filtre banda, una cinta 

transportadora de la coca de fang i equips complementaris (bombes d’alimentació de 

fangs, bombes d’aigua de rentat i compressor d’aire. Algunes unitats no utilitzen 

cambra d’acondicionament. 

 Les variables que afecten al rendiment dels filtres banda són diverses: 

• les característiques del fang; 

• mètode i tipus d’acondicionament químic; 

• les pressions aplicades; 

• l’estructura de la màquina; 

• la porositat; 

• velocitat i amplada de les bandes. 

Els filtres banda són sensibles a variacions significatives de les característiques del fang, 

lo qual dona lloc a la reducció de l’eficiència de la deshidratació. Si s’esperen 

variacions importants en les característiques del fang, s’haurà de disposar 

d’instal·lacions que permetin la mescla del fang. S’ha comprovat que un increment de la 

concentració de sòlids en el fang d’alimentació afavoreix l’obtenció de majors 

sequedats i major producció de coca. En la taula que hi ha a continuació s’aporten dades 

típiques del rendiment dels filtres banda: 

 

Tipus de fang % de sòlids en el fang 

alimentat 

% de sòlids en la coca de 

fang 

Primari 3 – 7 28 – 44 

Primari + excés de fang 

activat 

3 – 6 20 – 35 

Primari + fang procedent 

de filtres percoladors 

3 – 6 20 – 35 

Excés de fang activat 1 – 4 12 – 20 

Fang digerit per via 

anaeròbia 

  

Primari 3 – 7 25 – 30 

Primari + excés de fang 3 – 6 20 – 25 
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activat 

Fang primari + excés de 

fang activat digerit per via 

anaeròbia 

1 - 3 12 – 20 

Fang primari acondicionat 

tèrmicament + excés de 

fang activat 

4 – 8 25 – 50 

Figura 65. Rendiments típics de deshidratació amb filtres banda 

 

8.12.4.-Consideracions de disseny 
 En el mercat es disposa de filtres banda de diferents dimensions, amb amplades 

de banda variables entre 0,5 i 3,5 m. Les bandes de 2 m d’ample són les més utilitzades 

per al tractament de fangs d’aigües residuals municipals. Les càrregues d’aplicació de 

fang varien entre 90 i 680 kg/m·h, depenent del tipus de fang i de l’alimentació de fang 

alimentat. L’extracció d’aigua, basada en l’amplada de la banda, oscil·la entre 1,6 i 6,3 

l/m·s. 

 Les mesures de seguretat a tenir en consideració són una ventilació adequada per 

a l’eliminació del sulfur d’hidrogen o altres gasos, i proteccions per evitar la possibilitat 

de que les teles s’enganxin entre els rodets. 

 

8.13.-TRANSPORT, EMMAGATZEMAMENT I ABOCAMENT DEL FANG 
 

8.13.1.-Mètodes de transport 
Els fangs estabilitzats i deshidratats es poden transportar en contenidors oberts, 

com camions o vagons. Si el fang es transporta a llargues distàncies els contenidors han 

d’estar tancats. Utilitzarem els camions com a mitjà de transport. 

 

8.13.1.1.-Transport per camió 
 És el mètode més flexible i més utilitzat en el transport del fang. Es poden 

transportar fangs líquids o deshidratats, a diferents punts finals. Es pot disposar de 

camions cisterna per al transport de fangs amb capacitats entre 2.000 i 24.000 l. En el 

cas de plantes de petites i mitjanes dimensions, en les que el fang s’hagi d’evacuar a 

abocadors controlats, o en les que el fang s’hagi de transportar periòdicament a diferents 
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llocs, el transport de fangs deshidratats és l’opció més econòmica. La inversió inicial és 

relativament baixa , i l’explotació del sistema no és complicada. Les capacitats dels 

vehicles per al transport de fangs oscil·la entre 6 i 23 m3. 

 

8.13.2.-Emmagatzemament del fang 
 Sovint és necessari emmagatzemar el fang digerit per via anaeròbia abans de la 

seva evacuació. Els fangs deshidratats s’emmagatzemen en platges de 

d’emmagatzemament. 

 

8.13.2.1.-Platges d’emmagatzemament de fangs 
 S’han d’adoptar mesures per a l’accés i espai per a la maniobra dels vehicles de 

transport i dels vehicles d’aplicació. Aquestes instal·lacions s’han de construir amb 

formigó o formigó betuminós, i s’han de dissenyar per a suportar les càrregues 

provocades per els camions i les piles de fang. També s’han d’incloure mesures que 

permetin la recollida de lixiviats i aigües residuals. 

 

8.13.3.-Evacuació final a un abocador 
 L’evacuació de fangs, greixos, sorres i altres sòlids es realitzarà a un abocador 

controlat. Abans d’això el fang ha estat estabilitzat, i deshidratat per tal d’evitar lixiviats 

i reduir el volum. 
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9.-LEGISLACIÓ 
 

9.1.-LEGISLACIÓ ANDORRANA 
Per la realització del projecte hem tingut en consideració “l’Ordre Ministerial 

relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d’habitatges 

unifamiliars, d’habitatges plurifamiliars, d’edificis de serveis, de centres comercials, de 

separació de líquids lleugers, de separació de greixos, i d’instal·lacions agropecuàries” 

de la legislació andorrana. 

“Reglament de modificació del Reglament de control de les aigües residuals i de 
protecció de les aigües superficials”. BOP12003  
  
“Llei de policia i protecció de les aigües” Sindicatura  
 
“Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials” 
BOP08083  
  
“Prescripcions tècniques estacions de depuració “. BOP17037  
 
“Correcció d’errata del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de 
les aigües superficials “. BOP09010  

L’ambit d’aplicació d’aquesta llei és el següent: 

1. Aquestes prescripcions tècniques s’apliquen a les estacions de depuració, i a les 

activitats i tipus d’instal·lacions, per tal que puguin ser autoritzades. Queden inclosos en 

l’àmbit d’aplicació:  

a) Abocaments directes procedents dels edificis o les urbanitzacions que no poden 

connectar-se a la xarxa de clavegueres o col·lectors  

b) Abocaments indirectes dels edificis o dels conjunts d’edificis superiors als 300 

equivalents-habitants, que puguin perjudicar el funcionament de les estacions de 

depuració  

c) Locals ramaders de nova construcció. 

d) Restaurants i cantines amb capacitat superior a 100 coberts, entenent que un cobert 

equival a 1m 2 de menjador, activitats amb dominants greixoses i olioses d’origen 

vegetal o animal  

e) Rentadors de cotxes  

f) Tallers mecànics 

g) Estacions de distribució de carburant  

h) Activitats amb processos industrials relacionats amb olis minerals o hidrocarburs 
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d’origen petrolífer, de la llista I i II de l’annex A del Reglament de control de les aigües 

residuals i de protecció de les aigües superficials de data 18 de desembre de 1996, com 

ara la neteja d’elements impregnats de líquids lleugers, les zones d’aparcament, les 

zones d’emmagatzematge i de transvasament, la protecció de zones sensibles, la venda i 

rentat de vehicles nous, i els parcs de ferralla  

2. Les estacions de depuració d’altres activitats o tipus d’instal·lacions diferents de les 

que es tracten en les presents prescripcions tècniques, per la seva especificitat i per la 

diferència de processos i d’efluents que es poden generar, no són objecte d’aquestes 

prescripcions tècniques.  

Aquestes s’han de sotmetre a l’autorització cas per cas del Govern, després de l’informe 

previ del Departament de Medi Ambient, basat en la memòria lliurada, que ha 

d’incloure com a mínim els apartats definits a l’article 5 del Reglament de control de les 

aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, aprovat pel Govern en la seva 

sessió de data 18 de desembre de 1996, i també aquella documentació complementària 

que el Departament de Medi Ambient pugui requerir.  

3. Nogensmenys, el Departament de Medi Ambient pot publicar altres prescripcions 

tècniques per a aquelles activitats que no són objecte de les presents, i que requereixen 

autorització d’abocament.  

4. Les tècniques patentades, i/o marques comercials, que no responguin a les 

prescripcions tècniques definides per aquest document, només es podran aplicar en els 

casos en què les tècniques i els dimensionaments definits en aquest document siguin 

difícilment aplicables, puguin comportar riscos per al funcionament correcte de la 

instal·lació o que, per condicionants d’espai justificats, les tècniques clàssiques 

definides en aquest document requereixin superfícies superiors a les disponibles, sense 

perjudici de que es compleixin els nivells necessaris a la sortida de les instal·lacions de 

depuració.  

5. Així mateix, les empreses subministradores o fabricants d’aquestes tècniques 

patentades, i/o marques comercials, hauran de validar el funcionament dels seus equips 

prèvia utilització i/o comercialització, mitjançant la sol·licitud corresponent adreçada al 

Departament de Medi Ambient, que ha d’incloure un dossier complet sobre l’equip, 

definint: àmbits d’aplicació, materials, dimensionaments, precaucions d’instal·lació i 

funcionament, esquemes, prescripcions de manteniment, referències, normes europees a 

les quals responen, nivells i rendiments garantits, entre d’altra documentació que el 

Departament de Medi Ambient pugui requerir.  
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Aquesta documentació té per objectiu comprovar que, les tècniques patentades, i/o 

marques comercials, reuneixen les Aquesta documentació té per objectiu comprovar que, 

les tècniques patentades, i/o marques comercials, reuneixen les condicions necessàries 

per garantir l’abocament legalment permès. El Departament de Medi Ambient, a la vista 

de la documentació presentada, n’informarà el Govern, que autoritzarà o refusarà la o 

les tècniques proposades, mitjançant la corresponent resolució.  

 

Els requisits per a l’autorització són els següents: 

1. Per a la concepció i la instal·lació d’una estació de depuració d’aigües residuals és 

necessària l’autorització del Govern, després de l’informe previ del Departament de 

Medi Ambient, que analitza el projecte, redactat segons aquestes prescripcions 

tècniques. A la vista de l’informe del Departament de Medi Ambient, el Govern atorga 

o no l’autorització corresponent.  

 

9.2.-LEGISLACIÓ VIGENT A CATALUNYA SOBRE ABOCAMENTS 
D’AIGÜES RESIDUALS 
 També tindrem en compte la legislació catalana ja que el riu Valira Nord que 

forma aigües a baix el riu Grand Valira al passar la frontera d’Andorra va a Catalunya 

 

9.2.1.-Abocament a la llera pública: “Reglamento Dominio público Hidràulico”. 
 La llei d’Aigües 29/85 estableix que totes les activitats susceptibles de provocar 

la contaminació o degradació del domini públic hidràulic requereix d’autorització 

administrativa. En aquest cas l’administració competent serà el Govern d’Andorra. 

 Pels abocaments directes i indirectes a llera pública (riu, riera, torrent, canal, etc.) 

o indirectes (clavegueram púplic o privat que desemboqui després a llera pública), s’han 

d’ajustar en general a les condicions i límits dixats en l’annex del Títol III i en general a 

la taula 3 de l’annex al Títol 4 en el “Reglamento Dominio público Hidràulico”, aprovat 

pel R.D. 84/1996 de 11 d’abril. En cap cas, sense prèvia autorització, es poden superar 

mai els límits indicats en la Taula 1 del “Reglamento Dominio público Hidràulico”. 

 El Reial Decret 995/2000, del 2 de Juny modifica parcialment el “Reglamento 

Dominio público Hidràulico” fixant i limitant objectius de qualitat i d’abocaments de 

substàncies contaminants de dissolvents, pesticides i metalls. 
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 A més a més hi ha normatives específiques que limiten certes substàncies, que 

estan regulades en les ordres del M.O.P.T de 12-11-87 (B.O.E. 23-11-87), 13-3-89 

(B.O.E. 20-3-89) i M.O.P.T del 28-6-91 (B.O.E. 8-7-91). 

 L’actual esborrany de Decret sobre “autoritzacions, actuació inspectora i 

procediment sancionador en matèria d’aigües residuals” pública un límits màxims 

d’abocament a llera pública que es realitzin a Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


