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OBJECTIUS 

El tema principal del projecte és estudiar els processos que tenen lloc en la 

depuració de les aigües residuals. Per desenvolupar-lo s‟ha definit un objectiu 

principal, saber quina depuradora tracta les aigües residuals generades a Llinars 

del Vallès per a poder fer-ne un estudi tècnic del tractament que aquestes reben. 

 

A partir d‟aquest objectiu general, s‟han establert uns objectius més concrets 

basats en el tractament de les aigües residuals i en un pressupost. Aquests són: 

 

- Comparació dels processos possibles del tractament d‟aigües residuals 

amb els utilitzats a l‟EDAR estudiada, partint de les diferències en les fases 

de tractament. 

- S‟ha proposat un pressupost del que costaria construir l‟EDAR de nou i 

s‟ha proposat un pressupost per un any de funcionament. 
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RESUM 

En el present projecte es pretén donar una visió general del funcionament d‟una 

Estació Depuradora d‟Aigües Residuals (EDAR), amb els diferents tipus de 

processos i maquinària que es poden utilitzar en la línia d‟aigües i la de fangs, i 

un estudi tècnic de l‟EDAR de La Roca del Vallès, que avarca els municipis de 

Llinars del Vallès i Cardedeu, amb connexió amb els nuclis de St. Antoni de 

Vilamajor, Cànoves i Samalús, i La Roca del Vallès. 

 

L‟objectiu del projecte és, per tant, definir els processos que tenen lloc en la 

depuració de l‟aigua residual i un estudi tècnic de l‟EDAR de La Roca del Vallès. 

 

El projecte inclou una sèrie de càlculs amb els quals, coneixent les dimensions 

reals de les instal·lacions i els valors dels paràmetres a l‟entrada i a la sortida, es 

calcularan els balanços de massa pertinents. També inclou la legislació a tenir en 

compte, la maquinària utilitzada i els plànols de l‟Edifici de Bombament i del 

Digestor de fangs. 

 

 

RESUMEN 
En el presente proyecto se pretende dar una visión general del funcionamiento 

de una Estación Depuradora de Aguas Industriales (EDAR), con los diferentes 

tipos de procesos y maquinarias que se pueden utilizar en la línea de aguas i la 

de fangos, y un estudia técnico de la EDAR de La Roca del Vallès, que abarca los 

municipios de Llinars del Vallès y Cardedeu, con conexión con los nucleos de St. 

Antoni de Vilamajor, Cànoves y Samalús, y La Roca del Vallès. 

El objetivo del proyecto es, por lo tanto, definir los procesos que tienen lugar en 

la depuración del agua residual y un estudio técnico de la EDAR de La Roca del 

Vallès. 

El proyecto incluye una serie de cálculos con los cuales, conociendo las 

dimensiones reales de las instalaciones i los valores de los parámetros a la 

entrada i salida, se calcularan los balances de masa pertinentes. También incluye 

la legislación a tener en cuenta, la maquinaria utilizada y los planos del Edificio 

de Impulsión y del Digestor de fangos. 

 

 

ABSTRACT 
This project is focused on an overview of how a sewage farm works, taking into 

account the different processes and machinery it can be used in the water and 
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mud lines. Moreover, the project includes a technical study on La Roca del Vallés 

treatment plant, which covers Llinars del Vallés and Cardedeu, and connects 

them with St. Antoni de Vilamajor, Cànoves i Samalús and La Roca del Vallès. 

 

The aim of the project is to define and explain the different processes that take 

place within the treatment plant. A technical study on La Roca del Vallés 

treatment plant is also provided. 

 

Furthermore, the project contains some calculations, which along with the actual 

dimensions of the installations and the values at the entry and exit, will allow us 

to calculate the relevant mass balances. There are also included the legislation to 

take into account, an explanation of the machinery used and the Bombament 

Building and Digester Sludge plans. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Recursos i usos de l‟aigua a 

Catalunya 

La concentració humana en nuclis cada vegada més grans i el creixent 

desenvolupament tecnològic, està desencadenant la producció massiva de bens i 

el descobriment de nous productes utilitzats en totes les activitats. Aquests 

factors han tingut un gran impacte sobre les aigües naturals, sobre la vegetació, 

l‟atmosfera, etc.  

Les reserves d‟aigua dolça s‟exploten de manera intensiva per a diversos usos, 

com pot ser per a ús domèstic, per a ús en el sector terciari o per a ús industrial. 

Per citar un exemple d‟aquest últim hi ha grans indústries que no posseeixen 

pous d‟aigua dolça i l‟han d‟utilitzar per a un procés tan freqüent com la 

refrigeració. Aquest ús de l‟aigua fa que el règim dels rius disminueixi 

considerablement així com el volum dels aqüífers subterranis. 

Un dels problemes més importants és el mal ús que es fa de l‟aigua, els hàbits de 

consum i l‟augment de la demanda a les ciutats, on viu actualment el 48% de la 

població mundial. A mesura que aquesta població creix, augmenta la demanda 

d‟aigua potable i el volum d‟aigües residuals a tractar, la qual cosa provoca uns 

impactes ambientals importants en els ecosistemes hídrics. Això comporta 

conseqüències negatives sobre l‟entorn natural (pèrdua de biodiversitat) i sobre 

la vida quotidiana de la població (accés a l‟aigua potable i malalties derivades). 

Aquesta situació no és exclusiva d‟unes zones del planeta, sinó que cada vegada 

ocupa extensions més extenses de terreny, havent escassetat en molts llocs del 

planeta. Això ha provocat que l‟aigua hagi passat de ser recurs lliure a un recurs 

escàs i cada cop més car. Generant costos cada vegada superiors per al 

tractament de la qualitat i pel transport. 
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1.2. Balanç hidrològic a Catalunya 

A Catalunya, l‟aigua és un dels recursos naturals més apreciats i al mateix temps 

un dels que estan pitjor repartits. Les característiques orogràfiques són les que 

divideixen Catalunya en dos vessants. Una envia l‟aigua directament al 

Mediterrani, ocupant la meitat costera, i l‟altra és la de Ponent que desaigua a 

través de l‟Ebre. 

La vessant mediterrània, anomenada Conca del Pirineu Oriental, comprèn uns 

166.800 Km2 dels 31.900  Km2 que té Catalunya, dividint-se en tres subconques 

(nord, centre i sud) amb cabals que discorren íntegrament dins del territori 

català. La resta de conques, com la del Segre, la de l‟Ebre, la del Garona i la del 

Sénia són compartides amb altres Comunitats Autònomes. 

Les aigües de la vessant mediterrània són per general difícils de regular, 

torrencials i intermitents. A les conques més importants les aigües es controlen 

amb embassaments superficials (Boadella, Susqueda, Sau, la Baells, la Llosa del 

Cavall, Sant Ponç, Foix, Siurana, Riudecanyes) o amb la explotació 

d‟embassaments subterranis que formen els valls al·luvials dels rius i certes 

formacions permeables adequades per a la reserva d‟aigua. 

La societat actual és una gran consumidora d‟aigua. La despesa total es reparteix 

entre agricultura, població i indústria. A escala mundial l‟agricultura consumeix 

entre el 70 i el 75% del recursos hídrics, la indústria entre el 20 i el 25% i els 

usos domèstics només un 5%. Aquests percentatges, naturalment varien en 

funció de les realitats culturals, econòmiques i geogràfiques dels diferents països. 

A Catalunya els usos de l‟aigua tenen la següent distribució: 60% per a 

l‟agricultura, 26% per al consum de la població i 14% per a la indústria. 

 

1.3. Necessitat de Depurar 

La concentració d‟aigües negres és directament proporcional a la població, ja que 

augmenta com també ho fa la població. Això fa que els depuradors naturals com 

poden ser els rius i mars ja no tenen el suficient poder per fer front a tanta 

contaminació. 

Les aigües negres són aigües contaminades amb substàncies fecals, com per 

exemple orines, que provenen d‟abocaments orgànics humans o animals. Tenen 

una gran importància pel seu alt grau de contaminació i per la seva capacitat de 

transmetre paràsits, i per tant infeccions, per això caldran sistemes de 

canalització i tractament. 

A part de les aigües negres, tenim aquelles aigües residuals, que tot i que no són 

aigües brutes i per tant, tan contaminats com les aigües negres, també 

necessitaran tractament. Són les anomenades aigües grises. Aquestes aigües 

són, per exemple, les de les rentadores, de les piques o la que emprem per la 

higiene corporal o la de la casa nostra. Bàsicament contenen sabons, residus 

greixosos de la cuina i detergents biodegradables. És important dir que les 
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aigües grises poden transformar-se en aigües negres si no s‟oxigenen en un 

període de temps curt.  

Els tractaments d‟aigües residuals pretenen activar i afavorir els processos 

biològics espontanis que es realitzen a les aigües negres per a abocar-les en 

condicions adequades. 

Els objectius que s‟han de considerar en la depuració d‟aigües residuals són: 

 La conservació de les fonts d‟abastament d‟ús d‟aigua per a ús domèstic. 

 La prevenció de malalties. 

 La supervivència de la flora i la fauna dels llots. 

 La conservació de l‟aigua per a usos industrials i agrícoles. 



Adrià Pujol Abanades  

 - 10 - 

  

CAPÍTOL 2:COMPOSICI

Ó DE LES AIGÜES 

RESIDUALS 

 

Les aigües residuals contenen impureses que poden ser arrossegades per la 

corrent líquida en forma de matèria en suspensió o dissoltes en aigua. Aquestes 

impureses es poden classificar en funció:  

 

 Del seu origen o ús prioritari. 

 Del seu contingut en determinats contaminants. 

 

A continuació s‟exposen les característiques de les aigües residuals en funció del 

seu origen o ús prioritari. 

Les aigües urbanes són aquelles generades per diferents activitats humanes es 

poden classificar pel seu origen en: aigües negres, aigües grises (procedeixen 

d‟aigua de la banyera, lavabo...) i aigües blanques o pluvials. 

 

2.1. Aigües blanques 

Les aigües blanques estan constituïdes principalment per les aigües de pluja. 

Aquestes al drenar han anat tenint una major importància, especialment per 

estar sovint contaminades per fugues en les xarxes de clavegueram, a 

conseqüència del progressiu avanç i desenvolupament urbanístic subterrani. 

Els elements de contaminació de les aigües blanques són: 
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 Elements generats per l‟activitat humana i associada: papers, excrements 

d‟animals, restes de recollida i evacuació de les escombraries. 

 Elements procedents de la contaminació atmosfèrica: deposició humida de 

les vies àcides. 

 Elements residuals del tràfic: olis, greixos, hidrocarburs, compostos 

fenòlics i de plom, etc.  

 Sorres, residus vegetals i biocides (com insecticides, herbicides, adobs, ...) 

de zones agrícoles o de jardins. 

 Contaminació aportada per les aigües de drenatge: aigües salobres, 

fugues del clavegueram, etc.  

  

A part d‟aquests elements, la primera aigua de pluja arrossega els dipòsits 

acumulats en les conduccions d‟aigua, portant-los fins a l‟abocament o a la 

depuradora. Freqüentment, aquestes aigües estan tant o més contaminades que 

les aigües negres. 

Les característiques mitges d‟aquestes aigües són les següents: 

 

Característiques 
Contaminació 

(mg/l) 

DBO5 

DQO 

SS 

SSV 

N en (NH3) 

N en (NO2) 

N en (NO3) 

N (orgànic) 

PO4 (total) 

PO (soluble) 

25 

65 

230 

49 

0,2 

0,05 

0,5 

1,4 

1,15 

0,46 

 

Taula 1. Característiques de les aigües blanques 

 

2.2. Aigües grises  

Les aigües grises són les generades pels processos d‟un habitatge, tals com el 

rentat de utensilis i de roba així com el bany de les persones. 

Les aigües grises es diferencien de les aigües cloacals contaminades amb els 

rebuigs del lavabo, anomenades aigües negres, perquè no contenen les bactèries 

Escherichia Coli. Les aigües grises són de vital importància perquè amb la seva 

reutilització poden ser de molta utilitat en el camp del regadiu ecològic. 
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Les aigües grises generalment es descomponen més ràpidament que les aigües 

negres i contenen molt menys nitrogen i fòsfor. No obstant, contenen patògens 

de diferents classes presents en aigües negres.  

 

2.3. Aigües negres o residuals urbanes 

L‟aigua residual urbana en la major part d‟Espanya està formada per la unió de 

les aigües residuals procedents del clavegueram municipal, de les indústries 

assentades en el casc urbà i en la majoria dels casos de les aigües de pluja que 

son recollides pel clavegueram. 

Una característica de l‟aigua residual urbana és la seva capacitat de depuració, 

mitjançant processos biològics o de biodegradabilitat, que es dóna quan existeix 

una alimentació equilibrada de nitrogen i fòsfor per part de les bactèries. 

La contaminació d‟una aigua residual urbana s‟estima en funció de diferents 

paràmetres, que s‟exposen a continuació, on els més importants són el cabal, la 

concentració de matèries en suspensió i la demanda bioquímica d‟oxigen (DBO). 

Aquesta permet valorar la contaminació d‟origen industrial. 

Les característiques mínimes i suficients per definir un abocament urbà, 

quedarien suficientment representades pels valors que a continuació s‟exposen: 
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Paràmetre 
Contaminació 

Forta 

Contaminació 

Mitja 

Contaminació 

Lleugera 

Sòlids totals 

     Volàtils 

     Fixos 

Sòlids en suspensió 

     Volàtils 

     Fixos 

Sòlids sedimentables 

     Volàtils 

     Fixos 

Sòlids dissolts 

     Volàtils 

     Fixos 

DBO5 a 20º C 

D.Q.O. 

Oxigen dissolt 

Nitrogen total (N) 

Orgànic (N) 

Amoníac lliure N-NH4 

Nitrits N-NO2 

Nitrats N-NO3 

Fòsfor total (P) 

Clorurs 

PH 

Greixos 

1000 

700 

300 

500 

400 

100 

250 

100 

150 

500 

300 

200 

300 

800 

0 

86 

35 

50 

0,10 

0,40 

17 

175 

6,9 

40 

500 

350 

150 

300 

250 

50 

180 

72 

108 

200 

100 

100 

200 

450 

0,1 

50 

20 

30 

0,05 

0,20 

7 

100 

6,9 

20 

200 

120 

80 

100 

70 

30 

40 

16 

24 

100 

50 

50 

100 

160 

0,2 

25 

10 

15 

0,00 

0,10 

2 

15 

6,9 

0 

Valors en mg/l excepte el pH. 

Taula 2. Contaminació en aigües residuals urbanes. 

 

A part de les cargues contaminants de matèries en suspensió i matèries 

orgàniques, les aigües residuals contenen altres compostos com nutrients (N i P), 

clorurs, detergents, etc., on els valors orientatius de la carga per habitant i dia 

són: 

 N amoniacal: 3 - 10 g/hab/d 

 N total: 6.5 - 13 g/hab/d 

 P (PO4
3-): 4 - 8 g/hab/d 

 Detergents: 7 - 12 g/hab/d 

 

2.3.1. Contaminants importants 

 Amoni 

És un element indicador i condicionador de la toxicitat del medi aquàtic. La seva 

concentració ve determinada pel bon funcionament de les EDAR. 
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Els nuclis urbans i les indústries són els principals focus d‟aquests elements 

nitrogenats, tant orgànics com inorgànics. La presència d‟amoni es pot convertir 

en un element clau en el manteniment d‟un bon estat del riu. Els nitrits per la 

seva banda estan lligats a abocaments d‟aigües residuals. Per tant, la presència 

d‟amoni i de nitrits en zones puntuals poden indicar la presència d‟abocaments 

no gaire llunyans o una mala depuració de les aigües. 

Es poden definir 5 rangs d‟amoni: 

 

1 < 0.1 N-NH3 Aigües netes 

2 0.1-0.4 N-NH3 Aigües amb símptomes d‟estrès, depenent del pH 

3 0.5-0.9 N-NH3 Aigües amb desequilibris importants 

4 1-4 N-NH3 Aigües amb un gran estrès 

5 >4 N-NH3 Aigües molt contaminades amb un elevat grau de toxicitat 

Taula 3. Tipus d’aigües segons rangs d’amoni. 

 

 Fosfats 

Els rangs de fosfats per establir el tipus d‟aigües són: 

 

1 <0.03 mg/l P- PO4
3- Aigües netes sense eutrofització 

2 0.03-0.09 mg/l P- PO4
3- Lleugers símptomes d‟eutrofització 

3 0.1-0.29 mg/l P- PO4
3- Aigües amb desequilibris importants 

4 0.3-0.5 mg/l P- PO4
3- Aigües eutrofitzades amb un gran estrès 

5 >0.5 mg/l P- PO4
3- Aigües molt eutrofitzades i contaminades 

Taula 4. Tipus d’aigües segons rangs de fosfats. 

 

 Sals 

La mineralització pot ser un condicionant per la vida dels microinvertebrats. Es 

consideren indicadors, els clorurs com a element de la mineralització de l‟aigua 

d‟origen humà: 

 

1 <25 mg/l Cl Aigües netes  

2 25-99 mg/l Cl Lleugers símptomes d‟estrès 

3 100-199 mg/l Cl Aigües amb desequilibris importants 
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4 200-1000 mg/l Cl Aigües amb molt estrès 

5 >1000 mg/l Cl Aigües molt contaminades, salabroses 

Taula 5. Tipus d’aigües segons rangs dclorurs. 

 

Les condicions mínimes fixades per la Directiva 78/659/CEE, relativa a les aigües 

continentals que requereixen protecció o millora per a ser aptes pel 

desenvolupament de peixos: 

 

Oxigen dissolt >50% de saturació o bé >7mg/l 

Sòlids en suspensió < 25 mg/l 

DBO <6mg/l 

Nitrits <0.03 mg/l 

Amoni <1 mg/l 

Taula 6. Les condicions mínimes fixades per la Directiva 78/659/CEE. 

 

2.3.2. Aigües residuals industrials. 

Són les que procedeixen de qualsevol taller o negoci, en el que el seu procés de 

producció, transformació o manipulació utilitzen l‟aigua, incloent-hi els líquids 

residuals, aigües de processos i aigües de refrigeració. 

Cal esmentar que els líquids residuals són els que es deriven de la fabricació de 

productes, principalment dissolucions de productes químics tals com lleixius 

negres, els banys de curtit de pells, els sobrants de la producció de sucres, etc. 

S‟ha d‟intentar recuperar els subproductes d‟aigües residuals de procés, que 

s‟originen en la utilització de l‟aigua com a medi de transport, rentat, refrigeració 

directa, etc., i que poden contaminar-se amb els productes de fabricació o inclòs 

dels líquids residuals. 

Generalment la contaminació d‟aquests subproductes és inferior al 10% de la 

dels líquids residuals, encara que el seu volum és 10-50 vegades major. 

Les aigües de refrigeració indirecte no han entrat en contacte amb els productes i 

per tant la única contaminació que arrosseguen és la seva temperatura. 

Ara bé, avui en dia cal considerar també l‟existència de productes que eviten 

problemes d‟explotació (estabilitzants contra les incrustacions i corrosions, 

algicides, etc.) que poden ser contaminants. 

 

o Tipus d‟Abocaments Industrials. 
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a) Continus: provenen de processos ens els que existeix una entrada i una 

sortida contínua d‟aigua (processos de transport, rentat, refrigeració, 

etc.) 

b) Discontinu: procedeixen d‟operacions intermitges. Són els més 

contaminats (banys de curtits, lleixius negres, emulsions, etc.) 

 

Al augmentar la grandària de la indústria, alguns abocaments discontinus poden 

convertir-se en continus. 

Són nombrosos els índexs orgànics i inorgànics procedents de l‟activitat 

industrial, dotzenes de milers, però de forma resumida, hauran de contemplar 

índexs que defineixin el contingut en: 

 

 Àcids que puguin atacar el material o inhibir els processos. 

 Bàsics que puguin inhibir els processos biològics. 

 Productes petrolífers y greixos poc degradables. 

 Detergents que retarden la sedimentació, formen espumes i impedeixen la 

reaeració. 

 Metalls pesats: Cu, Cr, As, Cd, Pb, Hg, B, etc., tòxics pels 

microorganismes que intervenen en els processos biològics. 

 Fenols, cianurs, inhibidors i tòxics. 

 Productes radioactius. 

 

  



 Estudi Tècnic d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals  

 - 17 - 

 

CAPÍTOL 3:CARACTERÍ

STIQUES DE LES 

AIGÜES URBANES  

3.1. Característiques Físiques 

 

3.1.1. Sòlids totals (ST) 

Els sòlids totals de l‟aigua residual procedeixen de l‟aigua d‟abastament, d‟ús 

industrial i domèstic i de l‟aigua d‟infiltració de pous locals i aigües subterrànies. 

Els sòlids domèstics inclouen els procedents dels vàters, de les piques, dels 

banys, dels safareigs i dels trituradors d‟escombraries.  

Analíticament el contingut total de sòlids d‟un aigua residual es defineix com tota 

la matèria que queda com a residu de l‟evaporació de l‟aigua entre 103 i 105ºC. 

La matèria que tingui una pressió de vapor significativa a aquesta temperatura 

s‟elimina durant l‟evaporació i no es defineix com a sòlids. Els sòlids totals, o 

residu d‟evaporació, es poden classificar com a sòlids en suspensió o sòlids 

filtrables, a base de fer passar un volum conegut de líquid per un filtre. El filtre 

s‟escull de manera que el diàmetre mínim dels sòlids suspesos sigui 

aproximadament una micra (µm); la fracció de sòlids suspesos inclou els sòlids 

sedimentables que es dipositen en el fons d‟un recipient de forma cònica 

(anomenat con de Imhoff) durant un període de 60 minuts. Els sòlids 

sedimentables són una mesura aproximada de la quantitat de fangs que 

s‟eliminarà mitjançant la sedimentació.  

La fracció de sòlids filtrables es composa de sòlids col·loïdals i dissolts. La fracció 

col·loïdal consisteix en partícules amb un diàmetre aproximat que oscil·la entre 

10-3 i 1 µm. Els sòlids dissolts es componen de molècules orgàniques i inorgànics 
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i ions que es troben presents en dissolució vertadera de l‟aigua. La fracció 

col·loïdal no es pot eliminar per sedimentació. En general, es requereix una 

coagulació o oxidació biològica seguida de sedimentació per a eliminar aquestes 

partícules de la suspensió.  

Cada una d‟aquestes classes de sòlids es poden classificar de nou segons la seva 

volatilitat a 600ºC. La fracció orgànica s‟oxidarà i serà expulsada com a gas a 

aquesta temperatura, romanen la fracció inorgànica com a cendra. Per tant, els 

termes “sòlids suspesos volàtils” i els “sòlids fixes” es refereixen, 

respectivament, al contingut orgànic i inorgànic (mineral) dels sòlids suspesos. A 

600ºC la descomposició de les sals orgàniques es limita al cal Carbonat de 

Magnesi, que es descompon en òxid de magnesi i diòxid de carboni a 350ºC. El 

carbonat càlcic, principal component de les sals inorgàniques, és estable fins a 

una temperatura de 825ºC. L‟anàlisi dels sòlids volàtils s‟aplica més 

freqüentment als fangs de l‟aigua residual per a mesurar la seva estabilitat 

biològica.  

Si la proporció de volàtils és menor a la normal (70% de DBO5) significa que hi 

ha una font de matèria mineral que arriba al col·lector (p. ex: enderrocs i sorra 

de les obres). 
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En la taula següent s‟exposa de manera quantitativa la composició d‟una aigua 

residual urbana “tipus”. 

Components 
MS 

mg/l 

DBO5 

mg/l 

DQO 

mg/l 

  DEGRADABLE  112 100 166 

 VOLÀTIL      

  INERT  45 - 67 

SEDIMENT.       

 FIXOS   67 - - 

  DEGRADABLE  73 65 108 

 VOLÀTIL      

  INERT  29 - 43 

COLOIDAL       

 FIXOS   44 - - 

   RÀPID. 74 66 110 

  DEGRADABLE     

   LENT. 78 69 114 

 VOLÀTIL      

DISSOLT*  INERT  14 - 20 

       

 FIXOS**   - - - 

TOTAL SEDIMENTABLE 224 100 233 

TOTAL COLOIDAL 146 65 151 

TOTAL DISSOLT 166 135 244 

TOTAL GENERAL 536 300 628 
Taula 7. Composició d’una aigua residual urbana “tipus”. 

* A la pràctica la matèria en suspensió no inclou les matèries dissoltes. 

** No es considera pels càlculs la salinitat de l‟aigua.  

 

3.1.2. Olor 
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És deguda als gasos alliberats durant el procés de descomposició de la matèria 

orgànica. L‟aigua residual recent té una olor peculiar, una mica desagradable, 

però més tolerable que l‟aigua residual sèptica. L‟olor més característica és 

deguda a la presència de sulfur d‟hidrogen que es produeix al reduir-se els 

sulfats a sulfits per acció dels microorganismes anaerobis alliberant les males 

olors. 

 

3.1.2.1. Efectes de les olors 

Si es detecten baixes concentracions les olors no són perjudicials per a la salut, 

però afecten sobre el normal desenvolupament de la vida humana, generant 

tensió psicològica, reducció de la gana, inducció a un menor consum d‟aigua, així 

com generar nàusees i vòmits. Si es detecten concentracions elevades 

(condicions extremes) les olors desagradables poden conduir al deteriorament de 

la dignitat personal i comunitària, interferir en les relacions humanes i com a 

conseqüència desanima a les inversions de capital a la zona, fan disminuir el 

nivell socioeconòmic i el creixement. 

 

3.1.3. Temperatura 

La temperatura de l‟aigua és un paràmetre molt important pel ser efecte en la 

vida aquàtica, en les reaccions químiques i les seves velocitats de reacció i en 

l‟aplicabilitat de l‟aigua a usos útils. Una temperatura més elevada pot, per 

exemple, produir un canvi en les espècies piscícoles que existeixen en l‟aigua. A 

les empreses industrials que utilitzen aigües superficials per a la refrigeració, les 

interessa molt la temperatura de l‟aigua de captació.  

La temperatura de l‟aigua residual sol ser sempre més elevada que la de l‟aigua 

de subministrament, això es deu bàsicament a la incorporació d‟aigua calenta 

procedent de cases i d‟activitats industrials. Com el calor específic de l‟aigua és 

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

altes que les temperatures locals de l‟aire durant la major part de l‟any i només 

són més baixes durant els mesos més càlids de l‟estiu.  

Per altre costat, cal destacar que l‟oxigen és menys soluble en aigua calenta que 

freda. L‟augment de la velocitat de les reaccions químiques que suposa un 

augment de temperatura, junt amb la disminució de l‟oxigen present en les 

aigües superficials, pot causar freqüentment greus esgotaments, en els mesos 

d‟estiu, de les concentracions d‟oxigen dissolt. Aquests efectes es veuen 

augmentats quan s‟aboquen quantitats suficientment grans d‟aigua calent a les 

aigües naturals receptores. S‟ha de tenir present que un canvi brusc de 

temperatura pot donar com a resultat un alt percentatge de mortalitat de la vida 

aquàtica. Finalment, les temperatures anormalment elevades poden donar lloc a 

un creixement indesitjable de plantes aquàtiques i fongs.  

La temperatura òptima de treball de les bactèries en els processos biològics està 

entre el 25 i els 35ºC, essent 50ºC la temperatura en que la nitrificació i la 

respiració aeròbia es detenen. 
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3.1.4. Densitat 

S‟expressa en unitats de Kg / m3 . Depèn de la temperatura i varia segons la 

concentració de sòlids totals en l‟aigua residual. La seva variació instantània pot 

provocar corrents de densitat en fangs de sedimentació i altres instal·lacions del 

tractament. 

 

3.1.5. Color 

El color i l‟olor determinen l‟edat d‟una aigua residual. L‟aigua a la seva entrada a 

la planta depuradora té un color gris i s‟enfosqueix amb el pas del temps al 

canviar les condicions aeròbies a anaeròbies, adquirint finalment un color negre. 

Aquesta aigua es classifica com a sèptica, i és completament negra. 

Tant l‟aigua de color gris, com la de gris fosc o com la de negra deuen el seu 

color als sulfurs metàl·lics, que aquests es generen per reacció del sulfur alliberat 

en condicions anaeròbiques amb els metalls presents a l‟aigua residual.  

 

3.1.6. Terbolesa 

La matèria col·loïdal i residual en suspensió, dispersa o absorbeix la llum. La 

transmissió de la llum a través de l‟aigua es pot comparar amb una suspensió de 

referència per determinar la terbolesa. 

La unitat de mesura majorment emprada és la NTU. No existeix relació entre la 

terbolesa i el contingut de sòlids en l‟aigua residual sense tractar, cosa que sí 

passa amb l‟aigua procedent de la decantació secundaria i que ve donada per la 

següent expressió:  

 

SS (mg/l) = (3,2 a 2,4) * (Terbolesa, NTU). 

 

 

3.2. Característiques químiques 

 

3.2.1. Matèria Orgànica 

Són sòlids que provenen del regne animal i vegetal, així com de les activitats 

humanes relacionades amb la síntesis de compostos orgànics. 

Els compostos orgànics estan formats normalment per combinacions de carboni, 

hidrogen i oxigen, amb la presència de nitrogen en determinades ocasions. 

També poden estar presents altres elements com el sofre, el fòsfor o el ferro. Els 

principals grups de substàncies orgàniques presents en l‟aigua residual són les 

proteïnes (40-60%), hidrats de carboni (25-50%) i grasses i olis (10%). La urea, 

principal constituent de l‟orina, és un altre compost orgànic important de l‟aigua 

residual. Com que la urea es descompon ràpidament, rarament es troba present 
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en un aigua residual que no sigui molt recent. També cal destacar que junt a 

aquestes molècules, l‟aigua residual també conté petites quantitats de molècules 

orgàniques sintètiques, com poden ser els agents tensioactius, els contaminants 

orgànics prioritaris, els compostos orgànics volàtils i els pesticides d‟ús agrícola. 

 

 Proteïnes 

La composició química de les proteïnes és molt complexa i inestable, podent 

adoptar molts mecanismes de descomposició diferents, això es deu a que en els 

processos químics que intervenen en la seva formació es contempla la 

combinació o formació de cadenes amb un gran nombre d‟aminoàcids. 

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

oxigen i hidrogen; a més, com a característica distintiva, contenen una elevada 

quantitat de nitrogen (aproximadament del 16%), en alguns casos també 

contenen fòsfor, ferro i sofre. Les proteïnes i la urea són les principals 

responsables de la presència de nitrogen en les aigües residuals. 

Algunes són solubles en aigua, mentre que d‟altres no ho són. L‟existència de 

grans quantitats de proteïnes en una aigua residual pot originar olors fortament 

desagradables degut als processos de descomposició. 

 

 Hidrats de carboni 

Els hidrats de carboni que podem trobar en una aigua residual inclouen sucres, 

midons, cel·lulosa i fibra de fusta. 

Els hidrats de carboni comuns contenen sis àtoms de carboni per molècula (o un 

múltiple de sis), i oxigen i hidrogen en les mateixes proporcions en les que 

ambdós components es troben en l‟aigua. 

Els hidrats de carboni són solubles en aigua, principalment els sucres, mentre 

que altres, com els midons, són insolubles. Els sucres tenen tendència a 

descompondre‟s; els enzims de determinats bacteris i ferments donen lloc a un 

procés de fermentació que inclou la producció d‟alcohol i diòxid de carboni. Els 

midons, per altra banda, són més estables, però es converteixen en sucres per 

l‟activitat bacteriana així com per l‟acció d‟àcids minerals diluïts.  

Des del punt de vista del volum i de la resistència a la descomposició, la 

cel·lulosa és el hidrat de carboni la presència del qual en l‟aigua és més 

important. La destrucció de la cel·lulosa és un procés que es desenvolupa sense 

dificultat gràcies a l‟activitat de diferents fongs, l‟acció dels quals millora 

especialment en medis àcids.  

 

 Greixos animals, olis i greixos 

Els greixos animals i els olis són compostos d‟alcohol (ésters) o glicerol 

(glicerina) i àcids grassos. Els ésters d‟àcids grassos que es troben en estat líquid 

a temperatura ambient es denominen olis, mentre que els que es presenten en 

estat sòlid s‟anomenen greixos. Són químicament molt semblants, es componen 

de carboni, hidrogen i oxigen en diverses proporcions.  

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

mantega de porc, margarina i olis i greixos vegetals; per a determinar el 
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contingut de greixos s‟efectua una extracció d‟una mostra d‟aigua amb hexà, ja 

que els greixos són solubles en aquest compost. Un altre grup de substàncies 

solubles en hexà són els olis minerals, tals com el querosè i olis lubricants i olis 

procedents de materials bituminosos utilitzats en la construcció de carreteres.  

Els greixos són un tipus de compost orgànic amb una gran estabilitat, i per 

aquest motiu la seva descomposició per acció bacteriana no resulta fàcil. No 

obstant, pateixen l‟atac d‟àcids minerals, la qual cosa condueix a la formació de 

glicerina i àcids grassos. En presència de determinades substàncies alcalines, 

com el hidròxid de sodi, s‟allibera la glicerina donant pas a la formació de sals 

alcalines i àcids grassos.  

Les sals alcalines que es produeixen es coneixen com a sabons, i com en el cas 

de les grasses, són estables. Els sabons comuns es fan per saponificació de 

grassa amb hidròxid sòdic. Són solubles en aigua, però en presència dels 

constituents de la duresa, les sals sòdiques es transformen en sals càlciques i 

magnèsiques d‟àcids grassos, també conegudes per sabons minerals, que són 

insolubles i precipiten. 

El querosè i els olis lubricants són derivats del petroli i de quitrà, en ocasions 

poden arribar a la xarxa de clavegueram i suposen, junt amb els altres tipus 

d‟olis i greixos, una interferència en el normal desenvolupament de l‟activitat 

biològica ja que la major part d‟aquests olis floten en l‟aigua residual creant 

pel·lícules superficials i acumulacions de matèria flotant desagradable que 

impedeixen l‟oxigenació de l‟aigua i el pas de la llum solar. 

 

 Agents tensioactius 

 Estan formats per molècules de gran mida, lleugerament solubles en aigua, i 

que són els responsables de l‟aparició d‟espumes en les plantes de tractament i 

en la superfície dels cossos d‟aigua receptors dels abocaments d‟aigua residual. 

Tendeixen a concentrar-se en la interfase aire-aigua ja que durant el procés 

d‟aeració de l‟aigua residual es concentren en la superfície de les bombolles 

d‟aire crenat una espuma molt estable. La determinació de la presència 

d‟elements tensioactius es realitza analitzant el canvi de color d‟una mostra 

normalitzada de blau de metilè; els agents tensioactius també reben el nom de 

substàncies actives al blau de metilè (MBAS). 

Antigament els agents tensioactius presents en detergents sintètics (ABS, sulfats 

d‟alquilbenzens) provocaven molts problemes degut a la seva resistència a la 

descomposició per acció bacteriana, però al substituir els sulfats d‟alquilbenzè 

(ABS) per sulfats d‟alquil lineals (LAS) es van reduir notablement els problemes 

de les espumes ja que els LAS sí són biodegradables. 

 

 Compostos orgànics volàtils (COV‟s) 

Normalment es consideren com a compostos orgànics volàtils aquells compostos 

orgànics que tenen el seu punt d‟ebullició per sota dels 100ºC, i la seva pressió 

de vapor és major que 1 mm de Hg a 25ºC. El clorur de vinil és un exemple de 

compost orgànic extremadament volàtil ja que el seu punt d‟ebullició és de         

-13.9ºC.  

Els COV‟s són de gran importància per diferents raons: 
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a) Una vegada aquests compostos es volatilitzen i es troben en estat gasós, 

la seva movilitat és molt major, amb lo que augmenta la probabilitat 

d‟alliberació al medi ambient. 

b) La presència d‟alguns d‟aquests compostos en l‟atmosfera pot portar riscs 

per a la salut pública.  

c) Contribueixen a l‟augment d‟hidrocarburs reactius en l‟atmosfera, la qual 

cosa pot conduir a la formació d‟oxidants fotoquímics. 

 

 Pesticides i productes químics d‟ús agrícola 

Els compostos orgànics que es troben en petites quantitats, tals com pesticides, 

herbicides i altres productes químics d‟ús agrícola, són tòxics per a la major part 

de les formes de vida i, per tant, poden constituir perillosos contaminants de les 

aigües superficials. Aquests productes no són constituents comuns de les aigües 

residuals, sinó que solen incorporar-se a les mateixes, fonamentalment com a 

conseqüència del vessament en parcs, camps agrícoles i terres abandonades. Les 

concentracions d‟aquests productes químics poden donar com a resultat la mort 

de peixos, contaminació de la carn de peix i l‟empitjorament de la qualitat de 

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

contaminants prioritaris.  

 

 Contaminants prioritaris:  

Són aproximadament 129 agrupats en 65 classes i tots ells tenen relació directa 

o potencial amb processos cancerígens, mutacions, teratomes o alta toxicitat. En 

la xarxa de clavegueram o en la planta de tractament es poden transformar, 

generar o, simplement, transportar sense canvi algun. En el seu control en les 

EDARs hi ha dos tipus de mesures restrictives per a aquestes substàncies: els 

„abocaments prohibits‟ i  les „limitacions per categories‟. 

 

3.2.2. Matèria inorgànica 

Diferents components inorgànics de les aigües residuals i naturals tenen 

importància per a l‟establiment i control de la qualitat de l‟aigua. Les 

concentracions de les substàncies inorgàniques en l‟aigua augmenten per la 

formació geològica amb la que l‟aigua entra en contacte i també per les aigües 

residuals, tractades o sense tractar, que es descarreguen a ella. Les aigües 

naturals dissolen part de les roques i minerals amb les que estan en contacte. 

Les aigües residuals, a excepció d‟alguns residus industrials, són rarament 

tractades per a l‟eliminació de constituents inorgànics que s‟afegeixen en el cicle 

de la seva utilització. Les concentracions dels constituents inorgànics augmenten 

igualment degut al procés natural d‟evaporació que elimina part de l‟aigua 

superficial i deixa la substància inorgànica en l‟aigua. Donat que les 

concentracions dels diferents constituents inorgànics poden afectar molt als usos 

de l‟aigua, convé examinar la naturalesa d‟alguns d‟aquells, especialment els 

afegits a l‟aigua superficial pel cicle de la seva utilització.  

 

 pH 
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La concentració del ió d‟hidrogen és un paràmetre important de qualitat tant 

d‟aigües naturals com residuals. El interval de concentració idoni per a 

l‟existència de la majoria de la vida biològica és molt estret i crític. L‟aigua 

residual amb una concentració adversa de ió d‟hidrogen és difícil de tractar per 

mitjans biològics i si la concentració no s‟altera abans de l‟evacuació, l‟efluent pot 

alterar la concentració de les aigües naturals. 

La concentració del ió d‟hidrogen en l‟aigua es troba íntimament relacionada amb 

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

d‟hidrogen i hidrogen de la següent manera: 

 

H20  H+ + OH- 

 

Aplicant la llei d‟acció de masses a aquesta equació,  

 

 

 

On els claudàtors indiquen la concentració dels constituents en mols/litre. Donat 

que la concentració de l‟aigua en un sistema aquós diluït és essencialment 

constant, aquesta concentració pot incorporar-se a la constant d‟equilibri K per a 

donar: 

 [H+][OH-] = KW  

 

Kw és coneguda com la constant de ionització, o producte iònic de l‟aigua i és 

aproximadament igual a 1·10-14 a una temperatura de 25ºC.  

La forma usual d‟expressar la concentració del ió d‟hidrogen és com a pH, que es 

defineix com el logaritme canviat de signe de la concentració del ió d‟hidrogen. 

 

pH = -log10[H
+] 

 

Definint el pOH com el logaritme canviat de signe de la concentració del ió 

hidroxil per a l‟aigua a 25ºC és 

pH + pOH = 14 

 

 Clorurs 

Un altre paràmetre de qualitat important és la concentració de clorurs. Els clorurs 

que es troben en l‟aigua natural procedeixen de la dissolució de sòls i roques que 

els contenen i que estan en contacte amb l‟aigua i, en les regions costaneres, de 

la intrusió de l‟aigua salada. Una altra font de clorurs és la descàrrega d‟aigües 

residuals domèstiques, agrícoles i industrials en les aigües superficials. 

Els excrements humans, per exemple, contenen uns 6 g de clorurs per persona i 

dia. En llocs on la duresa de l‟aigua és elevada, els ablanidors de l‟aigua 
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aportaran igualment grans quantitats de clorurs. Ja que els mètodes 

convencionals de tractament no eliminen els clorurs en quantitats significatives, 

les concentracions de clorur superiors a les normals es poden interpretar com a 

una senyal de que la massa de l‟aigua s‟utilitza per a l‟abocament de les aigües 

residuals. La infiltració d‟aigua subterrània en les clavegueres contigües a aigües 

salades és també una font potencial de clorurs i sulfats. 

 

 Alcalinitat 

L‟alcalinitat en l‟aigua residual es deu a la presència de hidròxids, carbonats i 

bicarbonats dels elements tals com calci, magnesi, sodi, potassi o amoníac. 

D‟aquests els més freqüents són els bicarbonats magnèsic i càlcic. L‟aigua 

residual és generalment alcalina, rebent la seva alcalinitat de l‟aigua de 

subministrament, de l‟aigua subterrània i de les matèries afegides durant l‟ús 

domèstic. L‟alcalinitat es determina per titulació amb un àcid normalitzat; els 

resultats s‟expressen en carbonat càlcic CO3Ca. La concentració de l‟alcalinitat en 

l‟aigua residual és important quan s‟hagi d‟efectuar un tractament químic i quan 

s‟hagi d‟eliminar l‟amoníac mitjançant l‟arrossegament per l‟aire. 

 

 Nitrogen   

Els elements nitrogen i fòsfor són essencials per al creixement de protists i 

plantes i, com a tals, són coneguts com a nutrients i bioestimulants. Vestigis 

d‟altres elements, tals com el ferro, són necessaris per al creixement biològic, 

però el nitrogen i el fòsfor són, en la majoria dels casos, els principals elements 

nutritius. 

Ja que el nitrogen és absolutament bàsic per a la síntesis de les proteïnes, es 

necessitarà conèixer dades sobre el mateix per a valorar el tractament de les 

aigües residuals domèstiques i industrials mitjançant processos biològics. Quan el 

contingut de nitrogen sigui insuficient es necessitarà afegir-ne per a que l‟aigua 

residual sigui tractable. Quan sigui necessari el control dels creixements d‟algues 

en l‟aigua receptora per a protegir els usos a què es destina, pot ser convenient 

l‟eliminació o la reducció del nitrogen en les aigües residuals abans de 

l‟evacuació. 

Les diferents formes de nitrogen presents en la naturalesa i els camins que 

segueixen en les seves transformacions es mostren en la figura de la pàgina 

següent. El nitrogen present en l‟aigua residual es troba principalment en forma 

d‟urea i matèria proteica. La descomposició per les bactèries canvia fàcilment 

aquestes formes en amoníac. L‟edat de l‟aigua residual ve indicada per la 

quantitat relativa d‟amoníac present. En un ambient aeròbic, les bactèries poden 

oxidar el nitrogen de l‟amoníac a nitrits i nitrats. El predomini del nitrogen del 

nitrat indica que l‟aigua residual s‟ha estabilitzat respecte a la demanda d‟oxigen. 

Tanmateix, els nitrats poden ser usats per les algues i altres plantes aquàtiques 

per a formar proteïnes vegetals que, a la vegada, poden ser utilitzats per animals 

per a formar proteïnes animals. La mort i descomposició de les proteïnes 

vegetals i animals per les bactèries produeix de nou amoníac. Per tant, si el 

nitrogen en forma de nitrats es pot reutilitzar  per les algues i altres plantes per 

a formar proteïnes, pot ser necessari eliminar o reduir el nitrogen que hi hagi 

present per a evitar aquests creixements. Això passa sobretot en aigües urbanes, 
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que poden arribar a contenir de 150 a 250 gr de Nitrogen i de 40 a 60 g de 

Fòsfor quant el necessari és de 20 a 60 i de 3 a 9 respectivament. 

El nitrogen amoniacal existeix en solució aquosa bé com a ió amoni o com a 

amoníac, depenent del pH de la solució, segons l‟equació d‟equilibri següent: 

NH3 + H2O  NH4
+ + OH- 

 

 

 Figura 1. Cicle del nitrogen 

 
1 Oxidació bacteriana 9 Fabricació fertilitzants 

2 Reducció bacteriana 10 Descomposició bacteriana 

3 Bacteri 11 Algues i bacteris que fixen el nitrogen 

4 Reducció bacteriana 12 Mort i descomposició bacteriana 

5 Oxidació bacteriana 13 Fertilitzant per a plantes 

6 Mort i descomposició bacteriana 14 Fertilitzant per a plantes 

7 Hidròlisis de la urea 15 Aliment animal 

8 Descàrrega elèctrica 16 Fabricació química 

 
 

 

A nivells de pH superiors a 7, l‟equilibri es desplaça cap a l‟esquerra; a nivells 

inferiors a pH 7, el ió amoni és el predominant. L‟amoníac es determina elevant 

el pH, destil·lant l‟amoníac amb el vapor produït quan bull la mostra i condensant 

el vapor que absorbeix l‟amoníac gasós. La mesura es fa calorimètricament. 

11 
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El nitrogen orgànic es determina pel mètode de Kjeldhal. La mostra aquosa es 

bull primer per a eliminar l‟amoníac i a continuació es digereix. Durant la 

digestió, el nitrogen orgànic es converteix en amoníac. El nitrogen total Kjeldhal 

es determina de la mateixa manera que el nitrogen orgànic, excepte que 

l‟amoníac no es treu abans de la fase de digestió. El nitrogen Kjeldhal és, per 

tant, el total del nitrogen orgànic i de l‟amoniacal. 

El nitrogen del nitrit té relativament poca importància en els estudis sobre aigües 

residuals o pol·lució d‟aigües, ja que és inestable i s‟oxida fàcilment a la forma de 

nitrat. És un indicador de la pol·lució que passa en el procés d‟estabilització i 

rarament excedeix d‟1 mg/l en aigües subterrànies o superficials. Es determina 

per un mètode colorimètric. 

 

 Fòsfor 

El fòsfor és també essencial per al creixement de les algues i altres organismes 

biològics. Degut als creixements explosius nocius que tenen lloc en les aigües 

superficials, és important controlar la quantitat dels compostos de fòsfor que 

entren en les aigües superficials a través dels abocaments d‟aigües residuals 

industrials, domèstiques i dels vessaments naturals. Per exemple, les aigües 

residuals poden contenir de 6 a 20 mg/l de fòsfor com a P. 

Les formes més freqüents en què es troba el fósfor en solucions aquoses són 

ortofosfat, polifosfat i fosfat orgànic. Els ortofosfats, per exemple, PO4
3-, HPO4

2-, 

H2PO4
- i H3PO4, es troben disponibles per al metabolisme biològic sense precisar 

la ruptura posterior. Els polifosfats inclouen les molècules amb dos o més àtoms 

de fòsfor, àtoms d‟oxigen i, en alguns casos, àtoms d‟hidrogen combinats en una 

molècula complexa. Els polifosfats pateixen la hidròlisis en solucions aquoses i 

tornen a la seva forma d‟ortofosfat; tanmateix, aquesta hidròlisis és generalment 

de menor importància en la majoria de les aigües residuals domèstiques, però 

pot ser un important constituent de les aigües residuals i fangs de les aigües 

residuals domèstiques. 

L‟ortofosfat es pot determinar afegint directament una substància, tal com 

molibdat amònic, que forma un complex acolorit amb el fosfat. Els polifosfats i 

fosfats orgànics s‟han de convertir en ortofosfats abans de ser determinats de 

forma semblant.  

Un fenomen important derivat d‟aquests dos elements és el problema de 

l‟eutrofització de rius, llacs i mars. L‟alta concentració de nutrients pot provocar 

efectes adversos en els ecosistemes, com la proliferació d‟algues sèssils i 

planctòniques, la descomposició de les quals fa que es consumeixi O2 i la 

conseqüent mort o abandonament de moltes espècies aquàtiques. La depuració, 

juntament amb certes restriccions a nivell legislatiu en matèria de detergents, ha 

contribuït a que en les últimes dècades la concentració de P en els rius europeus 

s‟hagi reduït en un 50%, i ha passat de 0,3 a 0,15 mg/l. Per contra, la reducció 

en l‟ús de fertilitzants nitrogenats no s‟ha notat en els rius, que encara contenen 

entre 2,5 i 3 mg/l de mitja. 

 

 Sofre 

El ió sulfat es presenta naturalment en la majoria dels subministraments d‟aigua 

i també en l‟aigua residual. El sofre requerit en la síntesis de les proteïnes i és 
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alliberat en la seva degradació. Els sulfats són reduïts químicament a sulfurs i a 

sulfur d‟hidrogen (SH2) per les bactèries en condicions anaeròbiques, com es 

mostra en les següents equacions: 

 

SO4
2- + matèria orgànica  S2- + H2O + CO2 

 

El SH2 pot esser oxidat biològicament a àcid sulfúric, el qual és corrosiu per a les 

canonades del clavegueram. 

Els sulfats són reduïts a sulfurs en els digestors de fangs i poden alterar el procés 

biològic si la concentració de sulfur sobrepassa els 200 mg/l. Aquestes 

concentracions són, per sort, molt rares. Els gas SH2 que es desprèn i es mescla 

amb el gas del clavegueram (CH4 + CO2) és corrosiu per a les conduccions de 

gas. 

 

 Compostos tòxics 

Per la seva toxicitat, alguns cations són de gran importància en el tractament i 

abocament de les aigües residuals. El Coure, el Plom, la Plata, el Crom, l‟Arseni, 

el Bor, el Níquel, el Potassi i el Sodi, són tòxics a diferents graus per als 

microorganismes i, per tant, s‟han de tenir en compte al projectar una planta de 

tractament biològic. Entre aquests cations, destaca el Coure, que pot afectar el 

tractament en els digestors de fang si supera els 100 mg/l. El Crom i el Níquel 

són tòxics a concentracions de 500 mg/l. El sodi també és tòxic a concentracions 

elevades. Altres cations com el Potassi i l‟Amoníac són tòxics a concentracions de 

4000 mg/l. L‟alcalinitat present en el fang de digestió pot combinar-se amb els 

ions calci que fa que aquests ions precipitin abans que la concentració del calci 

s‟acosti al nivell tòxic. 

 

 Gasos 

Els gasos més freqüents que es troben en l‟aigua residual sense tractar són 

nitrogen (N2), oxigen (O2), diòxid de carboni (CO2), sulfur d‟hidrogen (SH2), 

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

es troben en totes les aigües que estiguin exposades a l‟aire. Els tres últims 

procedeixen de la descomposició de la matèria orgànica present en l‟aigua 

residual. Si bé no es troben en l‟aigua residual sense tractar, altres gasos que 

s‟han de tenir en compte són el clor (Cl2) i l‟ozó (O3), que provenen de la 

desinfecció i del control de les olors, i els òxids de sofre i nitrogen procedents 

dels processos de combustió. A continuació s‟expliquen els tres de més interès.  

 

o O2 dissolt  

L‟oxigen dissolt és necessari per a la respiració dels microorganismes aerobis així 

com per a altres formes de vida aeròbia. No obstant, l‟oxigen només és 

lleugerament soluble en l‟aigua. La quantitat real d‟oxigen (i també d‟altres 

gasos) que pot estar present en la solució ve regida per:  
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a) La solubilitat del gas 

b) La pressió parcial del gas en l‟atmosfera 

c) La temperatura 

d) La puresa de l‟aigua (salinitat, sòlids en suspensió, etc.) 

 

Ja que la velocitat de les reaccions bioquímiques que utilitzen l‟oxigen 

s‟incrementa a l‟augmentar la temperatura, els nivells d‟oxigen dissolt tendeixen 

a ser més crítics en els mesos d‟estiu. El problema es complica en aquests mesos 

ja que els cabals dels rius són generalment menors i, per això, la quantitat 

d‟oxigen dissolt en l‟aigua residual és també menor. La presència d‟oxigen dissolt 

en l‟aigua residual és desitjable perquè evita la formació d‟olors desagradables. 

 

o Sulfur d‟Hidrogen 

El sulfur d‟hidrogen es forma per la descomposició de la matèria orgànica que 

conté sofre o per la reducció de sulfits i sulfats minerals. No es forma en 

presència d‟una abundant subministrament d‟oxigen. Es tracta d‟un gas incolor, 

inflamable, que té l‟olor característic d‟ous podrits. L‟ennegriment de l‟aigua 

residual i del fang es deu generalment a la formació de sulfur d‟hidrogen que es 

combina amb el ferro present per a formar sulfur ferrós (SFe). Encara que el 

sulfur d‟hidrogen és el gas format més important des del punt de vista dels olors, 

es poden formar altres compostos volàtils, tals com el indol, escatol i mercaptans 

durant la descomposició anaeròbia que poden produir olors pitjors que els del 

sulfur d‟hidrogen. 

L‟H2S ens presenta dos perills importants a controlar. Per un costat pot alterar el 

procés en els digestors de fang si la seva concentració és superior als 200 mg/l, 

però no és gaire habitual. Per un altre costat, tant l‟H2S com els productes de la 

seva combustió són corrosius per les conduccions de gas i els motors cremadors 

respectivament, i si el problema és greu, obliga a utilitzar depuradors de gas per 

reduir-ne la concentració. 

 

o Metà 

El principal subproducte de la descomposició anaeròbia de la matèria orgànica de 

l‟aigua residual és el gas metà. El metà és un hidrocarbur combustible, incolor i 

inodor de gran valor com a combustible. Normalment no es troben grans 

quantitats en l‟aigua residual, perquè inclòs petites quantitats d‟oxigen tendeixen 

a ser tòxiques per als organismes responsables de la producció del metà. 

Tanmateix, a vegades es produeix metà com a resultat d‟una descomposició 

anaeròbica en dipòsits acumulats en el fons. 

(Veure propietats del metà ANNEX ) 

 

3.3. Característiques Biològiques 

Per naturalesa, una forma de vida es desenvolupa quan es donen les condicions 

òptimes pel seu creixement i reproducció. La presència de microorganismes i 

d‟altres organismes a l‟aigua residual abans, durant i després del seu tractament 
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ens indiquen els tipus de contaminants existents i fan que aquestes formes de 

vida siguin possibles. 

 

3.3.1. Microorganismes importants 

 

 Bacteris 

Els bacteris són protists unicel·lulars. Consumeixen aliments solubles i 

generalment es troben on hi ha aliments i humitat. La seva forma habitual de 

reproducció és per escissió binària, encara que algunes espècies es reprodueixen 

sexualment o per germinació. Hi ha tres tipus principals: esfèriques, cilíndriques i 

helicoïdals. Les mides dels bacteris varien molt. Van de 0,5 a 1 µm de diàmetre 

pels esfèrics, de 0,5 a 1 µm de longitud per les formes cilíndriques i de 0,5 a 5 

µm d‟amplada per 6 a 15 µm de longitud pels helicoïdals.  

Estan compostos per un 80% d‟aigua i un 20% de matèria seca, de la qual el 

90% és orgànica i el 10% restant inorgànica. De forma aproximada, la fórmula 

de la fracció orgànica és C5H7O2N. Els compostos que constitueixen la proporció 

inorgànica inclouen P2O5, Na2O, SO3, MgO, K2O i Fe2O3. Com que tots aquests 

elements i compostos procedeixen del medi ambient, la falta de qualsevol 

d‟aquestes substàncies limitaria el seu creixement i, en alguns casos, l‟alteraria. 

La temperatura i el pH juguen un paper vital a la vida i mort dels bacteris, així 

com en altres plantes i animals microscòpics. S‟ha comprovat que la velocitat de 

reacció pels microorganismes augmenta amb la temperatura, doblant-se cada 

10ºC d‟augment, fins a assolir una temperatura en què es desenvolupen millor. 

Els bacteris es classifiquen en criòfils o psicròfils, mesòfils i termòfils. En la taula 

de la figura 1 es proporcionen els intervals de temperatura òptims típics per als 

bacteris d‟aquestes tres categories. 

 

 TEMPERATURA ºC 

TIPUS INTERVAL 
TEMPERATURA 

ÒPTIMA 

Psicròfils -10 a 30 12 a 18 

Mesòfils 20 a 50 25 a 40 

Termòfils 35 a 75 55 a 65 

Taula 8. Valors típics dels intervals de temperatura òptims 

 

El pH d‟una solució és un factor clau en el creixement dels organismes. La 

majoria no poden tolerar nivells de pH per sobre de 9,5 o per sota de 4,0. El pH 

òptim per al creixement bacterià es situa entre 6,5 i 7,5. 

Els bacteris poden classificar-se, en base al seu organisme, en heteròtrofs i 

autòtrofs. Els autòtrofs més comuns són els quimiosintètics, però només uns 
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pocs són capaços d‟efectuar la fotosíntesis. Al tractament biològic de les aigües 

residuals, els bacteris heteròtrofs constitueixen, en general, el grup més 

important per la seva necessitat de compostos orgànics pel carboni cel·lular. Els 

bacteris autòtrofs i heteròtrofs es poden dividir a la vegada en aerobis, anaerobis 

i facultatius, segons la seva necessitat d‟oxigen.  

 

 Protozous 

Els protozous són microorganismes mòbils i generalment la seva estructura està 

formada per una sola cèl·lula, els més importants són les amebes, els flagel·lats i 

els ciliats lliures i fixes. La majoria dels protozous són heteròtrofs aerobis, encara 

que alguns pocs són anaerobis. Els protozous són en general d‟un ordre de 

magnitud general major que els bacteris, i solen consumir bacteris coma font 

d‟energia. Actuen com a purificadors dels efluents de processos biològics de 

tractaments d‟aigües residuals al consumir bacteris i partícules orgàniques. Són 

capaços de mantenir l‟equilibri entre els diferents tipus de microorganismes.  

L‟aigua residual municipal també pot contenir una gran varietat de protozous i 

metazous de caràcter patogen per als éssers humans. El més perillós d‟aquests 

paràsits és probablement el protozou Entamoeba hystolytica, agent responsable 

de la disenteria amèbica i de l‟ hepatitis amèbica. Una de les principals malalties 

hídriques és l‟afecció causada per un altre protozou, el flagel·lat Giardia lamblia  

causant de la Giardiasi que provoca trastorns intestinals, flatulències, diarrees i 

malestar general. Els agents infecciosos d‟aquest són cists amb gran resistència 

a la desinfecció amb clor. 

L‟aigua residual pot contenir varis helmints paràsits. Els més importants 

d‟aquests són els cucs intestinals, entre els que es troba Ascaris lumbricoides, la 

tènia Taenia saginata, Trichuris richuira, Strongyloides stercolaris y els 

anquilostomes Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Els cicles biològics 

de la majoria d‟helmints són complexes i requereixen en alguns casos de l‟estada 

en un hoste intermig. L‟estadi infecciós d‟alguns és o bé l‟organisme adult o bé la 

larva, mentres que en altres casos el ous o els cists són les formes infeccioses 

d‟aquests microorganismes. Tant els ous com les larves són resistents a les 

accions mediambientals i poden sobreviure durant el procés de desinfecció 

d‟aigua residual.  

 

 Virus 

Els virus són l‟estructura biològica més petita que conté tota la informació 

necessària per a la seva pròpia reproducció. Són paràsits intracel·lulars obligats 

que només són capaços de multiplicar-se dins de la cèl·lula hoste. Els virus 

entèrics són aquells que es multipliquen en el conducte intestinal, i s‟expulsen en 

els excrements de la persona infectada. 

Els virus entèrics humans més importants són: els enterovirus ( polio, echo i 

Coxsackie ), els rotavirus, els reovirus, els parvovirus, els adenovirus i els virus 

de l‟ hepatitis A. El virus causant de l‟ hepatitis A és el declarat amb més 

freqüència com a transmissible per aigua contaminada. L‟únic hoste que s‟ha 

trobat per al virus de l‟ hepatitis és la persona humana. Fins i tot diferents 

investigadors han detectat la presència del virus en aigües subterrànies. Tot i 

això sembla ser que l‟aigua jugui un paper molt secundari en la transmissió de 
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malalties virals, el que no vol dir que s‟hagi  de subestimar aquest paper. En 

principi qualsevol virus excretat i capaç de produir infecció a través de la seva 

ingestió, pot ser transmès mitjançant un tractament inadequat de l‟aigua 

residual. Per tant, en el tractament de les aigües residuals domèstiques hem 

d‟assegurar que aquests virus estan degudament controlats, cosa que 

s‟aconsegueix mitjançant la cloració i l‟adequada evacuació de l‟efluent. 

 

 Fongs 

Són protists heteròtrofs, no fotosintètics i multicel·lulars. Es poden reproduir tant 

sexualment com asexualment, per escissió, germinació o per espores. Els fongs 

produeixen unitats microscòpiques que col·lectivament formen una massa 

filamentosa anomenada micel·la. Els ferments són fongs que no poden formar 

una micel·la i, per tant, son unicel·lulars. 

La majoria de fons són aeròbics estrictes. Poden créixer amb molt poca humitat i 

toleren un medi amb un pH relativament baix. El pH òptim oscil·la entre 5 i 6, 

però el interval real de supervivència és de 2 a 9. Els fongs tenen una demanda 

baixa de nitrogen. La capacitat dels fongs per a sobreviure a pH molt baixos i 

amb poc nitrogen els fa molt importants en el tractament d‟algunes aigües 

residuals industrials i en la formació de compostos a partir de residus sòlids 

orgànics. 

 

 Algues 

Són protists unicel·lulars o multicel·lulars, autòtrofes i fotosintètiques. No són 

desitjables en els abastiments d‟aigua ja que produeixen mals olors i sabors 

desagradables. El color verd de la majoria d‟espècies i la capacitat per a formar 

capes disminueix considerablement el valor estètic de l‟aigua. Als estancs 

d‟oxidació les algues són una valuosa font de producció d‟oxigen mitjançant el 

mecanisme de la fotosíntesis. La reacció de la fotosíntesis és la següent: 

           Llum 
CO2 + 2H20    ---------   (CH20) + O2 + H20 

 

En canvi la reacció de respiració és la següent: 

CH2O + O2    CO2 + H2O 

 

En medis aquàtics es pot observar que aquests tipus de sistemes metabòlics 

produeixen una variació diürna en l‟oxigen dissolt. La capacitat de les algues per 

a produir oxigen és vital per a l‟ecologia del medi aquós. Per a que un estanc 

d‟oxidació aeròbica a facultativa funcioni correctament, és imprescindible que les 

algues proporcionin oxigen a les bactèries aeròbiques i heteròtrofes (reacció 

simbiòtica). 

Les algues utilitzen anhídrid carbònic per a reproduir-se i en la seva activitat 

fotosintètica, poden produir-se valors de pH elevats. A més, a l‟augmentar el pH 

canvien els components de l‟alcalinitat, així l‟alcalinitat del carbonat i de 

l‟hidròxid tendeix a predominar. Si l‟aigua tingués una elevada concentració de 

calç, el carbonat de calç precipitaria quan les concentracions de l‟ió calç i 

carbonat arriben a ser el suficientment grans per a sobrepassar el producte de 
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solubilitat. Aquesta eliminació de l‟ió carbonat per precipitació fa que el pH no 

augmenti més. A l‟igual que l‟oxigen dissolt, existeix una variació diürna del pH. 

Durant el dia, les algues consumeixen anhídrid carbònic, fet que suposa un 

augment de pH, mentre que per la nit el produeixen, implicant un descens de 

pH. 

Les algues, a l‟igual que succeeix amb d‟altres microorganismes, requereixen 

compostos orgànics per a reproduir-se. Apart de l‟anhídrid, els principals 

nutrients són el nitrogen i el fòsfor. També és molt important la presència d‟uns 

altres elements, oligoelements, com el ferro, el coure i el molibdè. El problema 

d‟evitar el creixement en excessiu de les algues a les aigües residuals es centra 

en l‟eliminació de nutrients. 
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CAPÍTOL 4:CONTAMIN

ACIÓ CARACTERÍSTICA 

DE LA INDÚSTRIA 

Cada activitat industrial aporta una contaminació determinada pel que és 

convenient conèixer l‟origen de l‟abocament industrial per a valorar la seva carga 

contaminant i la incidència en el medi receptor.  

A continuació senyalem els principals paràmetres que caracteritzen les aigües 

residuals d‟algunes indústries: 

 

4.1. Paràmetres característics de 
diferents indústries 

 

 Aigües residuals de la indústria del paper 

o Color 

o Matèria en suspensió i decantable 

o DBO5 o una altra que ens defineixi la matèria orgànica 

o En alguns casos (molt pocs) el pH 

 Indústria làctica 

o DBO5 o una altra determinació que ens defineixi la matèria orgànica 

 Indústria del curtit 
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o Alcalinitat 

o Matèria en suspensió i decantable 

o DBO5 o una altra que ens defineixi la matèria orgànica 

o Crom 

o Sulfurs 

 Refineries 

o Olis 

o DBO5 o una altra que ens defineixi la matèria orgànica 

o Fenols 

o Amoníac 

o Sulfurs 

 Indústries d‟acabat de metalls 

o pH 

o Cianurs  

o Metalls, segons el procés d‟acabat 

 Rentats de minerals 

a) Si són de ferro: 

o Sòlids sedimentables 

o Sòlids en suspensió després de la decantació 

b) Si són d‟uns altres materials s‟hauran de detectar així com als 

productes tòxics orgànics que es poden utilitzar com a agents 

humectants o flotants. 

o Siderúrgies integrals 

- Fenols 

- Alquitrans 

- Olis i grasses 

- Ferro 

- Matèries en suspensió 

- Sulfurs 

- DBO5 

- Cianurs lliures i complexes 

- pH 

o Laminació en calent 

- Olis i grasses 

- Sòlids en suspensió 

o Plantes d‟àcid sulfúric 

- Àcids 

- Sòlids sedimentables 

- Arsènic, seleni i mercuri 
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4.2. Contaminació característica de les 

zones agrícoles i ramaderes 

 

Fosfatats Fertilitzants  

Nitrogen Amoniacal Fertilitzants 

Pesticides DDT, HCH, ALDRIN, DIELDRIN 

Arsènic Plaguicides 

Matèria orgànica Ramaders 

Nitrogen Ramaders 

Grasses animals Ramaders 

Sòlids gruixuts Ramaders 

Taula 9. Contaminació característica de les zones agrícoles i ramaderes. 

 

4.3. Demanda Bioquímica d‟Oxigen 

 

La Demanda Bioquímica d‟Oxigen (DBO) és la quantitat d‟oxigen consumit a 

causa de la degradació bioquímica de la matèria orgànica per part dels 

organismes aerobis. La mesura de la DBO és un bon indicador de la contaminació 

en matèria orgànica de l‟aigua.  

La DBO a les aigües pol·lucionades és la quantitat d‟oxigen, en mg/l, necessària 

per descomposar la matèria orgànica present per acció bioquímica aeròbia.  

Aquesta demanda d‟oxigen l‟exerceixen tres classes de substàncies: els 

carbonats, els nitrogenats i certs compostos químics reductors. 

La transformació biològica de la matèria orgànica es realitza en dos etapes. En la 

primera s‟oxiden principalment els compostos carbonats i en la segona els 

nitrogenats. La primera comença immediatament i acaba aproximadament als 20 

dies a 20ºC. La segona no comença fins als 20 dies a 20ºC i es prolonga per un 

període més llarg. 

El punt final pot trigar en assolir-se molt temps. Per això, s‟ha acceptat com a 

regla general el període de cinc dies d‟incubació a 20ºC, anomenat DBO5, ja que 

ambdós processos es realitzen en condicions diferents degut a que el riu és un 

sistema dinàmic obert mentre que a l‟ampolla de DBO s‟ha creat un sistema 

estàtic tancat. A més, a l‟assaig de normalitat de la DBO5 es mantenen constants 

una sèrie de paràmetres que no ho estan en el riu, com la terbolesa, la 
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temperatura, la llum solar (la mostra es manté a l‟obscuritat), el medi aerobi, 

etc. Així, deduïm que la DBO5 ens proporciona molt poca informació dels 

fenòmens que es realitzen a les aigües d‟un riu contaminat. 

Per altra part, a l‟ampolla de DBO, sistema tancat, es desenvolupa una 

competència entre els microorganismes presents al mateix, determinant una 

dinàmica i un model diferent del que es realitza al riu, essent la corba de consum 

d‟oxigen a l‟ampolla semblant a la corba de creixement dels microorganismes. 

El càlcul s‟efectua determinant el contingut d‟oxigen d‟una mostra donada i el 

que queda després de cinc dies d‟una altra mostra semblant, conservada durant 

aquest temps en una ampolla tancada fora del contacte de l‟aire a 20ºC. La 

diferència entre els dos continguts representa la DBO5. A la pràctica, les aigües 

molt pol·lucionades necessiten als cinc dies quantitats superiors d‟oxigen que les 

que contenia la mostra inicial. Per tant, fa falta afegir a una segona mostra una 

quantitat preparada d‟aigua de dilució saturada d‟oxigen, amb la finalitat que 

quedi poc després dels cinc dies.    

La DBO5 es determina per la següent fórmula: 

 

mg/l d‟oxigen (DBO5) = (D1 – D2) / P 

on: 

D1: oxigen dissolt a la mostra diluïda després de la preaeració 

D2: oxigen dissolt a la mostra diluïda després de la incubació 

P: fracció decimal de la mostra d‟aigua polucionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Corba característica de DBO5, per oxidació de matèries amb 

carboni orgànic 
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4.4. Demanda Química d‟Oxigen 

Per a representar una mesura de la quantitat de matèria carbonosa continguda 

als diferents tipus de matèria orgànica presents a les aigües residuals, la DQO és 

utilitzada, al igual que la DBO, com una expressió del poder pol·lucional de 

l‟aigua. En especial, d‟aigües residuals, majorment industrials, que contenen 

compostos tòxics als microorganismes responsables de la descomposició de la 

matèria orgànica. No presenta, com la DBO, una diferenciació entre matèria 

orgànica putrescible o no. 

La Demanda Química d‟Oxigen (DQO) està basada en el fet de que tots els 

compostos orgànics (amb rares excepcions) poden ser oxidats a diòxid de 

carboni i aigua mitjançant l‟acció, en medi àcid, d‟agents fortament oxidants. Per 

això els valors de la D QO són més grans que els valors corresponents a la 

DBO de la mostra, i estan en proporció amb la major o menor quantitat de 

matèria orgànica biològicament resistent a ser oxidada. És de gran interès 

determinar aquest paràmetre en els casos en què es contemplen tractaments de 

certes deixalles líquides industrials.  

Per un determinat líquid residual generalment és possible establir la relació entre 

la seva DBO i la seva DQO, amb valors majors a la unitat, indicativa que una 

porció de les substàncies orgàniques oxidables no són biodegradables o 

relativament resistents a la degradació biològica. 

Aquesta relació, quan es manté per un determinat líquid residual més o menys 

constant dins de certs límits acceptables, pot ser utilitzada per càlculs ràpids de 

la DBO del residu. 

La DQO contempla tant la matèria que poden degradar els microorganismes del 

reactor com la que no poden degradar. 

Recordem que els microorganismes són éssers que s‟alimenten de matèria 

formada per carboni i poca cosa més, per tant, les sals de caràcter inorgànic, 

metalls, trossos de pedres, arena, etc... no poden ser eliminades pels 

microorganismes, sinó que s‟eliminen a partir de reixes, o es queden enganxats 

en la mucositat del fang. 

  

4.5. Oxigen dissolt 

L‟oxigen dissolt és un altre paràmetre indicatiu del grau d‟eutrofització de les 

aigües. La seva concentració està directament lligada a la dinàmica de l‟aireig 

(recàrrega des de l‟atmosfera); degut al continu moviment de les aigües del riu 

aquesta recàrrega sol ser correcta (d‟aquí l‟alta capacitat d‟autodepuració dels 

rius) si el sistema no es veu afectat per algun factor extern. Un augment de la 

quantitat de nutrients pot portar a una massiva proliferació de microorganismes 

en el medi i, com a conseqüència, donar-se una disminució en la quantitat 

d‟oxigen disponible. Aquest fenomen és degut a l‟elevat consum d‟oxigen per a la 

descomposició de la gran quantitat de matèria orgànica que s‟acumula procedent 

de la mort d‟algues i plàncton. Si la quantitat d‟oxigen disminueix de forma 

significativa el procés de degradació de la matèria orgànica passa a ser anaerobi, 
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produint-se tot un seguit de productes indesitjables com ara mercaptans, 

amoníac ...; causants de pudors, toxicitat i corrosió.  

El contingut d‟oxigen dissolt s‟ha de donar en ppm o en % de saturació i les 

mesures s‟han de realitzar tant a la nit com de dia per obtenir resultats fiables de 

la situació de les aigües.  

 

4.6. Carboni orgànic total 

El COT (carboni orgànic total) mesura la quantitat de carboni procedent de la 

matèria orgànica. És especialment indicat per a petites concentracions de 

matèria orgànica. L‟assaig es porta a terme injectant una quantitat coneguda de 

la mostra en un forn a alta temperatura o en un medi químicament oxidant, en 

presència d‟un catalitzador, el carboni orgànic s‟oxida a anhídrid carbònic. La 

producció d‟anhídrid carbònic es mesura quantitativament amb un analitzador de 

infrarojos. 

L‟aeració i l‟acidificació de la mostra elimina possibles errors deguts a la 

presència de carboni inorgànic; no obstant, alguns compostos orgànics presents 

poden no oxidar-se, la qual cosa els valors mesurats del COT seran lleugerament 

inferiors a les quantitats reals presents en la mostra. 
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CAPÍTOL 5:ETAPES 

D’UNA EDAR 

Una estació depuradora d‟aigües residuals tipus comprèn dues línies de 

tractament diferenciades: la línia d‟aigües i la línia de fangs. A continuació 

s‟expliquen les dues línies amb tots els processos que es duen a terme a l‟aigua 

residual des que entra pels col·lectors procedents de les zones urbanes i 

industrials fins que és abocada al riu; i als fangs produïts durant el seu 

tractament i el seu destí final. 

5.1. Línia d‟aigua 

 

 Pretractament 

L‟aigua bruta és abocada al clavegueram per zones urbanes i indústries i a través 

d‟un sistema de col·lectors l‟aigua arriba a la depuradora. 

L‟objectiu del pretractament és eliminar els sòlids, més gruixuts o més fins, 

mitjançant una sèrie de processos perquè no afectin al tractament total. 

El pretractament comprèn tot un seguit de processos, que són: 

- Sobreeixidor d‟entrada 

- Desbast 

- Tamisat 

- Trituració de residus 

- Desarenat 

- Desengreixat 
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Sobreeixidor d’entrada 

La seva missió és evacuar l‟excés de cabal sobre el que s‟ha calculat com a 

màxim per al funcionament de la depuradora. Quan el cabal sigui l‟òptim, l‟aigua 

serà impulsada per una sèrie de bombes per a iniciar el pretractament. 

Les bombes que es fan servir són del tipus Cargol d‟Arquímedes. 

 

- Cargol d‟Arquímedes 

Està format per un eix central d‟elevada espessor sobre el qual s‟enrotllen les 

espires. Està sostingut per dos suports especials situats en els extrems superior i 

inferior, que descarreguen les forces radials i axials. Està situat sobre un pla 

inclinat, normalment de 38º d‟inclinació, que li permet elevar l‟aigua situada per 

sota de l‟eix de gir. És idoni per a aigües que contenen fangs.  

És convenient col·locar unes reixes prèvies a la presa de la bomba per evitar 

obstruccions posteriors. Aquestes reixes pertanyen a l‟operació de desbast. 

 

 Desbast 

El desbast es realitza per mitjà de reixes, malles o garbells, i té com a objecte 

retenir i separar els cossos voluminosos flotants i en suspensió que arrossega 

l‟aigua residual.  

Existeixen diferents tipus de reixes, a continuació estan classificades segons tres 

criteris: inclinació, separació entre barres i neteja. 

 

- Criteri d‟inclinació de la reixa 

Fent referència a la posició de les barres, la malla o els garbells es distingeixen: 

 Horitzontals 

 Verticals 

 Inclinades 

 Corbades  

 

- Criteri separació lliure entre barres 

Es classifiquen en: 

 Fines: la separació lliure d‟obertura és inferior a 1,5 cm. 

 Mitges: la distància entre barres oscil·la entre 1,5 i 6 cm. 

 Gruixudes: reixes d‟obertura entre 5 i 15 cm. 

 

- Criteris de neteja 

Per a la neteja del material retingut en les reixes, es poden utilitzar procediments 

de neteja manuals o automàtics, segons la importància i quantitat de matèries 

retingudes.  



 Estudi Tècnic d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals  

 - 43 - 

 

Tamisat 

Afinant l‟eliminació de residus sòlids, s‟arriba a la utilització de tamisos. En 

aquest cas, també es busca un sistema autonetejant, que permeti substituir en 

molts casos els desbasts, l‟eliminació de sorres grans i fins i tot percentatges del 

30% de greixos i sobrants. El procés és estrictament físic. 

Els tamisos poden ser de tipus estàtic (fixes) o de tambor giratori, previstos 

d‟una malla fina d‟acer inoxidable o d‟un material no fèrric. Normalment les 

obertures dels tamisos oscil·len entre 0,2 i 6 mm. 

 

- Tamís estàtic 

Els tamisos estàtics de malla en secció de falca, tenen obertures de 0,2 i 1,2 

mm, es dissenyen per a cabals entre 400 i 600 l/m2·min de superfície de tamís, i 

generen pèrdues de càrrega entre 1,2 i 2,1 m. La malla filtrant està formada per 

petites barres d‟acer inoxidable en secció de falca orientades de forma que la 

part plana d‟aquella estigui encarada al flux. Per la seva instal·lació, necessiten 

una superfície gran, i es tenen que netejar 1 o 2 vegades al dia amb aigua 

calenta a pressió, vapor o amb algun desgreixador, per a eliminar les 

acumulacions de grassa.  

 

- Tamís de tambor giratori 

En els tamisos de tambor, la malla es munta sobre el cilindre giratori que es 

col·loca en un canal. Existeixen diferents esquemes constructius, especialment 

en lo que es refereix a la direcció del flux a través de la malla del tamís. L‟aigua 

residual pot circular, entrant per un extrem del tambor i sortint del mateix a 

través de la malla filtrant, recollint-se els sòlids en la superfície interior 

d‟aquesta; també entrant per la part superior de l‟element i sortint del mateix 

per la part interior del tambor, produint-se la recollida de sòlids en la superfície 

exterior del tamís. S‟utilitza una malla amb ranures o amb secció de falca 

construïda amb acer inoxidable com a medi separador. Les pèrdues de càrrega 

produïdes en els tamisos oscil·len entre 0,8 i 1,4 m. Els tamisos tambor estan 

disponibles en diferents mesures, amb diàmetres variables entre 0,9 i 1,5 m i 

longituds que van des de 1,2 a 3,7 m. 

 

 Quantitat de residus 

La quantitat i característiques dels residus extrets depenen del tipus de reixa o 

tamís utilitzat, de la mesura de les obertures de la reixa o tamís, del tipus de 

xarxa de sanejament i de la situació geogràfica de la instal·lació. En plantes de 

tractament que reben aigües de xarxes de sanejament unitàries, s‟ha observat 

que la quantitat de residus recollits augmenta considerablement en èpoques de 

pluja (precipitacions). La quantitat de residus separats en els tamisos varia 

notablement, oscil·lant entre 0,0375 i 0,225 m3/103·m3 o més, equivalent a 

percentatges variables entre el 5 i el 15% de la matèria en suspensió. 

 

 Eliminació dels residus 
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Els diferents medis per a l‟eliminació de residus poden ser: 

- Transport a abocadors (el més comú) 

- Enterrament en la pròpia planta (plantes petites) 

- Incineració, aïllada o conjuntament amb fangs i sorres (plantes 

grans) 

- Eliminació conjunta amb residus sòlids urbans 

- Descàrrega de trituradors, on es trituren i es reintegren a l‟aigua 

residual (per a plantes de nuclis petits) 

 

S‟han d‟estabilitzar els residus amb calç abans de portar-los a l‟abocador. 

L‟eliminació d‟aquests residus en la pròpia planta, només es farà si es compleixen 

les normes mediambientals. La trituració dels residus per mitjà dels dilaceradors, 

necessita un alt nivell de manteniment. 

 

Trituració de residus 

Els residus retinguts per les reixes es poden assecar o incinerar, però això obliga 

a dipositar-los prèviament amb els consegüents mals olors i l‟atracció de rates i 

insectes. 

En mètode senzill d‟eliminació per a abocaments de nuclis petits, sense aquests 

problemes, consisteix en la trituració amb un nou abocament a l‟efluent. Així es 

recàrrega el treball de les demés unitats del tractament. En principi, llevat 

d‟alguns casos, no serà recomanable triturar els residus per a la seva 

concentració i posterior retirada. 

Els aparells de trituració són els Dilaceradors.  

Aquests estan adaptats especialment per al tractament d‟aigües residuals, 

capaços d‟absorbir les matèries contingudes normalment en aquestes aigües, 

després d‟un desbast. La reixa de separació entre barrots és de 50 a 80 mm, 

reduint els sòlids de mida d‟uns mil·límetres de diàmetre. 

Existeixen els dilaceradors sense elevació i amb elevació d‟aigua. 

 

- Dilaceradors sense elevació d‟aigua 

Consisteix en un tambor giratori, perforat amb unes ranures horitzontals que 

actuen com a reixes. 

Aquest tambor té disposat, en files verticals, unes dents d‟acer que encaixen 

amb els buits d‟un rastell situat a la carcassa. El tambor té al fons obert, i es 

col·loca parcialment submergit en l‟emissari, de tal manera que l‟aigua travessa 

les ranures, quedant retingudes les substàncies gruixudes flotants en les 

mateixes, per a ser arrossegades pel gir del tambor i tallades al passar entre les 

dents i el rastell.  

 

- Dilaceradors amb elevació d‟aigua 
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Els dilaceradors amb bombeig trituren els sòlids a la vegada que impulsen les 

aigües residuals. La seva capacitat d‟impulsió no és elevada, s‟instal·la moltes 

vegades, en la canonada i en sèrie, un element triturador seguit de la bomba 

impulsora. 

 

Desarenat  

La seva funció és separar els elements pesats en suspensió (sorres, argiles, 

llims) que porta l‟aigua residual i que perjudiquen el tractament posterior, 

generant sobrecàrregues en els fangs, dipòsits en les conduccions hidràuliques, 

canonades i canals, abrasió en els rodets de bomba i en els equips; i disminuint 

la capacitat hidràulica. La retirada d‟aquests sòlids es realitza en dipòsits, on es 

calma l‟aigua, es redueix la velocitat de l‟aigua, augmentant la secció de pas. Les 

partícules en suspensió, degut al major pes, es dipositen en el fons del dipòsit 

denominat desarenador. 

El procediment utilitzat per a la separació de la sorra de l‟aigua residual, 

consisteix en provocar una reducció de la velocitat de l‟aigua per sota dels límits 

de precipitació dels grans de sorra, però per sobre dels de sedimentació de la 

matèria orgànica. De no complir-se aquesta última condició, es produirien 

dipòsits de matèria, susceptibles de fermentació, que produirien males olors i 

serien incòmodes de manejar.  

Existeixen diferents tipus de desarenadors: de flux horitzontal, airejats o de 

vòrtex. 

 

- Desarenadors de flux horitzontal 

Poden ser de forma rectangular o quadrada, però en ambdós casos l‟aigua circula 

a través del tanc en direcció horitzontal i la velocitat de circulació es controla per 

la geometria de la unitat.  

Aquestes unitats es projecten de forma que es mantingui la velocitat que 

proporcioni el temps suficient per què sedimentin les partícules de sorra en el 

fons del canal. La velocitat de disseny ha de permetre la circulació a través de la 

unitat de la major part de la matèria orgànica i ha de posar en suspensió totes 

les partícules orgàniques que hagin sedimentat, però permetent la sedimentació 

de la sorra pesada.  

L‟extracció de les sorres es realitza amb un mecanisme transportador dotat de 

rasquetes. L‟elevació de les sorres per a la seva posterior neteja, es realitza 

mitjançant cargols o elevadors. 

 

- Desarenadors airejats 

En aquests desarenadors, l‟aire que s‟injecta provoca una rotació del líquid i crea 

una velocitat constant d‟arrossegament del fons, perpendicular a la velocitat de 

pas, la qual pot variar sense que provoqui cap inconvenient. Si la velocitat és 

excessivament elevada, s‟arrossegarà la sorra fora del tanc, mentre que si la 

velocitat és lenta, es produirà una sedimentació de la matèria orgànica junt amb 

la sorra, provocant males olors i l‟atracció d‟insectes. L‟aigua residual circula pel 

tanc seguint una trajectòria helicoïdal, i passarà dues o tres vegades pel fons del 
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tanc en condicions de cabal punta, incrementant el nombre de passades per la 

part inferior del tanc quant menor sigui el cabal. 

L‟extracció de la sorra es realitza mecànicament, ja sigui per un escombrat cap a 

una fossa de recepció, des d‟on es bombejarà, o bé directament per una bomba 

aspirant. 

L‟aire injectat, a part del seu paper motor, afavoreix, per efecte de l‟agitació, la 

separació de les matèries orgàniques que poguessin haver quedat adherides a 

les partícules de sorra, i cedeix una quantitat d‟oxigen a la massa d‟aigua, 

ajudant a mantenir les condicions aeròbiques. 

 

- Desarenadors de vòrtex 

La separació de sorres també es fa en tancs en els que el flux d‟aigua provoca la 

formació d‟un vòrtex. Hi ha dos tipus de desarenadors de vòrtex. 

En un dels tipus, tant l‟entrada com la sortida de l‟aigua residual es produeix de 

forma tangencial. La turbina giratòria manté una velocitat de circulació constant, 

i les seves pales ajustables, promouen la separació de la matèria orgànica de la 

sorra. L‟acció de la turbina giratòria produeix una trajectòria toroïdal de les 

partícules de sorra. A cada gir complet del contingut del tanc, la sorra sedimenta 

per gravetat i es recull en un recipient des d‟on es pot extreure amb una bomba 

de sorres o del tipus air-lift. La sorra extreta amb una bomba de sorres es pot 

descarregar en un hidroclon per a l‟eliminació de matèria orgànica. La sorra 

extreta amb un air-lift es pot separar amb un tamís estàtic autonetejable amb 

una malla de separació cuneïforme.  

En el segon tipus, l‟entrada de l‟aigua en direcció tangencial per la part superior 

del desarenador genera un vòrtex lliure. L‟efluent surt pel centre de la part 

superior des d‟un cilindre rotatori. Dins del cilindre, les forces gravitatòries 

minimitzen l‟al·literació de partícules amb densitats majors que la de l‟aigua. La 

sorra sedimenta per gravetat en la part inferior del tanc, mentre que la matèria 

orgànica, inclosa la matèria separada de les partícules de sorra per acció de les 

forces centrífugues, abandona el tanc amb l‟afluent. La matèria orgànica que 

sedimenta amb les partícules de sorra es separa d‟aquestes a mesura que es 

desplacen per la base inferior del tanc. La pèrdua de carga en el desarenador és 

funció de la mida de les partícules que s‟han de separar i creix de forma 

important quant més fines siguin les partícules. La sorra s‟extreu mitjançant una 

cinta transportadora.  

 

Desgreixadors  

L‟objectiu dels desgreixadors és eliminar els greixos, olis, escumes i d‟altres 

materials flotants més lleugers que l‟aigua, que podrien ocasionar problemes en 

els elements i processos posteriors.  

L‟eliminació de l‟oli és una separació líquid-líquid, mentre que el desgreixatge és 

una separació sòlid-líquid. En ambdós casos s‟eliminen per insuflació d‟aire, per a 

desemulsionar els greixos i millorar la seva flotabilitat. 

Aquesta separació es podria fer en els desarenadors, ja que estan prevists d‟unes 

rasquetes superficials d‟escombrada; però quan el volum de greixos és 

important, aquestes rasquetes són insuficients i la recollida és deficitària.  
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La retenció i recollida de greixos es pot duu a terme en separadors de greixos o 

en cambres de greixos.  

- Separadors de greixos 

La solució per a evitar l‟existència de greixos e la xarxa de clavegueram seria la 

instal·lació de cambres de desgreixatge en tots els establiment on es produeixen. 

A part de les cambres, hi ha diferents tipus de separadors de greixos: 

 

 Comporta fixa, que s‟obra periòdicament. 

 Placa deflectora orientable 

 Tub pivotant 

 Rasquetes de superfície 

 Bandes desgreixadores 

 Tambors desgreixadors 

 Sistema vòrtex, abocant una làmina fina sobre un recipient, des d‟on una 

bomba extreu els greixos 

 Flotació 

 

- Cambres de greixos 

El seu fonament es basa en l‟aprofitament de la menor densitat de l‟oli i dels 

greixos, que els fa pujar a la superfície al reduir la velocitat de les aigües en unes 

cambres, disposades de manera que les aigües flueixin per la paret inferior a 

través d‟obertures, o per sota d‟envans suspesos que fan d‟escumadora. 

Hi ha dos tipus de cambres de greixos, les de Kramer i les de Imhoff. 

 

 Cambres de greixos Kramer 

És un dels més utilitzats a Alemanya i està situat abans de la sedimentació. La 

seva planta pot ser circular o quadrada. En ella, al reduir-se la velocitat, queden 

en la superfície del tanc els olis i greixos. 

Amb aquests aparells s‟eliminen del 50 al 70% dels greixos i matèries en 

suspensió. La capa superficial de greixos conté del 4 al 6% de greix i del 80 al 

85% d‟aigua. Els fangs recollits per sedimentació tenen una proporció d‟aigua del 

90%. 

 

 Cambres de greixos Imhoff 

Un altre tipus pràctic és el construït pel doctor Imhoff, basat en l‟acció 

antiemulsiva de l‟aeració sobre l‟oli, i per l‟acció física de les bombolles d‟aire 

sobre l‟arrossegament dels greixos. La seva planta és rectangular amb el fons en 

forma de pastera, coberta en la seva part central per plaques poroses, a través 

de les que s‟injecta aire a pressió. El tanc està dividit longitudinalment per dos 

envans, no del tot submergits, deixant un espai central per a l‟aeració i dos 

laterals per al desemulsionat mitjançant plaques. 
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La velocitat ascensional de les bombolles de greix es pot estimar entre 3 i 4 

mm/s. 

 

Desarenat-desgreixat conjunt o independent 

A l‟analitzar les interaccions que tenen lloc al realitzar conjuntament els 

processos de desarenat i desgreixat, es pot comprovar que: 

 

 Les velocitats de sedimentació de les sorres i de flotació de les partícules 

de greix no es modifiquen pràcticament per a realitzar el desarenat i el 

desgreixat en el mateix tanc. Això és lògic si es considera la diferència de 

densitats entre les partícules de sorra i greix. 

 L‟aire comprimit afegit pel desgreixatge ajuda a impedir la sedimentació 

de les partícules de fang, poc denses que fa que la sorra dipositada en el 

fons sigui més neta.  

 Les partícules de sorra, al sedimentar, desacceleren les velocitats 

ascensionals de les partícules de greix. Disposen així de més temps per a 

posar-se en contacte entre sí durant el recorregut cap a la superfície, 

augmentant el rendiment de la flotació de greixos. 

 

Com es pot comprovar, la realització dels processos de desarenat i desgreixat 

conjuntament en un tanc, condueix a resultats positius en els rendiments 

obtinguts en ambdós processos.  

Per altra part, al realitzar-se els dos processos simultàniament, es pot aconseguir 

un estalvi de volum i espai total considerable, utilitzant com a determinant i únic 

el volum més gran dels dos processos per separat.  

El dimensionat dels desarenadors amb aeració es realitza en una doble vessant: 

per a cabals diferents (i lògicament menors) s‟obtindran també retencions de 

partícules amb diàmetres i pesos específics menors, inclòs de fangs. El problema 

està en la neteja del material sedimentat. Aquí apareix una nova raó favorable a 

l‟aeració en els desarenadors; l‟efecte produït per les bombolles d‟aire sobre la 

neteja de les partícules amb les que entren en contacte, així com la posada en 

suspensió de la matèria sedimentable no arenosa dipositada en el fons. 

Respecte el rendiment de la desemulsió de greixos i olis, el volum del 

desarenador i el cabal d‟aire comprimit, han de ser els adequats per a aconseguir 

la desemulsió per al cabal mig diürn amb un determinat percentatge de greixos.  

 

 Tractament primari 

La depuració primària o física és un procés unitari, de caràcter físic, que té com a 

objectiu fonamental la reducció dels sòlids en suspensió decantables existents en 

l‟aigua residual. 

Com a conseqüència d‟aquesta reducció de sòlids suspesos, es tractament 

primari dóna lloc a una reducció de la DBO associada amb els sòlids suspesos 

que són retirats. 



 Estudi Tècnic d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals  

 - 49 - 

Lo normal és que la depuració primària formi part d‟un procés amb altres 

operacions i processos unitaris, per a aconseguir els resultats prevists amb el 

millor rendiment econòmic de tot el sistema. La depuració primària es col·loca a 

continuació del pretractament i abans del procés biològic. La seva funció és 

reduir la càrrega contaminant millorant el rendiment i les condicions de 

funcionament dels processos posteriors. 

En algunes ocasions, el tractament primari es pot potenciar amb l‟addició de 

reactius de manera que augmenta la formació de sòlids sedimentables a partir de 

sòlids col·loïdals o dissolts. En d‟altres, és necessari procedir a la neutralització 

del pH abans del següent tractament. 

 

Els processos de sedimentació en les aigües residuals es poden realitzar segons 

diferents esquemes separatius que depenen de la concentració i característiques 

de les matèries en suspensió. 

És possible, així, establir la següent tipologia de processos de sedimentació: 

 

- Tipus 1. Sedimentació de partícules discretes 

Aquest tipus és característic en els processos de simple decantació, com el cas 

dels desarenadors, i en decantadors primaris de depuració, separant-se les 

partícules discretes que no han quedat retingudes pels desarenadors. 

 

- Tipus 2. Sedimentació de partícules indiscriminades 

Aquest tipus correspon perfectament amb l‟acció que es realitza en els 

decantadors primaris de les depuradores, on existeixen tot tipus de partícules 

amb diferent mida, densitat i constitució.  

 

- Tipus 3. Sedimentació de partícules floculades o en floculació 

Consisteix en convertir les partícules no sedimentables, que romandrien de forma 

estable en l‟aigua per temps indefinit, en partícules susceptibles de separació per 

sedimentació. 

Fonamentalment, es dóna en els decantadors secundaris dels tractaments 

químics i biològics. També es dóna junt amb els tipus 1 i 2, en els decantadors 

primaris amb recirculació de fangs dels secundaris. 

Es pot donar sedimentació per zones o per compressió. 

 

 Sedimentació per zones: quan la concentració de partícules en el líquid és 

relativament elevada. Té lloc en tots els decantadors, donat que correspon 

pràcticament amb el procés real que es verifica en les zones inferiors de 

concentracions dels tancs. 

 

 Sedimentació per compressió: quan les partícules es troben en contacte 

físic unes amb d‟altres. Es produeix també pràcticament en tots els 

decantadors, en zones inferiors de concentracions de fang.  
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Els diversos tipus de decantadors es poden considerar sota diferents aspectes: 

 

- Respecte al tipus de procés 

 

 Decantadors primaris: tracten l‟aigua residual bruta per un simple procés 

físic. La seva funció és separar els sòlids sedimentables. 

 

 Decantadors secundaris: tracten l‟aigua residual procedent d‟una etapa de 

tractament biològic. La seva funció és separar els sòlids floculats en el 

tractament biològic. 

 

- Respecte al flux hidràulic 

 

 Flux vertical: l‟aigua flueix de baix a dalt en el decantador. Poden ser 

circulars, el cas més normal, o rectangulars, en petites depuradores. 

 

 Flux horitzontal: l‟aigua flueix horitzontalment d‟un costat a l‟altre del 

decantador. Poden ser circulars, amb l‟aigua fluint del centre a la perifèria 

o d‟un sector a un altre, o rectangulars, el cas més normal. 

 

- Respecte a la concentració de fangs 

 

 Sense dispositiu. Els fangs es concentren donant pendents adequades a 

les seves parets <60º 

 

 Amb rasquetes d‟arrossegament 

 

 Amb sistema d‟aspiració en continu 

 

- Segons la reutilització dels fangs 

 

 Decantadors sense recirculació de llots performats, decantador estàtic. 

 

 Decantadors amb recirculació de llots performats, decantador dinàmic.  

Aquests es poden classificar en tipus de llits de fangs i tipus de 

recirculació. 

 

 Tractament secundari 
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L‟objectiu del tractament secundari, o també dit biològic, de l‟aigua residual són 

la coagulació i eliminació dels sòlids col·loïdals no sedimentables i l‟estabilització 

de la matèria orgànica. 

El procés de depuració biològica consisteix en accelerar el procés d‟autodepuració 

natural de les aigües, o sigui, l‟eliminació de la DBO5. 

L‟estació depuradora aporta una quantitat extraordinària d‟O2 (aeració), amb la 

finalitat d‟accelerar els processos aerobis. 

 

Els objectius de la depuració biològica són: 

 

- L‟estabilització, per degradació parcial, de la matèria orgànica 

dissolta. 

- L‟eliminació dels sòlids en suspensió i flotants. 

- L‟eliminació d‟organismes patògens. 

- L‟eliminació de nutrients, nitrogen i fòsfor, i traces de metalls. 

 

La base de la depuració biològica és la capacitat que posseeixen els 

microorganismes per a degradar, parcial o totalment, els compostos orgànics, 

utilitzant l‟energia alliberada per a realitzar les funcions vitals (nutrició, relació i 

reproducció). 

El tractament secundari es pot duu a terme mitjançant el procés de fangs 

activats o per llits bacterians. A continuació s‟explica el procés de fangs activats 

que és un dels mètodes que dóna millors resultats. 

 

 Procés de fangs activats 

És un sistema de tractament de les aigües residuals en en que es manté un 

cultiu biològic format per diversos tipus de microorganismes i l‟aigua residual a 

tractar. Els microorganismes s‟alimenten de les substàncies que porta l‟aigua 

residual per a generar més microorganismes. En el procés es formen unes 

partícules fàcilment decantables, denominades flòculs, que constitueixen els 

denominats fangs actius o biològics. 

El principi bàsic del procés consisteix en el contacte de les aigües residuals amb 

un cultiu de microorganismes, en forma de suspensió floculenta, en un sistema 

airejat i agitat. La matèria en suspensió i la col·loïdal s‟eliminen ràpidament de 

les aigües residuals per adsorció i agregació als flòculs microbians. Aquesta 

matèria i els nutrients dissolts es descomponen més lentament per metabolisme 

microbià, procés conegut com estabilització. En aquest procés, part del material 

nutrient s‟oxida a substàncies simples, com l‟anhídrid carbònic, en un procés 

anomenat mineralització, i part es converteix en nova matèria cel·lular 

microbiana, anomenada assimilació. Part de la massa microbiana es descompon 

de la mateixa manera, respiració endògena. El procés d‟oxidació subministra 

l‟energia necessària per l‟operació dels processos d‟adsorció i assimilació. 

Un cop s‟ha assolit el grau de tractament desitjat, la massa microbiana floculada, 

o fang, es separa de l‟aigua residual al decantador secundari o clarificador. La 
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major part del fang decantat recircula a l‟etapa d‟aeració per a mantenir la 

concentració de fang al tanc d‟aeració i per què actui com un inòcul microbià. 

 

El procés biològic per fangs activats queda integrat per un reactor biològic i un 

decantador secundari. Normalment ambdues unitats del procés es materialitzen 

en dos tancs o dipòsits separats, però també n‟hi ha de combinats, inclòs poden 

utilitzar un únic dipòsit actuant alternativament com a reactor i com a 

decantador.  

El reactor biològic pot adoptar la forma de canal, de tanc rectangular o circular. 

 

El procés de fangs activats és molt flexible i es pot adaptar a quasi qualsevol 

tipus de problema relatiu al tractament biològic, pel que és important conèixer 

els tipus de reactors i característiques del flux. Els quatre principals reactors es 

classifiquen segons les característiques del flux hidràulic en: reactors de flux 

discontinu, de flux de pistó, de mescla completa (o reactor continu de tanc 

agitat) i de flux arbitrari. 

 

 

Creixement biològic 

Amb l‟objectiu de conèixer i controlar eficaçment el medi ambient en el que es 

desenvolupa el tractament biològic de l‟aigua residual, a continuació es 

mencionen alguns aspectes fonamentals que regeixen el creixement dels 

microorganismes. 

 

Característiques del creixement biològic 

 

Els bacteris es poden reproduir per fissió binària, de forma sexual o per 

germinació. Generalment, ho fan per fissió binària, és a dir, per divisió, on la 

cèl·lula original es transforma en dos nous organismes. El temps requerit per a 

cada divisió, el temps de generació, pot variar des de dies fins a vint minuts. 

Aquesta és una xifra hipotètica, ja que els bacteris no continuen dividint-se 

indefinidament a causa de diverses limitacions ambientals, tals com la 

concentració de substrat, la concentració de nutrients o fins i tot la mida del 

sistema.  

La corba típica de creixement bacterià és la següent:  
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Figura 3. Corba típica del creixement bacterià. 

 

El model de creixement basat en el nombre de cèl·lules té quatre fases 

diferenciades: 

 

 1.- Fase de retard.  

És el temps necessari per a l‟adaptació de les bactèries al nou medi al que han 

sigut transferides. Durant aquest període, els microorganismes en estat latent 

augmenten la seva activitat metabòlica, s‟embeuen d‟aigua, s‟incrementa la 

tassa d‟ARN, principalment ribosòmic (essencial per a la síntesis de noves 

proteïnes bacterianes), i es produeixen possiblement enzims induïbles per a 

utilitzar les noves substàncies que se‟ls ofereixen. En definitiva, hi ha un 

augment de volum, però no divisió, donat que no hi ha replicació d‟ADN els seus 

nivells romanen constants durant tota la fase. 

Quan es fa servir com a inòcul cèl·lules en estat metabòlic latent, els factors que 

prenen una importància crítica per a iniciar el creixement són: el pH, la 

temperatura,  la presència de concentracions adequades d‟oxigen (potencial 

d‟oxidació-reducció) i concentracions favorables de CO2. Han d‟existir també 

certes substàncies nutritives, en especial aquelles que les cèl·lules produeixen 

lentament o amb dificultats per sí mateixes. 

Si el nou medi conté nutrients que no són assimilables per la majoria de les 

bactèries del inòcul, però possiblement siguin utilitzables per una o dos cèl·lules 

mutants, les cèl·lules que no han mutat moriran i apareixerà un creixement 

perceptible després d‟un retràs inusitadament llarg. 

 

2.- Fase de creixement logarítmic o exponencial 

Una vegada iniciat el creixement, es manifesta aviat per l‟ascendent inflexió de la 

corba, anomenada fase de creixement accelerat. Durant aquest període precoç, 
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quan la divisió és lenta, la mida de les cèl·lules és gran; quasi el màxim 

assequible per les respectives espècies. Aquest fet és degut, probablement, a la 

imbibició d‟aigua amb la inflor consegüent i al començament de l‟activitat 

metabòlica.  

Durant la fase de creixement accelerat, el temps requerit per a que cada cèl·lula 

es divideixi va disminuint gradualment i la velocitat de divisió arriba a un màxim, 

determinat per l‟espècie del microorganisme i les condicions de creixement. 

Quan les bactèries es multipliquen a velocitat constant i exponencial, s‟arriba a 

l‟autèntica fase de desenvolupament.  

Aquesta fase està mediatitzada per una sèrie de factors limitants intrínsecs, com 

la velocitat de difusió osmòtica, i factors extrínsecs diversos, com la concentració 

del substrat, presència d‟oxigen, etc. La temperatura és un factor important, ja 

que per a les bactèries patògenes l‟òptim de creixement s‟aconsegueix als 37ºC i 

per als llevats i altres fongs, a 25ºC.  

Durant aquesta fase s‟arriba al valor més alt en el número de generacions per 

hora. A més, el recompte de cèl·lules viables és pràcticament idèntic al de 

cèl·lules totals, al tractar-se d‟una població jove, on el número de bactèries 

mortes és mínim.  

D‟altra banda, l‟activitat metabòlica és màxima, la mida mitja bacteriana es 

redueix, les estructures (paret, membranes, etc.) presenten un espessor mínim, 

la sensibilitat als agents físics, químics i antimicrobians és òptima en aquesta 

fase, i les característiques bioquímiques i fisiològiques són més evidents. 

Degut a aquests atributs fisiològics, adquirits per les bactèries en aquesta fase, si 

es realitza un subcultiu en caldo, a temperatura adequada, el creixement 

continua a un ritme exponencial quasi sense fase de latència. 

Si el creixement exponencial seguís ininterrompudament, en poc temps 

s‟arribaria a constituir una massa sòlida de bactèries, lo que no succeeix al 

aparèixer nombrosos factors que interfereixen en la multiplicació. 

Al cap de poques hores (o dies) de l‟inici de la fase logarítmica, els 

microorganismes troben dificultats per a continuar la multiplicació. Els nutrients 

s‟esgoten, les matèries residuals tòxiques s‟acumulen, el pH es modifica, els 

acceptors d‟hidrogen desapareixen, les transferències d‟energia disminueixen i 

les cèl·lules s‟obstaculitzen mútuament. La tassa de divisió cel·lular comença a 

declinar i hi ha microorganismes que moren en número creixent, de tal manera 

que el progrés numèric de les cèl·lules vives es retarda considerablement. Aquest 

procés es designa com a fase d‟acceleració negativa del creixement. 

S‟ha estudiat el desenvolupament d‟aquesta fase mitjançant addicions d‟un medi 

fresc, sense eliminar els residus o les cèl·lules mortes. La població bacteriana 

augmenta amb cada addició de nutrients, però la forma global de la corba de 

creixement es desenvolupa com sempre, i cessa aviat el creixement exponencial. 

 

3.- Fase estacionaria 

Hi ha un creixement desequilibrat degut a que els components bacterians (ADN, 

ARN, proteïnes, etc.) es sintetitzen a tasses diferents. Es produeix una 

estabilització, de tal manera que el número de cèl·lules que es reprodueixen 

equivalen a les que moren. Pot ser degut a la disminució de factors essencials 
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per a la respiració o a la falta d‟elements nutritius del substrat. L‟acumulació de 

productes finals del metabolisme, àcids orgànics o alcohols obtinguts a partir de 

la degradació dels carbohidrats, i enzims autocatalítics del tipus de les proteases 

i de les nucleases són factors dignes de tenir-se en compte al actuar com a 

inhibidors. A vegades, la causa limitant és la concentració de glucosa; per això, 

la seva addició a un medi tamponat per a neutralitzar les petites quantitats d‟àcid 

produït pot estimular un nou cicle de desenvolupament. 

 

4.- Fase de mort logarítmica 

Al tornar-se les condicions del medi cada cop més adverses, les bactèries es 

reprodueixen més lentament i predominen les cèl·lules mortes. Apareix una fase 

de declinació exponencial similar, però en sentit contrari, al que succeïa en la 

fase logarítmica. 

En la major part de les bactèries, el procés es desenvolupa en 72 hores, de 

forma que al final d‟aquestes el número de cèl·lules viables és molt petit, si bé 

l‟esterilitat total del cultiu pot no aconseguir-se fins transcorregudes unes 

setmanes o mesos i depèn, entre d‟altres factors, del tipus de microorganisme, 

pH, presència o absència de determinats ions, etc. 

Per a reconèixer la mort bacteriana, en la que es perd tota capacitat metabòlica i 

de divisió, és necessari procedir a una ressembra sobre medis sòlids i comprovar 

l‟absència de colònies després de la incubació pertinent.   

 

Cinètica del creixement biològic 

Per a utilitzar adequadament els sistemes biològics de tractament d‟aigües 

residuals, i sobre tot els sistemes ecològics, és necessari comprendre la cinètica 

d‟aquests processos i els efectes dels factors ambientals incidents sobre aquesta 

cinètica. 

En els sistemes mediambientals la concentració microbiana depèn del substrat. 

Quan existeix una entrada determinada d‟un substrat a un sistema de tractament 

i es desitja una qualitat específica de l‟efluent que surt, el procés corresponent 

serà continu, i contindrà un nombre específic de microbis. 

L‟únic que pot fer variar un tècnic en aquesta situació per a millorar la qualitat de 

l‟efluent, és el temps de retenció hidràulica. 

Si anomenem dX/dt al creixement microbià net produït en unitat de temps, i si 

dS/dt és el residu utilitzat en unitat de temps, tenim que: 

 

 

 

On:  

Y = Coeficient de producció microbiana. 

Kd = Coeficient de reducció d‟organismes. 

X = Massa microbiana en el sistema. 
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Això és així ja que:  

Creixement microbià net = residus utilitzats per unitat de temps x coeficient de 

creixement microbià – coeficient de reducció d‟organismes x Massa microbiana 

en el sistema.  

Simplificant l‟equació anterior, quedarà:  

 

 

 

On:  

 

 

Sent SRT el temps de retenció dels sòlids, que coincideix amb el temps que la 

massa microbiana és retinguda en el sistema. 

 

 

 

Essent U la tassa a la que s‟eliminen els residus del sistema, per unitat de massa 

microbiana. 

Aquest tres paràmetres SRT, U i l‟equació (1), són factors clau per a la 

comprensió i el disseny de molts tractaments ecològics.  

Com es pot observar en l‟equació (1), el creixement microbià en un sistema 

ecològic depèn de SRT i d‟U. Ambdós estan interrelacionats, i si un d‟ells es pot 

controlar, com han d‟estar en equilibri, l‟altre també podrà ser controlat. 

SRT es pot interpretar com la raó següent: 

 

 

 

Així, SRT serà el temps que els microorganismes són retinguts en el sistema per 

a estabilitzar els abocaments. Si puja la SRT, l‟eliminació de la DQO, del N 

orgànic i dels sòlids volàtils augmenta. Per tant, si regulem SRT podrem controlar 
aquests residus desestabilitzats. 

SRT es calcula determinant els microorganismes actius en el sistema, però al ser 

bastant complicat, en la pràctica es determina de la següent manera: 
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Microbiologia del procés 

Per a dissenyar un sistema de fangs activats correctament i amb la deguda 

garantia de bon funcionament, és necessari comprendre la importància dels 

microorganismes dins del sistema. La biomassa està constituïda per un 95% de 

bacteris i un 5% de protozous: amebes, flagels i ciliats; rotífers i nematodes. 

A la natura, el paper clau de les bactèries és descompondre la matèria orgànica 

produïda per altres organismes vivents. En el procés de fangs activats les 

bactèries són els microorganismes claus donat que són els responsables de la 

descomposició de la matèria orgànica de l‟aigua residual amb la finalitat d‟obtenir 

energia per a la síntesis de la resta de la matèria orgànica en forma de noves 

cèl·lules. 

En realitat, només una part del residu original és verdaderament oxidat a 

compostos de baix contingut energètic, com NO3
-, SO4

-2 i CO2; la resta es 

sintetitzen en forma de material cel·lular.  

A pesar que les bactèries són els microorganismes que realment degraden el 

residu orgànic de l‟afluent, les activitats metabòliques d‟altres organismes són 

igualment importants en el sistema de fangs activats. Els protozous i els rotífers 

exerceixen una acció de refinament dels efluents; els protozous consumeixen 

qualsevol partícula biològica petita que no hagi sedimentat. Els fongs només 

estaran presents a pH baixos, en presència de tòxics, o deficiències de N2. 

Els protozous són predadors de bactèries i es redueixen en presència de tòxics. 

Hi ha també ciliats lliures i adherits que amassen bactèries en la superfície dels 

flocs. 

La presència de protozous en general indiquen reducció de DBO5, sòlids en 

suspensió, bactèries incloses les patògenes, el que indica eficiència del procés en 

l‟eliminació de DBO5 (a major nombre de ciliats adherits i rotífers major és 

l‟eliminació de DBO5). 

Els rotífers exerceixen una acció de purificació de l‟efluent i consumeixen 

qualsevol partícula biològica petita que no hagi sedimentat. Es troben Metazous 

en les superfícies del flòcul i s‟alimenten de bactèries lliures fora del floc 

contribuint a la correcta formació del flòcul. 

Per altre costat, de la mateixa manera que és important que les bactèries 

descomponguin el residu orgànic tan aviat com sigui possible, també ho és que 

formin un flòcul adequat, donat que aquest punt constitueix un requisit previ per 

a la preparació de sòlids biològics en les instal·lacions de sedimentació. S‟ha 

observat que quan s‟augmenta el temps mig de retenció cel·lular milloren les 

característiques del rendiment del flòcul biològic, això es deu a que quan 

augmenta l‟edat mitja de la cèl·lula, la carga superficial es redueix i els 

microorganismes comencen a produir polímers extracel·lulars quedant al cap del 

temps embolicat en una capa viscosa (càpsula gelatinosa de protecció), 

promovent la formació de flòculs que es puguin eliminar fàcilment mitjançant la 

sedimentació.  

Si bé l‟objectiu principal del tractament d‟aigües residuals de tipus domèstic és la 

degradació biològica aeròbica de la matèria orgànica, també convé estabilitzar 

aquells compostos inorgànics que produeixin DBO5. El compost inorgànic més 

important és l‟amoníac, ja que la seva presència en l‟efluent de la planta pot 

estimular el descens d‟O2 dissolt en la corrent receptora a través d‟un procés 
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biològic convertint-lo a nitrit, aquest és oxidat seguidament per un altre grup de 

microorganismes a nitrat que és l‟estat d‟oxidació final dels compostos 

nitrogenats, i com a tal representa el seu producte estabilitzat. Les bactèries 

nitrificants tenen una tassa de creixement molt menor que les heteròtrofes i 

necessiten d‟un major temps mig de retenció cel·lular per a ser realment 

efectives. 

La dependència de la temperatura en la constant de velocitat de la reacció 

biològica és molt important a l‟hora de valorar la eficàcia d‟un procés biològic. La 

temperatura no només influeix en l‟activitat metabòlica de la població 

microbiana, sinó que té un profund efecte sobre factors com les tasses de 

transformació de gasos i característiques de sedimentació dels sòlids biològics. 

En els processos de tractament biològic existeixen grans varietats de poblacions 

de microorganismes mesclades i interrelacionades entre sí. En el sistema, cada 

tipus de microorganisme té la seva pròpia corba de creixement, depenent de la 

forma i posició, del temps, dels aliments, dels nutrients i dels factors ambientals 

presents com la temperatura, el pH i la presència o absència d‟oxigen.  

Durant el tractament secundari, en l‟etapa d‟aeració, quan s‟injecta oxigen a 

l‟aigua residual existeix una població mixta de microorganismes però cap d‟ells 

predomina. Això és així especialment en aigües residuals domèstiques; en alguns 

residus industrials és necessari aclimatar les bactèries al residu. Com hi ha un 

excés d‟aliment (DBO5 alta), els organismes més simples arriben a una població 

relativament alta. Apareixen llavors els organismes de la classe dels sarcodins 

que són molt primitius i bastant ineficients en la descomposició de la matèria 

orgànica. En els processos aeròbics aquests organismes, especialment amebes, 

predominen durant l‟arrencada del procés. 

  

A principis del procés, quan l‟aigua residual fresca és introduïda en l‟airejador i la 

transferència d‟oxigen comença, existeix en l‟aigua residual una població mixta 

de microorganismes però cap d‟ells predomina. Això és cert especialment en 

aigües residuals domèstiques; en alguns residus industrials és necessari 

aclimatar les bactèries al residu i la fase LAG (o de retard) serà una mica més 

llarga. Com que hi ha excés d‟aliment (alta DBO5), els organismes més simples 

arriben a una població relativament alta. Apareixen llavors els organismes de la 

classe dels sarcodins, que són molt primitius i bastant ineficients en la 

descomposició de la matèria orgànica. En els processos aeròbics aquests 

organismes, especialment les amebes, predominen durant l‟arrencada del 

procés. 

Posteriorment, quan l‟aliment disponible ja no és tant abundant, els protozous 

flagel·lats assoleixen la seva població màxima. Aquests organismes tenen una 

estructura més complexa que les amebes i són més actius. La seva mobilitat fa 

que puguin obtenir fàcilment l‟aliment, en condicions que resulten difícils per a 

les amebes, donat que són eficients en la descomposició de la matèria orgànica, 

consumeixen una gran quantitat d‟oxigen. Aquest fang té un color cafè. 

Aquest fang té una aparença dispersa, la velocitat de sedimentació és baixa i el 

sobrenedant tèrbol, degut a la presència de gran quantitat de bactèries en ell. 

L‟índex volumètric de fang, (IVL) tindrà valors elevats ja que els protozous 

impedeixen la formació de flòculs compactes.  



 Estudi Tècnic d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals  

 - 59 - 

Amb el transcurs del temps la relació aliment-microorganismes disminueix 

apreciablement; la població de flagel·lats és reemplaçada per netators lliures i els 

bacteris arriben a la fase estacionària . 

Aquest punt és important ja que en aquesta regió operen els sistemes 

convencionals de fangs activats.  

Encara que les bactèries són organismes simples, queda evidenciat l‟eficàcia en 

la competència per l‟aliment quan aquest escasseja.  

Les bactèries remouen la càrrega contaminant de l‟aigua residual pels 

mecanismes de absorció directa a través de les membranes cel·lulars o 

d‟adsorció. Aquest últim és el més important, ja que les bactèries produeixen 

polímers de consistència gelatinosa que atrapen a les partícules suspeses. 

Encara que aquestes partícules no puguin ser assimilades directament, les 

bactèries segreguen enzims que les trenquen o les dissolen, i així poden ser 

absorbides per les bactèries. Els netators lliures tenen una estructura més 

complexa que la dels flagel·lats i a causa de la seva capacitat motriu poden 

també sobreviure quan existeix poca disponibilitat d'aliment.  

De forma similar a les bactèries, aquests microorganismes són menys actius que 

els protozous, consumeixen menys oxigen i utilitzen el poc aliment disponible de 

manera eficient. En aquest punt el fang s‟aglomera fàcilment per l‟acció dels 

polímers que les bactèries segreguen, i sedimenta ràpidament. El líquid del 

sobrenedant és bastant clar. El IVL té un valor baix. Una observació dels fangs al 

microscopi detectaria un fang aglomerat i una població alta de bacteris i netators 

lliures. 

Uns quants rotífers, ciliats i flagels estaran també presents. L‟efluent del procés 

serà baix en DBO5 i en sòlids suspesos. 

Alguns microorganismes moren i les seves cèl·lules és trenquen, descarregant a 

l'ambient el seu contingut que serveix per a sustentar la vida dels supervivents. 

Els rotífers i els ciliats adherits poden alimentar-se de bacteris. En aquestes 

condicions, en el reactor s'observarà una nata sobrenedant de color cafè fosc. El 

fang sedimentarà ràpidament, però a causa de la poca quantitat de bacteris la 

seva aglomeració no serà òptima. Algunes vegades s'observaran residus de 

material cel·lular aglomerat, que suren en la superfície. L‟IVL serà més baix a 

causa de la densitat del fang, com també ho serà la tassa d'utilització d'oxigen. 

Una anàlisi microscòpica del fang mostrarà una població elevada de rotífers i 

ciliats adherits. El sobrenedant del procés serà baix en DBO5, però pot tenir 

sòlids suspesos relativament alts. En la Figura següent es presenten les fases 

predominants en els diferents sistemes de fangs activats. 
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Figura 4. Corba típica creixement biològic. 

 

 

5.2. Línia de fangs 

 

Procedència  

En el tractament primari es produeix, per fenòmens merament físics, una 

separació de part dels sòlids degut a la densitat. En el tractament secundari part 

de la matèria orgànica ha sigut metabolitzada i transformada en matèria viva, 

però l‟acció més important és l‟efecte de la floculació, que permet separar els 

flòculs de matèria orgànica, matèria viva i matèria inorgànica en els decantadors 

secundaris. 

La purga de fangs des del conducte de recirculació de fangs al tanc de 

sedimentació del fang activat constitueix una font de fang. Els processos de 

digestió, espessament, condicionament i deshidratació del fang constitueixen 

grans fonts generadores de fang. 

 

Característiques 

Les característiques varien en funció de l‟origen dels sòlids i del fang, de l‟edat 

del fang i del tipus de processos que han estat sotmesos. 

Molts dels constituents químics, inclosos els nutrients, són de gran importància a 

l‟hora de considerar l‟evacuació final del fang tractat i del líquid extret durant el 

tractament. 

Les característiques dels fangs són de gran importància si s‟han d‟incinerar 

(contingut energètic), si s‟han de reutilitzar per a adob, o per si es vol fer la 

digestió anaeròbica del fang per a extreure biogàs, ja que s‟ha de tenir en 

compte la composició de metalls pesats, pesticides, hidrocarburs, l‟alcalinitat, 

etc. 

Les característiques del fang segons la procedència són: 

- Fangs de decantació primària 
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Els fangs procedents de la decantació primària són generalment de consistència 

llimosa i de color marró a gris, tornant-se sèptics i donant mala olor amb gran 

facilitat.  

 

- Fangs de precipitació química 

Els fangs que procedeixen de precipitació química són generalment de color 

negre i l‟olor, encara que pot arribar a ser desagradable, ho és menys que els 

corresponents a una decantació primària típica. Així mateix, la velocitat de 

descomposició dels fangs és molt menor. 

 

- Fangs de tractament secundari 

Els fangs que procedeixen del tractament secundari, en el cas de fangs activats, 

són de color marró, relativament lleugers, i per estar ben airejats, en cas 

general,no solen produir olors amb tanta rapidesa com els primaris. Tanmateix, 

si per no estar ben airejats s‟acosten a les condicions sèptiques, el color 

s‟enfosquirà i produiran una olor tan forta com la del fang primari. 

 

- Fangs digerits 

El fang digerit té un color entre marró fosc i negre, i conté quantitats 

relativament grans de gas. Quan està ben digerit, pràcticament no produeix olor 

o produeix una olor relativament dèbil que no és desagradable. 

 

Quantitat 

La quantitat de fangs varia àmpliament depenent de diversos factors. Per això, 

s‟ha de dimensionar el tractament de fangs considerant: tasses mitges i punta de 

producció de fang, i la capacitat d‟emmagatzemament potencial de les unitats de 

tractament de la planta. 

En els tancs d‟aeració i de sedimentació es poden emmagatzemar temporalment, 

quantitats limitades de sòlids. La capacitat d‟emmagatzemament es pot utilitzar 

per a absorbir les puntes de càrrega de curta durada. En els casos que no 

s‟utilitzin digestors, el procés de tractament de fangs, com el bombeig o 

l‟espessiment de fangs, han d‟estar dissenyats basant-se en les direccions de 

màxima producció diària. Les quantitats totals de fang a tractar es determinen 

mitjançant una sèrie de balanços de sòlids del procés de tractament. 

El volum del fang depèn principalment del contingut en aigua, ja que 

normalment el 90% en pes és aigua, i només el 10% és de fang. Amb la següent 

equació es pot calcular el pes específic global si la matèria està formada per 

sòlids fixes (minerals) i sòlids volàtils (orgànics): 
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···
 

On: 
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WS = pes dels sòlids 

SS = pes específic dels sòlids 

ρw = densitat de l‟aigua 

Wf = pes dels sòlids fixes (matèria mineral) 

Sf = pes específic dels sòlids fixes 

Wv = pes dels sòlids volàtils 

Sv = pes específic dels sòlids volàtils 

 

I per a calcular el volum del fang, es pot aplicar: 

 

V = 

sslW

s

PS

W

··
 

On:  

 

Ws = pes dels sòlids secs, Kg 

ρw = densitat de l‟aigua, kg/m3 

Ssl = pes específic del fang 

Ps = fracció de sòlids expressada en tant per 1. 

 

Però per a realitzar un càlcul aproximat, quan el contingut en sòlids és conegut, 

només fa falta recordar que el volum és inversament proporcional al percentatge 

de matèria sòlida continguda en el fang, segons la següent relació: 

 

1

2

2

1

P

P

V

V
 

 

On: 

 

V1 i V2 = volums de fang 

P1 i P2 = percentatges de matèria sòlida 

 

 

Bombes especials per als fangs 

Els fangs contenen elements abrasius, corrosius, partícules i productes viscosos, 

exigint bombaments especials. Aquesta situació es dóna en la transferència de 

fangs de reactius, d‟alimentació als sistemes d‟assecat i transport de fangs 

estabilitzats. 



 Estudi Tècnic d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals  

 - 63 - 

Un tipus de bomba són les de membrana compacta, o d‟ABEL; un altre tipus de 

bombes per al moviment dels fangs són: les bombes rotatives, o de tipus Börger, 

molt resistents a l‟abrasió i corrosió, i de llarga durada. La seva constitució és 

similar a la dels compresors d‟aire, denominats vulgarment de vuits. 

 

 Espessament 

Abans de procedir a l‟eliminació o a l‟estabilització dels fangs separats de l‟aigua 

residual, és convenient i freqüentment rentable, procedir a l‟espessiment dels 

fangs purgats en els decantadors. 

S‟obté així un doble resultat: 

 

- Concentració dels fangs abans de la conducció a l‟abocament o a la 

digestió. El volum de fangs a transportar o a tractar resulta així 

molt menor, amb el consegüent estalvi de volum en els digestors 

(menors cabals a tractar i bombejar, dipòsits més petits, menors 

pèrdues per radiació i aparells menys costosos). 

 

- Mescla i homogeneïtzació dels fangs procedents de diferents 

decantadors. 

 

Es poden utilitzar espessidors de dos tipus: per gravetat o per flotació. 

 

 Espessidors de gravetat 

Un espessidor és un medi de separació de les fases sòlida i líquida d‟un aigua que 

conté matèries en suspensió. La missió i el mètode de funcionament és, per tant, 

similar a la d‟un decantador. Les diferències venen donades per les 

concentracions inicials de sòlids en suspensió molt superiors als espessidors, ja 

que es pretén arribar a concentracions elevades en els fangs. 

L‟aigua penetra per la part central de l‟aparell, a través d‟una campana 

deflectora, que té com a missió repartir la corrent d‟aigua d‟una manera 

uniforma en el fluir cap a la perifèria de l‟aparell. En aquest moment, i a l‟altura 

del nivell de l‟aigua en l‟aparell, comença una forma de separació sòlid-líquid. Les 

partícules en suspensió decanten individualment o bé en grups, formant flòculs. 

L‟espessidor consisteix en una cuba cilíndrica, en l‟interior del qual van col·locats 

dos braços amb rasquetes, moguts per un moto-reductor que acciona l‟eix 

central sobre el que es projecten els braços. La funció especial de les rasquetes 

és concentrar els sòlids, i conduir-los a la part central del fons cònic de 

l‟espessidor, per a l‟evacuació final. 

 

 Espessidor de flotació 

Es pretén igualment separar les fases sòlida i líquida, concentrant-se en la part 

superior els sòlids. 
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L‟aplicació dels sistemes de flotació ha sigut dirigida a la separació de matèries 

insolubles menys denses que l‟aigua (olis i greixos), matèries fibroses, precipitats 

de col·loides i fangs secundaris. 

Comparant amb els espessidors de gravetat, els fans ascendeixen a una velocitat 

superior a la de sedimentació dels de gravetat. El fang ascendent es recollirà en 

la superfície del flotador, com a fang flotat. 

Els equips que utilitzen la flotació són nombrosos: els de fons porós i insuflació 

d‟aire, els d‟agitació mecànica, d‟escumat i desescumat, de producció de 

bombolles per via química, de producció de bombolles per via electro-química, 

per aire pressuritzat. 

 

 Digestió de fangs 

Els fangs produïts en la depuració de les aigües residuals, constitueixen una 

concentració de la contaminació de l‟aigua i, en conseqüència, contenen 

microorganismes, matèria viva i elements orgànics, disposats a començar les 

fermentacions corresponents, amb els problemes derivats de les mateixes. 

La digestió dels fangs pot ser aeròbica o anaeròbica. 

 

- Digestió aeròbica 

Es denomina digestió aeròbica a l‟eliminació de la part fermentable dels fangs. 

Els fangs sotmesos a una aeració perllongada, treballant en la zona denominada 

de respiració endògena, disminueixen de forma contínua per l‟acció dels 

microorganismes existents en el reactor biològic, a la vegada que es produeix 

una mineralització de la matèria orgànica. Els productes finals d‟aquest procés 

metabòlic són anhídrid carbònic, aigua i productes solubles inorgànics.  

Durant el pas pel sistema de tractament d‟aigües residuals, els microorganismes 

han retingut i començat a transformar la matèria orgànica, present en l‟aigua 

residual, en matèria viva. Els microorganismes es troben en el digestor aeròbic 

en condicions que es denominen endògenes, és a dir, quan pràcticament la 

totalitat de la matèria utilitzable com a aliment és ja matèria cel·lular i els 

organismes es limiten a alimentar-se a expenses d‟altres organismes o de les 

pròpies reserves, mentre sigui possible. Durant la fase endògena és necessària 

l‟aportació d‟oxigen de l‟exterior, per a que les condicions aeròbiques es 

mantinguin en el reactor. 

Les necessitats d‟oxigen en el temps de permanència necessari en la digestió, i 

les característiques del fang resultant i del sobrenedant, són les variables 

principals del procés, en el que la temperatura juga un paper molt important. 

Els reactors biològics poden ser rectangulars, circulars o en canal, similars als 

dels fangs activats. Exceptuant digestors molt petits, és recomanable construir 

dues unitats. La profunditat del reactor depèn dels sistemes d‟aeració i d‟agitació 

utilitzats. 

Els sistemes d‟incorporació d‟aire, al igual que en els reactors biològics de fang 

activat poden ser: difusors de bombolles fines, mitges o gruixudes; airejadors 

mecànics superficials o submergits. 
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- Digestió anaeròbica 

La digestió anaeròbica dels fangs ha sigut universalment acceptada com al 

mètode més adequat per a obtenir un producte final escèptic. La descomposició 

de la matèria orgànica per les bactèries es realitza en absència d‟oxigen. L‟oxigen 

necessari per al desenvolupament l‟obtenen del propi aliment. 

La digestió és un procés anaeròbic en el que els materials de descomposició 

passen per diferents processos: liqüefacció, gasificació i mineralització, obtenint 

un producte final inert amb alliberació de gas. 

La digestió passa per tres fases o etapes: fermentativa, acidogènica i 

metanogènica. 

 

 Etapa fermentativa: consisteix en la degradació dels polímers orgànics 

complexes constituents de la biomassa, originant monòmers o fragments 

més simples. En aquesta etapa, la matèria orgànica es troba normalment 

en estat sòlid. És atacada pels enzims extracel·lulars segregats per les 

bactèries, dissolent-se en el líquid circumdant, amb l‟objecte de fer-la 

assimilable per elles mateixes. 

Els monòmers o fragments més simples originats experimenten, 

ràpidament, processos de fermentació àcida que origina productes com 

acetats, propionats, butirats i, en menor proporció, anhídrid carbònic i 

hidrogen. 

La importància de la presència d‟aquest grup de bactèries no només està 

en el fet que produeixen l‟aliment per als grups de bactèries que actuen 

posteriorment, sinó que, a més, eliminen qualsevol traça de l‟oxigen 

dissolt del sistema.  

Aquest grup de microorganismes es coneix com a no-metanogènics, 

compost de bactèries facultatives i anaeròbiques obligades, denominades 

“formadores d‟àcids”. Entre aquestes bactèries es troben Clostridium spp, 

Peptococcus anaerobus, Bifidobacterium spp, Desulphovibrio spp, 

Corynebacterium spp, Lactobacillus, Actinomyces, Staphilococcus i 

Escherichia coli. 

 

 Etapa acetogènica: durant aquesta etapa actuen les bactèries productores 

d‟hidrogen, les quals produeixen àcid acètic junt amb CO2 i H2 a partir 

d‟àcid propiònic, butíric o de cadena més llarga. Les reaccions que tenen 

lloc són:  

 

a) CH3-CH2-COO- + 2H2O  CH3-COO- + HCO3
- + H+ + 3H2 

G*
O = 18,2Kcal/reacció 

 

b) CH3-CH2-CH2-COO- + 2H2O  2CH3-COO- + HCO3
- + H+ + 2H2 

G*
O = 11,5Kcal/reacció 

A aquesta altura del procés, la majoria de les bactèries anaeròbiques han 

extret tot l‟aliment de la biomassa, i com a resultat del seu metabolisme, 

han d‟eliminar els seus propis productes de rebuig de les cèl·lules. Aquests 
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productes, àcids volàtils senzills, són els que utilitzaran com a substrat les 

bactèries metanogèniques en l‟etapa següent. 

 

 Etapa metanogènica: en aquesta etapa, un ampli grup de bactèries 

anaeròbiques estrictes, actua sobre els productes resultants de les etapes 

anteriors i els transforma en metà. Segons McCarty, Smith i Mah, al 

voltant del 70% del total del metà produït procedeix de la descarboxilació 

de l‟àcid acètic, segons la reacció: 

 

CH3-COO- + H2O  CH4 + HCO3
-  

   G*
O = -7,4Kcal/reacció 

 

 El metà resultant prové dels substrats d‟àcid carbònic, àcid fòrmic i 

metanol. El més important és el carbònic, el qual és reduït pel hidrogen, 

també produït en l‟etapa anterior. La reacció és la següent: 

 

 HCO3
- + H+ + 4H2  CH4 + H2O 

   G*
O = -32,4Kcal/reacció 

 

 La generació de metà està deguda, en gran mesura, a processos 

d‟associació sintròfia de les bactèries productores d‟H2, de l‟etapa 

metanogènica, les que es podrien representar segons les reaccions 

següents: 

 

(a + c) 4CH3-CH2-COO- + 2H2O  4CH3-COO- + HCO3
- + H+ + 3CH4 

     G*
O = -24,4Kcal/reacció 

 

(b + c) 2CH3-CH2-CH2-COO- + HCO3
- + H2O  4CH3-COO- + H+ + 2CH4 

G*
O = -9,4Kcal/reacció 

 

La digestió està influenciada per una sèrie de factors que determinen la seva 

eficàcia: 

 Temperatura 

 Concentració sòlids 

 Mescla del fang 

 pH 

 àcids volàtils en els fangs 

 

Els diferents tipus de cambres de digestió són: 

 Decantador i digestor en tanc únic 
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 Digestor únic 

 Digestor en dos etapes 

 Digestió en fases 

 

 Digestor en dos etapes 

Les dos etapes estan constituïdes per dos dipòsits cilíndrics de fons inclinat, 

anomenats digestors. En la primera etapa se la denomina Digestió primària i a la 

segona secundària. 

En la primera etapa es produeix la digestió. El contingut és mesclat i 

contínuament escalfat, per què es mantingui en la zona mesòfila. Aquesta etapa 

s‟alimenta de fang fresc de forma més o menys contínua. 

El fang de la primera etapa és conduit a la segona etapa, on es produeix la 

separació del fang digerit i el sobrenedant. 

 

o Escalfament dels fangs 

Els digestors es poden escalfar de diverses maneres. Les instal·lacions actuals 

estan dotades de digestors que s‟escalfen per mitjà de la recirculació del fang del 

digestor, a través d‟un intercanviador exterior d‟aigua calenta. El gas del digestor 

s‟utilitza com a combustible en la caldera, on la temperatura òptima d‟operació 

és de 60 a 80ºC. L‟aigua calenta es bombeja des de la caldera al intercanviador 

de calor, on cedeix la seva calor al fang recirculant. En alguns equips la caldera i 

es canviador estan combinats i el fang passa també a través de l‟equip.  

Un altre mètode per a escalfar els digestors, encara que no molt corrent, 

consisteix en la circulació d‟aigua a 55ºC a través de canonades o serpentins 

d‟escalfament adossats a la paret interior del digestor. Aquest mètode crea 

problemes de revestiments de fangs en les canonades, aïllant-les i reduint així la 

quantitat de calor transferit. 

Unes altres instal·lacions injecten vapor directament en els digestors per a 

l‟escalfament. El vapor es produeix a part, en calderes o es recupera de la fase 

de vapor de la refrigeració dels motors. És necessari un tractament cuidador de 

l‟aigua d‟alimentació de la caldera, per a evitar incrustacions en el sistema. 

 

Els tipus de intercanviadors utilitzats han de ser exteriors al dipòsit del digestor, i 

poden ser: 

 Intercanviadors tubulars horitzontals 

 Intercanviadors helicoïdals verticals 

 Calderes i intercanviadors tubulars helicoïdals horitzontals 

 Intercanviadors en espiral 

 

Deshidratació de fangs 

L‟eliminació de l‟aigua dels fangs s‟aconsegueix en tres esglaons: espessidors, 

deshidratació i secat. Per a l‟aigua lliure i intersticial n‟hi ha prou amb l‟espessat 

de llots. Per a la separació de l‟aigua capil·lar i d‟adhesió és necessària una 

deshidratació, on es precisen forces mecàniques, en filtres, o forces gravitatòries, 
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en centrífugues. Per a l‟aigua d‟adsorció és necessària un secat, i precisen 

d‟energies tèrmiques. 

 

- Acondicionament del fang previ a la deshidratació 

La incorporació de precipitats disminueix el poder de retenció de l‟aigua. La 

incorporació de cendres millora l‟estructura del fang i la compresibilitat. La 

incorporació de floculants millora la deshidratació. 

Els productes més utilitzats són sals de Ferro, alumini i cal, com a productes 

inorgànics, i polielectrolits com a productes orgànics. 

Els diferents tipus de deshidratació poden ser: eres de secat, llacunes de fang, 

filtració al buit, filtre de banda, filtre de premsa o centrifugació 

 

 Centrifugació  

Es basa en l‟acció centrípeta per a la separació sòlid-líquid per diferència de 

densitats.  

Estan constituïdes per un tambor cilindro-cònic d‟eix horitzontal que gira a gran 

velocitat, on en el seu interior un cargol helicoïdal d‟extracció gira, a la vegada, a 

una velocitat lleugerament diferent. El fang es concentra per força centrífuga 

contra la paret interior del tambor i és arrossegat pel cargol helicoïdal fins la 

sortida. L‟aigua sobrant (centrada o escorreguda) cau per gravetat en l‟extrem 

oposat, denominada sobrenedant, que retorna al clarificador primari o a 

l‟espessidor de fangs. 

 

Les centrífugues obtenen acceleracions de 1000 a 3000 vegades la gravetat, i 

necessiten l‟addició de polielectrolits catiònics per un major rendiment. Els valors 

de sequedat i consums són habitualment els següents: 

 

Tractament Sequedat 
Consum 

polielectrolit 

FÍSICO-QUÍMIC 20-30% 3-4 Kg/TMS 

BIOLÒGIC 15-25% 6-8 Kg/TMS 

Taula 10. Sequedat i consum de polielectrolit segons tractament. 

 

En les depuradores es poden utilitzar centrífugues sense addició de polielectrolit 

en substitució dels espessidors per flotació. 

 

Abocament de fangs 
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El destí final dels fangs tractats i la seva rentabilització és generalment 

problemàtica i la seva evacuació constitueix sempre una càrrega d‟explotació 

considerable. 

Possiblement, la incineració sigui el pas, encara que més costós, que en el futur 

s‟haurà de donar per reduir el volum de fangs als límits més petits en 

depuradores de certa envergadura. La incineració condueix a un residu innocu, a 

l‟eliminació total de l‟aigua intersticial i a la combustió de la matèria orgànica 

dels fangs. En canvi, de moment s‟ha de buscar un destí a l‟abocament de fangs. 

 

a) Adob de sòls. Compostatge 

La utilització de fang deshidratat per l‟agricultura és una perfecta sortida en el 

pas de fangs estabilitzats no contaminats amb abocaments industrials. En canvi, 

les dificultats de manipulament i transport han fet que aquesta forma 

d‟evacuació sigui poc utilitzada degut a la falta de demanda. 

Per això, està començant a desenvolupar-se en aquest país la tècnica del 

compostatge, que consisteix en l‟addició de fangs procedents d‟aigües residuals 

urbanes a escombraries domèstiques, amb un enriquiment en matèries 

húmiques. La relació C/N de la mescla, de l‟ordre de 25 a 30, s‟adapta bé a la 

fermentació aeròbia termòfila. El compostatge facilita la posterior assimilació per 

part del sòl, i redueix notablement el contingut de gèrmens patògens. Per altra 

part, el producte final és molt més presentable. 

També es pot utilitzar el compostatge directe dels fangs, després de l‟addició 

d‟un material ric en carboni (serrí, palla, etc.), el que té l‟avantatge de que no 

produeixen mals olors tan desagradables en la fermentació. 

 

b) Descàrrega a abocador.  

La descàrrega a abocament terrestre és el destí més freqüent dels fangs. 

L‟escassesa d‟aquests fa que cada dia el cost d‟abocament augmenti, per lo que 

es necessiten mètodes de deshidratació més sofisticats per reduir el volum de 

fangs al màxim. 
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CAPÍTOL 6:EXPLICACI

Ó PROBLEMA : 

“DEPURADORA DE LA 

ROCA” 

El present projecte tracta sobre l‟estudi tècnic de l‟Estació Depuradora d‟Aigües 

Residuals de La Roca del Vallès, que es va posar en marxa l‟any 2007. 

L‟EDAR de la Roca tracta les aigües residuals del sistema de sanejament que 

recull les aigües de Llinars del Vallès i de Cardedeu, i avarca una població 

sanejada de 24.500 habitants, tot i que està dissenyada per una població 

equivalent de 48.000 habitants. 

Els col·lectors que transporten l‟aigua fins la depuradora fan 11 Km. 

Aquesta depuradora pertany a la conca del Besòs, i aboca l‟aigua neta al riu 

Mogent. 

El tipus de tractament que es realitza en la depuradora és Biològic amb 

eliminació de Nitrogen i Fòsfor. 

Existeixen dues línies de pretractament, per tant, dos tamisos de fins, dos 

desarenadors-desgreixadors, i quatre reactors SBR. 

L‟espessiment es fa per gravetat, la deshidratació és per centrifugació i la 

digestió del fang és anaeròbica. 

El gas s‟emmagatzema al gasòmetre i l‟excés és cremat en la torxa.  
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Les dades tècniques de disseny són les següents: 

 

CARACTERÍSTIQUES ENTRADA SORTIDA 

Cabal diari 12.000 m3/dia - 

Cabal mitjà horari 500 m3/h - 

Cabal punta 1.250 m3/h - 

DBO5 (matèria orgànica) 320 mg/l ≤ 25 mg/l 

MES (matèria en suspensió) 327 mg/l ≤ 35 mg/l 

Nt (nitrogen total) 77 mg/l 15 mg/l 

Pt (fòsfor total) 11,8 mg/l 2 mg/l 

Taula 11. Dades tècniques de disseny 

 

L‟EDAR està situada al terme municipal de La Roca del Vallès, entre Cardedeu i 

Llinars, al costat del riu Mogent. 
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El plànol de la depuradora és el següent: 

 

1 Pretractament 13 Gasòmetre 

2 Reactor biològic 14 Torxa de gas 

3 Edifici de llots 15 Arqueta desodoració 

4 Edifici de control 16 Dipòsit clorur fèrric 

5 Edifici de bufants 17 Arqueta de flotants 

6 Sitja llots deshidratats 18 Arqueta de presentació 

7 Bàscula 19 Estació transformadora 

8 Dipòsit d‟aigua tractada 20 Arqueta de ventosa 

9 Arqueta de distribució 21 Dutxa renta-ulls 

10 Arqueta cabalímetre entrada 22 Arqueta cabalímetre biològic 

11 Digestor de llots 23 Dipòsit de llots espessits 

12 Dipòsit Tampó 
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Gràfiques 

Segons les dades d‟explotació de l‟any 2008 

 

Rendiment DBO5, MES i DQO 

 

 

Gràfica 1. Rendiment de la DBO5 i MES durant 8 mesos i el cabal mig 

 

 

Gràfica 2. Rendiment de la DQO durant 8 mesos i el cabal mig 
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Rendiment Nitrogen i Fòsfor 

 

Gràfica 3. Rendiment del Nt i Pt durant 8 mesos i el cabal mig 

 

 

 

Rendiments de la DBO5, MES i DQO 

 

 

Gràfica 4. Rendiment de la DBO5 i MES durant 1 any i el cabal mig 
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Gràfica 5. Rendiment de la DQO durant 1 any i el cabal mig 

 

 

Rendiment Nitrogen i Fòsfor 

Gràfica 6. Rendiment del Nt i Pt durant 1 any i el cabal mig 
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CAPÍTOL 7:EDAR LA 

ROCA DEL VALLÈS 

 

7.1. Pretractament 

 

Les operacions de pretractament en la depuració d‟aigües residuals consisteixen 

en l‟eliminació de matèries gruixudes, cossos gruixuts i arenosos, la presència 

dels quals en l‟efluent pertorbaria el tractament total i l‟eficient funcionament de 

les màquines, equips i instal·lacions de l‟estació depuradora. 

 

El pretractament està integrat per: 

 

- Desbast, per a l‟eliminació de les substàncies de mida 

excessivament gran. 

- Tamisat, per a l‟eliminació de partícules en suspensió. 

- Desarenat, per a l‟eliminació de sorres i substàncies sòlides denses 

en suspensió. 

- Desengreixat, per a l‟eliminació dels diferents tipus de greixos i olis 

presents en l‟aigua residual ,així com d‟elements flotants. 

  

En aquests tractaments previs eliminem tots aquells sòlids aliens totalment al 

procés de depuració ja sigui aerobi o anaerobi.  
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7.1.1. Desbast  

El pretractament comença a l‟edifici de Bombament, on l‟aigua residual arriba 

bruta mitjançant un sistema de col·lectors, provinents dels nuclis urbans i dels 

polígons industrials de la zona.  

El primer procés que es realitza és el desbast, que consisteix en la separació de 

sòlids grollers. Els col·lectors aboquen l‟aigua residual al Pou de grollers, que 

consisteix en un pou, de tronc piramidal invertit i parets molt inclinades, amb la 

finalitat de concentrar els sòlids i la sorra decantades en la zona central del pou. 

Aquests sòlids i sorres són extrets per una cullera bivalva d‟accionament 

electrohidràulic, que els dipositarà a un contenidor per a evitar que dificultin 

l‟arribada de l‟aigua a la resta de la planta i la formació de mals olors.  

A continuació del pou de gruixuts, l‟aigua és enviada al pou de bombament, on a 

l‟entrada d‟aquest últim hi ha instal·lada una reixa, anomenada reixa de grollers, 

que no és més que una rasqueta mecànica, que consta d‟una sèrie de barres 

paral·leles, de separació superior a 1 cm, que es troba perpendicular al flux de 

l‟aigua. Aquesta reixa impedeix l‟entrada de troncs, pedres, trossos de ferralla, 

paper, arrels d‟arbres, plàstics i draps, entre d‟altres. Es netegen mecànicament 

mitjançant una pinta que trasllada els sòlids gruixuts a través de la rasqueta, i 

els descarrega a la part superior, a una cinta transportadora que els dipositarà a 

un contenidor. 

Els residus de mida gran tenen un contingut en matèria volàtil molt alt, del 80 al 

90 %, amb un contingut de matèria seca del 15 al 25 % i una densitat entre 640 

i 960 kg/m3.  

Després d‟eliminar els sòlids grollers, l‟aigua va a parar a un pou o recinte on hi 

ha dues bombes que, quan el volum d‟aigua és el suficient, la bomben cap a la 

capçalera de la planta per a continuar amb el pretractament. 

Els objectius del desbast són els següents: 

 

- Protegir l‟estació de la possible arribada intempestiva de grans objectes 

flotants capaços de provocar obstruccions a les diferents unitats de la 

instal·lació. 

- Separar i evacuar fàcilment les matèries voluminoses arrossegades per 

l‟aigua bruta que podrien disminuir l‟eficàcia dels tractaments posteriors o 

complicar la realització dels mateixos. 

 

7.1.2. Tamisat  

L‟aigua residual sense la presència de sòlids grollers arriba a l‟edifici de 

Pretractament. Aquí la línia de pretractament es divideix en dos línies, més una 

auxiliar per si hi ha excés de cabal . Cada línia fa passar l‟aigua per uns tamisos, 

anomenats tamisos de fins, els quals tenen un pas de llum de 6 mm. dels quals 

n‟hi ha tres, els dos de cada canal de pretractament en que es filtren les 

partícules més petites que no estan dissoltes, i l‟altre és un auxiliar, 

d‟emergència. Serveix per si hi ha un excés de cabal i els dos filtres estan 

saturats d‟aigua, o per si un filtre no funciona. Les partícules filtrades són 
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recollides per un cargol compactador, que una vegada compactats els va 

transportant cap a un contenidor que s‟anirà buidant a mesura que s‟ompli.  

L‟aigua resultant, ara sense cap tipus de residu sòlid separable per filtratge, 

passa al dessorrador -desengreixador. Al haver dues línies de pretractament, la 

depuradora té instal·lats dos desarenadors- desgreixador. 

  

7.1.3. Separació de sorres i de greixos 

L‟eliminació de sorres i greixos s‟efectua mitjançant dessorradors-desgreixadors.  

Les sorres consisteixen en sorra, grava, cendres i d‟altres materials pesats amb 

pesos específics i velocitats de sedimentació considerablement superiors a les del 

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

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

gran mida com restes de menjar. Generalment, la fracció que s‟elimina com a 

sorra és bàsicament inerta i relativament seca.  

El procés es realitza en un canal airejat amb el que aconseguim separar sorres 

de mida superior a 100 µm i la pràctica totalitat dels greixos. El dessorrador-

desgreixador té forma rectangular i compta amb una paret longitudinal que 

permet separar una zona airejada i agitada d‟una altra tranquil·la. En la zona 

d‟agitació restaran dipositades en el fons les sorres, mentre que tindrà lloc la 

desemulsió de greixos i escumes que, salvant la pantalla, passaran a la zona 

tranquil·la. En aquesta zona, les escumes i els greixos flotants són arrossegats 

per unes rasquetes que escombren superficialment fins a abocar-los a un 

conducte que els transporta mitjançant una bomba al contenidor de greixos. 

L‟aigua travessa longitudinalment el dessorrador-desengreixador alhora que 

s‟infiltra aire des del fons d‟una del les parets longitudinals, de tal manera que 

s‟obliga a les partícules a descriure un moviment helicoïdal que augmenta el 

temps de permanència  i afavoreix la sedimentació de sorres de mida superior a 

100 µm. 

Al mateix temps, l‟aportació d‟aire aconsegueix mantenir en suspensió la matèria 

orgànica de manera que passi a les següents unitats de tractament i la sorra no 

contamini. 

Les sorres s‟extreuen automàticament mitjançant unes bombes que aspiren les 

sorres dipositades en el fons i les envien a un clarificador on s‟escorren fins la 

seva retirada al contenidor de sorres. 

Les principals avantatges que presenta el dessorrador-desengreixador són: 

.- L‟aigua s‟aireja i per tant disminueix la producció d‟olors. 

.- L‟aire comprimit afegit per a la desemulsió ajuda a impedir la sedimentació 

de les partícules de fang, poc denses, per lo que la sorra dipositada en el fons del 

dessorrador-desengreixador estarà més neta de matèria orgànica. 

.- Les partícules de sorra, al sedimentar, desacceleren les velocitats 

ascensionals de les partícules de grassa. Disposen així de més temps per a 

entrar en contacte entre elles durant el recorregut fins la superfície, augmentant 

el rendiment de la flotació de grasses.  
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.- Els rendiments que presenta són constants, ens permet variar el cabal 

sense que els rendiments variïn.  

.- Les pèrdues de càrrega són molt petites. 

 

7.1.4. Arqueta de distribució 

L‟aigua és conduïda per canonades fins a l‟arqueta de distribució, on 

s‟emmagatzema i es distribueix als 4 reactors biològics SBR. L‟arqueta té forma 

hexagonal, i cada una de les parets correspon a un reactor, per tant aquesta 

planta està pensada per a tenir 6 reactors, però de moment n‟hi ha quatre. Cada 

paret és una comporta, que quan s‟obra l‟aigua cau i és transportada mitjançant 

un sistema de canonades fins al reactor. Quan s‟obra la comporta hi ha un tub 

que addiciona clorur fèrric per a que quan l‟aigua entri al reactor el fòsfor pateixi 

una precipitació forçada, per tal de reduir-lo al màxim, sense arribar a eliminar-

lo. 

Una vegada l‟aigua entra al reactor biològic, quan hi ha condicions anaeròbiques,  

les bactèries tenen més facilitat per a assimilar el fòsfor, arribant a eliminar-lo en 

un 60 – 70%. Juntament amb el clorur fèrric s‟arriba a la quasi eliminació total 

del fòsfor. 

 

7.2.  Tractament secundari 

Els reactors biològics seqüencials (SBR) són reactors discontinus en els que 

l‟aigua es barreja amb un fang biològic en un medi airejat. Els reactors SBR 

tenen la particularitat que combinen les etapes de Entrada/Reacció, 

Sedimentació i Extracció en un mateix tanc. Cada etapa dura una hora, i es 

treballa amb dos reactors simultàniament. L‟ús d‟un únic tanc per a realitzar les 

quatre etapes redueix substancialment la inversió necessària. Uns altres 

avantatges dels reactors SBR són la facilitat per al control de l‟operació, la bona 

flexibilitat davant de fluctuacions de cabal i concentració de les aigües residuals, i 

els bons resultats obtinguts en el tractament de compostos refractaris als 

sistemes biològics convencionals. 

 

 Entrada/Reacció:  

Són dos etapes que es realitzen a la vegada, o sigui, durant dos hores entra 

aigua en el reactor a la mateixa vegada que es produeixen els processos de 

nitrificació i desnitrificació. 

 Entrada:  

S‟introdueix l‟aigua dins del reactor sota condicions estàtiques. Com que aquesta 

aigua entra amb molta força, hi ha un mur de contenció que fa que aquesta força 

no produeixi alteracions notables de la superfície i permet mantenir un adequat 

nivell de floculació. Les dues parts estan unides per unes petites obertures. La 

part més petita també serveix per a donar unes condicions diferents a les del 

reactor biològic.  
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 Reacció:  

En aquesta etapa es produeixen els processos de nitrificació i desnitrificació del 

sistema, alternant els temps d‟aeració i d‟absència d‟oxigen. Els reactors 

biològics SBR es caracteritzen per a realitzar processos anaeròbics i aeròbics 

juntament amb la creació de corrents, per a mantenir una constant mescla de 

l‟aigua residual, en el mateix reactor.  

Per a crear un ambient anaeròbic, els bufadors tenen un període de parada, en el 

qual s‟afavoreix la desnitrificació, alternant les etapes anaeròbiques i aeròbiques 

en el tractament de l‟aigua.    

La creació de corrents es realitza mitjançant la instal·lació de dos agitadors 

submergits de baixa velocitat i alt rendiment, que a part de  impedeixen la 

decantació del fang en les etapes anaeròbiques del sistema. 

 

Els processos de nitrificació-desnitrificació es basen en la transformació d‟amoni 

a nitrat, sota condicions aeròbiques, i la de nitrat a nitrogen gas, sota condicions 

anaeròbiques. Les bactèries responsables del procés de desnitrificació utilitzen el 

nitrat en lloc de l‟oxigen com a acceptor d‟electrons, transformant-lo a nitrogen 

gas. En el procés es produeix la transferència d‟electrons des d‟un donador, 

normalment un substrat orgànic, cap a un acceptor, nitrat o nitrit.  

Els processos de nitrificació-desnitrificació es basen en la cadena de reaccions 

següent: 

R-NH4
+  NH4

+  NO2
-  NO3

-   NO2
-  N2  

R-N  Matèria viva 

 

El pas de R-N i R- NH4
+ es coneix com a amonificació, i és la transformació del 

nitrogen orgànic a nitrogen amoniacal. 

El pas de NH4
+ a NO2

- i posteriorment a NO3
-, es coneix com a nitrificació i 

representa la transformació de l‟amoníac a nitrats. 

El següent pas, de NO3
- a NO2

- i posteriorment a N2 es coneix com a 

desnitrificació i és la reducció dels nitrats fins a nitrogen gas, que s‟escapa del 

medi aquós.  

L‟amonificació consisteix bàsicament en un procés enzimàtic i principalment té 

lloc en les xarxes de clavegueram.  

 H2N CONH2  2 NH4
+ + CO3

-2  

Per tant, a l‟estació depuradora d‟aigües residuals arribaran, majoritàriament, 

formes nitrogenades reduïdes que produiran un potencial redox negatiu. 

 

El procés de nitrificació s‟ha de donar en presència d‟oxigen dissolt. L‟objectiu 

principal és reduir la demanda d‟oxigen de l‟amoníac per mitjà de la seva 

transformació a nitrat. Les bactèries responsables de la nitrificació són 

autòtrofes, especialment quimiolitotròfiques, i són els Nitrosomes i els 
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Nitrobacter. Els Nitrosomas oxiden l‟amoníac a nitrit, producte intermedi, mentre 

els Nitrobacter transformen el nitrit en nitrat.  

De forma aproximada, les reaccions que tenen lloc es poden dividir en dos fases:  

Per als Nitrosomes: 

2 NH4
+ + 3 O2   2 NO2

- + 2 H20 + 4 H+ 

Per als Nitrobacter: 

2 NO2
- + O2  2 NO3

- 

 

La reacció global de nitrificació es pot representar de la següent forma: 

 

NH4
+ + 2 O2    NO3

- + H20 + 2 H+  

 

A més d‟obtenir energia, part del ió amoni és assimilat al teixit cel·lular. La 

reacció general per descriure la conversió autòtrofa d‟amoni a nitrat és la 

següent: 

 

22 NH4
+ + 37 O2 + 4 CO2 + HCO3

-  C5H7NO2  + 21 NO3
- + 20 H20 + 42 H+ 

 

Aproximadament es necessiten 4,3 mg d‟O2 per cada mg de nitrogen amoniacal 

oxidat a nitrat. En el procés de conversió es consumeix una gran quantitat 

d‟alcalinitat: 8,64 mg de HCO3
- per cada mg de nitrogen amoniacal oxidat. Cal 

esmentar que la transformació de nitrogen amoniacal a nitrogen en forma de 

nitrat no suposa l‟eliminació del nitrogen, encara que sí ens permet eliminar la 

seva demanda d‟oxigen. El interval òptim de valors de pH per al creixement de 

les bactèries nitrificants està entre 7,5 i 8,6; per sota o per sobre d‟aquests 

valors el procés de nitrificació és poc eficient. Per a que existeixi la nitrificació és 

fonamental que existeixin concentracions d‟oxigen dissolt per sobre d‟1 mg/l, ja 

que si la concentració és inferior l‟oxigen es converteix en el nutrient limitant del 

procés. 

La nitrificació és molt sensible a diferents productes que actuen com a inhibidors, 

que a concentracions de 0,25 mg/l són tòxics. Aquests productes són el coure, el 

níquel, el zinc i el plom. 

Durant el període d‟aeració, i sempre que es compleixin les condicions 

adequades, les bactèries nitrificants convertiran les formes reduïdes de nitrogen 

en formes oxidades, amb lo que el potencial redox augmentarà de forma 

progressiva fins que el nitrat sigui la forma majoritària en el tanc. 

 

L‟objectiu principal de la desnitrificació és convertir el nitrat en un producte 

gasós. L‟eliminació del nitrogen en forma de nitrat per conversió en nitrogen gas 

s‟aconsegueix biològicament sota condicions anaeròbiques. La conversió del 

nitrogen, en forma de nitrats, a formes més ràpidament eliminables es pot portar 

a terme gràcies a l‟acció de diferents gèneres de bactèries, tals com 

Achromobacter, Alcaligens, Bacillus i Brevibavterium, entre d‟altres. 
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Aquestes bactèries són heteròtrofes capaces de la reducció del nitrat, que és un 

procés de dos etapes: la primera etapa consisteix en la conversió del nitrat a 

nitrit, i a continuació es produeixen òxid nítric, òxid nitrós i nitrogen gas. 

Les reaccions de reducció del nitrogen són les següents: 

NO3
-  NO2

-  NO  N2O  N2 

Els tres últims compostos són gasosos i es poden alliberar a l‟atmosfera. 

 

En aquest tipus de reaccions, es necessita d‟una font de carboni suplementària, 

ja que perquè aquesta tingui lloc ha d‟existir el carboni suficient segons la reacció 

següent: 

 

5 (C-orgànic) + 8 H+ + 4 NO3
-  2 N2 + 4 H2O + 5 CO2 

 

El substrat carbonós donador d‟electrons pot ser molt variat. A continuació, 

s‟exposaran les reaccions amb dos substrats carbonosos diferents:  

 

Una substància orgànica continguda a l‟aigua residual, amb una composició 

semblant a C10H19O3N: 

10 NO3
- + C10H19O3N  5 N2 + 10 CO2 + NH3 + H2O + 10 OH- 

El residu de la massa cel·lular derivada de la respiració endògena del fang: 

4 NO3
- + C5H7O2N  2 N2 + 5 CO2 + NH3 + 4 OH- 

 

L‟equació de producció de biomassa a partir de l‟aigua residual queda de la 

següent forma: 

 

14,2 NO3
- + 4 C10H19O3N  6C5H7O2N  + 5,6 N2 + 10 CO2 + NH3 + 8,4 H2O + 

14,2  OH- 

 

Durant la desnitrificació, les formes oxidades del nitrogen són reduïdes 

novament, disminuint de nou els valors del potencial redox. 

En els sistemes de desnitrificació, el paràmetre crític és la concentració d‟oxigen 

dissolt. La presència d‟oxigen dissolt suprimeix el sistema enzimàtic necessari pel 

desenvolupament del procés de desnitrificació. El pH òptim està entre 7 i 8. Els 

organismes són sensibles als canvis de temperatura. 

 

 Sedimentació:  

És l‟etapa en la que es deixa reposar l‟aigua durant una hora perquè els fangs 

puguin decantar i es dipositin en el fons del reactor; i perquè l‟aigua es vagi 

clarificant per poder ser posteriorment retirada. 
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La velocitat d‟arrossegament és un paràmetre important en les operacions de 

sedimentació, les forces actuants sobre les partícules sedimentables són 

causades per la fricció de l‟aigua que flueix sobre les mateixes. Les velocitats 

horitzontals s‟han de mantenir a nivells baixos, de tal manera que les partícules 

no siguin arrossegades des del fons del reactor.  

 

 Extracció: 

L‟aigua totalment clarificada és extreta per mitjà del Decanter, que és el sistema 

d‟evacuació de l‟aigua clarificada després de la seva estança dins del reactor 

biològic. El decanter funciona com un vessador mòbil (per gravetat); variant la 

seva cota de funcionament mitjançant una comporta automàtica regulada en 

funció de la lectura del cabalímetre d‟aigua tractada. Aquesta comporta es troba 

en l‟entrada d‟aigua a l‟edifici d‟aigua tractada. 

El decanter disposarà d‟un mecanisme que eviti la captació d‟escumes juntament 

amb l‟aigua clarificada. 

 Aquesta aigua ja neta pot ser avocada al riu, però primer és conduïda al dipòsit 

d‟aigua tractada que és on es prenen mostres per analitzar la qualitat de l‟aigua i 

on es controla el cabal de sortida al riu. 

 

7.2.1. Processos biològics d’eliminació del fòsfor 

El interès especial en l‟eliminació del fòsfor resideix en el fet que és el nutrient 

més crític, i que els procediments per a l‟eliminació del nitrogen són menys 

eficaços i més cars.  

S‟ha observat en l‟eliminació conjunta de nitrogen i fòsfor, que l‟adsorció del 

fòsfor en la biomassa de les bactèries pateix un fort augment si aquestes són 

sotmeses al “estrès” que suposa el canvi de condicions anaeròbies a aeròbies: en 

condicions anaeròbies les bactèries emeten fòsfor, mentre que en condicions 

aeròbies el reabsorbeixen en quantitats molt superiors a les que es deuria 

esperar si prèviament no existissin condicions anaeròbies. 

L‟existència d‟almenys una fase anaeròbia és un factor molt important en 

l‟eliminació del fòsfor, donat que en condicions anaeròbies, alguns gèneres de 

bactèries, especialment Acinetobacter, utilitzen com a efluent d‟energia 

inclusions citoplasmàtiques de polifosfats que hidrolitzen a ortofosfats que 

aboquen a l‟exterior a la vegada que absorbeixen i acumulen el substrat orgànic 

sota la forma de polihidroxibutirat (PHB). 

En aerobiosis, els microorganismes metabolitzen el PHB acumulat a la vegada 

que absorbeixen el fòsfor del medi, de tal manera que reconstrueixen les 

inclusions citoplasmàtiques de polifosfat. 

A les bactèries capaces d‟aquests tipus de processos se les ha denominat 

bactèries acumuladores de fòsfor o poli-P-bactèries. 

Els processos de desfosfatació biològica proporcionen eliminacions del fòsfor 

entre el 40-60% respecte al fòsfor influent.  

El procés més adequat per a la reducció del fòsfor és el tractament fisicoquímic 

donat que els coagulants usuals (Fe, Al, Ca) produeixen els fosfats corresponents 
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amb productes de solubilitat molt baixos, assolint-se rendiments superiors al 

90%.  

 

7.2.1.1. Reaccions simplificades per a  l’eliminació del fosfat. 

El fosfat es pot eliminar per precipitació química amb diferents ions metàl·lics 

polivalents, com Ca2+, Al3+ i Fe3+.  

10 Ca2+ + 6 PO4
3+ + 2 OH-  Ca10(PO4)6(OH)2 

 Hidroxiapatita 

Al3+ + HnPO4
3-n  AlPO4 + n H+ 

Fe3+ + HnPO4
3-n           FePO4 + n H+ 

 

La química de l‟eliminació del fosfat amb cal és molt diferent de la de l‟alumini o 

del ferro. Quan s‟afegeix cal a l‟aigua reacciona amb l‟alcalinitat natural del 

bicarbonat, per precipitar hidroxiapatita. Per tant, la quantitat de cal requerida 

serà, en general, independent de la quantitat de fòsfor present i dependrà 

fonamentalment de l‟alcalinitat de l‟aigua residual. En el cas de l‟alumini i el 

ferro, 1 mol precipitarà 1 mol de fosfat en teoria; però aquestes reaccions són 

enganyosament simples i s‟hauran de considerar a la vista de les moltes 

reaccions secundàries i de les seves constants d‟equilibri associades. 

 

7.2.1.2. Sistema de clorur fèrric 

El clorur fèrric s‟utilitza per a l‟eliminació química dels fosfats. L‟addició i 

dosificació del clorur fèrric dependrà bàsicament de la quantitat de fòsfor eliminat 

en el tractament biològic i de la concentració final que es vulgui obtenir a 

l‟efluent.  

 

 

7.3. Tractament dels fangs 

 

7.3.1. Espessidor de fangs 

Els fangs produïts en el tractament de l‟aigua posseeixen més del 95 % d‟aigua, 

per tant ocupen un volum important i són per naturalesa putrescibles. Això fa 

que sigui necessari un tractament per tal de modificar les seves característiques. 

Aquest tractament és l‟espessiment, que es pot fer per gravetat o per flotació.  

L‟espessiment per gravetat és un procediment en el que el fang espès, per 

gravetat, cau al fons del tanc i unes paletes, muntades sobre un rastell que 

abasta tot el diàmetre, giren lentament per impedir que el fang solidifiqui. Amb 

aquest moviment els fangs més espessits van cap al centre del tanc i són retirats 

cap al digestor, mentre que per la part superior l‟aigua és captada per un 
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sobreeixidor. Aquesta aigua, no gaire neta, s‟incorpora a les aigües residuals a 

capçalera.  

No tot el fang es diposita al fons de l‟espessidor per gravetat, n‟hi ha que costa 

separar l‟aigua de les partícules del fang, són els grumolls de microorganismes. 

La solució és separar els grumolls de microorganismes per flotació, fent-los surar 

cap a la superfície. Per això al fang se li afegeixen dues coses: 

 

.-Un reactiu químic (polielectrolic) que fa que els petits grumolls s‟agrupin en 

grumolls més grossos, flòculs, que seran més fàcils de separar de l‟aigua. 

.-Aire dissolt en aigua a pressió, que s‟injecta al fons de l‟espessidor de llots. 

Quan la barreja aigua-aire a pressió retorna a la pressió atmosfèrica normal, 

l‟aire es desprèn en forma de bombolles. Aquestes bombolles, en pujar, 

arrosseguen els grumolls de microorganismes cap a la superfície, formant una 

capa flotant que es retira i passa al digestor de llots.  

 

7.3.2. Dipòsit de llots espessits 

S‟emmagatzema el fang més compacte que surt de l‟espessidor. D‟aquí s‟envia 

cap al digestor de llots. 

 

7.3.3. Digestor de llots  

7.3.3.1. Digestió anaeròbica 

La digestió anaeròbica del fang és un dels processos més antics utilitzats en la 

estabilització de fangs. En aquest procés es produeix la descomposició de la 

matèria orgànica i inorgànica en absència d‟oxigen molecular.  

En el procés de digestió anaeròbica, la matèria orgànica continguda en el fang es 

converteix biològicament, sota condicions anaeròbiques, en metà (CH4) i diòxid 

de carboni (CO2). El procés es duu a terme en un reactor completament tancat. 

Els fangs s‟introdueixen en el reactor de forma contínua i resten al seu interior 

durant un determinat període de temps. El fang estabilitzat que s‟extreu del 

procés té un baix contingut en matèria orgànica i en patògens, i no és 

putrescible. 

El tipus de digestor anaeròbic que s‟utilitza és el d‟alta carga. En els processos de 

digestió d‟alta carga el contingut del digestor es calenta i es mescla 

completament.  

La conversió biològica de la matèria orgànica dels fangs es produeix en tres 

etapes: hidròlisis, acidogènesis i metanogènesis.  

El primer pas del procés comporta la transformació per via enzimàtica dels 

compostos d‟alt pes molecular en compostos que puguin servir com a fonts 

d‟energia i de carboni cel·lular. El segon pas implica la conversió bacteriana dels 

compostos produïts en la primera etapa en compostos intermedis identificables 

de menor pes molecular. El tercer pas suposa la conversió bacteriana dels 
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compostos intermedis en productes finals més simples, principalment, metà i 

diòxid de carboni.    

En un digestor, la conversió dels fangs orgànics i dels residus es duu a terme 

mitjançant l‟acció conjunta de diferents organismes anaeròbics. Un grup de 

microorganismes s‟ocupa de la hidrolització dels polímers orgànics i dels lípids 

per a formar elements estructurals bàsics com els monosacàrids, els amonoàcids 

i els compostos relacionats amb aquests. Un segon grup de bactèries 

anaeròbiques fermenta els productes de la descomposició per a produir àcids 

orgànics simples, dels que el que es presenta amb major freqüència és l‟àcid 

acètic. Aquest grup de microorganismes, que reben el nom de no-metanogènics, 

està format per bactèries facultatives i anaeròbiques estrictes, encara que de 

forma col·lectiva es coneixen com a bactèries “formadores d‟àcids”. Un tercer 

grup de microorganismes converteix l‟hidrogen i l‟àcid acètic, originat per les 

bactèries formadores d‟àcids, en gas metà i en diòxid de carboni. Les bactèries 

responsables d‟aquest procés són anaeròbiques estrictes i se les coneix com a 

“metagéniques” o “formadores de metà”. Els principals microorganismes que 

s‟han identificat inclouen Methanobacterium, Methanobacillus, Methanococcus y 

Methanosarcina. 

Les bactèries més importants d‟aquest grup, que són les que degraden l‟àcid 

acètic i l‟àcid propiònic, tenen tasses de creixement molt lentes, raó per la qual 

es considera que el seu metabolisme és un factor limitant del tractament 

anaeròbic dels residus orgànics. En la digestió anaeròbica, l‟estabilització es dóna 

quan es produeix metà i diòxid de carboni. El gas metà així produït és altament 

insoluble, i la seva separació de la solució representa l‟estabilització real del 

residu. 

Cal destacar que les bactèries generadores de metà només poden utilitzar 

determinats substrats per a duu a terme la seva funció, com el formiat, l‟acetat, 

el metanol, CO2 + H2, metilamines i monòxid de carboni. Les reaccions típiques 

de producció d‟energia lligades a aquests compostos són: 

 

4 H2 + CO2  CH4 + 2 H2O 

4 HCOOH   CH4 + 3 CO2 + 2 H2O 

CH3COOH   CH4 + CO2 

4 CH3OH   3 CH4 + CO2 + 2 H2O 

4 (CH3)3N + H2O   9 CH4 + 3 CO2 + 6 H2O + 4 NH3  

 

En un digestor anaeròbic, les dos vies principals de producció de metà són la 

conversió d‟hidrogen i diòxid de carboni en metà i aigua, i la conversió d‟acetat 

en metà i diòxid de carboni. Els organismes metanogènics i els acidogènics 

comparteixen una relació sintròpica (mútuament beneficiosa) en la que els 

metanogènics converteixen en metà i diòxid de carboni els productes finals de la 

fermentació, tals com l‟hidrogen, el formiat o l‟acetat. Els metanogènics són 

capaços d‟utilitzar l‟hidrogen produït pels organismes acidogènics degut a la seva 

eficàcia en l‟hidrogènisis. Com que els organismes metanogènics capaços de 

mantenir la pressió parcial de H2 a valors extremadament baixos, l‟equilibri de 

les reaccions de fermentació es desplaça en sentit a la formació de productes 

finals més oxidats (per exemple el formiat i l‟acetat). La utilització de l‟hidrogen 

produït pels acidogènics i unes altres bactèries anaeròbiques, per part dels 
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organismes metanogènics, es coneix amb el nom de transferència d‟hidrogen 

entre espècies. De fet, les bactèries metanogèniques eliminen compostos que 

poden inhibir el creixement dels microorganismes acidogènics. 

Amb l‟objectiu de mantenir un sistema de tractament anaeròbic que estabilitzi 

correctament el residu orgànic, els microorganismes formadors d‟àcids i de metà 

s‟han de trobar en un estat d‟equilibri dinàmic. Per a mantenir aquest estat, el 

contingut del reactor no ha de contenir oxigen dissolt i ha d‟estar lliure de 

concentracions inhibidores de constituents tals com els metalls pesats i els 

sulfurs. A més, el medi aquós ha de presentar valors de pH situats entre 6,6 i 

7,6. També ha d‟existir una alcalinitat suficient per a que el pH del sistema no 

descendeixi per sota de 6,2, donat que aquest punt marca el límit d‟activitat de 

les bactèries formadores de metà. És necessari disposar d‟una quantitat suficient 

de nutrients tals com nitrogen o fòsfor per a assegurar el creixement apropiat de 

la comunitat biològica.   

El procés de la digestió anaeròbica té lloc a 35ºC. S‟escull la digestió d‟una fase i 

d‟alta carga ja que permet una admissió de cargues de sòlids elevada. El fang es 

mesclarà mitjançant mescladors mecànics i s‟escalfarà per aconseguir optimitzar 

la velocitat de digestió. Els equips de mescla tenen una elevada capacitat i poden 

arribar eficaçment al fons del tanc. També hi ha preses a diferents nivells per a 

l‟extracció del fang.  

El bombament del fang al digestor es duu a terme de forma contínua, amb la 

finalitat de mantenir unes condicions constants a l‟interior del reactor. El fang 

que entri desplaçarà al fang digerit fins al Dipòsit Tampó.  

Els digestors tenen cobertes flotants, aquestes són a la vegada campanes de 

recollida de gas, la qual cosa permet disposar d‟un volum d‟emmagatzemament 

addicional de gas.  

Els productes finals de la respiració i de l‟oxidació que es produeixen durant la 

digestió són gas metà i diòxid de carboni. 

En la digestió anaeròbica de fangs la reducció de sòlids volàtils se situa entre el 

45 i el 60 %. 

Les dimensions del digestor primari són: 

Diàmetre = 18m 

Altura total cúpula = 1,30m 

Diàmetre solera fons troncocònic = 1m 

Altura fons troncocònic = 1,7m 

Altura total digestor = 17,8m 

Altura total del fang = 14,78m 

 

La composició volumètrica del gas generat en la digestió anaeròbica del fang 

d‟aigües residuals conté un 65-70% de CH4, un 25-30% de CO2, y petites 

quantitats de N2, H2, H2S, vapor d‟aigua i altres gasos. El gas digerit té un pes 

específic de 0,86 respecte a l‟aire. La producció total de gas s‟estima a partir de 

la reducció del percentatge de sòlids volàtils. Els valors habituals varien entre 

0,75 i 1,12 m3/kg de sòlids volàtils destruïts. La producció de gas pot fluctuar en 
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un ampli interval, en funció del contingut en sòlids volàtils del fang cru, i de 

l‟activitat biològica desenvolupada en el digestor.  

El gas generat en els digestors es recollirà sota la coberta dels mateixos. Per a 

això s‟utilitzen cobertes flotants, aquestes s‟ajusten sobre la superfície del 

contingut del digestor i permeten que variï el seu volum sense que es produeixi 

l‟entrada d‟aire, no es pot permetre de cap manera que el gas i l‟aire es mesclin, 

ja que podria donar lloc a una mescla explosiva. Les canonades de gas i les 

vàlvules de seguretat han d‟estar previstes de parallamps. Les cobertes 

s‟instal·laran de manera que funcionin com a receptacles de gas, 

emmagatzemant una petita quantitat del mateix sota pressió, i actuant com a 

dipòsits.  

Un metre cúbic de metà, a temperatura i pressió normals, té un poder calorífic 

de 35.800 kJ/m3. Com que el gas de digestió sol tenir un contingut del 65% de 

metà, el poder calorífic del gas de digestió és aproximadament de 22.400 kJ/m3, 

mentre que el gas natural té un poder calorífic aproximadament de 37.300 

kJ/m3.  

El gas de digestió s‟utilitzarà com a combustible de les calderes per a que puguin 

escalfar l‟aigua del sobrenedant del digestor i aquesta per mitjà d‟un circuit 

bescanviador de calor escalfi el fang del digestor, per a que estigui a 35ºC.  

Les necessitats de calor d‟un digestor venen donades per la quantitat de calor 

necessari per a augmentar la temperatura del fang alimentat fins a arribar a la 

temperatura desitjada a l‟interior del digestor, compensar les pèrdues de calor 

que es produeixen a través de les parets, el fons i la coberta del digestor, i 

compensar les pèrdues que es produeixen en les conduccions que comuniquen 

les calderes amb el tanc de digestió. El fang s‟escalfarà per bombament del fang i 

el sobrenedant del digestor a través d‟intercanviadors de calor situats a l‟edifici 

de calderes i recirculació del mateix.  

Disposar d‟un mesclat adequat és un dels aspectes més rellevants a l‟hora 

d‟aconseguir optimitzar el rendiment del procés. Per al mesclat del contingut del 

digestor s‟utilitza agitació mecànica per mitjà d‟una turbina de baixa velocitat. 

 

7.3.1. Dipòsit Tampó 

S‟emmagatzema el fang digerit, i un cop ple el fang és conduït fins la Centrífuga. 

Aquest dipòsit disposa d‟un agitador perquè el fang més espès no compacti i per 

mantenir un bon nivell d‟homogeneïtzació de tot el fang. 

 

7.3.2. Gasòmetre 

El metà produït en el procés de digestió s‟emmagatzema en el gasòmetre. D‟aquí 

el gas serà conduit per mitjà d‟unes canonades fins l‟edifici de les calderes, per 

alimentar aquestes i escalfar el fang. 

 

7.3.3. Torxa de gas  
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Si hi hagués excés de gas en el gasòmetre i no hi cabés més, l‟excés de gas seria 

transportat fins a ser cremat a la torxa.  

 

7.3.4. Edifici de llots 

A l‟edifici de llots és on es produeix la deshidratació dels llots procedents del 

Dipòsit Tampó. 

La deshidratació de fangs és una operació unitària física utilitzada per a reduir el 

contingut d‟humitat del fang per alguna o diferents raons següents: 

 

1.- Els costos de transport del fang per camió fins al lloc d‟evacuació final són 

notablement menors quan es redueix el volum per deshidratació. 

2.- El fang deshidratat és, generalment, més fàcil de manipular que el fang 

líquid o espès. En la majoria dels casos, el fang deshidratat és susceptible de ser 

manipulat amb tractors dotats de culleres o pales i amb cintes transportadores. 

3.- La deshidratació del fang acostuma a ser necessària per a evitar la 

generació d‟olors i evitar que el fang sigui putrescible. 

4.- La deshidratació del fang acostuma a ser necessària abans de la seva 

evacuació cap a abocadors controlats per a reduir la producció de lixiviats en la 

zona de l‟abocador. 

 

7.3.4.1. Deshidratació per Centrifugació 

La seva utilització és molt comuna donat el relatiu baix cost de l‟equip, la seva 

simplicitat d‟operació i baix cost de manteniment. 

Estan constituïdes per un tambor cilindre-cònic d‟eix horitzontal que gira a gran 

velocitat, on en el seu interior un cargol helicoïdal d‟extracció gira, a la vegada, a 

una velocitat lleugerament diferent. El fang es concentra per força centrífuga 

contra la paret interior del tambor i és arrossegat pel cargol helicoïdal fins la 

sortida. L‟aigua sobrant (centrada o escorreguda) cau per gravetat en l‟extrem 

oposat i és enviada novament a capçalera. 

Les centrífugues obtenen acceleracions de 1000 a 3000 vegades la gravetat, i 

necessiten l‟addició de polielectrolits catiònics per a que es formin flòculs d‟una 

mida major i així obtinguem un major rendiment a l‟hora de deshidratar els 

fangs. 

Els fangs un cop deshidratats, passen a la sitja on s‟emmagatzemen fins a ser 

recollits.  
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CAPÍTOL 8:CONCLUSI

ONS 

Partint de l‟objectiu de comparar la depuradora tipus amb la EDAR de la Roca del 

Vallès basant-nos en les diferències en les fases de tractament de l‟aigua, s‟han 

pogut extreure una sèrie de conclusions: 

  

Fase de pretractament  

Com a mètodes de desbast, la depuradora de la roca ha escollit fer una 

eliminació de sòlids gruixuts, amb el pou de gruixuts i una reixa de gruixuts, 

previs al bombament, i un tamisat de fins, per impedir obstruccions en les 

operacions posteriors.  

Comparant amb els tipus possibles, s‟ha optat per un pou de gruixuts de base 

cònica amb una cullera bivalva per extreure els materials més pesants que es 

queden al fons, i unes reixes de gruixuts de 50 mm de pas de llum ja que tenint 

en compte el tipus d‟aigua que entra és el més adequat. En el cas del tamisat de 

fins s‟ha optat per dos tamisos de llum de pas de 3 mm amb recollida de la 

matèria de rebuig mitjançant un cargol compactador que els aboca a un 

contenidor.  

Com a mètode d‟eliminació de sorres i greixos, s‟ha optat per un desarenador-

desgreixador conjunt amb agitació i aeració, amb recollida de sorres mitjançant 

dues bombes centrífugues submergibles que les envien a un clarificador, on 

s‟escorren fins a ser retirades al contenidor. Els greixos flotants són arrossegats 

per unes rasquetes superficials que els aboquen a un concentrador de flotants 

per, posteriorment, ser transportats fins al contenidor. 

 

 Fase de tractament primari 

El seu objectiu fonamental és la reducció de sòlids suspesos decantables en 

l‟aigua residual i com a conseqüència, una reducció de la DBO 5.  
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A la EDAR de la Roca del Vallès no es realitza aquesta fase, ja que la reducció de 

sòlids en suspensió i de la DBO es duu a terme en el reactor biològic SBR. 

 

Fase de tractament secundari 

El tipus de tractament utilitzat en l‟EDAR de La Roca és un procés biològic a 

través de fangs activats amb eliminació de nitrogen i fòsfor amb nitrificació i 

desnitrificació. 

S‟utilitza un reactor biològic SBR, on les etapes del tractament biològic es 

realitzen totes en el mateix reactor.  

Els rendiments obtinguts en el reactor SBR dels diferents paràmetres calculats en 

l‟apartat CÀLCULS són: 

 

 DBO5 DQO SS NKT P 

Concentració 

entrada (mg/l) 
320 735 327 77 11,8 

Concentració 

sortida (mg/l) 
≤25 125 ≤35 15 2 

Càrrega entrada 

(Kg/dia) 
3.840 8.820 3.924 924 141,6 

Càrrega sortida 

(Kg/dia) 
300 1.500 420 180 24 

Càrrega 

eliminada 

(Kg/dia) 

3.540 7.320 
3.492,3

6 
593,52 117,67 

Rendiments (%) 92,19 82,99 89,3 80,52 83,1 

Taula 12. Resum paràmetres entrada i sortida 

 

 

Fase de tractament terciari 

Com que aquesta fase es duu a terme per a potabilitzar l‟aigua, no és necessària 

ja que l‟aigua tractada a l‟EDAR de la Roca del Vallès no és per consum sinó que 

serà abocada al riu Mogent.  

 

 Fase de tractament de fangs 

El tractament de fangs consisteix en eliminar la màxima quantitat d‟aigua 

continguda en els fangs per minimitzar el volum, i així la posterior retirada no 

serà tant cara.  
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El tractament dels fangs inclou els processos d‟espessiment, digestió i 

deshidratació. El procés d‟espessiment es realitza en un espessidor per gravetat, 

i l‟aigua sobrant és conduïda a capçalera. La digestió dels fangs és anaeròbica, 

amb producció de gas metà, que s‟emmagatzema en el gasòmetre per a servir 

de combustible de la caldera per a escalfar els fangs, mitjançant un sistema de 

recirculació amb intercanviadors de calor, per a que realitzin la digestió. 
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