
RESUM 

 
La descàrrega incontrolada d’aigües residuals al medi ambient és una font habitual de contaminació i és en 
part la responsable de l’eutrofització de les aigües superficials així com de la degradació de la qualitat de les 
aigües subterrànies. S’ha demostrar que els aiguamolls construïts són una alternativa eficaç en l’eliminació 
de DBO, sòlids suspesos i inclús en la reducció de la concentració de nutrients procedents de les aigües 
residuals domèstiques, si el disseny, l’explotació i la localització reuneixen unes determinades condicions. 

 
Nitrogen i fòsfor són dos dels nutrients més importants. Per eliminar el nitrogen és necessari que el procés de 
nitrificació primer i el de desnitrificació després es puguin desenvolupar. El primer procés és aerobi i  el duu a 
terme un grup de bactèries autòtrofes mentre que la desnitrificació es desenvolupat en condicions anòxiques 
per un grup de bactèries heteròtrofes. L’eliminació de fòsfor es produeix bàsicament per la precipitació 
d’aquest amb l’alumini, el ferro i el calci. 
 
Aquest treball presenta els processos d’eliminació de nutrients així com l’eliminació de paràmetres no 
desitjables en l’aigua residual a través d’un sistema format pels següents elements: (i) un tanc de 
sedimentació de 2 m3 de tres cambres; (i) un primer aiguamoll construït de flux vertical de 10 m2; tres filtres 
amb capacitat d’eliminar fòsfor; i (iv) un segon aiguamoll construït de FV de 5 m2. La planta pilot està 
ubicada al municipi d’Århus (Østjylland, Dinamarca) i l’estudi va tenir lloc entre el mes d’octubre de 2002 i 
el mes de gener de 2003. A més, els resultats obtinguts van ser validats per un sistema autònom ubicat en una 
casa unifamiliar. 
 
Per tal de millorar el procés d’eliminació de nitrogen (és a dir, completar el procés de nitrificació i 
desnitrificació) part de l’efluent del sistema va ser recirculat cap al tanc de sedimentació. Els percentatges 
aplicats foren del 0%, 100%, 200% i 300%. Per a cada percentatge es va realitzar una campanya de tres dies 
de presa de mostres per tal d’avaluar el rendiment d’eliminació del sistema. Durant totes les campanyes el 
sistema va funcionar amb un afluent d’aigua residual d’aproximadament 500 l/d mentre que el volum 
recirculat variava depenent de la campanya. 
 
Per altra banda, l’eliminació de fòsfor es va concentrar en el conjunt de filtres, els quals estaven plens de 
calcita degut a que aquest material té una gran capacitat de retenció de fòsfor. 
 
Els resultants obtinguts mostren que el sistema permet una eliminació per sobre del 99% en quant a sòlids 
suspesos i per sobre del 85% de la concentració de DQO en totes les campanyes. L’efecte de la dilució en 
l’aigua residual és un factor important a tenir en compte ja que facilita la obtenció d’alts rendiments en els 
processos. 
 
La quantitat d’oxigen dissolt en ambdós aiguamolls va ser superior a 10 mg/l gràcies al sistema d’intermitent 
aportació de l’aigua tractada que permetia omplir els porus amb oxigen un cop l’aigua fluïa cap a la part 
inferior del llit. Aquesta concentració va ser baixa en el tanc de sedimentació degut a les altes concentracions 
de DQO entre d’altres. Quant menor era el volum reciclat menor era la concentració d’oxigen dissolt. 
 
El procés de desnitrificació es va poder desenvolupar en totes les campanyes en el tanc de sedimentació ja 
que existien àrees en condicions anòxiques. Per altra banda la nitrificació va tenir lloc en les campanyes amb 
200% i 300% de recirculació. En ambdós llits la nitrificació es va realitzar amb èxit a l’igual que la 
desnitrificació. És important tenir en compte que la temperatura és un paràmetre important a tenir en compte 
ja que Dinamarca pertany a una regió de clima fred i per tant els processos biològics es veuen afectats 
disminuint la seva activitat. 
 
Es pot concloure a partir dels resultants obtinguts que la major quantitat de nitrogen eliminat correspon a la 
campanya amb un 300% de recirculació. Tot i això el percentatge òptim de recirculació correspon al 100% ja 
que la quantitat de nitrogen abocat al medi ambient és similar en tots els casos (p = 0.106) i per tant aquesta 
recirculació és la que utilitza una menor quantitat d’energia. 
 
L’eliminació de fòsfor va ser superior al 95% mentre els conjunt de filtres va funcionar correctament però 
quan aquests van perdre la capacitat de retenció de fòsfor el sistema va deixar de ser capaç d’eliminar-lo. 


