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CCaappííttooll  55  RREESSUULLTTAATTSS  II  DDIISSCCUUSSSSIIÓÓ  DDEE  RREESSUULLTTAATTSS  

Els resultats que es presenten en aquest capítol corresponen als treballs realitzats per a l'estudi 
hidràulic fet l'estiu del 2002, junt amb les dades recollides in situ, a la planta pilot de 
depuració d'aigües residuals a la urbanització de Can Suquet (Les Franqueses del Vallès).  
 
En primer lloc es descriuen les característiques ambientals durant els dies de campanya i 
s'estudia l'evolució diària de la temperatura de la columna d'aigua present a cadascun dels 
piezòmetres dels aiguamolls C1 i C2. En segon lloc es presenta el resultat de l'estudi hidràulic 
amb traçador en aquests dos mateixos aiguamolls, indicant el valor dels paràmetres més 
importants de l'experiment (cabal, nivell d'aigua als llits i injecció del traçador) i la resposta 
obtinguda davant la injecció del traçador en els piezòmetres i a l'efluent. 
 
A continuació, s'exposa com varia la concentració d'amoni en la profunditat d'aigua a 
l'interior dels llits. Per últim, es descriuen les diferències de densitat de vegetació en els 
aiguamolls C1 i C2, els quals es diferencien en la granulometria del seu medi granular. Per a 
cadascun dels paràmetres enregistrats s'analitzen les dades recollides i, en base a aquestes 
s'obtenen unes conclusions sobre el comportament hidràulic dels aiguamolls d'estudi. 

55..11  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLSS  

La campanya va ser iniciada el 5 d'agost de 2002. Es pretenia portar a terme la campanya 
durant els dies calorosos d'estiu, per tal d'observar si la variació de temperatura a diferent 
profunditat influeix en el moviment de l'aigua dins del llit granular. Però malauradament els 
mesos de juliol i agost del 2002 no van tenir característiques estivals, sinó que predominaren 
les tempestes i baixades de temperatura considerables. La Taula 5.1 inclou les mitjanes 
quinzenals de les variables meteorològiques d'interès dels  mesos de juliol i agost. S'han 
consultat les dades proporcionades pel Servei Meteorològic de Catalunya a les estacions 
meteorològiques de Granollers i Montmeló, les més properes a la planta pilot, la qual està 
situada a Les Franqueses del Vallès. 
 
 

Taula 5.1 Temperatura màxima i mínima mitjanes quinzenals durant els mesos de 
juliol i agost de 2002. Les dades provenen de l'estació meteorològica de 
Granollers. Elaboració pròpia 

Temperatura màxima Temperatura mínima Pluviometria total 
Període 

[ºC] [ºC] [mm] 
Del 1 al 15 de juliol 27,8 19,3 6,2 
Del 16 al 31 de juliol 30,3 19,8 23,4 
Del 1 al 15 d'agost 28,1 18 49,6 
Del 16 al 31 d'agost 29,1 18,5 46,8 
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Els aiguamolls construïts són sistemes naturals de tractament d'aigua residual, on la 
climatologia és una variable important en el seu rendiment de depuració. La temperatura de 
l'aigua circulant a través de l'aiguamoll és un paràmetre físic sensible a les condicions 
ambientals del moment. Els dos factors ambientals de major importància en els perfils en 
profunditat de temperatura de l'aigua en els piezòmetres són: la temperatura de l'aire i la 
radiació solar. 
 
La Figura 5.1 i la Figura 5.2 representen l'evolució diària de la temperatura de l'aire registrada 
durant els dies de campanya, del 5 d'agost al 7 d'agost, en les estacions meteorològiques de 
Granollers i de Montmeló respectivament. 
 
 
 

Evolució diària de la temperatura de l'aire (Granollers)
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Figura 5.1 Evolució diària de la temperatura de l'aire 

registrada a l'estació meteorològica de 
Granollers durant la campanya. Elaboració 
pròpia 
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Evolució diària de la temperatura de l'aire (Montmeló)
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Figura 5.2 Evolució diària de la temperatura de l'aire 

registrada a l'estació meteorològica de 
Montmeló durant la campanya. Elaboració 
pròpia 

 
En la Figura 5.3 s'observa que la radiació solar, al igual que la temperatura de l'aire, té una 
evolució al llarg del dia similar en els tres dies de campanya. Aquest fet permet assumir que 
les condicions ambientals en els dies d'estudi són semblants i llavors, es poden tractar de 
forma conjunta els perfils en profunditat de la temperatura de l'aigua en els piezòmetres, 
enregistrats els diferents dies de campanya. 
 

Evolució diària de la Radiació Solar (Montmeló)
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Figura 5.3 Evolució diària de la radiació solar durant 

la campanya. Les dades provenen de 
l'estació meteorològica de Montmeló. 
Elaboració pròpia 
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55..22  EEVVOOLLUUCCIIÓÓ  DDIIÀÀRRIIAA  DDEE  LLAA  TTEEMMPPEERRAATTUURRAA  DDEE  LLAA  CCOOLLUUMMNNAA  
DD''AAIIGGUUAA  

Durant els mesos calorosos de l'any la temperatura de l'aire exterior i la radiació solar tenen 
una gran influència en el funcionament de l'aiguamoll, ja que aquests dos factors ambientals 
controlen les pèrdues per evapotranspiració i el balanç d'aigua a l'aiguamoll. Tot i que s'han 
fet nombrosos estudis que intenten relacionar la temperatura amb la millora de rendiment del 
sistema no s'ha aconseguit mai una relació clara. No obstant, aquestes investigacions han estat 
realitzades en climes més freds que el nostre, on els efectes tèrmics són de menor magnitud.  
 
En aquest treball no s'estudia la variació estacional de la qualitat de l'efluent de l'aiguamoll, 
sinó que es vol trobar l'efecte que les condicions climàtiques provoquen en el comportament 
hidràulic del sistema a nivell diari, és a dir, quines variacions tèrmiques té una columna 
d'aigua a mesura que avança el dia i quines conseqüències pràctiques s'esdevenen en el règim 
de funcionament de l'aiguamoll. 
 
S'han recollit dades de temperatura en tots els piezòmetres dels aiguamolls C1 i C2 a diferents 
profunditats i en diferents hores del dia. A cadascun dels piezòmetres es pren la temperatura 
de l'aigua a tres profunditats: aproximadament a 5 cm, 17 cm i 40 cm des de la superfície 
lliure de l'aigua de l'aiguamoll. L'alçada mitja de la superfície de l'aigua dins de l'aiguamoll 
respecte el seu fons és d'uns 45 cm. No hi ha dades nocturnes de temperatura perquè el 
sistema de recollida de dades és manual. 
 
L'elaboració de l'evolució del perfil de temperatura en profunditat assumeix la hipòtesi de què 
les dades tèrmiques són comparables en els diferents dies de campanya. Tot i que les 
condicions atmosfèriques varien diàriament, es considera que aquestes variacions no afecten 
de forma significativa en el perfil de temperatura perquè la campanya es va realitzar en tres 
dies consecutius amb una evolució diària de la temperatura de l'aire i radiació solar semblant. 

55..22..11  RReessuullttaattss  ddee  llaa  ccaammppaannyyaa..  EEvvoolluucciióó  DDiiààrriiaa  ddee  llaa  TTeemmppeerraattuurraa  ddee  llaa  ccoolluummnnaa  
dd''aaiigguuaa  aa  ccaaddaassccuunn  ddeellss  ppiieezzòòmmeettrreess  

Degut a què la temperatura de l'aigua varia aproximadament cada dues hores i a què la presa 
de dades al llarg dels diferents dies de campanya no s'ha fet en intervals de temps regulars, 
perquè havien d'agafar-se també les mostres d’aigua per analitzar el bromur, s'ha optat per 
agrupar les dades en tres franges horàries: de 10:30 a 13:00, de 13:00 a 16:00 i de 16:00 a 
20:00. La Taula 5.2 conté les temperatures de l'aigua als diferents punts d'interès de cada 
aiguamoll, és a dir, als piezòmetres, afluent i efluent. Els valors de la desviació estàndard a 
les diferents mesures als dos aiguamolls és petita, representant com a màxim un 3 % de la 
temperatura mitja; per tant, podem afirmar que les dades registrades presenten una bona 
reproductibilitat. També s'ha inclòs la temperatura de l'aire registrada a l'estació 
meteorològica de Granollers, més propera a la planta pilot de Can Suquet. 
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Taula 5.2 Temperatura mitja de l'aigua i desviació estàndard (n = número de mesures) als tres punts de 

mostreig situats a cadascun dels tres piezòmetres, a l'afluent i a l'efluent dels aiguamolls C1 
i C2. Temperatura de l'aire registrada a l'estació meteorològica de Granollers. Dades preses 
del 5 al 7 d'agost. Elaboració pròpia 

Aiguamoll C1 Aiguamoll C2 Localització de 
la presa de mostra 10:30 - 13h 13h - 16h 16h - 20h 10:30 - 13h 13h - 16h 16h - 20h 

Superfície 20,2  ± 0,3c 20,6  ± 0,4b 21  ± 0,1a 20,5  ± 0,5c 21,1  ± 0,1a   21,3  ± 0a 

Profunditat mitja 21  ± 0,3c 21,1  ± 0,3b 21,5  ± 0,1a 21,1  ± 0,4c 21,4  ± 0,4b 21,7  ± 0,2aPiezòm. 
1 

Fons 20,5  ± 0,3c 20,6  ± 0,2b 20,8  ± 0,1a 21,1  ± 0,3c 21,2  ± 0,2b   21,3  ± 0a   

Superfície 19,7  ± 0,2c 20,1  ± 0,2b  20,6  ± 0a 19,5  ± 0,5c  19,8 ± 0,1 20  ± 0,1a

Profunditat mitja 20,4  ± 0,2c 20,3  ± 0,1b 20,6  ± 0,1a 20  ± 0,4c 20  ± 0,2c 20,4  ± 0,2aPiezòm. 
2 

Fons 20,2  ± 0,1c 20,2  ± 0,1b 20,3  ± 0,1a 20  ± 0,2c 19,9  ± 0,2c 20,1  ± 0,1a

Superfície 20,3  ± 0,6c 21  ± 0,4c  21,6  ± 0a 19,3  ± 0,3c 19,7  ± 0,3c 20,2  ± 0,3a

Profunditat mitja 20,5  ± 0,2c 20,5  ± 0,2c 20,8  ± 0,2a 19,4  ± 0,3c 19,4  ± 0,2c 19,6  ± 0,1aPiezòm. 
3 

Fons 20,1  ± 0,2c 19,9  ± 0,1c 20  ± 0,1a 19,1  ± 0,2c 19,1  ± 0,1c 19,2  ± 0,1a

Efluent Sortida 19,8  ± 0,1c 20,1  ± 0,5a  19,9  ± 0a 19  ± 0,4c 19,4  ± 0,6a 19  ± 0,1a

  10:30 - 13h 13h - 16h 16h - 20h 

Aire 
Estació 
meteorològica  
de Granollers 

27,2  ± 0,6 (n = 15) 27,5 ± 0,5 (n = 18) 25,3  ± 1,6 (n = 24) 

Afluent Arqueta de 
distribució 23,1 (n = 1) 23,5 (n = 1) 23,4 (n = 1) 

a n = 2 ;   b n = 3 ;   c n = 4. 
 
 
 
La Figura 5.4, la Figura 5.5 i la Figura 5.6 representen la temperatura de l'aigua que circula a 
cadascun dels piezòmetres dels aiguamolls C1 i C2 respecte la profunditat de l'aigua on s'ha 
pres la temperatura i a l'efluent. 
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Piezòmetre 1  C1 i C2  De 10:30 a 13:00
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Piezòmetre 1  C1 i C2  De 13:00 a 16:00
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Piezòmetre 1  C1 i C2  De 16:00 a 20:00
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Figura 5.4 Temperatura de l'aigua present al piezòmetre 1 dels aiguamolls C1 i C2 en funció de la 
profunditat de l'aigua on s'ha pres la mesura de la temperatura. Elaboració pròpia 

Piezòmetre 2  C1 i C2  De 10:30 a 13:00
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Piezòmetre 2  C1 i C2  De 13:00 a 16:00
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Piezòmetre 2  C1 i C2  De 16:00 a 20:00
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Figura 5.5 Temperatura de l'aigua present al piezòmetre 2 dels aiguamolls C1 i C2 en funció de la 
profunditat de l'aigua on s'ha pres la mesura de la temperatura. Elaboració pròpia 

Piezòm. 3 i Efluent  C1 i C2
  De 10:30 a 13:00
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Piezòm. 3 i Efluent  C1 i C2
  De 13:00 a 16:00
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Piezòm. 3 i Efluent C1 i C2
  De 16:00 a 20:00
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Figura 5.6 Temperatura de l'aigua present al piezòmetre 3 dels aiguamolls C1 i C2 en funció de la 
profunditat on s'ha pres la mesura de la temperatura i a l'efluent. Elaboració pròpia 
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Piezòmetre 1 
 
De 10:30 a 13:00 
 
A primera hora del dia, el sol encara no ha escalfat la massa d'aigua, sent a l'aiguamoll C1, la 
temperatura a la superfície i al fons pràcticament similars, entorn dels 20,5 ºC. S’observa que 
la temperatura s'incrementa uns 0,5 ºC, arribant als 21 ºC a la profunditat intermitja de la 
columna d'aigua, aproximadament als 17 cm de la superfície de l'aigua.  
 
A l’aiguamoll C2 la temperatura mitja més baixa es detecta a la zona propera a la superfície 
amb 20,5 ºC. La resta de la columna d’aigua està aproximadament a la mateixa temperatura, a 
21 ºC. 
 
La temperatura de l'aire en aquest interval de temps, com a mitjana dels tres dies de 
campanya, és de 27,2 ºC. Les desviacions estàndards més importants de la temperatura de 
l'aigua enregistrades durant aquests tres dies es donen a la part superficial i intermitja de la 
columna d’aigua, ja que al ser a prop de l'exterior, estan sotmeses a les alteracions de les 
condicions climàtiques.  
 
De 13:00 a 16:00   
 
A mesura que la radiació solar i la temperatura de l'aire augmenten, és d'esperar que l'aigua 
més propera a la superfície s'escalfi i en conseqüència s'observi un increment considerable en 
la seva temperatura. Però no és això lo que s'observa en aquesta franja horària. La 
temperatura a la superfície s'incrementa tan sols mig grau, sent la temperatura mitja de l'aire 
en aquest període de temps de 27,5 ºC. Al augmentar la profunditat l’increment de 
temperatura és menor, sent de vàries dècimes a la profunditat intermitja i pràcticament 
inapreciable al fons. Continua observant-se una temperatura lleugerament superior a la 
profunditat intermitja de la columna d'aigua. 
 
La desviació estàndard més gran de les dades es dóna en la part més superficial a l’aiguamoll 
C1 i en la part intermitja al C2, amb ± 0,4 ºC.  
 
De 16:00 a 20:00  
 
És en aquest interval horari quan s’enregistren en tota la columna d’aigua les temperatures 
més elevades. La temperatura de l'aigua més propera a la superfície arriba als 21 ºC a 
l’aiguamoll C1 i 21,3 ºC al C2. En tots dos aiguamolls a profunditat intermitja i al fons, 
l’increment respecte la franja horària anterior és sols de vàries dècimes. És en aquest interval 
de temps on les variances de la temperatura són menors, això és degut a què el nombre de 
mesures preses en aquest interval de temps és menor respecte les altres parts del dia. En 
canvi, la temperatura mitja de l'aire exterior en aquest període de temps és 25,5 ºC, valor més 
baix comparant amb les anteriors franges horàries.  
 
 
A grans trets, es pot afirmar que la temperatura de la columna d'aigua al piezòmetre 1 és 
pràcticament constant al llarg del dia. Tan sols s'observa un lleuger increment de la 
temperatura, inferior a 1 ºC a mesura que el temps d'exposició de l'aiguamoll a la radiació 
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solar augmenta, sobretot a la part més propera a la superfície, sent aquest d'uns 0,8 ºC als 5 
cm de profunditat. S'ha de tenir en compte que el piezòmetre 1 està influenciat probablement, 
a part de les condicions ambientals, per la temperatura de l'afluent degut a la seva proximitat 
a la canonada de distribució de l'afluent. La temperatura de l'afluent està a l'entorn de 23 ºC, 
bastant constant en el temps ja que l'aigua prové del tanc Imhoff, el qual té un temps de 
permanència hidràulica de 7,5 hores. Probablement, aquests dos factors (la proximitat del 
piezòmetre 1 a la canonada de distribució i la temperatura de l'afluent) facin que l'aigua 
situada a profunditat intermitja tingui la major temperatura de la columna d'aigua. 
 
Considerant les temperatures mitges registrades al piezòmetre 1, la temperatura de l'aigua a 
l'aiguamoll C1 és sempre inferior a la de l'aiguamoll C2.  
 
 
 
Piezòmetre 2 
 
De 10:30 a 13:00   
 
Durant les primeres hores del dia, la columna d'aigua situada al piezòmetre 2 no presenta 
marcades diferències de temperatura al llarg dels seus 49 cm de profunditat. En tots dos 
aiguamolls, la temperatura enregistrada als 16 cm i 40 cm de profunditat i al fons està entorn 
de 20 ºC. L'aigua més propera a la superfície està uns 0,5 ºC més freda que la resta de la 
columna d'aigua d'aquest piezòmetre. Això és degut a què l'aigua de l'aiguamoll més propera 
a la superfície està influenciada per les condicions ambientals. La temperatura mitja de l'aire 
durant la nit és aproximadament 20,5 ºC i durant aquesta franja horària és de 29,8 ºC, i tenint 
en compte la temperatura registrada al piezòmetre, sembla ser que encara la radiació solar no 
ha escalfat la massa d'aigua.  
 
De 13:00 a 16:00  
 
En aquest interval de temps, s'observa que la temperatura de l'aigua en el piezòmetre 2 és 
semblant a la registrada pel matí, és a dir, no hi ha variacions significatives amb el temps ni 
amb la profunditat. Tan sols es percep que en aquest piezòmetre, la temperatura a l'aiguamoll 
C1 continua sent superior a la de l'aiguamoll C2, amb una diferència màxima de 0,3 ºC. En 
aquesta franja horària les variacions de les temperatures mesurades durant els tres dies de 
campanya són reduïdes, amb una variança màxima de 0,2 ºC. 
 
De 16:00 a 20:00   
 
En aquestes hores, s'aprecia un augment de la temperatura de l'aigua en tota la profunditat 
respecte l’interval de temps anterior, però és de reduïda magnitud en tots dos aiguamolls, 
entre 0,3 ºC i 0,2 ºC a profunditat intermitja i al fons, respectivament. L’increment màxim 
observat és d'uns 0,5 ºC a la massa d'aigua més superficial de l’aiguamoll C1 degut a la 
radiació solar.  
 
 
En resum, es pot considerar que al igual que es registra al piezòmetre 1, la temperatura de la 
columna d'aigua present al piezòmetre 2 és aproximadament constant durant tot el dia en tota 
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A l'aiguamoll C1, la variació tèrmica en profunditat és constant i significativa, observant-se 
que l'aigua que circula pel fons està 1,6 ºC més freda que l'aigua situada a prop de la 
superfície. A l'aiguamoll C2, el major increment de temperatura en profunditat es dóna entre 
la part més superficial i la intermitja, sent 0,7 ºC major en la superfície. La principal 
característica destacable observada en el piezòmetre 3 és que a diferència dels altres dos 
piezòmetres, la temperatura de la columna d'aigua present en el piezòmetre 3 no és constant 
en tota la seva profunditat, sinó que hi ha marcats augments entre els 5 cm i els 41 cm de 
profunditat d'entre uns 1,6 ºC a l'aiguamoll C1 i 1 ºC a l'aiguamoll C2. 
 
 
És cap al final del dia quan es registra en el piezòmetre 3 un major increment tèrmic mig a 
l’aiguamoll C1 respecte el C2 a la superfície de l’aigua, d’aproximadament 1,4 ºC. Aquesta 
diferència també s'observa a l'efluent de cadascun dels aiguamolls. L'efluent de l'aiguamoll 
C1 té una temperatura de 20 ºC, mentre que l'efluent de l'aiguamoll C2 en té 19 ºC. 

55..22..22  EEssttuuddii  ddee  TTeemmppeerraattuurraa  aallss  mmaatteeiixxooss  aaiigguuaammoollllss  eell  jjuulliiooll  ii  ll''aaggoosstt  ddee  22000011  rreeaalliittzzaatt  
ppeerr  SSaalleess  ((22000022))  

El juliol i l'agost de l'any 2001, un any abans de la realització de la campanya en què es basa 
aquesta tesina, Sales (2002) estudià la temperatura de l'aigua present en els tres piezòmetres 
de tots vuit aiguamolls de què consta la planta pilot de Can Suquet. La temperatura de l'aigua 
es va mesurar submergint la sonda d'un oxímetre portàtil, proveït d'un termòmetre, amb 
l'ajuda d'un braç metàl.lic accionat per un motor elèctric. La Figura 5.7 mostra els perfils 
verticals de temperatura obtinguts a partir de les dades de temperatura recollides en tots tres 
piezòmetres dels aiguamolls de tipus A, B i C (amb l'excepció dels de tipus D degut a la seva 
menor profunditat) i independentment del piezòmetre en què s'hagués realitzat la mesura ja 
que es considerà que les diferències de temperatura al llarg dels aiguamolls no eren 
significatives. 
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Figura 5.7 Evolució diària de la temperatura en funció de la profunditat durant les campanyes 1 
i 3 realitzades per Sales (2002) l'estiu del 2001 (adaptat de Sales, 2002) 
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En les quatre campanyes realitzades per Sales, les variacions de la temperatura de l'aigua en 
profunditat mostraven el mateix comportament horari: durant les primeres hores del matí la 
temperatura de l'aigua era molt semblant en tota la seva profunditat, i a mesura que la radiació 
solar i la temperatura de l'aigua s'incrementen, la temperatura de l'aigua més superficial era 
clarament més elevada que en el fons. La variació màxima de temperatura respecte tota la 
profunditat de la columna d'aigua (45 cm) observada en les quatre campanyes va ser 6,0; 3,3; 
4,5 i 2,8 ºC respectivament, sent llavors el màxim gradient tèrmic mesurat de 12 ºC/m. Tenint 
en compte que la temperatura mitja de l'aire era molt similar en totes les campanyes i que la 
radiació solar va ser semblant de dos a dos, entre la primera i tercera campanyes i a la segona 
i quarta campanyes. Les dues primeres campanyes es van portar a terme quan la vegetació 
estava poc desenvolupada i no poblava la totalitat del medi granular, incidint els raigs solars 
directament sobre part de la superfície del llit. En canvi, en la tercera i quarta campanyes, 
realitzades durant el mes d'agost de 2001, la vegetació estava plenament desenvolupada. Per 
tant, les diferències observades de les variacions màximes de temperatura entre les 
campanyes primera i tercera (1,5 ºC) i entre la segona i la quarta (0,5 ºC), són degudes 
principalment a l'ombra que proporciona la cobertura vegetal. 

55..22..33  DDiissccuussssiióó  ddeellss  RReessuullttaattss  

L'objectiu principal de l'estudi del perfil de temperatura en profunditat en els piezòmetres dels 
aiguamolls C1 i C2, portat a terme a principis d'agost de 2002, és comprovar si hi ha 
presència d'estratificació tèrmica a l'aigua durant la permanència del traçador (ió bromur) del 
llit. Alhora s'ha verificat allò observat per Sales, que quan la vegetació està ben 
desenvolupada a la superfície del llit, com en el cas de la campanya realitzada l'agost de 2002, 
la temperatura de l'aigua és gairebé constant al llarg dels 45 cm de profunditat. 
 
A continuació, es resumeixen els resultats indicats a l'apartat 5.2.1 i s'exposen els possibles 
raonaments que expliquin aquests resultats. 
 
 L'agost del 2002 la màxima variació de temperatura respecte tota la profunditat de la 

columna d'aigua (45 cm) continguda als piezòmetres, que s'ha observat en els tres dies 
consecutius de campanya, va ser 0,9; 1,7 i 1,6 ºC a l'aiguamoll C1 i 0,8; 1,3 i 0,7 ºC al C2 
respectivament, sent majors a l'aiguamoll C1 que al C2. Cal destacar que aquestes 
variacions tèrmiques són menors que la menor variació de les màximes registrades al 
2001 (2,8 ºC), havent estat la radiació solar i la temperatura mitja de l'aire similars en tots 
dos estudis. També, el màxim gradient tèrmic registrat al 2002 (3,5 ºC/m) és inferior al 
detectat al 2001 (12 ºC/m). Les diferències entre els dos anys són degudes a la major 
densitat de canyissos al 2002 (540 i 1800 g/m2 al C1 i C2 respectivament) i també a la 
presència d'una capa densa de matèria orgànica morta (660 i 310 g/m2 al C1 i C2 
respectivament) que al 2001 era inexistent. Les característiques de la vegetació present als 
aiguamolls C1 i C2 estan descrites a l'apartat 5.5. 

 
 El perfil de temperatura en profunditat de la columna d'aigua als piezòmetres 1 i 2 dels 

aiguamolls C1 i C2 és uniforme durant les hores diürnes, sobretot al piezòmetre 2, doncs 
el gradient vertical mig de temperatura és de 2,5 ºC/m al piezòmetre 1, ja que s'ha 
observat una variació mitja de 0,5 ºC al llarg d'una longitud igual a la meitat del 
piezòmetre, uns 20 cm. Tampoc s'han registrat diferències significatives en els perfils 
tèrmics a mesura que el temps d'exposició de l'aiguamoll a la radiació solar augmenta. 
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Aquesta uniformitat de la temperatura en profunditat i al llarg del dia s'atribueix a què 
ambdós aiguamolls tenen una cobertura vegetal molt desenvolupada en la superfície del 
llit compresa entre la canonada de distribució de l'afluent i el piezòmetre 2. 

 
 A l'aiguamoll C1, la temperatura de la columna d'aigua localitzada en el piezòmetre 3 no 

és constant en tota la seva profunditat, sinó que s'ha observat una diferència tèrmica de 
1,6 ºC entre l'aigua que hi circula a prop de la superfície del llit granular i al fons, o 
equivalentment, un gradient tèrmic de 3,6 ºC/m. En canvi el perfil de temperatura en el 
piezòmetre 3 de l'aiguamoll C2 és una mica més uniforme, amb un gradient tèrmic de 0,6 
ºC en els primers 20 cm (3 ºC/m) i amb una temperatura pràcticament constant en la resta 
de la columna d'aigua. Per altra banda, és al piezòmetre 3 on la temperatura de l'aigua més 
superficial és superior a la resta de la columna d'aigua.  

 
Seguidament, es raona a què són degudes les observacions anteriors. En primer lloc, la 
posició de la superfície lliure de l'aigua a l'aiguamoll està controlada per l'alçada de la 
canonada flexible per on surt l'efluent. Tanmateix, s'ha de tenir en compte que la 
canonada de recollida de l'efluent, amb una longitud igual a l'ample de l'aiguamoll, està 
situada al fons. Aquestes dues característiques, representades a la Figura 3.2, fan pensar 
en l'existència d'una massa d'aigua a la part superior de l'últim terç de l'aiguamoll on 
l'aigua té una velocitat més petita que la resta o roman quieta durant un cert temps. 
D'aquesta manera, la radiació solar incideix sobre aquesta massa d'aigua en un període de 
temps major que a la resta i també, en major magnitud degut a la seva proximitat a la 
superfície del llit granular. En conseqüència, s'han registrat temperatures més altes en la 
part superior de la columna d'aigua present en el piezòmetre 3 dels aiguamolls estudiats. 

 
 La temperatura de l'aigua present en el piezòmetre 1 de l'aiguamoll C1 és inferior a la 

registrada al C2, sent la diferència tèrmica de tan sols vàries dècimes. En canvi, als 
piezòmetres 2 i 3, la temperatura de la columna d'aigua a l'aiguamoll C1 és superior a la 
del C2. En aquests dos últims piezòmetres, la diferència tèrmica entre els dos aiguamolls 
és reduïda al piezòmetre 2, però significativa al piezòmetre 3, uns 1,4 ºC. Els perfils 
tèrmics registrats en els tres piezòmetres de l'aiguamoll C1 són força similars, tots 
inclosos entre 20 ºC i 21 ºC. En canvi, els perfils verticals de temperatura es mouen en un 
rang més ampli, entre 21 ºC (piezòmetre 1) i 19 ºC (piezòmetre 3). 

 
Aquestes diferències de temperatura entre ambdós llits es deuen probablement a què a 
l'aiguamoll C1, en comparació amb el C2, hi ha una menor colonització i un menor 
creixement de la vegetació en l'espai comprés entre el piezòmetre 2 i l'extrem final de 
l'aiguamoll. La densitat de la part aèria i d'arrels dels canyissos és menor a l'aiguamoll C1 
que al C2, sent 540 g/m2 de part aèria i 270 g/m2 d'arrels al C1 i 1800 g/m2 i 600 g/m2 al 
C2 (veure apartat 5.5). També, pot influir el tamany de les partícules del medi granular de 
l'aiguamoll. El diàmetre de la grava de l'aiguamoll C1 està comprés entre 5 mm i 12 mm, 
mentre que el tamany de les partícules de l'aiguamoll C2 es mou en un rang de 2 mm i 5 
mm de diàmetre. Una major àrea específica del material granular i una menor cobertura 
vegetal, com en el cas de l'aiguamoll C1, pot afavorir la difusió d'energia tèrmica a la 
massa d'aigua que circula a través del medi granular. 

 
 No s'ha observat la presència d'estratificació tèrmica de l'aigua circulant a través del medi 

granular en els aiguamolls C1 i C2, ja que sols s'observa un gradient tèrmic, però poc 
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significatiu, al piezòmetre 3 a l'aiguamoll C1, ubicat a tres metres de l'extrem final de 
l'aiguamoll, on la diferència de temperatura entre la part superficial i la del fons de la 
columna d'aigua és de 1,6 ºC. 

55..33  EESSTTUUDDII  HHIIDDRRÀÀUULLIICC  EENN  EELLSS  LLLLIITTSS  

L'estudi hidràulic realitzat ha consistit en injectar una determinada massa de traçador en un 
instant de temps determinat a l'entrada dels aiguamolls C1 i C2, i posteriorment observar la 
resposta de l'aiguamoll davant d'aquesta acció durant un període de temps. 
 
S'ha realitzat una única campanya o injecció puntual i la recollida de mostres en cadascun 
dels dos aiguamolls d'estudi. La injecció puntual s'ha fet al mateix instant de temps en tots 
dos aiguamolls; d'aquesta manera, en ambdós les condicions ambientals de l'entorn són 
iguals. A continuació, passem a explicar les particularitats de cada campanya i els resultats 
obtinguts. 
 
Primerament, exposarem les condicions en què es va fer la injecció, parlant d'entre d'altres del 
volum i nivells d'aigua dins de cada aiguamoll, del cabal bombat i dels episodis de pluja. 

55..33..11  CCoonnddiicciioonnss  ddee  ppaarrttiiddaa  aabbaannss  ddee  rreeaalliittzzaarr  llaa  iinnjjeecccciióó  ppuunnttuuaall  

El projecte de recerca en la planta pilot que tracta les aigües residuals de la urbanització de 
Can Suquet s'inicia el març del 2001, i s'estableix un programa de cabals a depurar i uns 
nivells d'aigua als aiguamolls d'un any de durada. Aquestes condicions de partida establertes 
són mantingudes durant tot l'any següent, el 2002, amb l'objectiu d'obtenir dades 
representatives. Per tant, no podent modificar la planificació ja establerta, el cabal bombat i el 
nivell d'aigua dels aiguamolls durant la campanya ja estaven definits des d'un principi. Per tal 
d'igualar les condicions de contorn de cada aiguamoll durant els dos anys de recerca, s'optà 
per igualar el volum d'aigua dins dels vuit aiguamolls que conformen la planta pilot. Els 
nivells i volums d'aigua teòrics de treball per als aiguamolls C1 i C2 estan recollits a la Taula 
5.3. 
 

Taula 5.3 Nivell i volum d'aigua previst a cada aiguamoll durant la 
realització de la campanya. Elaboració pròpia 

Paràmetre Aiguamoll C1 Aiguamoll C2 

Nivell mig [cm]    0,47    0,47 
Superfície [m2]  52,5

a  52,5
a 

Volum [m3] 24,7 24,7 
Porositat         0,39

b       0,41
b 

Volum efectiu [m3]   9,6   10,1 
a
 Ruiz et al. (2002). 

b
 Dada obtinguda de forma experimental per Chiva (2002). 
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D'aquesta manera, l'experiment hidràulic es duia a terme en els aiguamolls C1 i C2 en les 
mateixes condicions de volum d'aigua, cabal i circumstàncies ambientals externes, com la 
pluja i la radiació solar. 
 
En principi, es va ajustar la bomba per a què el cabal total bombejat fos de 16 m3/d. La Taula 
5.4 recull les dades de volums i cabals mitjos bombats durant aquest experiment. A partir de 
la Taula 5.4 s’ha obtingut el cabal mig real de l’experiment. Aquest ha estat de 617 l/h, que 
equival aproximadament a 15 m3/d. Aquestes dades de cabal al llarg del temps, Q(t), s'usen 
més endavant per a calcular la quantitat de bromur recuperat. Tal i com es va esmentar en el 
capítol de Materials i Mètodes, el bombejament no era uniforme en el temps, sinó que era 
cíclic durant el dia: més intensiu en les hores de sol que per la nit. 
 
 

Taula 5.4 Volums i cabals mitjos bombats durant la campanya. Elaboració pròpia 

Volum acumulat Volum bombat Cabal mig diari Precipitació 
Dia, hora 

[litres] [litres] [litres/hora] [mm] 

05.08.2002, 11:00 7297538 –
a –

a 0 
06.08.2002, 17:45 7318314 20776 631 0 
07.08.2002, 14:15 7330135 11821 638 0 
08.08.2002, 17:40 7348478 18343 622 2 
09.08.2002, 17:35 7362712 14234 593 0 
10.08.2002, 11:10 7371827 9115 604 4 
11.08.2002, 17:15 7392352 20525 624 8 
12.08.2002, 17:50 7407579 15227 634 0 
13.08.2002, 17:20 7421755 14176 591 0 
14.08.2002, 13:00 7432674 10919 569 0 
a
 Valors no necessaris pels càlculs a realitzar. 

 
 
Els efectes que produeix la pluja en la resposta del traçador a cada aiguamoll, poden ser 
bàsicament dos. Per una banda, suposant que el volum de pluja cau uniformement al llarg de 
l’aiguamoll, la concentració de traçador disminueix en tot ell. Per altra banda, l’impuls a la 
sortida de l’aiguamoll s’accelera un cert temps, és a dir, surt en menor temps una quantitat 
d’aigua que sense la precipitació hagués sortit en un major interval de temps.  
 
Cal destacar el fet que en aquesta campanya va ploure alguns dies (Taula 5.4), però la 
intensitat de la precipitació va ser baixa. En conseqüència, no s'han considerat els efectes de 
la pluja en l'estudi de la resposta del traçador. 
 
A part de la pluja, l’estudi hidràulic també es veu afectat per la transpiració i la evaporació. 
Degut a què la vegetació estava bastant desenvolupada en els dos aiguamolls estudiats i a què 
hi ha hagut una certa precipitació, s'ha cregut raonable no tenir en compte o menysprear 
l'efecte de la transpiració i l'evaporació en l'estudi de traçador. 
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55..33..22  IInnjjeecccciióó  PPuunnttuuaall  
La injecció de ió bromur va realitzar-se de forma instantània als aiguamolls C1 i C2 el dia 5 
d’agost de 2002 al matí. Per realitzar la injecció puntual, van preparar-se dues solucions de 
300 g de bromur de potassi (KBr) en 1,5 litres d’aigua de l’aixeta. Tenint en compte els pesos 
atòmics de l’element potassi K i del bromur Br, la massa de ió bromur injectada a cada 
aiguamoll va ser de 200 g de Br −. 
 
La representació gràfica de cada injecció puntual a l’entrada de l’aiguamoll és una funció 
delta Dirac (Figura 5.8). Aquest impuls a l’entrada es desplaçarà a través de l’aiguamoll i 
anirà transformant-se degut a processos de difusió, advecció i dispersió. La transformació 
d’aquest impuls en cada un dels aiguamolls es pot observar a la Figura 5.10, en la qual hem 
presentat les respostes dels aiguamolls C1 i C2 a la injecció efectuada a l’entrada de cada 
aiguamoll. L’instant zero d’aquestes gràfiques representa l’instant en què es va realitzar la 
injecció. 
 
 
 

       

temps (hores) 
  

t = 0

mg Br –/ l 

C = 0  

 massa = 200 g Br –  

 
Figura 5.8 Impuls de ió bromur a l’entrada de cada aiguamoll a l’instant 

zero (adaptat de Chiva, 2002) 
 

55..33..33  RReessuullttaatt  ddee  ll''eessttuuddii  hhiiddrrààuulliicc  rreeaalliittzzaatt  ppeerr  CChhiivvaa  ((22000022))  

El mes de juny de 2001, Chiva (2002) realitzà un estudi hidràulic amb l'objectiu de fer una 
modelització hidràulica dels aiguamolls de la mateixa planta pilot on es va experimentar per 
fer aquesta tesina. El cabal mig de la campanya realitzada per Chiva va ser de 16,2 m3/d. Les 
condicions hidràuliques dels aiguamolls (cabal, nivell de la làmina d'aigua) i l'assaig amb el 
traçador (ió bromur, Br −) són similars a la campanya experimental de la present tesina, amb 
la diferència que a la campanya de Chiva el bombejament era uniforme en el temps i en 
canvi, a la campanya d'aquesta tesina el bombejament s'atura un cert temps, per exemple a la 
nit, per simular l'entrada real d'aigua residual a la depuradora. La Taula 5.5 mostra el valor 
d'alguns dels principals paràmetres hidràulics obtinguts. 
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la seva profunditat a tots dos aiguamolls, amb un valor al voltant d'uns 20 ºC. També cal 
esmentar que es detecta un increment tèrmic d'uns 0,9 ºC en l'aigua més propera a la 
superfície. Al contrari del que succeeix al piezòmetre 1, la temperatura de l'aiguamoll C1 és 
superior a la de l'aiguamoll C2 al piezòmetre 2, però tan sols lleugerament i en termes de 
temperatures mitges recollides durant els tres dies de campanya. 
 
 
 
Piezòmetre 3 
 
De 10:30 a 13:00 
 
En aquesta franja horària els dos aiguamolls estudiats registren una major temperatura mitja a 
la profunditat intermitja d'aigua, a 18 cm, amb 20,5 ºC i 19,4 ºC a l’aiguamoll C1 i C2, 
respectivament. Ara bé, les diferències de temperatura en profunditat no són significatives. 
L'increment en profunditat més gran és el de la profunditat intermitja amb respecte el fons 
amb tan sols un increment d'uns 0,3 ºC en ambdós aiguamolls, és a dir, la temperatura al 
piezòmetre 3 de tots dos aiguamolls és pràcticament constant en profunditat. 
 
Coincidint amb el piezòmetre 2, la temperatura de la columna d'aigua del piezòmetre 3 és més 
elevada en l'aiguamoll C1 que en l'aiguamoll C2, però amb la diferència que en el piezòmetre 
3 aquesta diferència de temperatura entre aiguamolls és molt més marcada, sent d’un 
increment de 1 ºC a les tres profunditats on estan ubicats els termòmetres.  
 
De 13:00 a 16:00 
 
En aquesta franja de temps, al contrari del que succeeix en els altres dos piezòmetres, la 
massa d'aigua més propera a la superfície en tots dos aiguamolls s'escalfa considerablement, 
presentant variacions tèrmiques d'uns 0,6 ºC amb respecte les temperatures enregistrades 
durant el matí. En canvi, l'aigua que circula a més profunditat presenta aproximadament la 
mateixa temperatura que al matí.  
 
En tots dos aiguamolls l'increment de temperatura en profunditat és constant al llarg de la 
columna d'aigua, sent la diferència tèrmica entre la superfície i el fons de 1 ºC a l'aiguamoll 
C1 i de 0,6 ºC al C2. 
 
Coincidint amb el piezòmetre 2, també en aquest interval de temps, la temperatura de la 
columna d'aigua del piezòmetre 3 és més elevada en l'aiguamoll C1 que en l'aiguamoll C2, 
amb increments de fins a 1,3 ºC en la massa d’aigua ubicada més a prop de la superfície del 
llit granular.  
 
De 16:00 a 20:00 
 
La temperatura mitja augmenta lleugerament en la totalitat de la massa d’aigua. A profunditat 
intermitja i al fons del piezòmetre 3 l’increment de temperatura respecte la franja horària 
anterior és de 0,2 ºC, o sigui que es manté gairebé constant.  
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Taula 5.5 Recuperació de ió bromur, temps de permanència mig i teòric als aiguamolls C1 i C2, 
temps d'inici de cada corba concentració de ió bromur versus temps, i variança 
normalitzada (Chiva, 2002 (2a campanya)) 

Recuperació Br − τ τ nominal t inici corba σθ
2 

Aiguamoll 
% [hores] [hores] [hores] [--] 

C1 100 125 123,25 50 0,16 
C2 100 157 123,25 75 0,09 

 
Amb les dades de la Taula 5.5, observem que els temps de permanència mig, que és el 
calculat a través de la resposta de l'aiguamoll davant la injecció de traçador, és força semblant 
al nominal o teòric, amb una màxima diferència d'un 9 % a l'aiguamoll C2. Deduint a partir 
d'aquestes dades que no hi ha circuits preferents importants dins dels aiguamolls. 
 

La relació entre el transport per difusió molecular i per advecció 







⋅ Lv

D

x
, inversament 

proporcional a la variança normalitzada, dels vuit aiguamolls de la planta pilot de les 
Franqueses calculada per Chiva es mou en un rang de valors entre 0,05 i 0,19, situat a la 
banda baixa dels resultats obtinguts en aiguamolls de flux subsuperficial en altres 
experiments. Aleshores, segons aquests resultats el fenomen d'advecció predomina sobre el 
de difusió molecular. 
 
 
La Figura 5.9 mostra que l'aiguamoll C1 s'inicia una mica més aviat que el C2, però la 
diferència no és significativa; segons Chiva, això pot atribuir-se a què l'aiguamoll C1 presenta 
una dispersió hidrodinàmica una mica més gran que el C2, fet relacionat amb el tipus de sòl i 
la diferència de granulometria. Ara bé, la major porositat del sòl nº 2 respecte el sòl nº 1 no és 
tan excessiva com per poder afirmar això. Una altra possibilitat seria un major nombre de 
camins preferencials en el sòl nº 1 que en el sòl nº 2, més que per la seva granulometria per la 
seva estratificació tèrmica. A l'estudi de Sales (2002) realitzat a la mateixa planta de 
tractament en el mateix període de temps que l'estudi de Chiva, s'observa que els gradients 
tèrmics de l'aigua en els aiguamolls de sòl nº 1 són lleugerament superiors als dels aiguamolls 
de sòl nº 2.  
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Figura 5.9 Corba C(t) registrada a l'efluent dels 

aiguamolls C1 i C2 (Chiva, 2002 (2a 
campanya)) 
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Chiva va modelar el comportament hidràulic dels aiguamolls de forma molt exacta mitjançant 
un model amb tancs en paral.lel. Malgrat la seva complexitat, aquest tipus de modelització 
resulta interessant per conèixer, de forma aproximada, la magnitud dels diversos camins de 
circulació de l'aigua existents a l'aiguamoll. Així, va obtenir que en els aiguamolls C circula 
un 73 % de l'aigua pel camí principal i un 27 % per camins secundaris. 

55..33..44  RReessppoossttaa  aa  ccaaddaa  aaiigguuaammoollll  
El temps de mostreig va ser de prop de 220 hores, aproximadament uns 10 dies, temps menor 
que tres vegades el temps de permanència esperat (5 dies), tal com s’havia comentat al capítol 
de Material i Mètodes, però suficient, com ja es veurà en els resultats. Del 5 al 14 d'agost de 
2002 es van prendre un total de 107 mostres a cadascun dels dos aiguamolls, en els tres 
piezòmetres i a la sortida. Però no es van analitzar totes les mostres preses degut a què 
l’objectiu de la campanya és observar el desplaçament del traçador a diferents profunditats de 
l’aiguamoll. A l'hora de decidir quines mostres s’analitzarien, es va tenir en compte els temps 
de residència obtinguts per Chiva (2002) en els aiguamolls C1 i C2 ja que les condicions de 
treball (cabal i nivell d'aigua a cada aiguamoll) del seu experiment i d’aquesta campanya són 
similars. Finalment, van ser analitzades 124 mostres del total de 214 mostres preses.  
 
A la Figura 5.10 es presenten les respostes a cadascun dels piezòmetres i a l’efluent dels 
aiguamolls C1 i C2 davant la injecció puntual del traçador ió bromur. 
 
La concentració de ió bromur per a cada una de les mostres analitzades està representada per 
un símbol en el gràfic. Degut al reduït nombre de valors per fer cada gràfic, no s’ha cregut 
convenient fer una estimació de la tendència general de les concentracions; s’ha optat per 
traçar una línia continua que unís els punts a l'hora d’exposar els resultats. 
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55..33..55  BBrroommuurr  rreeccuuppeerraatt..  RReessppoossttaa  aa  ll’’eefflluueenntt  ddeellss  aaiigguuaammoollllss  CC11  ii  CC22..  DDiissccuussssiióó  ddee  
RReessuullttaattss  

Una de les comprovacions a realitzar per saber si l’estudi de traçador a cada aiguamoll és o no 
vàlid, consisteix en calcular el percentatge de recuperació de bromur a la sortida de 
l’aiguamoll. Idealment s’hauria de recuperar el 100 % del bromur injectat, ara bé, una 
desviació d’un 15 % és acceptable. 
 
La massa de bromur recuperada a la sortida de l’aiguamoll s’obté integrant en el temps el 
producte de l’evolució temporal del cabal, Q(t), i de la concentració de ió bromur de l’efluent 
de l’aiguamoll, C(t). El càlcul és el següent: 

 Massa de ió bromur recuperada = ∫ ⋅
h

dttCtQ
200

0

)()(  (5.1) 

 
 
on, Q(t) són els valors de la Taula 5.4, i C(t) els punts representats a la Figura 5.7. 
Teòricament l’interval a integrar va de zero fins a infinit, però en el nostre cas és suficient 
integrar fins a 200 hores, perquè la concentració de ió bromur a partir d’aquest instant de 
temps és propera a zero. A la Taula 5.6 es presenten els resultats obtinguts al aplicar 
l’expressió anterior. 
 
 

Taula 5.6 Recuperació de ió bromur i error relatiu respecte el total injectat. 
Elaboració pròpia 

Recuperació Br − Error relatiu 
Aiguamoll 

[g] % % 

C1 190 95 5 

C2 235 118 -18 

 
 
La màxima diferència entre el percentatge de ió bromur recuperat i el 100 % de recuperació 
total ha estat del 18 %. Aquesta desviació es considera acceptable perquè hi ha vàries 
possibles fonts d’errors. Entre els errors a considerar destaquen: (1) els valors de cabal a 
l’aiguamoll, (2) el mètode d’anàlisi de la concentració de bromur i (3) la baixa freqüència de 
mostreig; sent aquest últim error probablement la raó principal de l'error relatiu de la 
recuperació de bromur a l’aiguamoll C2. Observant la resposta a l’efluent dels aiguamolls C1 
i C2 (Figura 5.10), s’aprecia un interval de temps entre 125 h i 200 h on sols s’ha analitzat 
una mostra; això és degut a un error en la conservació de les mostres que s’havien pres en 
aquest interval de temps, fent-les inservibles excepte una.  
 
 
A partir de les dades de la Figura 5.10, determinem el temps de permanència real de l’aigua 
als aiguamolls C1 i C2, o sigui, el calculat a través de la resposta de cada aiguamoll davant la 
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injecció de traçador. Seguidament, el compararem amb el temps teòric o temps de residència 
nominal τn. La fórmula usada pel càlcul del temps de residència real és:  

 ∫ ⋅=
h

dttft
200

0

)(τ  (5.2) 

 

on, 

∫ ⋅

⋅
=

h
dttCtQ

tCtQtf
200

0

)()(

)()()(  

 sent f(t) la funció de distribució dels temps de residència del traçador. 
 
 
A la Taula 5.7 es presenten els valors del temps de permanència real calculat mitjançant les 
expressions anteriors, i del temps de residència nominal, obtingut a partir de les dades de 
cabal Q(t) i de volum d’aigua estimat dins del llit. També, s’indica el temps de permanència 
determinat per Chiva (2002) en un estudi de traçadors en els mateixos aiguamolls i amb 
similars condicions hidràuliques el juny de 2001 (veure apartat 5.3.3). I finalment, també s’ha 
inclòs el temps d’inici de la resposta, és a dir, quan es detecta l’arribada del traçador a la 
sortida de l’aiguamoll.  
 
 

Taula 5.7 Temps de permanència real i nominal als aiguamolls C1 i C2. Temps 
de permanència real segons l'estudi de Chiva (2a campanya, 2002). 
Temps d’inici de cada corba C(t). Elaboració pròpia 

τ real τ nominal τ estudi de Chiva t inici corba Aiguamoll 
[hores] [hores] [hores] [hores] 

C1 117 132 125 50 

C2 130 139 157 75 

 
 
Observant les dades de la Taula 5.7, es pot veure que el temps de residència real de 
l'aiguamoll C1 (117 h) i del C2 (130 h) és similar al seu corresponent temps de permanència 
nominal (132 h al C1 i 139 h al C2). Tots dos llits presenten un avançament del temps de 
permanència real respecte el teòric, sent d’un 11 % a l'aiguamoll C1 i d'un 7 % al C2. Per 
tant, es dedueix d’aquestes reduïdes diferències que no hi ha globalment zones mortes ni 
circuits preferents del traçador i del flux d'aigua, ja que com es veurà al final d'aquest apartat, 
el moviment del traçador als aiguamolls ve donat majoritàriament pel fenomen d'advecció.    
 
Per altra banda, l’instant d’inici de la corba, que representa l’arribada del traçador a la sortida 
de l’aiguamoll, és un paràmetre que serveix per comprovar si hi ha algun aiguamoll on la 
resposta es produeix molt més aviat, cosa que indicaria l’existència d’un camí preferencial. 
Segons la Figura 5.10, el temps d’inici de la corba de l’aiguamoll C1, 53 h, és menor que el 
del C2, 76 h, fet que pot estar relacionat amb què l’aiguamoll C1 presenta una dispersió 
molecular més gran que el C2, degut a la diferència de granulometria dels sòls o de volum 
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d'aigua dins dels llits. Aquest raonament coincideix amb la concentració de ió bromur 
detectada als piezòmetres, sent aquesta major a l'aiguamoll C2 que a l'aiguamoll C1 (Figura 
5.10). Ara bé, cal dir que la diferència entre l'instant d'inici de la corba del C1 i el del C2 no 
indica un considerable avançament del C1 respecte del C2. Chiva (2002) amb corbes força 
més ben definides observà aquesta mateixa diferència.  
 
 
El paràmetre utilitzat per a la mesura de la dispersió hidrodinàmica que pateix el traçador al 
avançar a través de l'aiguamoll és la variança de la corba de l'estudi de traçadors, σ2. Per a 
calcular aquest paràmetre s'usa la següent expressió: 

 ∫ ⋅−=
h

real dttft
200

0

22 )()( τσ  (5.3) 

 
Una vegada obtinguda la variança cal adimensionalitzar-la ja que els temps de permanència 
dels dos aiguamolls són diferents; així doncs, es treballa amb la variança normalitzada, la 
qual permet comparar les dispersions dels aiguamolls. La variança normalitzada es determina 
amb l'expressió següent: 

 
2

2
2

real

σσ
τ

θ =  (5.4) 

 
Els valors de la variança i de la variança normalitzada per als aiguamolls C1 i C2 associats a 
la resposta del traçador representada a la Figura 5.10 es troben a la Taula 5.8. També s'ha 
inclòs la variança normalitzada dels aiguamolls C1 i C2 determinats per Chiva (2002). 
 
 

Taula 5.8 Variança i variança normalitzada als aiguamolls C1 i C2. Variança 
normalitzada segons l'estudi de Chiva (2a campanya, 2002). 
Elaboració pròpia 

Aiguamoll σ2 
[h2] 

σθ
2 

[–] 
σθ

2
estudi de Chiva 

[–] 
C1 526 0,13 0,16 

C2 541 0,08 0,09 

 
 
Els valors de la variança normalitzada dels aiguamolls C1 i C2 són petits i semblants als de 
Chiva (veure apartat 5.3.3); així doncs, podem afirmar que el transport de la massa de solut en 
aquests aiguamolls ve regulat principalment pel procés d'advecció, i en menor mesura per la 
difusió molecular. S'observa, també, que la variança normalitzada és lleugerament més gran 
en l'aiguamoll C1 que en el C2, mentre que el temps de permanència mig del C1 és menor 
que el del C2, coincidint amb el resultat de l'estudi de traçador de Chiva. 
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55..33..66  RReessppoossttaa  aallss  ppiieezzòòmmeettrreess..  DDiissccuussssiióó  ddeellss  RReessuullttaattss  
Al igual que en la caracterització de la resposta de l'aiguamoll a la sortida del mateix, es 
determina el temps de permanència hidràulica real a cadascun dels tres piezòmetres ubicats 
als aiguamolls C1 i C2, a partir de les dades de l'estudi de traçador representades en la Figura 
5.10. Els resultats obtinguts estan recollits a la Taula 5.9. 
 
 

Taula 5.9 Temps de permanència real i temps d’inici de cada corba C(t) de cada piezòmetre dels 
aiguamolls C1 i C2 a les tres profunditats. Temps de permanència hidràulica real 
d'ambdós aiguamolls. Entre parèntesi s'ha indicat la distància aproximada de la presa de 
la mostra des de l'extrem inicial de l'aiguamoll. Elaboració pròpia 

Aiguamoll C1 Aiguamoll C2 
Localització de la presa de mostra τ real 

[h] 
τ inici corba 

[h] 
τ real 
[h] 

τ inici corba 
[h] 

Superfície 36 2 32 2 
Profunditat mitja 33 2 32 2 Piezòmetre 1 

(3,4 m) Fons 36 2 30 2 
Superfície −

a –
a 67 30 

Profunditat mitja 78 30 58 30 
Piezòmetre 2 
(5,2 m) 

Fons 67 30 62 30 
–

a 48 –
a 48 

118 53 108 76 
Piezòmetre 3 
(7 m) 

Superfície 
Profunditat mitja 
Fons 89 53 88 48 

Efluent 
(10,3 m) Sortida 117 50 124 75 

a
 Resultats no exposats perquè en aquests casos la concentració de traçador és molt baixa, 

obtenint-se valors de τ  imprecisos. 
 
 
 
A continuació s'interpreten aquests valors. 
 
 
Piezòmetre 1 
 
- Concentració relativa de ió bromur en el piezòmetre 1 a diferents profunditats 

En el piezòmetre 1 de l’aiguamoll C1 s’observa que la concentració de ió bromur és semblant 
en les tres profunditats on s’han pres les mostres, observant-se una lleugera menor 
concentració en l’aigua més propera a la superfície. Això ens permet interpretar que el 
traçador s’ha repartit homogènia i uniformement en tota la profunditat de l'aiguamoll en els 
seus primers 3,4 metres i per tant, la distribució d’aigua que realitza la canonada d’entrada és 
correcta. En conseqüència, les interpretacions que es fan en aquest aiguamoll al llarg de la 
seva longitud parteixen d’unes adequades condicions inicials. 
 
Les concentracions de bromur presents en el piezòmetre 1 de l’aiguamoll C2 (Figura 5.10) a 
profunditat mitja i superficial són molt similars. En canvi, les concentracions de bromur en el 
fons són marcadament majors que en la resta de la columna d'aigua del piezòmetre. La 
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proporció relativa de bromur present a la part del fons respecte la profunditat mitja n’és de 
4:1 a les 25 hores i de 5:1 a les 29 hores. La justificació d'aquests resultats no és clara. En el 
raonament exposat tot seguit partim de la hipòtesi que el traçador s'introdueix a l'inici de 
l'aiguamoll de manera uniforme en la seva amplada i profunditat, ja que la ubicació de la 
canonada que distribueix l'afluent a l'aiguamoll C2 és similar a la del C1. Llavors el fet que 
les concentracions de ió bromur són més elevades al fons indica que, hi ha un menor volum 
d'aigua en aquesta zona en comparació amb l'aiguamoll C1. Suposant que la difusió 
molecular no és predominant (els valors de la relació difusió molecular:advecció (D/vx·L) són 
baixos), aquestes diferències de concentració de traçador en profunditat a l'aiguamoll C2 
probablement són degudes a un volum de porus més petit en el fons (possible compactació de 
les graves), reduint així la dilució del traçador associada a la dispersió mecànica.  
 
Per altra banda, a part de la difusió molecular i la dispersió hi és present el fenomen 
d'advecció. Ara bé, una velocitat del flux de l'aigua major a certa profunditat està associada a 
una menor dilució del traçador però també amb un temps de permanència hidràulica menor 
(camí preferencial), fet que no es dóna en el nostre cas perquè tal com es veurà a continuació, 
els temps de permanència hidràulica a les tres profunditats en el piezòmetre 1 de l'aiguamoll 
C2 són similars. Altra raó que es descarta és el mètode de presa de les mostres; s'ha de tenir 
en compte que s'han agafat tres mostres d'aigua puntuals d'un mateix piezòmetre, o sigui que 
cada mostra no resulta de la barreja d'un terç de la columna d'aigua. Tanmateix, aquesta 
elevada concentració de ió bromur al fons en comparació amb la resta s'ha detectat també en 
els piezòmetres 2 i 3. Aquest fet fa pensar en què es tracta d'una tendència generalitzada en 
l'aiguamoll C2 deguda a les seves característiques físiques. En resum, les elevades 
concentracions de traçador al fons del piezòmetre 1 de l'aiguamoll C2 s'atribueixen a una 
menor porositat en el fons del llit en comparació amb la part superior del llit. 
 
 
- Temps d'arribada del traçador al piezòmetre 1. Temps de permanència del traçador a cada 
profunditat 

Malgrat que no en disposem de mostres preses en intervals inferiors a 24 hores, sembla que 
en tots dos aiguamolls la presència inicial de ió bromur al piezòmetre 1, o equivalentment, a 
3,4 metres de distància de la canonada de distribució de l’afluent, esdevé al mateix temps. 
 
Els temps de permanència hidràulica del traçador a les tres profunditats en el piezòmetre 1, 
tant a l'aiguamoll C1 com al C2, són pràcticament idèntics. Això significa que en el primer 
terç de tots dos aiguamolls no s'aprecia la presència d'algun circuit preferencial. 
 
 
 
Piezòmetre 2 
 
- Concentració relativa de ió bromur en el piezòmetre 2 a diferents profunditats 

En el piezòmetre 2 de l’aiguamoll C1 s’observa que inicialment, transcurrides 52 hores des de 
la injecció, la concentració del traçador és superior en el fons de la columna d'aigua amb 33,5 
mg Br −/l, en comparació amb la resta, 3,2 mg Br −/l a profunditat mitja i 0,4 mg Br −/l en 
superfície. Posteriorment, a les 76 hores, la concentració de ió bromur present en el fons del 
piezòmetre (42,5 mg Br −/l) continua sent superior al contingut en la profunditat mitja (27,9 
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mg Br −/l), però a diferència d'abans, ara la variació no és significativa. En canvi, el ió bromur 
a la superfície continua sent molt inferior, amb 5,7 mg Br −/l. En l'últim instant de temps de 
que es disposen resultats en aquest piezòmetre 2, a les 124 hores, la concentració de traçador 
a tota la columna d'aigua és similar, amb 2,7 ppm a l'aigua més superficial, 2,2 ppm al mig i 
al fons. 
 
Les concentracions de bromur presents en el piezòmetre 2 de l’aiguamoll C2 continuen 
mostrant, com passa al piezòmetre 1, una clara presència del traçador al fons. La proporció 
relativa de bromur present en el piezòmetre 2 a la part del fons respecte la profunditat mitja és 
de 2,5:1 a les 47 hores i de 4:1 a les 52 hores. La concentració del ió bromur a l'aigua a 
profunditat mitja i superficial en aquesta longitud es diferencien considerablement, mentre 
que en el piezòmetre 1 són semblants. S’ha de tenir en compte que la massa de traçador 
detectat en un piezòmetre a una profunditat no és necessàriament la mateixa massa 
enregistrada en l’anterior i/o posterior piezòmetre a la mateixa profunditat. 
 
 
- Temps d'arribada del traçador al piezòmetre 2. Temps de permanència del traçador a cada 
profunditat 

Tal com s'ha esmentat anteriorment, transcorregudes 52 hores des de la injecció, en el 
piezòmetre 2 de l’aiguamoll C1 la concentració del traçador és superior en el fons de la 
columna d'aigua en comparació amb la resta. Per tant, partint de que en el piezòmetre 1 la 
concentració de bromur en tot instant de temps era bastant semblant, els resultats observats en 
el piezòmetre 2 en aquest primer instant de temps fan pensar en què, la velocitat de circulació 
del traçador en el fons de l'aiguamoll C1 en el tram comprés entre el piezòmetre 1 i el 2 és 
superior en el fons que en la resta de columna d'aigua. 
 
Al contrari del que succeeix a l'aiguamoll C1, sembla que en l'aiguamoll C2 el traçador arriba 
al piezòmetre 2 aproximadament al mateix temps en tota la columna d'aigua.  
 
En quant als temps de residència de l’aigua a profunditat mitja i al fons, s’observa que en el 
piezòmetre 2 aquests són força semblants a cada aiguamoll. Per tant, en el tram dels llits 
comprès entre el piezòmetre 1 i 2 no hi ha evidències de l’existència de camins preferencials. 
Ara bé, s’aprecia un menor temps de permanència a profunditat mitja en l’aiguamoll C1 en 
comparació amb el C2, sent aproximadament el retard de 20 hores.  
 
No s’ha determinat el temps de residència a la superfície de la columna d’aigua en aquest 
piezòmetre perquè la concentració de traçador de les mostres preses és massa baixa, aportant 
bastant imprecisió a l'hora de caracteritzar la corba amb el temps de residència. 
 
 
 
Piezòmetre 3 
 
- Concentració relativa de ió bromur en el piezòmetre 3 a diferents profunditat 

La Figura 5.10 mostra una major concentració de traçador en el fons del piezòmetre 3 de 
l'aiguamoll C1 comparada amb la resta de la columna d'aigua, al igual que succeïa al 
piezòmetre 2, però d'una forma molt més marcada. La proporció relativa de bromur present 
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en el piezòmetre 3 a la part del fons respecte la profunditat intermitja és de 54:1 a les 77 hores 
i de 9:1 a les 102 hores. A l'hora de calcular aquestes proporcions, hem considerat amb un 
valor de 1 ppm totes les concentracions inferiors a 1 ppm, per a evitar raons exageradament 
elevades. 
 
Les concentracions de bromur presents en el piezòmetre 3 de l’aiguamoll C2 continuen 
mostrant, com passa als altres dos piezòmetres, una major presència del traçador al fons. La 
proporció relativa de bromur present en el piezòmetre 3 a la part del fons respecte la 
profunditat intermitja n’és de 75:1 a les 77 hores i de 4:1 a les 102 hores. En aquest tram de 
l'aiguamoll no és apreciable la presència de ió bromur a l'aigua més propera a la superfície. 
 
 
- Temps d'arribada del traçador al piezòmetre 2. Temps de permanència del traçador a cada 
profunditat 

En el piezòmetre 3 de l’aiguamoll C1 s’observa que inicialment, transcurrides 77 hores des de 
la injecció, la concentració del traçador és superior en el fons de la columna d'aigua, amb 53,9 
mg Br −/l, en comparació amb la resta, 0,8 mg Br −/l a profunditat mitja i 0,3 mg Br −/l en 
superfície. És a dir, el ió bromur està més avançat en el temps al fons que a la resta del 
piezòmetre.  
 
La Figura 5.10 mostra un retard en l'arribada del traçador a la profunditat mitja amb respecte 
el fons del piezòmetre 3 de l'aiguamoll C2, al igual que s'ha observat en l'altre aiguamoll 
d'estudi. 
 
Al igual que en el piezòmetre 2, no s’ha calculat el temps de residència a la superfície de la 
columna d’aigua en aquest piezòmetre ja que no s’ha detectat traçador en la superfície de 
l’aigua del piezòmetre 3 en ambdós aiguamolls. 
 
En referència als temps de permanència de l’aigua a profunditat mitja i al fons a cadascun 
dels dos aiguamolls, hi ha un retard del traçador a profunditat mitja respecte el fons de 29 
hores a l’aiguamoll C1 i de 20 hores al C2. Això ens indica l’existència d’un circuit preferent 
en el fons del llit entre els piezòmetres 2 i 3. Tots dos aiguamolls presenten similars temps de 
residència a cada profunditat de la columna d’aigua, o sigui que els dos aiguamolls tot i tenir 
sòls de diferent granulometria tenen comportaments hidràulics semblants. Aquestes 
observacions fan pensar que la posició (al fons) de la canonada que recull l'efluent de 
l'aiguamoll provoca possiblement que preferentment l'aigua circuli pel fons. 
 
 
 
 
En resum: 
 
 El cabal tractat a cadascun dels aiguamolls ha estat de 77 l/h i la càrrega hidràulica de 35 

mm/d. 
 
 La recuperació del bromur injectat ha estat gairebé total, sent la màxima desviació entre el 

percentatge del bromur recuperat i el 100 % de recuperació total del 18 % a l'aiguamoll 
C2. 
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 No s'observen camins preferents. Els dos aiguamolls estudiats tenen un temps de 
residència mig similar al teòric, presentant un avançament màxim del temps de 
permanència mig respecte el teòric d'un 11 %. A més, els temps d'inici de la corba C(t) de 
tots dos aiguamolls són similars. 

 
 En la primera meitat dels aiguamolls C1 i C2 no es detecten circuits preferencials, doncs 

els temps de permanència hidràulica a les tres profunditats de la columna d'aigua present 
en el piezòmetre 1 i a la profunditat mitja i al fons del piezòmetre 2 són pràcticament 
iguals. Les baixes concentracions de traçador detectades a la superfície de la columna 
d'aigua del piezòmetre 2 a l'aiguamoll C1 no han permès determinar el temps de 
residència mig. Tampoc s'ha detectat pràcticament traçador a la masa d'aigua més 
superficial en el piezòmetre 3 dels dos aiguamolls. 

 
 S'ha detectat l'existència d'un circuit preferent en el fons del llit entre els piezòmetres 2 i 

3. En el piezòmetre 3 d'ambdós aiguamolls s'ha registrat un retard de l'arribada del 
traçador a profunditat mitja respecte el fons, valorat en 29 hores a l'aiguamoll C1 i 20 
hores al C2. Això indica que l'aigua es mou més ràpidament pel fons que a les zones 
superiors a partir d'un punt localitzat entre el segon i el tercer piezòmetre. Aquesta 
afirmació coincideix amb el fet que el temps de permanència mig a l'efluent és 
lleugerament inferior al temps de residència nominal. La tendència de l'aigua de circular 
pel fons del llit detectada al piezòmetre 3, situat aquest a prop de l'extrem final de 
l'aiguamoll, s'atribueix a la posició al fons del llit de la canonada de recollida de l'efluent 
de l'aiguamoll. 

 
 Resulta curiós que els temps de permanència a les diferents profunditats en tots tres 

piezòmetres de l'aiguamoll C1 són majors que en el C2 i en canvi, a l'efluent és menor en 
el C1 que en el C2. Aquest fet possiblement és degut a què el sistema de drenatge de 
l'aiguamoll C1 funciona de manera més eficient que el del C2, ja sigui per una major 
porositat del llit granular C1 en aquesta zona o per una menor obturació dels forats de la 
canonada de recollida de l'efluent. 
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55..44  VVAARRIIAACCIIOONNSS  DDEE  LLAA  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓ  DD''AAMMOONNII  EENN  PPRROOFFUUNNDDIITTAATT  

En aquest apartat s'estudia la variació de la concentració de ió amoni en la dimensió vertical 
dels aiguamolls C1 i C2. En primer lloc, es presenten les conclusions de dos estudis (Chico, 
2002; Sales, 2002), fets amb anterioritat a la mateixa planta pilot on s'ha experimentat per 
portar a terme aquesta tesina. Posteriorment, s'exposen els resultats obtinguts a la campanya 
realitzada durant quatre dies l'agost de 2002. 

55..44..11  EEssttuuddii  ddeellss  ppeerrffiillss  dd''aammoonnii  aallss  mmaatteeiixxooss  aaiigguuaammoollllss  ll''eessttiiuu  ddee  22000011  rreeaalliittzzaatt  ppeerr  
CChhiiccoo  ((22000022))  ii  SSaalleess  ((22000022))  

En els vuit aiguamolls construïts de la planta pilot de Can Suquet, l'estiu de 2001 Chico 
(2002) va estudiar el contingut d'amoni a l'afluent, l'efluent i a l'aigua present en els 
piezòmetres. Chico va observar que la concentració d'amoni al llarg dels aiguamolls d'alt calat 
(tipus A, B i C, amb 0,50 m de profunditat de grava) es manté pràcticament constant o 
disminueix lleugerament. En canvi, en els llits amb baix calat (tipus D, amb 0,27 m de 
profunditat de grava) aprecia un descens d'amoni a mesura que l'aigua circula pels llits. 
Aquests fets els atribueix a què a major profunditat de grava, menor és la presència d'oxigen 
dissolt a l'aigua (Figura 5.11) i en conseqüència, es dóna en menor grau el procés de 
nitrificació, que és el mecanisme d'eliminació de ió amoni amb major rendiment. Per a 
l'anàlisi d'amoni a cadascun dels piezòmetres, Chico agafava una mostra representativa de 
tota la columna d'aigua. 
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Figura 5.11 Perfil d'oxigen dissolt de l'aiguamoll C1 (calat alt) i de l'aiguamoll D1 (calat baix) 
(adaptat de Chico, 2002) 
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A finals d'agost de 2001 a la mateixa planta pilot de Can Suquet, Sales (2002) va trobar que la 
concentració d'amoni en el fons del tercer piezòmetre de l'aiguamoll C1, en el moment de 
màxim gradient tèrmic (12h) i amb la vegetació plenament desenvolupada, era major que en 
la resta de la columna d'aigua; si comparem aquest perfil vertical amb el registrat al tercer 
piezòmetre de l'aiguamoll D1 les diferències de la concentració d'amoni en profunditat són 
majors en aquest últim (Figura 5.12; els valors 1, 2 i 3 de l'alçada indiquen la zona més 
superficial, la intermitja i la propera al fons, respectivament). 
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Figura 5.12 Distribució vertical de la concentració 

d'amoni en el tercer piezòmetre dels 
aiguamolls C1 i D1 (adaptat de Sales, 
2002)  

 
 

55..44..22  VVaarriiaacciioonnss  ddee  llaa  ccoonncceennttrraacciióó  dd''aammoonnii  eenn  pprrooffuunnddiittaatt  rreeggiissttrraaddeess  ll''aaggoosstt  ddee  22000022  
Mitjançant tres tubs col.locats a diferents profunditats (5, 18 i 40 cm de profunditat d'aigua) 
es van extreure mostres d'aigua residual dels tres piezòmetres dels aiguamolls C1 i C2. En la 
Figura 5.13 es mostren els resultats obtinguts d'analitzar la concentració de ió amoni 
d'aquestes mostres. La presa de mostres es va realitzar durant quatre dies a principis d'agost 
de 2002.  
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Figura 5.13 Distribució vertical de la concentració de ió amoni als piezòmetres i a l'efluent dels 
aiguamolls C1 i C2. Elaboració pròpia 
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Com es pot observar a la Figura 5.13 les concentracions de ió amoni, expressat en nitrogen, 
tenen sistemàticament un lleuger increment a mesura que augmenta la profunditat d'aigua. 
Aquesta tendència es dóna en tots tres piezòmetres de l'aiguamoll C1 i en el segon i tercer 
piezòmetre del C2 en diferents dies de campanya, és a dir, que excepte en el primer 
piezòmetre de l'aiguamoll C2, aquest comportament és independent de la distància de la 
columna d'aigua a l'extrem inicial de l'aiguamoll. Tots aquests resultats estan en concordança 
amb els perfils d'oxigen registrats per Chico (2002), on la concentració d'oxigen és major en 
els primers 5 cm i disminueix fins a una absència total d'oxigen des dels 20 cm de profunditat 
d'aigua fins al fons del llit, doncs una menor presència d'oxigen indica un menor 
desenvolupament del procés de nitrificació i per tant, una major concentració de ió amoni en 
els punts de mostreig més propers al fons. 
 
La màxima variació instantània de ió amoni en profunditat, entre l'aigua més superficial i el 
fons, s'ha registrat en tots dos aiguamolls en el piezòmetre 3, amb un valor aproximat de 21,5 
mg N-NH4

+/l a l'aiguamoll C1 i de 20,5 mg N-NH4
+/l al C2. La mínima variació de ió amoni 

entre els 5 cm i els 40 cm de profunditat de l'aigua s'ha observat en el piezòmetre 1 dels dos 
llits, sent de 10 mg N-NH4

+/l al C1 i de 1 mg N-NH4
+/l al C2. 

 
Els canvis de compostos químics en perfils verticals d'aiguamolls s'han relacionat amb 
l'activitat de les plantes i la interacció de les mateixes en la hidràulica del sistema (Breen i 
Chick, 1995). No obstant, els estudis de Chico (2002) i Sales (2002) van ser realitzats quan la 
vegetació no estava encara desenvolupada, i també van ser observades de forma sistemàtica la 
disminució d'oxigen dissolt i l'augment de contaminants amb la profunditat de l'aigua. Per 
tant, la densitat de plantes podria contribuir a la distribució vertical de contaminants però no 
sembla ser una condició necessària. 
 
En el primer piezòmetre de l'aiguamoll C2, la menor concentració d'amoni es registra a la part 
més superficial en la primera campanya (dia 5 d'agost), i a la meitat de la columna d'aigua en 
la campanya realitzada el dia següent. Tot i no seguir la tendència general, les variacions de 
concentració de ió amoni en el primer piezòmetre del llit C2 no són excessives, uns 13 mg N-
NH4

+/l. 
 
Si comparem els perfils verticals d'amoni registrats en els piezòmetres d'un mateix aiguamoll, 
no s'observa una disminució de ió amoni al llarg de l'aiguamoll. Les concentracions d'amoni 
en tots tres piezòmetres tenen valors compresos aproximadament entre 30 i 50 mg N-NH4

+/l. 
 
En quant a l'efluent, sembla ser que la concentració de ió amoni a l'efluent de l'aiguamoll C1 
és superior al del C2, encara que no s'observa aquesta tendència en els piezòmetres si 
comparem els dos aiguamolls entre sí. En resum, no s'han observat diferències de 
comportament significatives entre els llits respecte el tamany de grava, perquè al haver 
treballat amb mostres filtrades, la observació del possible efecte de criba s'elimina. 
 
 
 
En resum:  
 
 En tots tres piezòmetres de l'aiguamoll C1 i en els dos últims del C2, la concentració 

d'amoni dissolt augmenta lleugerament amb la profunditat de l'aigua. Aquest 



CAPÍTOL 5 RESULTATS  I  DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 103
 

comportament coincideix amb la disminució d'oxigen dissolt a l'aigua a mesura que ens 
allunyem de la superfície del llit, no afavorint el procés de nitrificació que redueix la 
concentració de nitrogen. Altre factor que pot col.laborar en aquesta tendència, sense ser 
una condició necessària, és l'activitat de les plantes i la influència de les arrels en la 
hidràulica del sistema. 

 
 En el primer piezòmetre de l'aiguamoll C2 no s'ha registrat un augment de nitrogen amb 

la profunditat. Ara bé, les variacions de nitrogen observades no són excessives. 
 La concentració de ió amoni observada en aquesta campanya es manté pràcticament 

constant al llarg dels dos aiguamolls estudiats. 
 
 Tot i no apreciar-se diferències importants si comparem entre sí els perfils verticals de 

nitrogen als piezòmetres dels aiguamolls C1 i C2, sembla ser que l'efluent de l'aiguamoll 
C2 té menor concentració de ió amoni, expressat en nitrogen, que l'efluent del llit C1.  
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55..55  VVEEGGEETTAACCIIÓÓ  

Amb la segona campanya realitzada a mitjans de setembre de 2002, es pretén estudiar de 
forma experimental quines són les diferències de densitat i distribució dels canyissos en la 
superfície dels llits dels aiguamolls C1 (grava gruixuda) i C2 (grava fina). Tot seguit es fa una 
descripció de la percepció visual de les diferències de vegetació entre aquests dos llits. 
Seguidament, es descriuen les característiques dels macròfits presents en quatre quadrats 
mostrejats. 

55..55..11  DDeessccrriippcciióó  vviissuuaall  iinn  ssiittuu  ddee  llaa  vveeggeettaacciióó  pprreesseenntt  aallss  aaiigguuaammoollllss  CC11  ii  CC22  
Una simple observació visual dels dos aiguamolls in situ permet veure una clara diferència de 
densitat de vegetació en ells. A la Figura 4.12 s’aprecia com a l’aiguamoll C1, hi destaca una 
zona sense vegetació al mig i a prop de l'extrem final del llit i on és visible el medi granular, 
la qual ocupa pràcticament una sisena part de la superfície de l’aiguamoll, uns 8 m2 
aproximadament. En canvi, l’aiguamoll C2, amb grava de menor diàmetre que el C1, presenta 
una atapeïda vegetació uniformement repartida en tota la seva àrea.  

55..55..22  DDeessccrriippcciióó  vviissuuaall  iinn  ssiittuu  ddeellss  qquuaaddrraattss  mmoossttrreejjaattss  

A cadascun dels aiguamolls C1 i C2 s'han analitzat dos quadrats de 50 × 50 cm, situats dos a 
dos aproximadament a la mateixa posició dins del respectiu llit. La Figura 4.13 mostra la 
localització dels quadrats i la notació utilitzada en la seva identificació. 
 
C1 Quadrat nº 1 
El quadrat nº 1 està situat a 1,5 m de l'estructura de distribució de l'afluent. S'han comptat 
entre 10 i 15 canyissos drets amb una alçada d'entre 1,85 m a 2 m i no hi ha quasi presència 
d'altres espècies. Cal ressaltar que domina la capa de matèria orgànica morta i un elevat 
nombre de canyissos madurs tombats. Un cop recollida la matèria acumulada sobre el medi 
granular, s'han identificat un total de 60 tiges unides a les arrels presents en el quadrat, 
indicant l'existència anterior de canyissos drets. El gruix de la capa de matèria orgànica morta 
és de 10 a 15 cm aproximadament. Les arrels estan separades, és a dir, no s'entrellacen entre 
si, i arriben a una profunditat màxima de 8 a 10 cm. S'observa aigua residual circulant molt a 
prop de la superfície del llit granular. 
 
C1 Quadrat nº 2 
El quadrat nº 2 està situat a 3 m de l'estructura de recollida de l'efluent. S'han comptat uns 60 
canyissos drets joves d'uns 1,6 m d'altura, de menor diàmetre que els existents al quadrat nº 1, 
i també hi ha presents males herbes. El medi granular no està cobert per una densa capa de 
matèria orgànica morta, sent fàcilment visible la grava. L'aigua hi circula a una profunditat 
d'uns 6 cm i les arrels estan presents en els primers 10 cm del medi granular. A diferència de 
les arrels del quadrat nº 1, on cada canyís tenia la seva arrel, els canyissos del quadrat nº 2 
comparteixen una arrel principal entre varis. 
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C2 Quadrat nº 3 
El quadrat nº 3 està situat a 1,8 m de la canonada de distribució de l'afluent, tal com s'indica a 
la Figura 4.13. Dins del quadrat hi han uns 100 canyissos d'uns 2 m d'alçada i no hi ha 
presència d'altres espècies vegetals. El gruix de matèria acumulada és petit, d'uns 2 cm. Les 
arrels es troben fins a una profunditat d'uns 10 a 12 cm respecte la superfície del medi 
granular. Destaca l'estructura entrellaçada de les arrels i el seu elevat nombre en comparació 
amb els altres quadrats. L'aigua residual hi circula prop de la superfície. 
 
C2 Quadrat nº 4 
Aquesta àrea de mostra està ubicada a uns 2,5 m de l'extrem de l'aiguamoll C2 proper a la 
sortida de l'efluent. S'han comptabilitzat uns 45 canyissos amb una altura de 1,8 m. La capa 
de matèria orgànica morta és a simple vista una mica menys densa que la continguda en el 
quadrat nº 3. S'aprecia un menor número d'arrels i aquestes són menys profundes i de menor 
diàmetre comparant amb la parcel.la anterior.  

55..55..33  RReessuullttaattss  

La Taula 5.10 recull el pes sec dels diferents elements (part aèria, capa de matèria orgànica 
morta i arrels) que componen cadascuna de les quatre àrees de mostra estudiades.  
 
 

Taula 5.10 Pes sec dels elements de què consta cadascun dels quadrats analitzats i la seva 
mitja, expressat en grams. Entre parèntesi s'ha indicat la densitat dels esmentats 
elements. Elaboració pròpia 

Aiguamoll C1 Aiguamoll C2 Elements dins del quadrat Quadrat nº 1 Quadrat nº 2 Quadrat nº 3 Quadrat nº 4 
Part aèria 102,5 g 165,8 g 680,2 g 207,5 g 
Mitja de la part aèria 134 g  (540 g/m2) 444 g  (1800 g/m2) 
Capa de matèria 
orgànica morta 260,3 g 66,7 g 101,4 g 52,7 g 

Mitja de la matèria 
orgànica morta 164 g  (660 g/m2) 77 g  (310 g/m2) 

Arrels 62,9 g 73,5 g 225,8 g 76,6 g 
Mitja de les arrels 68 g  (270 g/m2) 151 g  (600 g/m2) 

 
 
A partir dels resultats de la Taula 5.10, s’observa que la quantitat de biomassa, expressada en 
pes sec, de la part aèria dels canyissos dels dos quadrats de l’aiguamoll C2 és superior a la 
comptabilitzada en l’aiguamoll C1; aquesta diferència és molt més marcada en les parcel.les 
nº 1 i 3, més properes a la canonada de distribució de l’afluent. El pes sec mitjà de la part 
aèria recollida en l’aiguamoll C2, quadrat nº 3 i 4, és 444 g, sent tres vegades superior a 
l’estimat a l’aiguamoll C1, 134 g. Per altra banda, el número total de canyissos drets 
comptabilitzats en els quadrats de l’aiguamoll C2, 145 individus aproximadament, és  
superior als 75 canyissos presents en les àrees de mostra preses en l’aiguamoll C1. 
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En quant a la capa de matèria orgànica morta, l’aiguamoll C1 presenta en tots dos quadrats 
una major quantitat, en pes sec, en comparació amb les mostres de l’aiguamoll C2. La 
diferència registrada és deguda als 260,3 g de matèria orgànica morta en el quadrat nº 1 en 
front els 101,4 g en el quadrat nº 3; la capa de matèria orgànica morta existent en el quadrat 
nº1 està composta bàsicament per les tiges i fulles de canyissos tombats des de fa cert temps 
enrera. 
 
Per últim, el quadrat nº 3 de l’aiguamoll C2 té més del triple de pes sec d’arrels que el quadrat 
nº 1 de l’aiguamoll C1, ubicats tots dos aproximadament a la mateixa posició en el seu 
respectiu llit. En canvi, els quadrats nº 2 i 4 coincideixen amb el pes sec d’arrels. 
 
Aquesta diferent densitat de vegetació entre l'aiguamoll C1 i el C2 és deguda possiblement a 
la diferència en el tamany de les partícules granulars dels dos llits, ja que per la seva 
proximitat les condicions ambientals i de contorn són similars. 
 
En resum:  
 
 A partir de dos quadrats de 0,25 m2 mostrejats a cadascun dels aiguamolls d'estudi, 

s'aprecia una major quantitat de part aèria i d'arrels de canyissos a l'aiguamoll C2 en front 
del C1, en una proporció aproximada de 3:1. Pel contrari, el pes sec de matèria orgànica 
morta continguda als dos quadrats extrets de l'aiguamoll C1 és major que el doble del 
registrat a les mostres de l'aiguamoll C2, degut a què la capa de matèria orgànica morta 
present en un dels quadrats del llit C1 conté tiges i fulles de canyissos tombats bastant 
temps enrera, probablement pel vent. 

 
 Si es consideren les quatre mostres preses com a representatives de la població de 

canyissos establerta als aiguamolls estudiats i la percepció visual in situ dels dos 
aiguamolls de tipus C, sembla ser que la vegetació s'ha desenvolupat en major número i 
millor distribució a l'aiguamoll C2 que al C1, diferència atribuïda bàsicament a la distinta 
granulometria del llit. No obstant, cal esmentar que per fer l'anterior afirmació es parteix 
de la suposició que van plantar-se un semblant número d'individus i que van ser distribuïts 
de forma similar en tots dos aiguamolls. Aquestes hipòtesis són necessàries ja que no es 
disposa d'un registre de com va ser la plantació de les plàntules dels canyissos ni 
l'evolució de la vegetació en el temps. 
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CCaappííttooll  66  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  II  RREECCOOMMAANNAACCIIOONNSS  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
 
Els resultats obtinguts en aquest estudi permeten formular les següents conclusions: 
 

 En relació amb la temperatura de l'aigua a l'interior dels llits: 

1. La temperatura de la columna d'aigua continguda en els piezòmetres 1 i 2 dels 
aiguamolls C1 i C2 no presenta diferències significatives en profunditat durant les 
hores diürnes, sobretot en el piezòmetre 2. La variació tèrmica mitja observada durant 
la campanya és de 0,5 ºC al llarg d'una longitud igual a la meitat del piezòmetre, uns 
20 cm, que equival a un gradient de 2,5 ºC/m. A més, la temperatura de la columna 
d'aigua al llarg del dia és pràcticament similar. Aquesta uniformitat s'atribueix a què 
ambdós aiguamolls tenen una cobertura vegetal molt desenvolupada en la seva 
superfície. 

2. En el piezòmetre 3 de l'aiguamoll C1, la diferència tèrmica màxima és de 1,6 ºC entre 
l'aigua de la superfície i del fons (45 cm), equivalent a 3,6 ºC/m, i de 1 ºC, equivalent a 
3 ºC/m, a l'aiguamoll C2. A més, és en aquest piezòmetre on la temperatura de l'aigua 
m,és superficial és superior a la resta de la columna d'aigua. Aquests fets s'atribueixen 
a què probablement existeix una massa d'aigua a la part superior de l'últim terç de 
l'aiguamoll que roman quieta un cert temps, estant sotmesa als efectes de la radiació 
solar, deguda a la disposició de l'estructura de recollida de l'efluent. 

3. No s'ha observat la presència d'estratificació tèrmica de l'aigua circulant a través del 
medi granular en els aiguamolls C1 i C2, doncs els gradients tèrmics observats en els 
piezòmetres són poc significatius, no sobrepassant els 3,6 ºC/m. Per contra, a la 
campanya realitzada l'estiu del 2001 als mateixos aiguamolls es van registrar fins a 12 
ºC/m. Aquesta diferència es pot atribuir a la major densitat de vegetació existent al 
2002 i a la presència d'una capa de matèria orgànica morta que al 2001 era inexistent. 

 
 En relació amb la resposta del traçador (ió bromur) a l'efluent i en els piezòmetres: 

1. El percentatge de zones mortes i circuits preferents en els aiguamolls C1 i C2 és petit. 
Tots dos llits presenten un reduït avançament del temps de permanència real respecte 
el nominal, sent d'un 11 % al llit C1 i d'un 7 % al C2. 

2. El transport de la massa de traçador en els aiguamolls d'estudi ve determinat 
principalment pel procés d'advecció, i en menor mesura per la difusió molecular. Els 
valors de la variança normalitzada són petits, sent 0,13 al llit C1 i 0,08 al C2. 

3. No es detecten circuits preferencials en la primera meitat dels aiguamolls C1 i C2. Els 
temps de permanència hidràulica a les tres profunditats de la columna d'aigua present 
en el piezòmetre 1 i a la profunditat mitja i al fons del piezòmetre 2 són semblants. No 
s'ha pogut determinar el temps de residència mig del traçador a l'aigua més propera de 
la superfície al piezòmetre 2 de l'aiguamoll C1, degut a la baixa concentració de ió 
bromur continguda en les mostres preses. Tampoc s'ha detectat pràcticament traçador a 
la massa d'aigua més superficial del piezòmetre 3 de tots dos aiguamolls. 
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4. S'ha detectat l'existència d'un circuit preferent en el fons del llit dels aiguamolls entre 
els piezòmetres 2 i 3, ja que en el piezòmetre 3 s'ha registrat un avançament del ió 
bromur al fons respecte la profunditat mitja, de 29 hores a l'aiguamoll C1 i de 20 hores 
al C2. Aquest fet s'atribueix a la posició de la canonada de recollida de l'efluent de 
l'aiguamoll al fons del llit. 

 
 En relació amb la concentració de ió amoni en funció de la profunditat: 

1. La concentració d'amoni dissolt augmenta lleugerament amb la profunditat de l'aigua 
en tots tres piezòmetres de l'aiguamoll C1 i en els dos últims del C2. Aquesta 
tendència coincideix amb la disminució d'oxigen dissolt a l'aigua amb la profunditat, 
fet que explicaria el menor grau del procés de nitrificació, que és el mecanisme 
d'eliminació d'amoni amb major rendiment. Altre factor que pot col.laborar en aquest 
comportament, sense ser una condició necessària, és l'activitat de les plantes i la 
influència de les arrels en la hidràulica del sistema. 

2. La màxima variació instantània de ió amoni en profunditat, entre l'aigua més 
superficial i el fons, s'ha registrat en tots dos aiguamolls en el piezòmetre 3, amb un 
valor aproximat de 21,5 mg N-NH4

+/l a l'aiguamoll C1 i de 20,5 mg N-NH4
+/l al C2. 

Per contra, la concentració de ió amoni es manté pràcticament constant al llarg de la 
longitud dels aiguamolls C1 i C2. Les concentracions d'amoni en tots tres piezòmetres 
tenen valors compresos entre 30 i 50 mg N-NH4

+/l aproximadament. 
 

 En relació amb la vegetació: 

1. Els dos quadrats de 50 × 50 cm mostrejats a cadascun dels dos aiguamolls d'estudi 
mostren una major quantitat de part aèria i d'arrels de canyissos a l'aiguamoll C2 en 
comparació amb el C1, en una proporció aproximada de 3:1. Pel contrari, el pes sec de 
matèria orgànica morta situada sobre la superfície dels llits i continguda als quadrats 
mostrejats és major al llit C1 que al C2, degut a què en un dels quadrats del C1 hi han 
tiges i fulles de canyissos tombats temps enrera. 

2. La vegetació s'ha desenvolupat en major número i millor distribució a l'aiguamoll C2 
que al C1. Suposant que la densitat de canyissos plantats i els factors externs en els 
dos aiguamolls han estat similars, aquestes diferències de vegetació poden atribuir-se 
al menor diàmetre del medi granular de l'aiguamoll C2 en comparació amb el C1. 

 
En resum, no s'ha registrat una estratificació tèrmica de l'aigua a les campanyes de mostreig, 
fet que pot atribuir-se a la densitat de vegetació i a l'existència d'una capa de matèria orgànica 
morta sobre la superfície dels llits. La concentració de ió amoni augmenta amb la profunditat 
de l'aigua; aquest comportament és oposat al de la concentració d'oxigen dissolt, cosa que 
explicaria el menor grau del procés de nitrificació amb la profunditat. Els quadrats mostrejats 
als dos aiguamolls indiquen una major presència de canyissos a l'aiguamoll C2 que al C1, 
diferències degudes probablement a la distinta granulometria dels llits. Per altra banda, s'ha 
observat un circuit preferent del traçador pel fons dels llits a prop de l'extrem final d'aquests, 
fet que és degut probablement a la posició de la canonada de recollida de l'efluent en el fons. 
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RREECCOOMMAANNAACCIIOONNSS  
 
A partir dels resultats obtinguts en aquesta tesina es recomana: 
 

1. Estudiar l'evolució del perfil vertical de temperatura als piezòmetres i a l'efluent dels 
aiguamolls durant 24 hores, per a caracteritzar de forma correcta l'evolució diària dels 
perfils verticals de temperatura. Realitzar aquest estudi a l'estiu i a l'hivern. Instal.lar 
un total de cinc termòmetres a cadascun dels piezòmetres per a definir millor els 
perfils. 

2. Determinar els perfils verticals de velocitat dels aiguamolls per a verificar l'existència 
d'un flux preferencial d'aigua pel fons a partir del piezòmetre 3 i ampliar el seu estudi. 
Extendre la investigació als aiguamolls de tipus D, que es caracteritzen per una 
profunditat de grava menor que la resta, uns 0,27 m. 

3. Modelitzar el moviment i la velocitat del flux d'aigua a l'interior dels llits utilitzant 
programes informàtics com FLAC i MODFLOW, a partir de les característiques 
geomètriques i físiques del sistema. Un bon exercici per a validar les conclusions 
d'aquesta tesina seria variar la posició de la canonada de recollida de l'efluent i valorar 
la seva possible influència en el flux. 

4. Realitzar un balanç de les principals vies de degradació del nitrogen en funció de la 
profunditat del llit de l'aiguamoll. 

5. Observar l'evolució de la densitat i la distribució dels canyissos a l'època de major 
desenvolupament (l'estiu) al llarg de la vida útil dels aiguamolls, per a establir en cas 
de ser necessari noves mesures de manteniment. 

 




