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CCaappííttooll  44  MMAATTEERRIIAALLSS  II  MMÈÈTTOODDEESS  

Un dels principals objectius d’aquesta tesina és estudiar el comportament hidràulic de dos 
aiguamolls de flux subsuperficial d'iguals dimensions i distinta granulometria; es compararan 
per tal de conèixer si es comporten o no de forma diferent. 
 
Per a poder aconseguir aquests objectius s'ha fet un estudi hidràulic en una planta pilot 
formada per vuit aiguamolls de flux subsuperficial, fent ús d'una metodologia i una sèrie de 
mitjans, que han estat fonamentals per a complir l’objectiu. A continuació farem una 
descripció tant de la planta estudiada com dels mitjans tècnics usats i el mètode de treball 
seguit. 

44..11  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓ  DDEE  LLAA  PPLLAANNTTAA  DDEE  TTRRAACCTTAAMMEENNTT  DD''AAIIGGÜÜEESS  RREESSIIDDUUAALLSS  

L’estudi hidràulic s’ha realitzat en una planta de tractament d’aigües residuals de tipus natural 
que es troba a la conca del riu Besòs i que recull les aigües residuals de la urbanització de Can 
Suquet, situada dins del municipi de Les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental a la 
província de Barcelona (Figura 4.1). Aquesta és una planta pilot emmarcada dins un projecte 
de recerca coordinat per la UPC amb la col.laboració del CSIC (Centre Superior 
d'Investigacions Científiques), que pretén demostrar la validesa dels aiguamolls construïts de 
flux subsuperficial horitzontal com alternativa de tractament d’aigües residuals en nuclis 
urbans de menys de 2000 habitants. Altre objectiu principal de l’esmentat projecte és establir 
els criteris de dimensionament i disseny d’aquest tipus de sistema de depuració natural. El 
període d’estudi comença el març del 2001 i finalitzarà a finals del 2005. 

 
Figura 4.1 Situació de la planta de tractament dins del sistema de conques 

de Catalunya (adaptat de Chiva, 2002) 
 

Corró d’Amunt, 
Les Franqueses 
del Vallès,   
Conca del Besòs 
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44..11..11  AAiigguuaa  AAfflluueenntt  
La planta rep les aigües provinents d’un col.lector que recull les aigües residuals produïdes a 
la urbanització de Can Suquet. Aquesta urbanització té una població estimada de 103 
habitants, amb una ocupació estacional de caps de setmana i estival que pot arribar fins a una 
població potencial total de 230 habitants. Aquesta població té una dotació de 240 l/hab/d a 
l’estiu i 210 l/hab/d a l’hivern pel que produeix un cabal mig diari d’aigua residual de 57,5 
m3/d segons projecte, amb un cabal punta diari de 86,25 m3/d.  
 
La qualitat de l’aigua residual bruta que ens arriba a l’entrada de la planta ha estat 
caracteritzada per Aguirre (2000) que ha descrit la qualitat de l’aigua afluent com la típica 
d’una aigua residual urbana. Les principals característiques de l’aigua residual es presenten a 
la Taula 4.1. La conductivitat elèctrica és normal per a una aigua residual però varia 
significativament en funció dels dies. La matèria en suspensió pateix una marcada variació 
horària i diària. La càrrega contaminant és mitjana respecte a la matèria orgànica i alta pels 
nutrients (nitrogen i fòsfor). L’aigua residual és biodegradable ja que la relació DBO5/DQO és 
superior a 0,50. 
 

Taula 4.1 Valors mitjos dels paràmetres de qualitat de l’afluent de la urbanització de Can Suquet 
(Aguirre, 2000) 

Paràmetre Unitat Promig Desviació 
Estàndard 

Càrrega 
contaminant 

pH  7 0,2 Normal 
Conductivitat (CE) µS/cm 2150 294 Mitjana 
Matèria en suspensió (MES) mg/l 160 142 Alta 
DBO5 total mg O2/l 220 35 Mitjana 
DBO5 soluble mg O2/l 90 11 Mitjana 
DQO total mg O2/l 415 51 Mitjana 
DQO soluble mg O2/l 220 86 Mitjana 
Nitrogen total mg N/l 72 6 Alta 
Amoníac (NH3) mg N/l 58 3 Alta 
Nitrogen orgànic mg N/l 14 5 Alta 
Fòsfor total mg P/l 13 2 Alta 
Fòsfor orgànic mg P/l 3 2 Alta 
Ortofosfats (PO4

-3) mg P/l 9,7 1 Alta 

44..11..22  EElleemmeennttss  ddee  llaa  PPllaannttaa  ddee  TTrraaccttaammeenntt  
L’aigua residual procedent de la urbanització de Can Suquet es recull a través de la xarxa de 
clavegueram unitària i es porta a la capçalera de la planta depuradora mitjançant un col.lector. 
La Figura 4.2 conté l’esquema de la planta. La línia de tractament s’inicia amb un 
pretractament constituït per una reixa de desbast. Seguidament l’aigua passa a un tanc Imhoff 
que fa la funció d’un decantador primari. A continuació l’aigua, ja amb menys quantitat de 
matèria en suspensió, es bombeja a una arqueta de distribució on el cabal bombejat es 
reparteix uniformement als vuit aiguamolls per mitjà d’una regla horitzontal. L’afluent de 
cada aiguamoll és repartit en tot l’ample del llit granular a través d’una canonada foradada 
ubicada a la capçalera. Un cop l’aigua ha recorregut l’aiguamoll és recollida amb una 
canonada foradada ubicada al final del llit. Finalment l’aigua ja tractada s’aboca a una riera 
propera. 
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A continuació es descriu de manera més detallada els principals elements que conformen la 
planta de tractament. 
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Figura 4.2 Esquema de la planta pilot de tractament d’aigües residuals formada per vuit aiguamolls 

de flux subsuperficial (adaptat de Ruiz et al., 2000) 
 

Pretractament 

La reixa de desbast (Figura 4.3) és el primer tractament que rep l’aigua residual. Reté els 
sòlids gruixuts i flotants (fulles, teixits ...) existents a l’aigua i que pertorben el funcionament 
de la planta. És necessari netejar la reixa periòdicament per evitar la seva obturació. 
 
Abans de la reixa de gruixos, s’ha construït un sobreeixidor per evitar que en el cas de pluges 
un cabal superior al cabal punta horari de disseny de la planta, que és de 15,3 m3/h, entri dins 
del sistema de depuració. Aquest cabal és conduït per una canonada de pas alternatiu (by-
pass) fins al final de la depuradora i abocat a la riera sense passar per cap tipus de tractament. 
Per tant, el cabal provinent de la urbanització inferior a 15,3 m3/h travessa la reixa de desbast i 
accedeix al tractament primari de la planta. 
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Figura 4.3 Reixa de desbast i vessador per a cabals 

majors a deu vegades el cabal mig (Chiva, 
2002) 

Tractament primari 

L’aigua que rep la planta ha estat caracteritzada i presenta aproximadament 160 mg/l de 
matèria en suspensió (MES); aquesta quantitat és massa elevada per un aiguamoll artificial ja 
que una alimentació continuada d’aigua amb una alta MES produiria ràpidament la 
colmatació del llit granular de l’aiguamoll. Evitant l’entrada de sòlids en suspensió és possible 
allargar la vida útil de l’aiguamoll. És degut a això que un sistema d’aiguamolls de flux 
subsuperficial requereix d’un decantador primari a on té lloc una reducció de prop del 70 % 
de la matèria en suspensió de l’aigua que entra.  
 
El decantador primari escollit consisteix en un tanc Imhoff o pou clarificador de base circular 
de 2,4 m de diàmetre, 4,5 m de fondària i un volum útil aproximat de 18 m3. Sabent que el 
cabal mig diari de disseny és 57,5 m3/d i el volum del dipòsit 18 m3, estimem un temps de 
permanència hidràulica (Th=V/Q) del tanc Imhoff d’unes 7,5 hores, essent suficient per a que 
la major part de la matèria en suspensió sigui retinguda.  

Bombaments i cabalímetre 

L’aigua tractada al tanc Imhoff és conduïda per una canonada ubicada a la part superior del 
tanc, fins a una arqueta de repartiment, en la qual la meitat de l’aigua va a parar a una arqueta 
de distribució que alimenta els vuit aiguamolls i l’altra meitat es condueix de moment cap a la 
riera, fins que es construeixin dos nous aiguamolls i d’aquesta manera tractar tota l’aigua 
residual de la urbanització Can Suquet. Aquest seria el recorregut que faria l’aigua per 
gravetat un cop finalitzat el projecte de recerca.  
 
Una de les exigències de l’estudi de recerca és conèixer exactament quin és el cabal de 
tractament i poder manipular-lo. Per aquest motiu, comunicats amb el decantador primari 
s’han construït dos dipòsits d’aproximadament 1 m3 de capacitat cadascun, els quals estan 
connectats entre sí per la part superior, i que emmagatzemen aigua provinent del decantador 
primari en espera de ser bombada cap a l’arqueta de distribució que serveix als vuit 
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aiguamolls. L’equip de bombament instal.lat està format per una bomba amb una vàlvula de 
regulació del cabal i un cabalímetre, el qual ens indica quin és el volum d’aigua bombejat als 
aiguamolls. D’aquesta manera el cabal que travessa els aiguamolls és una variable controlada 
per nosaltres. 

Arqueta de distribució 

L’aigua bombada és abocada a l’arqueta de distribució, a on el cabal que rep és dividit en vuit 
parts d’igual magnitud. La repartició es realitza mitjançant una regla horitzontal (Figura 4.4) 
amb vuit forats d’igual diàmetre que connecten amb les vuit canonades que transporten els 
cabals a cada aiguamoll. Aquesta regla és regulable en alçada i inclinació gràcies a dues guies 
laterals metàl.liques, que permeten graduar la regla horitzontalment i així assegurar que els 
cabals que es reparteixen siguin idèntics. 
 
 

 
Figura 4.4 Regla de distribució del cabal bombat cap als 

vuit aiguamolls (Chiva, 2002) 
 

 

Estructura d'entrada de l'afluent de l'aiguamoll 

Cadascun dels cabals repartits és conduït al seu aiguamoll corresponent a través d’una 
canonada soterrada de PVC de 100 mm de diàmetre. A continuació, l’aigua que porta aquesta 
canonada es distribueix uniformement a l’ample de l’aiguamoll a través d’un element de 
repartició que es troba a l’entrada de l’aiguamoll.  
 
L’element de repartició consisteix en una canonada, també de PVC de 100 mm de diàmetre, 
foradada en punts equidistants i d’igual grandària situats a mitja alçada. Aquesta canonada 
ocupa tot l’ample de l’aiguamoll i ha estat col.locada horitzontalment en superfície, és a dir, 
és perpendicular al flux principal d’aigua que travessa l’aiguamoll. Per afavorir la distribució 
homogènia de l’aigua dintre del llit granular s’han disposat a l’entrada de l’aiguamoll un 
paquet de graves més gruixudes, de 10 a 15 cm de diàmetre. 
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Les característiques de l’element de repartició han de permetre una distribució de l’aigua 
uniforme a tot l’ample de l’aiguamoll. Ara bé, no es pot assegurar una distribució 
perfectament homogènia degut a que la horitzontalitat de la canonada pot perdre’s 
principalment per les deformacions del plàstic produïdes per variacions tèrmiques provocades 
per la radiació solar i també pel moviment de la grava on es recolza. Tot i així, la distribució 
de l’aigua a l’entrada d’aquests aiguamolls es pot considerar força homogènia en ample i en 
profunditat. 

Aiguamolls 

L’aiguamoll està constituït per un vas excavat a terra i recobert de tela asfàltica impermeable 
que evita la infiltració de l’aigua residual a les capes freàtiques. Aquest vas està omplert amb 
una capa de grava gruixuda o grava fina, la qual s’anomena llit de l’aiguamoll; és aquí on es 
realitza pròpiament el tractament secundari. L’aigua avança a través de la porositat del medi 
granular gràcies al pendent que té la solera (1 %).  
 
La planta consta de vuit aiguamolls de flux subsuperficial d’aproximadament 56 m2 cadascun, 
i amb una superfície total de 450 m2. Es distingeixen quatre tipus d’aiguamolls en quant a 
forma: en un extrem tenim la forma quadrada amb una relació llargada:ample 1:1, i a l’altre, 
tenim la forma rectangular amb una relació 2,5:1.  
 
Cadascun dels aiguamolls ha estat anomenat amb la següent terminologia A1, A2, B1, …, on 
la lletra ens indica la forma de l’aiguamoll i el dígit, el tamany de la grava que té l’aiguamoll. 
Segons aquests criteris, els aiguamolls quadrats s’anomenen A i els aiguamolls rectangulars 
amb una relació 2,5:1 són els D. Per altra banda, el dígit 1 ens indica aquells aiguamolls que 
tenen grava gruixuda (d10 < 8 mm) i el número 2 aquells amb grava fina (d10 < 4 mm). La 
Taula 4.2 mostra les dimensions i formes de cadascun dels aiguamolls.  
 
 
 

Taula 4.2 Dimensions i forma dels vuit aiguamolls que integren la planta pilot de 
tractament d’aigües residuals de la urbanització de Can Suquet (Ruiz et al., 
2000) 

Relació 
longitud:ample Grava Longitud Ample Àrea Profunditat Aiguamoll 

  [m] [m] [m2] [m] 
A1 1:1 Gruixuda 7,5 7,5 56,3 0,50 
A2 1:1 Fina 7,5 7,5 56,3 0,50 
B1 1,5:1 Gruixuda 8,7 6,2 53,9 0,50 
B2 1,5:1 Fina 8,7 6,2 53,9 0,50 
C1 2:1 Gruixuda 10,3 5,1 52,5 0,50 
C2 2:1 Fina 10,3 5,1 52,5 0,50 
D1 2,5:1 Gruixuda 11,6 4,8 55,7 0,27 
D2 2,5:1 Fina 11,6 4,8 55,7 0,27 
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De l’assaig granulomètric que va realitzar Chiva (2002) a partir d’una mostra representativa 
de cada un dels dos sòls, nº 1 i nº 2, s’arriben a les següents conclusions: 

- El sòl nº 1, segons la classificació ASTM (American Society for Testing Materials), 
pertany al grup GP, grava i mescla grava-sorra mal gradada amb predomini de tamanys 
entre 5 i 12 mm, i amb molt pocs fins.  

- El sòl nº 2, segons la classificació ASTM, s’inclou dins del grup SP, sorra i mescla 
sorra-grava mal gradada amb majoritàriament tamanys entre 2 i 5 mm, i amb molts 
pocs fins.  

- La Taula 4.3 recull els valors d’uns coeficients representatius pels sòls estudiats. Amb 
aquestes característiques, ambdós sòls tenen propietats molt semblants. Són materials 
granítics de porositat considerable en estat compacte, alta permeabilitat i amb una 
compressibilitat molt baixa. També els hi afecta poc la humitat, no es modifiquen pels 
efectes de les gelades i són estables al flux de l’aigua. 

 
 

Taula 4.3 Coeficients representatius del material granular present als llits 
d'estudi (Chiva, 2002) 

Sòl D10 D30 D60 Porositat 
Coeficient 

d’uniformitat 
Cu 

Coeficient 
de curvatura 

Cc 
 [mm] [mm] [mm]    

nº 1 6 8 10 0,39 1,6 1,1 
nº 2 2 3 3,5 0,41 1,7 1,3 

 
 
Els aiguamolls de tipus A, B i C tenen una profunditat mitja de grava de 0,50 m, mentre que 
els D 0,27 m. El nivell d'aigua es manté aproximadament a 5 cm per sota la superfície del llit 
granular. 
 
A cada llit de grava disposem de tres piezòmetres d’aproximadament 10 cm de diàmetre i 
d’alçada la profunditat de l’aiguamoll. Estan formats per una malla metàl.lica que permet tenir 
un espai lliure de grava, des del qual es poden extreure mostres d’aigua i mesurar nivells 
d’aigua en aquests punts intermedis de l’aiguamoll. Aquests punts estan situats en el centre 
del llit respecte a l’amplada d’aquest i distribuïts de forma equidistant al llarg de la longitud 
de l’aiguamoll (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 Perfil i planta d'un aiguamoll construït de flux 

subsuperficial que té insertats tres piezòmetres, 
distribuïts uniformement en la seva longitud. Elaboració 
pròpia 

 
 
A cada aiguamoll es van plantar canyissos (Phragmites australis) el mes de març de l’any 
2001, amb una densitat de plantació de 3 unitats per m2. El creixement de les plantes fou ràpid 
ja que l’abril de 2001 l’alçada d’aquestes plantes no arribava als 10 cm, i l'agost les plantes ja 
tenien alçades d’entre 40 i 50 cm i cobrien bona part de la superfície dels aiguamolls. El 
desembre l'alçada de les tiges superava els dos metres. Per tant, el procés de consolidació del 
canyissar als aiguamolls va durar un cicle biològic. Es va realitzar una sega de manteniment 
cap a finals de gener de 2002 per a evitar que, la degradació de la matèria vegetal de la part 
aèria dels canyissos aportés contaminants (matèria orgànica, nutrients) a l'aigua que hi circula 
a l'interior del llit. Després de la sega de manteniment, no és necessària cap actuació per 
assegurar el creixement dels canyissos ja que a la primavera del 2002 hi tornen a brotar noves 
tiges de les arrels romanents al llit, iniciant-se un nou cicle biològic de les plantes. 

Estructura de recollida i evacuació de l'efluent de l'aiguamoll 

Per facilitar el drenatge de l’aigua a la sortida de l’aiguamoll hi ha un paquet de graves del 
mateix tipus i tamany que l’existent a l’entrada. L’aigua tractada al llit granular és recollida a 
través d’una canonada foradada de drenatge, disposada al fons del llit transversalment a la 
direcció del flux, que condueix l’aigua fins un vessador d’aigua. El vessador consisteix en una 
canonada flexible, l’extrem del qual es pot regular en alçada per mitjà d’una cadena fixada en 
un extrem a aquesta canonada i en l’altre a una de les parets de l’arqueta de recollida de 
l’efluent on s’hi troba. A mesura que entra cabal a l’aiguamoll, l’efluent vessa en aquesta 
arqueta de sortida per l’extrem de la canonada flexible.  
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A la planta hi ha quatre arquetes de sortida de l'efluent, on cadascuna  conté dues canonades 
flexibles provinents de cada parell d’aiguamolls (A1 i A2, B1 i B2, C1 i C2, D1 i D2).  
 
El volum d’aigua que conté el llit granular, o equivalentment el nivell d’aigua dins 
l’aiguamoll, es regula amb l’alçada en què situem el vessador d’aigua. Per tant, disminuint la 
cota del tub flexible es pot buidar l’aiguamoll en cas de necessitat per raons de manteniment. 
 
Per finalitzar la descripció de la planta, comentar que l’aigua que vessa a cada arqueta de 
sortida és recollida per una canonada que condueix l’aigua a una canonada principal, que la 
porta fins a una riera propera a la planta depuradora. 

44..22  EESSTTUUDDII  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  RREEAALLIITTZZAATT  

L’objectiu de l’estudi consisteix en determinar els perfils verticals de temperatura i de ió 
amoni, junt amb les diferències de la resposta d'un traçador en la profunditat i longitud 
d’aiguamolls de flux horitzontal subsuperficial amb les mateixes dimensions però amb 
material granular diferent (grava gruixuda i grava fina). Per aquest motiu es va escollir centrar 
l’estudi experimental en dos dels vuit aiguamolls que conformen la planta de tractament. 
Concretament, es va decidir treballar en els aiguamolls C1 i C2; els motius de l'elecció 
d'aquests dos aiguamolls estan exposats en l'apartat següent. 
 
En total s’han realitzat dues campanyes de mostreig. A continuació s’exposa quins són els 
paràmetres que s’han avaluat en cadascuna de les campanyes experimentals: 

- Primera campanya: ió bromur, com a traçador; temperatura i amoni (NH4
+). 

- Segona campanya: densitat de plantes en el llit granular. 
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PPrriimmeerraa  CCaammppaannyyaa  

44..22..11  IIÓÓ  BBRROOMMUURR  

Introducció 

Per tal de conèixer el temps de permanència hidràulica al llarg de la profunditat d'aiguamolls 
de sòls nº 1 i nº 2, vam creure convenient fer un estudi amb traçador, el qual consisteix en fer 
una injecció contínua o puntual d’un traçador a l’afluent de l'aiguamoll d’estudi, i 
posteriorment observar quina és la resposta de l’aiguamoll davant d’aquesta acció, per mitjà 
de la presa i anàlisi de mostres de l'aigua present a l’interior del llit granular, és a dir, als 
piezòmetres i també de l’efluent. S'ha optat per fer l'estudi dels aiguamolls C1 i C2 per dos 
motius: per una banda, la vegetació estava bastant bé desenvolupada en tots dos i per l'altra 
banda, segons l'estudi de Chiva (2002), la seva eficiència hidràulica és millor en comparació 
amb els llits A i B. Els aiguamolls D no s'han escollit per la seva profunditat, 0,27 m en 
comparació amb 0,50 m de la resta dels llits. 
 
S’ha escollit seguir la metodologia establerta per Chiva (2002) ja que es va aplicar en els 
mateixos aiguamolls del present estudi amb resultats satisfactoris. Així doncs, s’ha decidit fer 
una injecció puntual d’un traçador, la qual consisteix en injectar a l’entrada de l’aiguamoll 
una certa massa de traçador en un determinat instant de temps t. Posteriorment, es determina 
la concentració d’aquest traçador en mostres preses a la sortida de l’aiguamoll durant un 
període de temps. A diferència de la campanya experimental de Chiva (2002) no prendrem 
mostres únicament de l’efluent, sinó també de l’aigua circulant als piezòmetres. 

Selecció del Traçador i Mètode d'Anàlisi 

Hi ha una gran varietat de traçadors artificials que permeten realitzar un estudi hidràulic. Es 
poden classificar en els següents grups: traçadors sòlids en suspensió, químics solubles 
electròlits forts, químics colorants, radioactius i isotòpics estables (Custodio et al., 1996). Les 
principals propietats que ha de tenir un bon traçador són: 

- Que sigui estable química i biològicament a l’aigua en la que s’utilitza 
- Que no interaccioni amb el terreny (no sigui absorbit ni adsorbit) 
- Que la seva concentració en un volum d’aigua sigui fàcilment mesurable 
- Que no sigui tòxic 

 
El traçador usat en el nostre estudi és el ió bromur les raons que ens van fer prendre aquesta 
decisió van ser: 

1) Segons Netter (1994), el millor traçador artificial per fer un estudi hidràulic és el ió 
bromur perquè és molt estable químicament. Aquest ió no és absorbit per les arrels de 
les plantes que es solen plantar en aquests aiguamolls, i tampoc no és assimilat pels 
bacteris i organismes presents en ells. A més, difícilment és retingut en el medi 
granular. 
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2) La presència de ió bromur és en general mínima o inexistent en aigües residuals 
domèstiques, com és el nostre cas. Habitualment la concentració màxima de ió bromur 
en una aigua residual urbana és de 0,1 a 1 mg Br −/l. 

3) Aquest ió no resulta en general tòxic per la vegetació, bacteris i altres organismes que 
habiten l’aiguamoll, ni tampoc pel medi receptor de l’efluent de l’aiguamoll. 

4) Per últim, es disposa d’un mètode fiable de determinació de la concentració de ió 
bromur a les mostres. 

 
Per determinar la concentració de ió bromur de les mostres s’ha utilitzat un mètode basat en 
cromatografia. El mètode cromatogràfic proporciona la concentració dels diferents anions 
individuals presents a una aigua de forma ràpida i per mitjà d’una única tècnica instrumental. 
A més, distingeix amb fiabilitat entre els ions hàlits (Br −, Cl − i F −) i els òxids (SO3

2−, SO4
2−, 

NO2
− i NO3

−).  
 
Els principis, les interferències, les limitacions i d’altres aspectes del mètode cromatogràfic 
per a mesurar la concentració de ió bromur a l’aigua estan recollits al Standard Methods, 
APHA-AWWA-WPCF (1989), referència 4110, Determination of anions by ion 
chromatography. 

Elecció de la Massa i Injecció del Traçador 

Per a fixar la massa de ió bromur a injectar de forma puntual a l’afluent de cadascun dels 
aiguamolls C1 i C2, cal tenir en compte en primer lloc, que la concentració de ió bromur de 
les mostres que prenem ha de ser d’una magnitud que sigui fàcilment mesurable pel mètode 
cromatogràfic, i en segon lloc, que l’error dels resultats sigui petit. Per a què es compleixin 
aquestes dues condicions, es recomana que la concentració de ió bromur estigui compresa 
entre 1 i 100 mg Br −/l.  
 
En base al rang anterior i a l’estudi portat a terme per Chiva (2002), es va definir la massa de 
ió bromur a utilitzar. Chiva va injectar 300 g de sal bromur de potassi (KBr) en un aiguamoll 
amb un temps de permanència d’aproximadament 5 dies. La resposta d’aquest aiguamoll 
presentava una punta màxima d’uns 35 mg Br −/l a l'efluent. Casualment el temps de 
permanència dels aiguamolls C1 i C2 en el període de la campanya coincideix amb el de 
l’estudi de Chiva, ja que el volum i cabal bombejat són els mateixos. Per aquesta raó vam 
decidir injectar la mateixa quantitat de sal de bromur de potassi que la utilitzada per Chiva, és 
a dir, 300 g de KBr, o equivalentment, 200 g Br −. 
 
Una vegada tenim definit el tipus de traçador a usar, la quantitat de massa d'aquest a injectar i 
el mètode d’anàlisi per mesurar la concentració de ió bromur present a les mostres, ens resta 
tan sols explicar com es fa la injecció d’aquesta massa a cada aiguamoll i com es recullen les 
mostres. 
 
Referent a la injecció de la massa de ió bromur, es van preparar al laboratori dues ampolles de 
1,5 litres de capacitat, cadascuna de les quals es va omplir amb aigua de l’aixeta i 300 g de sal 
de bromur de potassi, assegurant-se que tota la massa del traçador estigués dissolta. Un cop a 
la planta de tractament, la injecció es va realitzar a l’arqueta de distribució (Figura 4.4). En un 



Perfils Verticals de Temperatura i Ió Amoni i Estudi amb Traçador en Aiguamolls de F. S. 58
 

determinat instant de temps, es va abocar el contingut de cada una de les ampolles per les 
obertures de la regla horitzontal corresponents als aiguamolls C1 i C2. Per tal d’assegurar que 
la massa de ió bromur es barregés bé i circulés correctament fins a l’entrada de l’aiguamoll, es 
va deixar funcionant la bomba durant l'operació d’injecció i els 5 minuts anteriors i posteriors. 

Punts de Mostreig 

El treball realitzat es centra en el comportament dels aiguamolls de flux horitzontal 
subsuperficial i per tant, tots els punts de mostreig es situen en el tractament secundari. 
Concretament, pel present estudi amb traçador es van prendre mostres als tres piezòmetres 
existents a cadascun dels aiguamolls C1 i C2 i també de l’efluent. 

Recollida de Mostres de l’Efluent i als Piezòmetres 

La recollida de mostres de l’efluent es fa des del vessador que permet regular el nivell d’aigua 
dins de cada aiguamoll (Figura 4.6). En una ampolla neta recollíem uns 100 ml d’aigua 
procedent del vessador dels aiguamolls C1 i C2, i posteriorment la mostra es portava al 
laboratori.  
 

 
Figura 4.6 Recollida d'una mostra de l'efluent 

d'un dels aiguamolls estudiats. 
Elaboració pròpia 

 
Com l’objectiu de l’estudi consisteix en verificar si l’aigua té camins preferencials dins el llit 
granular, es requeria prendre mostres puntuals a diferents profunditats a cadascun dels tres 
piezòmetres de cada aiguamoll.  
 
A l’interior de cada piezòmetre situat als aiguamolls C1 i C2, s’han instal.lat tres tubs 
flexibles de PVC, subjectats a una vareta, repartits uniformement en profunditat (5, 17,5 i 40 
cm) i connectats a tres bombes peristàltiques (Figura 4.7 i Figura 4.8). Aquestes bombes 
xuclaven l’aigua a una velocitat molt reduïda. Es recollia el mínim volum de mostra necessari 
per determinar els paràmetres a analitzar, uns 100 ml, que s’emmagatzemaven en ampolles 
netes. A més, es van deixar instal.lats els tubs dins dels piezòmetres durant tota la campanya 
experimental. L’objectiu de les anteriors mesures era assegurar al màxim que en cadascun 
dels piezòmetres no es produïen interferències entre aigües de diferents profunditats. Per altra 
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banda, per a què no hi hagués contaminació entre dues preses de mostres a la mateixa 
profunditat d’un mateix piezòmetre, abans de prendre les mostres es descartaven els primers 
50 ml, volum suficient per netejar el tub de la anterior toma. Aproximadament es requerien 
uns 20 minuts per prendre una mostra a una de les tres profunditats d'un piezòmetre. 
 
 
 

5 cm

18 cm

40 cm

Làmina 
d'aigua

 
Figura 4.7 Piezòmetre amb tres tubs que, 

connectats cadascun a una 
bomba peristàltica, serveixen per 
extreure mostres d'aigua a tres 
profunditats diferents. 
Elaboració pròpia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.8 Bomba peristàltica en funcionament. 

A la dreta s'aprecia la sortida de la 
mesura dels tres termòmetres 
instal.lats en el piezòmetre. 
Elaboració pròpia 

 

Un cop al laboratori, filtràvem cada una de les mostres preses amb un filtre de 0,45 µm de 
diàmetre de porus i posteriorment, en funció d’on s’havia pres la mostra, efluent o 
piezòmetres 1, 2 ó 3, no diluíem la mostra o la diluíem amb un factor de dilució de 2 ó 2,5; i 
seguidament, omplíem d’aquesta mostra diluïda unes ampolles de 25 ml de capacitat. 
L’operació de filtració ho exigia l’anàlisi per cromatografia, i per altra banda, amb la dilució 
es busca que la concentració de ió bromur a la mostra no superi els 50 mg/l ja que amb un 
menor rang de concentracions els resultats de l’anàlisi són més precisos. 
 
Quan totes les mostres van estar preparades, les vam portar al laboratori del Servei Científic 
Tècnic de la UB, ubicat al Campus Sud, on mesuraven la concentració de ió bromur per 
cromatografia de cada una de les mostres. 
 
 
 



Perfils Verticals de Temperatura i Ió Amoni i Estudi amb Traçador en Aiguamolls de F. S. 60
 

Al cap de tres setmanes el laboratori retorna els resultats, els quals han de ser interpretats. 
Cada vegada que es fa una anàlisi per cromatografia s’usen uns patrons que serveixen per a 
calibrar el cromatògraf. Així es preparen patrons de 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 i 50 mg Br −/l, ja que el 
rang de concentracions de traçador esperat és de 0 a 50 mg Br −/l. Es prenen les mesures que 
proporciona l’aparell per aquests patrons, i també, per a les nostres mostres preparades. A 
partir de la mesura obtinguda amb els patrons i la mesura de cada mostra, es determina la 
concentració de ió bromur de les mostres. Per últim, aquest valor cal multiplicar-lo pel factor 
de dilució i així obtenir la correcta concentració de ió bromur present a la mostra abans de ser 
diluïda. 

Temps i Intervals de Mostreig de l’Efluent 

L’interval de temps en què s’hauran de prendre mostres de l’efluent serà aquell que ens 
permeti recuperar el 100 % de la massa de traçador injectat. Aquest temps depèn de les 
característiques de l’aiguamoll. Així, en aiguamolls de major temps de permanència 
hidràulica serà necessari un temps de mostreig més ampli.  
 
Degut a què el mètode d’anàlisi que vam usar no permet conèixer els valors de la 
concentració del traçador de forma instantània, va ser necessari estimar el temps que calia per 
recuperar gairebé el 100 % de la massa de traçador afegida. En altres estudis (Kadlec i 
Knight, 1996) s’ha pres un temps de mostreig igual a 3 vegades el temps de permanència de 
l’aiguamoll. Durant la campanya el temps de permanència teòric (Th = V/Q) de cadascun dels 
aiguamolls d’estudi era aproximadament de 5 dies, on el volum (V = 10,1 m3, Taula 5.3) i el 
cabal (Q = 2 m3/d) són variables que nosaltres fixem. Enlloc de 15 dies, el període de 
mostreig escollit va ser de 12 dies, del 5 al 16 d'agost de 2002. 
 
En referència a l’interval de mostreig, és raonable pensar que si aquest és petit, és possible 
obtenir amb millor exactitud la funció distribució del temps de permanència de l’aiguamoll. 
Però a mesura que l’interval és menor, el número de mostres a analitzar augmenta i en 
conseqüència, el cost de l’estudi també. A més a més, s’ha de tenir en compte que les mostres 
s’agafen manualment. Així doncs, vam decidir recollir mostres de l’efluent com a mínim un 
cop al dia i com a màxim dos cops al dia, una pel matí i altra per la tarda.  

Temps i Intervals de Mostreig als Piezòmetres 

El temps de mostreig als piezòmetres va ser de 10 dies, dos dies menys que a l’efluent. Al 
primer piezòmetre s’hi van treure mostres durant els primers 5 dies, al segon piezòmetre des 
del segon dia de mostreig al novè i finalment al tercer piezòmetre, des del tercer dia fins el 
dezè. Es van recollir mostres als piezòmetres amb el mateix interval de temps que a l’efluent, 
és a dir, com a mínim un cop al dia i com a màxim dos cops al dia, una pel matí i altra per la 
tarda. 
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Anàlisi de Sèrie de Dades Temporals 

Una vegada analitzades les mostres, es disposa d’una sèrie temporal de la concentració de ió 
bromur a la sortida i a tres profunditats de cadascun dels tres piezòmetres dels aiguamolls C1 i 
C2. El següent pas és treure les dades sospitoses de tenir algun error, i a continuació fer un 
anàlisi d’aquesta sèrie amb l’objectiu de conèixer el seu patró de comportament i així 
preveure la seva evolució en altres instants de temps.  
 
En referència a l’extracció de punts sospitosos de presentar error s’ha seguit la següent 
metodologia. En primer lloc, s’ha estudiat gràficament l’evolució temporal de les dades i en 
base a aquest estudi, s’han escollit els punts que són sospitosos. S’han pres com a punts 
sospitosos aquells que no segueixen la tendència general, és a dir, que són bastant més baixos 
o bastant més altos que el valor que ens dóna la tendència. També s’han considerat sospitosos 
els punts que deformen molt l’impuls del traçador o creen discontinuïtats en la sèrie. 
 
Descartant una errada en la presa de la mostra, en la seva identificació i/o estabilitat química 
del traçador, s’ha considerat que la possible font d’error dels punts sospitosos era l’assaig de 
laboratori d’obtenció de la concentració de ió bromur de la mostra. En aquests casos s’ha 
enviat una rèplica de la mostra amb concentració de ió bromur sospitosa; en cas de què el 
valor estigués fóra del patró, s’ha procedit amb anterioritat a la dilució de la mostra. Ara bé, 
no ha calgut eliminar cap dels punts sospitosos perquè el valor de les rèpliques ha estat força 
semblant al primer valor obtingut.  
 
En total es tenen 20 sèries de dades temporals amb cadascuna un número de dades comprès 
entre 5 i 7 en un interval de temps aproximat d’entre 75 i 150 hores. Es recorda que no s’han 
pogut aprofitar algunes mostres perquè, amb l’objectiu de conservar el nitrogen en forma 
d’amoni present en aquestes mostres, es va afegir un excessiu volum d’àcid sulfúric que va 
provocar interferències en l’obtenció del valor de ió bromur mitjançant la cromatografia.  
 
Llavors, un cop fet el filtrat de les dades, es procedeix a l’anàlisi de les mateixes. Degut a què 
el número de mostres per a cada gràfic és reduït (com a màxim 7) i l’interval de temps entre 
elles no és completament regular, s’ha considerat més adient no determinar la tendència  de 
les sèries temporals, per exemple amb regressió polinòmica mitjançant el mètode dels mínims 
quadrats o amb mitges ponderades. Així doncs, simplement s’han unit amb una línia contínua 
les concentracions de ió bromur, obtingudes al laboratori, a mesura que avança el temps. 
 
Per a la determinació de la massa de brom recuperada a l’efluent dels aiguamolls, es necessita 
calcular l’àrea sota la corba )()( tCtQ ⋅ , en aquest cas, tenint en compte les consideracions del 
paràgraf anterior, el mètode de càlcul usat ha estat el mètode del trapeci (Equació 4.1). Com a 
valor del cabal de l'aigua circulant a l'interior de l'aiguamoll Q(t), s'ha pres el cabal d'aigua 
d'entrada als llits, valor obtingut a partir de la lectura dels litres bombejats per la bomba i del 
temps de bombeig. 
 

 ∑∫
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44..22..22  TTEEMMPPEERRAATTUURRAA  

Introducció 

La temperatura té molta importància en el procés de depuració d’aigües residuals perquè 
exerceix una forta influència en alguns processos químics i biològics. Les càrregues 
contaminants dissoltes són eliminades gràcies a les reaccions bioquímiques que es produeixen 
a l’aiguamoll. Aquestes reaccions són molt sensibles a la temperatura de manera que si les 
condicions ambientals són favorables, es genera una gran activitat microbiològica que utilitza 
els nutrients dissolts presents a l’aigua pel seu desenvolupament. 

Mètode d’Anàlisi i Punts de Mostreig 

La temperatura de l’aigua s’ha mesurat amb termòmetres model Checktemp 1 de la marca 
Hanna. S’ha pres la temperatura de l’aigua de l’afluent i de l’efluent dels aiguamolls C1 i C2 i 
també, a diferents profunditats dins de cadascun dels piezòmetres d’aquests dos aiguamolls. 
 
La temperatura de l’afluent es prenia recollint una mostra de l’aigua que era bombada i 
abocada dins de l’arqueta de distribució.   
 
La temperatura de l’efluent es prenia introduint manualment un termòmetre en l’extrem de la 
canonada flexible de l’arqueta de sortida de l'efluent dels aiguamolls. 
 
A l’interior de cada piezòmetre situat als aiguamolls C1 i C2, es va instal.lar una vareta on 
estaven subjectats tres termòmetres situats a 5, 15 i 40 cm de profunditat (Figura 4.9). Les 
varetes amb els termòmetres es van deixar dins dels piezòmetres durant els 13 dies que va 
durar aquesta primera campanya. L'elecció de la ubicació i nombre dels termòmetres dins dels 
piezòmetres es va fer en base als perfils verticals de temperatura observats per Sales (2002), 
on les màximes oscil.lacions de temperatura es donen en els 20 cm d'aigua més superficials. 
No va ser possible adquirir els 18 termòmetres necessaris i ens van faltar 4. Degut a aquesta 
mancança i per afectar en el mínim possible la mesura a les altres profunditats, s’introduïa 
manualment un termòmetre a la part més superficial de 4 dels 8 piezòmetres. La Figura 4.10 
mostra la ubicació en superfície dels tres piezòmetres de l'aiguamoll C2.  

Temps i Intervals de Mostreig 

La temperatura dels punts de mostreig es va prendre durant els primers dotze dies del total de 
tretze dies que va durar la campanya. Però sols s'han presentat els resultats de tres dies de 
mostreig ja que va ser en aquests tres dies quan les condicions ambientals van ser semblants i 
quan no van haver-hi precipitacions. 
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L'interval de mostreig no va poder ser regular perquè la prioritat de la campanya era controlar 
les tres bombes peristàltiques que prenien les mostres per analitzar bromur i amoni. Tot i això, 
es van mesurar la temperatura a tots els punts de mostreig com a mínim dos cops al dia. 
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Figura 4.9 Piezòmetre amb tres termòmetres 

que proporcionen la temperatura 
de l'aigua a tres profunditats 
diferents. Elaboració pròpia 

 
 

 
Figura 4.10 Vista del tercer piezòmetre amb la 

sortida de la lectura dels tres 
termòmetres instal.lats en aquest 
piezòmetre i l'extracció d'una 
mostra en profunditat per mitjà 
d'una bomba peristàltica. 
Elaboració pròpia 
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44..22..33  IIÓÓ  AAMMOONNII  ((NNHH44
++))  

Introducció 

Un dels paràmetres fisicoquímics que aporta més informació sobre l’estat ecològic de la 
qualitat d’una aigua és el contingut en nitrogen amoniacal, i en concret la seva forma no 
ionitzada, l’amoníac, doncs està demostrat que un augment dels nivells d’aquest implica una 
major dificultat per mantenir una vida aquàtica adequada. 
 
El contingut total en nitrogen està compost per nitrogen orgànic, amoníac, nitrit i nitrat. El 
nitrogen amoniacal es troba en solució aquosa, bé en forma de ió amoni o com amoníac 
(forma no ionitzada), en funció del pH de la solució i de la temperatura, d'acord amb la 
següent equació d'equilibri: 

 −+ +↔+ OHNHOHNH 423  (4.2) 
 
A nivells de pH superiors a 7, l'equilibri es desplaça cap a l'esquerra formant-se amoníac, 
mentre que el ió amoni és predominant a valors del pH inferiors a 7. 

Mètode d’Anàlisi 

El mètode d'anàlisi escollit per mesurar la concentració de ió amoni present en una aigua rep 
el nom de mètode potenciomètric. L'equip utilitzat (Figura 4.11) consta d'un analitzador de 
ions de marca ORION, model 920A, i un elèctrode específic d'amoni ORION, model 95-12. 
La determinació d'amoni mitjançant aquest mètode és ràpida i molt senzilla en comparació 
amb els procediments colorimètrics. 

 
Figura 4.11 Analitzador de ions de referència ORION, model 

920A (Sales, 2002) 
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El rang d'aplicació del mètode potenciomètric està comprès entre 0,01 i 100 mg N-NH4
+/l, i 

per tant es poden analitzar aigües potables i residuals. Si les concentracions són superiors a 
100 ppm, també poden ser analitzades prèvia dilució de la mostra. 
 
A continuació s'exposen els fonaments que utilitza el mètode de determinació d'amoni. En 
medi bàsic el nitrogen amoniacal dissolt a la mostra d'aigua (NH3 i NH4

+) passa a amoníac 
gas (NH3(g)); aquest últim es difon a través de la membrana que té l'elèctrode, en proporció a 
la seva concentració, i canvia el pH de la solució interna continguda dins de l'elèctrode. 
Aquesta variació de pH és mesurada per l'analitzador d'ions de referència que relaciona les 
variacions de pH amb mesures potenciomètriques (de -700 mV a +700 mV). Amb el 
calibratge de l'aparell es determina una recta patró que permetrà obtenir la concentració de ió 
amoni, expressada en nitrogen, de qualsevol mostra a partir de la mesura potenciomètrica que 
registra. 
 
La metodologia per realitzar aquesta anàlisi de ió amoni consta de dues parts: el calibratge de 
l'aparell i la mesura de la concentració d'amoni.  
 
Per calibrar l'aparell, es preparen patrons de 10 ppm i 100 ppm de ió amoni. S'agafen 100 ml 
de patró 10 ppm i s'afegeixen 2 ó 3 ml de NaOH 5M. A continuació es submergeix l'elèctrode 
d'amoni i el de referència  en la solució agitada i, un cop estabilitzada la lectura se li assigna 
el valor de 10 ppm amb el teclat. Seguidament, aquesta operació es repeteix pel patró de 100 
ppm. Llavors l'analitzador de ions calcula el pendent i si aquest és acceptable (entre –55 i –
60), tornem a posar un patró de 10 ppm per assegurar-nos que està ben calibrat. Si la lectura 
d'aquest patró de 10 ppm de comprovació està compresa entre els valors de 9,5 i 10,5 ppm, 
considerem que l'aparell està ben calibrat. 
 
Quan l'analitzador de ions està calibrat, es procedeix a mesurar la concentració de ió amoni de 
les mostres, les quals han estat filtrades prèviament amb un filtre de 0,45 µm de diàmetre de 
porus per evitar les interferències que produeix la matèria en suspensió en la lectura; així 
doncs, s'està estudiant tan sols la matèria dissolta. Degut a les característiques de l'aigua 
residual de la urbanització de Can Suquet, s'ha fet una dilució del 50 per cent, és a dir, s'han 
diluït 50 ml de la mostra filtrada amb 50 ml d'aigua destil.lada. Aleshores, aquesta dilució 
s'aboca en un vas de precipitats, s'afegeixen 2 ml de NaOH 5M i mentre s'agita la solució, 
l'aparell fa la lectura. Finalment, la concentració de ió amoni a la mostra és el resultat de 
multiplicar per 2 la mesura obtinguda de la mostra diluïda. 

Punts de Mostreig i Recollida de Mostres 

Per l'estudi de ió amoni, es van prendre mostres als tres piezòmetres existents a cadascun dels 
aiguamolls C1 i C2 i també de l’efluent. En realitat es va aprofitar la metodologia de 
l'extracció de mostres per la mesura de ió bromur per analitzar el ió amoni present en 
aquestes. Únicament feia falta extreure un total de 150 ml d'aigua, d'on 50 ml van servir per 
analitzar ió bromur, uns altres 50 ml per conèixer la concentració d'amoni i la resta com a 
reserva en cas de necessitat. 
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Número de Mostres 

Existeixen dos estudis experimentals realitzats a la mateixa planta de tractament, Chico 
(2002) i Sales (2002), que han analitzat quina és la concentració de ió amoni als piezòmetres 
dels aiguamolls. Per aquesta raó, no s'ha volgut analitzar un número excessiu de mostres, sinó 
que simplement es buscava fer una comprovació. A cadascun dels aiguamolls C1 i C2 s'ha 
mesurat el contingut en ió amoni en un total de 50 mostres: 9 al primer piezòmetre, 21 al 
segon i 15 al tercer, i 5 a l'efluent. 
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SSeeggoonnaa  CCaammppaannyyaa  

44..22..44  VVEEGGEETTAACCIIÓÓ  

Introducció 

L'objectiu d'aquesta campanya és verificar de forma experimental que, l'aiguamoll C1 amb llit 
granular de grava gruixuda (5 - 12 mm de diàmetre, D60 = 10 mm, Cu = 1,6) té menor número 
de canyissos que l'aiguamoll C2 amb sòl de grava fina (2 - 5 mm de diàmetre, D60 = 3,5 mm, 
Cu = 1,7), fet que es percep visualment a la Figura 4.12. 
 

 
Figura 4.12 Aiguamoll C1 (el límit de la seva superfície està ressaltat amb la línia 

discontínua de color rosa) i aiguamoll C2 (línia discontínua de color blau). Les 
fletxes blanques indiquen el sentit del flux d'aigua i la ubicació de la canonada 
d'entrada de l'afluent de l'aiguamoll. Elaboració pròpia 

 
 

Mètode i Punts de Mostreig 

S'opta per fer servir un mètode emprat en l'ecologia vegetal en la descripció de comunitats 
vegetals. En primer lloc, és necessari fer un reconeixement visual de la vegetació present en 
la superfície dels aiguamolls C1 i C2 i en els seus voltants, i també de les variacions existents, 
tant d'espècies com d'extensió ocupada per aquestes.  
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Aquesta campanya s'ha realitzat el 15 de setembre de 2002 coincidint amb el període final de 
la fase de creixement dels canyissos. A la Figura 4.12 s'observa que l'aiguamoll C1 té una 
clariana a la part mitja de la banda esquerra del llit, en el sentit de circulació de l'aigua, on és 
visible inclòs part del medi granular. Per altra banda, tota la superfície de l'aiguamoll C2 està 
completament coberta de vegetació. D’aquí que es va decidir distribuir les àrees de mostra o 
quadrats de manera selectiva, per evitar que un quadrat estigués en la zona d’escassa o 
inexistent vegetació.  
 
El número de quadrats a analitzar depèn de les variacions dins de la comunitat, tant 
d’espècies com de la seva distribució. En primer lloc, es van escollir dues zones diferents que 
visualment posseïen característiques vegetals semblants en tots dos aiguamolls; aquestes són 
la zona propera a l’estructura de distribució de l’afluent i l’altre extrem de l’aiguamoll, proper 
a la canonada de recollida de l’efluent. En segon lloc, es situa un quadrat a cada zona 
imposant dues condicions: (1) que l’àrea de mostra estigui envoltada de vegetació, és a dir, 
sense estar afectada per contorns sense vegetació, i (2) que s’alteri el mínim possible els 
canyissos que té al costat durant el procés de mostreig del quadrat, implicant que l’accés sigui 
fàcil. Així doncs, s’estudien un total de dos quadrats a cada aiguamoll. La Figura 4.13 mostra 
la situació dels quatre quadrats mostrejats. 
 
 

Quadrat 
nº 3

Quadrat 
nº 4

Quadrat 
nº 2

Quadrat 
nº 1

C1C210,3 m

5,1 m

1,8 m

1 m

2,5 m

4 m

3 m

0,8 m0,8 m

1,5 m

 
Figura 4.13 Vista en planta de la posició dels quatre quadrats de 

mostreig als aiguamolls C1 i C2. Elaboració pròpia 
 
 
La unitat de mostra escollida, tenint en compte la bibliografia, consisteix en un quadrat de 50 
× 50 cm. En primer lloc, es disposa d’un quadrat constituït per dues peces angulars de 90º 
d’angle, 50,5 cm de costat, 4,5 cm d’alçada i 3 mm de gruix de xapa, que es poden unir, 
formant un quadrat, i separar fàcilment. Aquest quadrat desmuntable és útil per situar el 
quadrat al terra, sense alterar la vegetació, solventant l’elevada alçada dels canyissos (de 1,6 
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fins a 2 m). També, tenim un segon quadrat, de 50 × 50 cm, d’una sola peça amb 30 cm 
d’alçada i 3 mm de gruix de xapa, que permet ser clavat dins del sòl; s’ha utilitzat per sostenir 
les parets del medi granular del perímetre de l’àrea de mostra, per així poder extreure les 
arrels del quadrat. La Figura 4.14 conté aquests dos utensilis emprats en l’estudi de cadascun 
dels quatre quadrats. 
 
 

50 cm

50 cm

30 cm

50 cm 3,5 cm

50 cm

4,5 cm

 
Figura 4.14 Estris utilitzats per identificar la vegetació inclosa dins d'una unitat de mostra, 

definida com un quadrat de 50 × 50 cm. Elaboració pròpia 
 
 
Dues unitats de mostra de 50 × 50 cm representen un 1 % de l’àrea dels aiguamolls C1 i C2 
(52,5 m2 cada aiguamoll). Aquests percentatges són acceptables ja que d’aquesta manera, 
s’afecta el mínim possible la població de Phragmites australis i es compleix l’objectiu de la 
campanya. 

Anàlisi dels quadrats 

En referència al procediment de tractament de les parcel.les, s’opta per mesures destructives 
perquè interessa conèixer la densitat i profunditat de les arrels dels canyissos. La mostra a 
estudiar es divideix en tres parts, que són tractades per separat: part aèria (tiges, fulles i flors), 
capa de matèria orgànica morta i arrels (Figura 4.15). 
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Figura 4.15 Parts de la matèria vegetal 

inclosa en el quadrat. 
Elaboració pròpia 

 
 
Un cop s’ha decidit la posició del quadrat, es segueixen els següents passos per extreure la 
mostra: 
 En els aiguamolls 

1) Col.locar el quadrat desmuntable al terra en el lloc d’estudi escollit. 
2) Limitar de la part aèria de la vegetació què està dins i què fóra del prisma recte 

imaginari amb base el quadrat. 
3) Comptar sols el número de canyissos dins del recinte d’estudi. 
4) Tallar els canyissos arran de la part superior de la capa de matèria orgànica morta o 

del sòl, i ficar tota aquesta part aèria en una bossa. 
5) Identificar la capa de matèria orgànica morta i mesurar el seu gruix; a 

continuació, ficar-ho en una altra bossa. 
6) Treure el quadrat desmuntable i posar l’altre quadrat de major alçada o gruix de 

xapa. Introduir-ho en el sòl a mesura que s’excava per extreure les arrels presents 
en el medi granular. Ficar les arrels extretes en una bossa. Estimar fins a quina 
profunditat s’han desenvolupat les arrels. 

7) Tornar a posar la grava extreta en el quadrat excavat. 
 
 En el laboratori 

8) Extreure, en la mesura de lo possible, de la part aèria i de les arrels recollides tot 
allò que no és matèria vegetal pertanyent a l’espècie Phragmites australis, com 
terra, grava, insectes i plantes que no són canyissos. Les arrels són rentades amb 
aigua per treure la terra i la grava. La Figura 4.16 mostra la forma i estructura de les 
arrels extretes al quadrat nº 1. De la matèria orgànica morta recollida, tan sols 
s’extreu el material no inorgànic, perquè interessa conèixer el conjunt de matèria 
vegetal que hi ha sobre el llit granular de l’aiguamoll. 

9) Etiquetar i pesar les safates d’alumini que s’usen. 
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10) Tallar el contingut de la mostra en trossos tal que hi càpiguen en les safates, i 
col.locar-ho en elles (Figura 4.17). 

11) Introduir les safates ja omplertes dins d'una estufa a 105 ºC - 110 ºC i deixar-les 
durant 24 hores. S’han fixat 24 hores com el temps suficient per a què la mostra 
arribi a un pes sec constant amb una temperatura de l’estufa de 105 ºC a 110 ºC. 

12) Treure les safates de l’estufa i deixar-les refredar en un dessecador, i així, agafen la 
temperatura ambient sense adquirir humitat. Pesar-les un cop transcorreguts 5 
minuts dins del dessecador. 

13) El pes sec de cada part de mostra és el resultat de restar el pes de la safata (pas nº 9) 
del pes obtingut en el pas nº 12. 

 
 

 
Figura 4.16 Arrels extretes al quadrat nº1. Elaboració pròpia 

 
 

 
Figura 4.17 Safates plenes (d'esquerra a dreta) de trossos de part 

aèria, matèria orgànica morta i arrels. Elaboració 
pròpia 




