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Avui en dia, s’empren diferents tractaments per a les aigües residuals. Un d’ells
són els aiguamolls constrüıts de flux subsuperficial, on l’aigua rep un tractament tant
f́ısic com qúımic i biològic. Però hi ha encara molts aspectes en aquests processos
que ens són desconeguts. La modelització d’aquests processos, o dels aspectes que en
són coneguts, pot ajudar a la seva completa comprensió. La present tesina intenta
modelitzar els processos bioqúımics que tenen lloc en aquests aiguamolls. La mod-
elització del tractament d’aigües residuals no és quelcom de nou, però l’aproximació
a aquest tipus concret de tractament i alhora el fet d’emprar elements finits per a
fer-ho śı que té cert grau de novetat.

Com a equació de govern del problema s’emprarà el teorema de transport de
Reynolds amb un terme difusiu. Caldrà també afegir un terme reactiu que expressi
els processos bioqúımics. Els quocients que apareixen a l’“Activated Sludge Model
No.1” (ASM1) de la “International Water Association” s’empraran en aquest sentit.

Per tal d’anar pas per pas es farà ús de dos models diferents, ambdós basats en
la ASM1. El model més simple està fromat per sis equacions i representa un medi
aeròbic on només tenen lloc la disminució de DQO i la nitrificació. Després s’emprarà
el model sencer de l’ASM1 (tretze equacions). Alhora, primer es treballarà amb
un domini unidimensional, ampliant després a dues dimensions, que representaria
un tall longitudinal d’aquests aiguamolls. Sota aquestes condicions es consideraran
dues situacions diferents, una on l’ox́ıgen entra a través de tot el domini, i l’altre on
s’introdueix tan sols dissolt en l’aigua.

Per a la discretització espaial s’emprarà la formulació de Galerkin, però com
que el terme convectiu pot produir inestabilitats a la solució, caldrà aplicar alguna
tècnica d’estabilització. D’altra banda, s’emprarà un mètode de pas múltiple per a
la discretització temporal, el Runge-Kutta-Fehlberg 4-5.

Després els resultats seran posats a prova per poder veure la bondat del model,
i posteriorment presentats. A mode d’eṕıleg, es resoldrà la formulació sencera de
l’ASM1 en un domini bidimensional on es permet l’entrada d’ox́ıgen a la part supe-
rior del domini, mentre que a la part restant només hi és present l’ox́ıgen dissolt.
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