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ABSTRACT 
 
Els aiguamolls de flux subsuperficial són sistemes naturals de tractament d’aigües residuals. El 
seu ús està molt indicat per municipis petits perquè, a part de la inversió inicial de construcció, els 
seus costos de funcionament i manteniment són considerablement menors que els de sistemes de 
tractament convencionals. Tenen, a més a més, l’avantatge afegit que s’integren bé en el medi i 
que la seva producció de residus és baixa. 
 
En aquesta tesina s’estudien noves configuracions d’aiguamolls construïts, comparant-les amb un 
sistema control (decantació com a tractament primari i alimentació contínua de l’aiguamoll). 
Aquestes són: el sistema batch (decantació i alimentació discontínua) i el sistema anaeròbic 
(hidròlisi primària en un reactor HUSB i alimentació contínua). 
 
L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar la millora de l’eficiència de depuració en 
aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontals, segons les diferents maneres d’operar, 
després de passar per diferents etapes. Una primera etapa de tractament primari, que tindrà la 
funció de retenir els sòlids més grossos i, una segona de tractament secundari que constarà d’un 
aiguamoll que s’ha dividit en dos de petits i un de gran per tal de tenir una major precisió i veure 
com actua el sistema espacialment. A més a més, s’ha afegit un contenidor amb les mateixes 
característiques corresponents als aiguamolls petits amb la diferència que aquest darrer farà el 
paper d’aiguamoll sense plantar. La utilitat serà veure el paper que juguen les plantes en la 
depuració natural. 
 
Durant 16 setmanes cada aiguamoll rep 84 litres diaris que permeten recollir mostres de les 
diferents etapes del sistema, d’aquesta manera s’analitzen paràmetres de qualitat de l’aigua. A 
més a més, es realitza al principi i al final d’aquest estudi un assaig de traçadors per tal d’estudiar 
el flux dins dels aiguamolls petits (més susceptibles de patir canvis a curt termini). 
 
Els paràmetres físics com ara terbolesa i sòlids suspesos quan a la manera d’operar i alimentar no 
presenten pràcticament diferències respecte la línia de control. Els rendiments d’eliminació dels 
efluents són de l’ordre del 95% per la terbolesa i 90% per els sòlids suspesos i els majors 
rendiments s’obtenen als aiguamolls petits de l’entrada. 
 
La major eliminació de DQO es produeix als aiguamolls petits plantats, presentant rendiments 
d’eliminació del 60%. Es comprova l’efecte beneficiós de les plantes en l’eliminació de la matèria 
orgànica en totes les línies. Pel que fa al sistema de control, els valors mitjans del sistema control 
plantat són 137 mgO2 /L respecte els 166 mgO2 /L obtinguts sense plantar. Per la seva banda el 
sistema anaeròbic presenta 135 mgO2 /L amb presència de plantes respecte els 146 mgO2 /L en la 
seva absència. El sistema batch és aquell que presenta els valors més baixos 116 mgO2 /L quan 
els llits estan plantats i 129 mgO2 /L quan no se’ls assigna cap planta. Els valors de DQO dels 
efluents  presenten rendiments d’eliminació del 75%. 
 
Segons la manera d’operar els aiguamolls petits del batch presenten major quantitat d’amoni (19 
mgN/L) respecte la línia control (15 mgN/L) i la línia anaeròbica (16 mgN/L). La presència de 
plantes als aiguamolls petits de la línia batch no suposa un gran canvi en els resultats obtinguts 
segons la manera d’operar contràriament al que succeeix a la línia control (on les plantes 
contribueixen a eliminar amoni amb major mesura). A pesar d’això els aiguamolls grans presenten 
rendiments d’eliminació de contaminants com l’amoni amb valors de l’ordre del 90%. 
 
De totes tres línies la que s’ha mostrat més eficient ha estat la línia batch ja que presenta 
rendiments d’eliminació de terbolesa, SST i DQO més elevats. Per la seva banda el sistema 
anaeròbic és més eficient eliminant amoni. 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
 
Subsurface constructed wetlands are natural systems of wastewater treatment. Its use is highly 
recommended for the sanitation of small communities because operation and maintenance costs 
are considerably lower than those of conventional wastewater treatment systems. In addition, 
these wetlands integrate very well in the context of the rural environment and its waste production 
is low. 
 
In this dissertation new configurations of constructed wetlands are studied in a experimental plant, 
comparing them with a control system (sedimentation as primary treatment and continuous 
wastewater feeding to the wetland). These new configurations consist in a batch operated system 
(sedimentation and intermittent feeding) and an anaerobic system (primary hydrolysis with a HUSB 
reactor and continuous feeding). 
 
The main objective of this study is to evaluate the improvement of contaminant removal efficiency 
of horizontal subsurface constructed wetlands, according to the different operation strategies, after 
passing wastewater through different stages. The first primary treatment stage allows to remove 
setteable solids, while the secondary stage which is made up by wetlands removes the remaining 
organic matter. The wetlands consist in two small tanks in parallel followed by a bigger one in 
series. 
 
Over 16 weeks each wetland system receives 84 L/d and water samples were taken at different 
points in order to analyse different water quality parameters. Besides, a tracer test was carried out 
from the beginning and at the end in order to study the flow in the small wetlands (more 
susceptible of suffering short-term changes). 
 
Physical parameters such as turbidity and suspended solids have not significant differences in the 
effluents of the different treatment lines. Removal rates are of approximately 95% for turbidity and 
90% for suspended solids, occurring most of the removal in the two small wetlands of all systems.   
 
The highest COD removal occurs in the small planted wetlands, showing a removal efficiency of 
around 60%. In this study t is observed the the positive effect of plants on organic matter removal 
in all lines. According to control system, the average values of planted control system are 137 
mgO2 / L regarding the 166 mgO2 / L achieved without planting. For its part, anaerobic system 
provides 135 mgO2 / L in the presence of plants of over 146 mgO2 / L in their absence. The batch 
system is the one that presents the lowest values 116 mgO2 / L when the beds are planted and 
129 mgO2 / L when they are not assigned any plant. Efluent DQO values displays removal 
efficiency around 75%. 
 
Depending on the way to operate the batch of small wetlands have a higher amount of ammonium 
(19 mgN/L) compared to the control line (15 mgN/L) and the anaerobic line (16 mgN/L). The 
presence of plants in the batch small wetlands line does not suppose a great change in the results 
obtained according to the way to operate contrary to what happens to the line control (where the 
plants contribute to remove ammonium with greater measure). Despite that the large wetlands 
have contaminants yields such as ammonium with values of around 90%. 
 
Among primary treatment, HUSB and control systems do not offer differences while in the 
operational ways there are differences. The operation way affects the system much more than the 
way of feeding. 
 
Of the three lines the one that has been shown more efficient has been batch line since present 
turbidity, SST and COD removal higher. For its part, the anaerobic system is more efficient by 
eliminating ammonia. 
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Introducció 
 
 
Els aiguamolls construïts són sistemes naturals de tractament d’aigües residuals. Aquests 
sistemes, tot i el curt període d’experiència en comparació amb altres tecnologies de depuració 
convencionals, s’han convertit en una alternativa atractiva pel tractament d’aigües residuals en 
petits nuclis de població. Això, és degut al seu baix cost d’explotació i manteniment, la simplicitat 
de disseny i els bons resultats que s’obtenen dels efluents recollits. 
 
Els estudis realitzats en depuradores basades en aiguamolls (Les Franqueses del Vallès, Verdú, 
Alfés) han motivat les directrius a seguir a l’hora d’acceptar el disseny definitiu de la planta 
experimental en la qual es realitzen els treballs del present estudi. La característica comuna 
desenvolupada per tots els aiguamolls, en algun moment de la seva vida útil, és la colmatació, la 
qual és un dels fenòmens limitants de l’aplicació dels aiguamolls. Quan el grau d’obturació és 
important, es redueix la vida útil de l’aiguamoll i també la seva capacitat per desenvolupar 
correctament les funcions per les quals ha estat dissenyat. La mesura correctora pot ser substituir 
la grava obturada per grava nova.  
 
Aquestes problemàtiques observades, en estudis previs, han motivat optar per la combinació de 
diferents sistemes de pretractament amb tres vies d’alimentació diferents per tal d’avaluar, sota les 
mateixes condicions ambientals, quin sistema presenta millor eficiència i pot ser traslladat a 
l’escala real. 
 
La present tesina se centra en la depuració d’afluents residuals urbans mitjançant aiguamolls 
construïts i en l’estudi del comportament hidràulic dels aiguamolls per conèixer l’evolució de la 
colmatació. Per dur a terme aquest procés es fa necessària la construcció d’una planta pilot 
experimental d’aiguamolls de flux subsuperficial que serveixi de plataforma per l’elaboració dels 
nostres assajos. 
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Objectius 
 
 
L’objectiu principal és comparar diferents configuracions de sistemes d’aiguamolls, construïts per 
la depuració d’aigües, que permetin optimitzar l’eficiència de depuració i minimitzar la colmatació 
del llit. El dispositiu experimental amb el que es treballa consta de tres línies diferents de 
tractament en paral·lel que corresponen a una línia batch, una línia contínua i una línia anaeròbica. 
 
Objectius específics: 
 

• Construir una planta pilot que serà la plataforma dels treballs experimentals. 
 
• Analitzar la qualitat físico-química dels afluents i dels efluents de la planta pilot. 

Estudiar les eficiències de tractament de cada una de les línies per poder 
comparar-les entre elles. 

 
• Recomanació tècnica quan a disseny d’acord amb el resultat obtingut. 
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Revisió Bibliogràfica 
 
 
3.1 Aiguamolls construïts per a la depuració d’aigües  
 
 
Els aiguamolls són zones entollades, en les quals existeix vegetació aquàtica perfectament 
adaptada a tenir tots els seus òrgans, o part d’ells, submergits en el medi aquós. Poden ser 
naturals o artificials, i la inundació pot ser temporal o permanent. En un aiguamoll es produeix una 
actuació simultània i complementària de les plantes superiors i els microorganismes, que afavoreix 
la degradació de la matèria orgànica. Per aquest motiu, s’utilitzen els aiguamolls naturals o 
artificials per a la depuració d’aigües residuals. 
 
Els aiguamolls construïts (aiguamolls artificials) són sistemes passius de depuració constituïts per 
llacunes o canals poc profunds (normalment menys d’1 metre) plantats amb plantes pròpies de 
zones humides (macròfites aquàtiques) i en els quals els processos de descontaminació són 
portats a terme simultàniament per components físics, químics i biològics. Aquests també es 
poden utilitzar per restaurar ecosistemes i llavors la depuració pot ser un objectiu secundari. 
 
Anàlogament a altres sistemes naturals de depuració, els aiguamolls construïts presenten alguns 
avantatges respecte als sistemes convencionals mecanitzats, entre els quals cal destacar (García, 
2004): 
 

• Simplicitat en l’operació. Requereixen un temps baix d’operaris i pocs equips 
electromecànics. Poden ser explotats per operaris amb poca experiència en tractament 
d’aigües residuals. 

• Consum energètic mínim o nul. En general limitat al pretractament o a elevacions. 
• Baixa producció de residus durant el funcionament del sistema. Els residus i fangs 

acostumen a ser els generats pel pretractament i el tractament primari. 
• Baixa despesa d’explotació i manteniment en l’operació del sistema. 
• Fiabilitat en l’operació del sistema de tractament. Són sistemes amb temps de residència 

hidràulica molt alts, amb la qual cosa, les variacions puntuals de cabal o càrrega 
contaminant afecten poc al nivell de depuració. 

• Baix impacte ambiental sonor i bona integració en el medi ambient rural. 
• Creació i restauració de zones humides aptes per potenciar la vida salvatge, l’educació 

ambiental i les zones d’esbarjo. 
 
 
Els principals inconvenients respecte als sistemes convencionals són: 
 

• Requereixen més superfície (entre 20 i 80 vegades superior). 
• Despeses de construcció similar o, fins i tot, superior si s’ha d’adquirir el terreny on es 

realitza l’obra. S’ha d’estudiar cada projecte en particular. 
• Llarga posada en marxa. Des de mesos o un any en sistemes amb flux subsuperficial fins 

a varis anys en sistemes amb flux superficial (Kadlec, 2000). 
• Difícils de dissenyar. No hi ha un acord clar respecte als valors dels paràmetres necessaris 

per al disseny. 
• Pocs o cap factor de control durant l’operació. Si l’efluent no té la qualitat suficient és 

complicat millorar-lo sense la necessitat de fer una nova inversió. 
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3.1.1 Tipus d’aiguamolls construïts 
 
S’han proposat diferents dissenys d’aiguamolls construïts en el transcurs del seu 
desenvolupament tecnològic. Les variables de diferenciació poden fer referència al sistema de flux 
de l’aigua residual, al llit utilitzat, a la vegetació i a les unitats de tractament. En funció de la 
direcció del moviment de l’aigua a través de l’aiguamoll, es consideren els següents tipus: 
horitzontal, vertical, flux superficial i flux subsuperficial. Respecte al llit, hi ha sistemes que usen 
per sota del llit d’aigua una capa de terra vegetal, altres que usen un llit de grava i sorra i altres 
que únicament usen un llit d’aigua. En funció de la vegetació, s’usen plantes aquàtiques flotants, 
macròfites aquàtiques emergents, sistemes mixtos de vegetació o macròfites aquàtiques 
emergents en flotació. Per últim, cal indicar que hi ha una àmplia gamma de dissenys en funció de 
la successió d’unitats de tractament (sèrie, paral·lel, recirculació, etc,.) i de les característiques de 
cadascun dels aiguamolls. 
 
En essència, hi ha tres línies de desenvolupament tecnològic d’aiguamolls construïts: els 
aiguamolls construïts de flux superficial (en anglès surface flow constructed wetlands o free water 
surface constructed wetlands, FWS), els aiguamolls construïts de flux subsuperficial (en anglès 
subsurface flow constructed wetlands, SSF) i els aiguamolls amb plantes flotant sobre la superfície 
de l’aigua. En aquest treball, se separen els aiguamolls amb plantes flotant dels sistemes FWS i 
els SSF. La denominació d’aiguamolls construïts només farà referència als dos darrers; els 
aiguamolls amb plantes flotant no es tractaran. 
Així doncs, en funció de si la circulació de l’aigua és subterrània o superficial, classifiquem els 
aiguamolls construïts en: 
 
 
 

• Aiguamolls de flux superficial (FWS) 
 
En aquests sistemes l’aigua està exposada directament a l’atmosfera i circula preferentment a 
través de les tiges i arrels de les macròfites (Figura 3-1).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3-1 Aiguamolls de Flux Superficial plantats amb diferent tipus de macròfits (U.S. EPA 2001) 
 
 
Són una modificació del llacunatge convencional amb menys profunditat (no més de 0,4 m) i amb 
plantes. Acostumen a ser grans instal·lacions (vàries hectàrees) que tracten efluents secundaris i 
que s’usen per crear i restaurar ecosistemes. Pertanyen al grup de sistemes de depuració basats 
en l’acció de mecanismes que succeeixen a l’aigua. 
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• Aiguamolls de flux subsuperficial (SSF) 
 
En aquest tipus d’aiguamolls, la circulació de l’aigua és subterrània a través d’un medi granular 
(amb una profunditat de làmina al voltant de 0,6 m) i en contacte amb els rizomes i les arrels de 
les macròfites (Figura 3-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-2 Diagrama esquemàtic d’un aiguamoll construït de flux subsuperficial (U.S. EPA, 2000) 
 
 
Els SSF formen part dels sistemes naturals de depuració basats en l’acció del terreny; acostumen 
a ser instal·lacions més petites que els FWS que tracten aigües residuals de petits municipis 
(menys de 2000 hab-eq). Aquests sistemes es poden classificar en funció del sentit de circulació 
de l’aigua en: 
 

 Aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal (hSSF): funcionen permanentment 
inundats. 

 
 Aiguamolls de flux subsuperficial vertical (vSSF): es dissenyen amb funcionament 

intermitent, és a dir, s’omplen, reaccionen i es buiden.  
 
 
La intermitència i la inundabilitat permanent donen propietats molt diferents als sistemes verticals i 
horitzontals, respectivament. En particular, afecten molt a la transferència d’oxigen i, per tant, a 
l’estat d’oxidoreducció de l’aiguamoll.  
 
 
3.1.2. Avantatges i desavantatges dels sistemes hSSF 
 
A part del que s’ha descrit a l’apartat 3-1, sobre avantatges i desavantatges dels aiguamolls 
construïts, els sistemes de flux subsuperficial horitzontal presenten els següents avantatges 
(Garcia, 2004): 
 

• Tenen rendiments d’eliminació constants dels contaminants sobretot de la matèria orgànica 
i dels sòlids en suspensió. Per a l’eliminació de nitrogen i fòsfor són necessaris temps de 
residència hidràulics molt més grans. 
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• El flux d’aigua residual roman aïllat tèrmicament de l’atmosfera (flux subsuperficial), fent 
que aquests sistemes es puguin utilitzar també en ambients freds. 

• El risc de proliferació d’insectes és molt baix ja que no hi ha aigua en contacte amb 
l’atmosfera. El risc de contacte amb animals i plantes és nul. 

 
 
Entre els desavantatges, a part dels citats anteriorment, cal destacar: 
 

• A l’efluent hi roman sempre una petita concentració de matèria orgànica, sòlids en 
suspensió i nutrients, és a dir, en estar permanentment inundats, l’oxigenació és menor, i, 
per tant, l’eliminació de matèria orgànica i nitrogen per nitrificació és més baixa. 

• Les temperatures baixes redueixen la velocitat d’eliminació de la matèria orgànica i del  
nitrogen. 

• Són molt susceptibles a la colmatació del medi granular si l’aigua té un contingut elevat de 
contaminants, com per exemple olis i greixos. És molt costós reemplaçar el medi granular. 

 
 
3.2. Elements d’un hSSF 
 
Els aiguamolls construïts són estructures per a tractament secundari o terciari d’aigües residuals; 
per aquest motiu, és necessari un pretractament que elimini les fraccions més grosses dels sòlids 
en suspensió, com ara una fossa sèptica o un tanc Imhoff. 
 
Aquests pretractaments fan la doble funció d’evitar la colmatació del llit (i així garantir una bona 
conductivitat hidràulica) i de disminuir la càrrega orgànica a l’entrada de l’aiguamoll, permetent així 
una reducció de la superfície del sistema. 
 
Els elements que constitueixen un aiguamoll construït són: 
 

- dispositius d’entrada i sortida de l’aigua 
- impermeabilització 
- material granular 
- plantes 
- microorganismes 
 
 

 
3.2.1. Dispositius d’entrada i sortida de l’aigua 
 
Els aiguamolls són sistemes que requereixen condicions de flux uniforme per assolir els 
rendiments estimats, per aquest motiu les estructures de distribució i vessament permeten 
controlar adequadament el flux d’afluent. 
 
Les estructures de distribució i vessament són elements que permeten captar, separar i repartir 
l’aigua afluent a l’aiguamoll. La captació de l’aigua residual es realitza mitjançant arquetes que  
distribueixen el cabal. Des d’allà, el cabal és conduït a la capçalera de l’aiguamoll, per ser distribuït 
al llit mitjançant canonades perforades o canals que el reparteixen uniformement. 
Generalment l’entrada de l’aigua al medi granular es produeix de manera indirecta per evitar 
l’acumulació d’aigua a la superfície del llit, per aquest motiu, a l’entrada existeix una petita zona 
plena de grava de mida superior. Seguidament, l’aigua flueix a través del medi granular fins a 
arribar al final del llit on hi ha una altra zona amb grava de mida més gran que facilita l’evacuació 
de l’aigua depurada. 
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La recollida de l’aigua efluent és normalment una canonada perforada similar a la utilitzada a 
l’entrada de l’aiguamoll, des d’allà l’aigua és portada a un tub d’alçada graduable que permet 
controlar el nivell de l’aigua dins del llit, que ha de ser constant. 
 
 
 
3.2.2. Impermeabilització 
 
El tipus d’impermeabilització adoptat depèn de les condicions hidrogeològiques del lloc on es vol 
construir l’aiguamoll. El procés d’impermeabilització pot estar constituït per una simple 
compactació del terreny sempre que amb aquesta operació els valors de permeabilitat siguin 
inferiors a 10-6 cm/s. En cas contrari, és necessari instal·lar una barrera artificial per evitar la 
infiltració de l’aigua residual. 
 
Els sistemes més comuns són  una capa d’argila compactada o una membrana de material plàstic 
( PVC o HDPE –polietilè d’alta densitat-).  

 
 
 

3.2.3. Medi granular 
 
La principal característica que ha de tenir el medi granular és una conductivitat hidràulica elevada 
(permeabilitat) ja que ha de permetre el pas de l’aigua sense que aquesta aflori a la superfície del 
llit. Per aquest motiu, els sòls de tipus granular són els més recomanables. A la Taula 3-1 
s’exposen algunes característiques dels medis granulars més usats per a la construcció 
d’aiguamolls de flux subsuperficial.  
 
 
 

Taula 3-1. Característiques dels medis granulars més usats en hSSF. 
Material  D10 (mm) Porositat (%) Conductivitat Hidràulica (m/d) 
Arena 2 28-32 100-1000 
Arena “gravosa” 8 30-35 500-5000 
Grava fina 16 35-38 1000-10000 
Grava mitjana 32 36-40 10000-50000 
Roques petites 128 38-45 50000-250000 

 

 

D’altra banda, el medi granular és el responsable directe de l’eliminació d’alguns contaminants 
mitjançant interaccions físiques i químiques. En el sí d’aquest, hi queden retinguts els 
microorganismes patògens i els sòlids en suspensió. També s’hi absorbeix la matèria orgànica 
dissolta, els patògens, els nutrients i, fins i tot, alguns metalls a la superfície dels grans i a la 
biopel·lícula que els envolta. 
 
Un altre requisit, necessari per ser un material granular apte per a la construcció d’aiguamolls 
artificials, és el fet de permetre el creixement de les plantes i del medi bacterià (fa de suport dels 
microorganismes). La primera condició no és especialment restrictiva ja que les espècies vegetals, 
que normalment s’usen, tenen bona capacitat d’adaptació al medi. 
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3.2.4. Plantes 
 
Les espècies vegetals més usades en els sistemes hSSF són les macròfites aquàtiques (Figura 3-
3): canyís (Phragmites australis), envianes (Typha latifolia), joncs d’estany (Scirpus lacustris), 
joncs durs (Scirpus robustus), Scirpus validus, etc. A Europa predomina la plantació de 
Phragmites (canyís) perquè el seu creixement és molt ràpid i és una espècie resistent.  
 
Contràriament, en algunes zones dels Estats Units, l’ús d’aquesta planta està prohibit a causa de 
la seva agressivitat (es difon amb molta facilitat), per això s’usen més les Typha latifolia 
(envianes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-3  Espècies vegetals més usades en els sistemes hSSF 
 

 
Les macròfites tenen com a característiques comunes una gran resistència a les propietats de les 
aigües residuals (tolerància a tòxics i condicions anaeròbies), capacitat per acumular nutrients, 
adaptació a profunditats variables de l’aigua i facilitat per manejar-les. 
 
La importància de la vegetació en hSSF està molt discutida. Els estudis realitzats, comparant 
sistemes plantats i sense plantar, tendeixen a assenyalar un efecte significatiu de la vegetació, 
però els resultats no són tan clars a causa que les condicions de càrrega, disseny i tipus de dades 
influeixen en els resultats finals.  
 
El rizoma és una part de la planta que creix horitzontalment per sota de la superfície del sòl i actua 
com a òrgan acumulador de nutrients. No és una arrel, la funció de la qual és absorbir nutrients, 
sinó que aquest emet arrels per la cara inferior i tiges per la cara superior. A diferència de les 
arrels veritables, els rizomes tenen nusos i fulles diminutes i no es moren quan es tallen; si es 
replanten, donen lloc a una planta nova. Així, encara que la part de la planta que dóna a 
l’atmosfera s’assequi, aquesta segueix viva i es pot desenvolupar a partir dels rizomes. El canyís 
és una gramínia que té aspecte de canya petita. Les seves tiges es moren cada any, de manera 
que el conjunt de canyís es renova anualment; això demostra la seva gran productivitat.  
 
La funció principal de les plantes la fan els rizomes enterrats, els quals tenen una gran capacitat 
colonitzadora, i, les arrels, que creen microambients aerobis oxidats al seu voltant on es produeix 
la degradació aeròbia de la matèria orgànica i la nitrificació. 
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Alguns efectes de la vegetació sobre l’aiguamoll són: 
 
- Reserven aigua i assimilen nutrients:  

Les macròfites assimilen el nitrogen, el fòsfor i algunes sals minerals de l’aigua 
residual. Malgrat això, en realitzar una comparació de la quantitat assimilada respecte  
la càrrega dissolta de nutrients en l’afluent, s’observa, en el millor dels casos, que 
l’eliminació no supera el 10% pel fòsfor i el 25% en el cas del nitrogen (Vymazal, 1998). 
Malgrat això, el seu efecte pot ser important en el cas d’aigües poc carregades. La 
major part dels nutrients acumulats en la vegetació tornen a l’aigua quan la planta mor; 
per aquesta raó, alguns autors proposen replantar periòdicament, per tal d’evitar 
l’excés de biomassa. 
 

 
- Les arrels proporcionen una superfície específica gran que serveix per al creixement 

bacterià: 
 

Les arrels serveixen de suport a la biopel·lícula (a part del medi granular). En tenir una 
àrea més gran, els microorganismes s’hi instal·len millor i, per tant, hi ha un augment 
de la degradació de la matèria orgànica i de l’eliminació de nutrients. 
 

- Estabilitzen el medi granular i esmorteeixen les variacions ambientals:  
La presència de la vegetació distribueix i alenteix la velocitat de l’aigua, la qual cosa 
afavoreix la sedimentació dels sòlids en suspensió i augmenta el temps de contacte 
entre l’aigua i la vegetació. A més, quan les plantes estan desenvolupades permeten 
aïllar el sistema dels agents atmosfèrics; disminueixen la velocitat del vent, la llum i 
esmorteeixen els canvis de temperatura, que proporcionen temperatures més càlides a 
l’hivern i més fredes a l’estiu ( Brix, 1994). 
 

     -     Disminueixen la conductivitat hidràulica: 
El creixement de l’arrel disminueix la conductivitat hidràulica (Marsteiner et al., 1996). 
La conductivitat disminueix en la zona ocupada per les arrels, fet que provoca un flux 
més gran en les zones més profundes, no ocupades per aquestes (Netter, 1994).  

 
 
 

3.2.5. Microorganismes 
 
Els microorganismes són els principals responsables de la degradació de la matèria orgànica, de 
l’eliminació dels nutrients i de la desinfecció que té lloc en un hSSF.  
 
 
3.2.6. Mecanismes d’eliminació de contaminants en els hSSF 
 
Les característiques de l’afluent que rep un aiguamoll construït depenen del tipus de tractament 
que s’hagi fet prèviament a l’aigua. En el cas més habitual, que és el d’un tractament primari 
convencional (tractament fisicoquímic), la composició típica és la següent: DBO 40-200 mg/l, 
sòlids totals 55-230 mg/l, sòlids en suspensió 45-180 mg/l, nitrogen total 20-85 mg/l, nitrogen 
amoniacal 15-40 mg/l, fòsfor 4-15 mg/l.  
 
 
A la Taula 3-2 es mostren els principals contaminants presents en l’aigua residual i els motius pels 
quals han de ser eliminats. La reducció dels contaminants es porta a terme per mecanismes de 
tipus físic, químic i microbiològic. 
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Taula 3-2. Principals contaminants de les aigües residuals. 
Contaminants Motiu de la importància del tractament 
Sòlids en suspensió Creen dipòsits de fang que condueixen a condicions anaeròbies. 

 
Matèria orgànica 

biodegradable 

Constituïda principalment de proteïnes, hidrats de carboni i greixos animals. 
En altes concentracions pot exhaurir les reserves d’oxigen i potenciar el 
desenvolupament de condicions anaeròbies. 

Patògens Transmissió de malalties. 
 

Nutrients 
El N i el P són nutrients essencials per al desenvolupament dels productors 
primaris. En altes concentracions poden produir eutrofització. 

Sòlids inorgànics 
dissolts 

Elements com el calci, el sodi i els sulfats. És important la seva eliminació 
en cas que s’utilitzi l’aigua tractada. 

Metalls 
pesants 

S’acumulen als teixits dels éssers vius i poden provocar disfuncions 
fisiològiques. 

 
 
 
 
 
 
3.3  Processos de depuració dels aiguamolls 
 
3.3.1. Sòlids en suspensió 
 
Els sòlids en suspensió (SS) continguts en una aigua residual es poden definir com la fracció de la 
matèria sòlida que queda retinguda en un filtre de característiques establertes (diàmetre efectiu de 
porus de 0,2 µm o inferior), (Chico, 2002). 
 
La seva eliminació en un aiguamoll de flux subsuperficial es pot produir per la baixa velocitat del 
flux en alguns punts, les forces d’adhesió entre partícules i la resistència que oposa el medi 
granular; fenòmens que en conjunt s’anomenen filtració del medi granular. Les arrels i rizomes de 
les plantes també contribueixen a la retenció de partícules mitjançant processos similars. Per tant, 
l’eliminació dels SS en un hSSF té lloc principalment per una combinació de mecanismes físics 
(Kadlec i Knight, 1996).Segons estudis realitzats, gran part de l’eliminació dels SS es porta a 
terme als primers metres de l’aiguamoll i la concentració va disminuint de manera exponencial a 
mesura que s’avança per aquest. Per aquest motiu, es pot concloure que en les zones properes a 
l’entrada del llit és on es troba una concentració més gran de SS. 
 
Els valors habituals de rendiments d’eliminació de sòlids en suspensió en hSSF es troben dins de 
l’interval 85-95%, i, aquests depenen de l’aigua residual i de les condicions de funcionament de 
l’aiguamoll (Píriz, 2000).  
 
 
3.3.1.1. Els SS com a font de matèria orgànica 
 
Una vegada els SS han estat retinguts a l’aiguamoll, comencen a degradar-se; així, representen 
una font interna de matèria orgànica. També són fonts de matèria orgànica interna els sediments 
generats a l’interior del llit, com ara els microorganismes o plantes mortes, és a dir, components 
amb un alt contingut de carboni. Aquesta generació és molt difícil de quantificar, no obstant, s’ha 
de tenir en compte ja que contribueix al contingut de SS en l’efluent. Aquesta contribució és 
coneguda com a concentració de fons o background. 
 
En el dossier U.S.E.P.A. (2000) es fa la hipòtesi que durant les estacions càlides la matèria 
acumulada s’hidrolitza més ràpidament que en els períodes freds. Com que un augment de la 
temperatura afavoreix les cinètiques microbiològiques, en períodes càlids s’haurien d’observar 
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eficiències de degradació de la matèria orgànica més elevades; aquest fenomen pot quedar 
emmascarat per la més ràpida producció de matèria orgànica dissolta a l’interior del propi llit. 
 
 
3.3.1.2. Colmatació 
 
La deposició de SS a l’interior del llit pot portar a la seva colmatació, és a dir, la disminució de la 
seva porositat. Aquest fenomen pot ser acusat a la zona pròxima als punts d’alimentació, tal i com 
succeeix a la Figura 3-4. La fracció volàtil de la matèria en suspensió es descomposa per donar 
gas o matèria dissolta, mentre que la fracció inorgànica s’acumula. Això provoca la disminució de 
la porositat, efecte que se suma a la reducció produïda pel desenvolupament de les arrels en la 
capa més superficial del llit. 
 
Aquesta reducció significativa de la porositat fa augmentar el gradient hidràulic i disminuir el temps 
de residència (Tanner i Sukias, 1994). Els factors que influencien la colmatació del llit són: la 
naturalesa dels SS que porta l’afluent, la càrrega orgànica i els paràmetres de disseny del llit. En 
el cas que la colmatació assoleixi nivells molt alts, es pot produir flux superficial, impedint el 
correcte funcionament del sistema. Quan un sistema hSSF produeix efluents amb una 
concentració de SS superior a 35 mg/l, indica que hi ha flux superficial, resultat de la colmatació 
del llit. 
 
Es recomana una càrrega en SS menor de 6 g/m2·d (García, 2004) per tal d’evitar la colmatació. 
En els sistemes hSSF és necessari disposar d’un tractament previ abans dels llits de canyes. 
Aquest tractament pot estar constituït per una fossa sèptica, un tanc Imhoff o una llacuna 
anaeròbia. El tractament primari és imprescindible per evitar la colmatació de la instal·lació i 
garantir una bona conductivitat hidràulica. 
 
 

 
 

Figura 3-4  Exemple d’aiguamoll amb colmatació 
 
 
 
 
3.3.2. Matèria orgànica 
 
L’objectiu principal dels aiguamolls construïts és l’eliminació de la matèria orgànica. La fracció de 
matèria orgànica associada als SS (matèria orgànica particulada) s’elimina tal com s’ha descrit a 
l’apartat 3.3.1. (processos físics). La part dissolta la degraden els microorganismes que formen la 
biopel·lícula mitjançant processos químics i biològics. 
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La tesina no se centra en descriure la composició ni l’estat físic de la matèria orgànica ni en els 
components de la biopel·lícula.  
 
 
3.3.2.1. Rendiments d’eliminació de la matèria orgànica en hSSF 
 
Les diferents reaccions bioquímiques descrites en els paràgrafs precedents succeeixen 
simultàniament a l’interior del llit. Els factors que afavoreixen una determinada via d’eliminació són 
múltiples: el pH, la quantitat de nitrats i sulfats presents, el nivell d’oxigen dissolt, etc,. Com més 
aeròbic és el sistema, millors rendiments s’obtenen. 
 
Els sistemes hSSF obtenen una eliminació de matèria orgànica al voltant del 85%; si es 
dissenyen, es construeixen i es mantenen de manera adequada (Aguirre, 2004). La major part de 
la reducció de la matèria orgànica es produeix en els primers metres de l’aiguamoll, allà la matèria 
particulada queda retinguda entre els forats del medi granular. Per altra banda, segons Campos 
(2004), el principal mecanisme d’eliminació de partícules als aiguamolls sembla ser la retenció 
física com a conseqüència de l’absorció, el xoc entre partícules, la coagulació, l’efecte tamís i la 
intercepció directa. El tram on es produeix la principal retenció de partícules per filtració es 
converteix en una font de matèria orgànica. Les partícules acumulades s’hidrolitzen paulatinament 
i s’alliberen compostos orgànics de menor complexitat. Per tant, la matèria orgànica a l’interior de 
l’aiguamoll no és només la resultant d’un balanç entre la que entra i la que s’elimina per filtració i 
mecanismes bioquímics, sinó que cal afegir la matèria orgànica hidrolitzada. Per aquesta raó, 
l’aiguamoll no pot assolir un rendiment del 100%. 
 
Per evitar problemes de colmatació, es recomana que la càrrega orgànica superficial no sigui 
superior a 6 g DBO/m2·d (Garcia et. al., 2004). 
 
 
3.3.3. Nitrogen 
 
El nitrogen és un nutrient fonamental per al creixement dels productors primaris. Present en altes 
concentracions en una aigua residual, pot provocar un creixement desmesurat d’algues 
(eutrofització). En forma de nitrat pot contaminar els aqüífers, deixant-los inutilitzables per al 
consum humà. 
 
Està present a les aigües residuals en diferents formes, segons l’estat físic i el nombre d’oxidació: 
nitrat (NO3

-), nitrit (NO2
-), amoni (NH4

+) i nitrogen orgànic, de major a menor nombre d’oxidació. Els 
processos d’eliminació del nitrogen en els aiguamolls construïts són de tipus fisicoquímic i 
biològics. 
 
En la present tesina només analitzarem l’amoni. 
 
 
3.3.3.1. Processos fisicoquímics d’eliminació del nitrogen 
 
La degradació del nitrogen orgànic es produeix per processos físics de filtració, intercepció, 
floculació i sedimentació, ja que com a constituent de matèria orgànica està associat als SS i, per 
tant, s’elimina en gran part per la retenció d’aquests. A més, a les biopel·lícules que hi ha 
associades a les plantes emergents i a restes vegetals hi tenen lloc processos de sorció de 
nitrogen. 
 
L’amoni afluent i el procedent de la degradació de molècules orgàniques s’absorbeixen 
temporalment mitjançant reaccions de bescanvi catiònic sobre les partícules del medi i sobre les 
partícules orgàniques dotades de càrrega. La contribució d’aquest procés a l’eliminació està limitat 
a la capacitat d’intercanvi catiònic del substrat. 
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El despreniment d’amoníac gasós (volatilització), per efecte de la variació del pH de l’aigua, és un 
procés fisicoquímic que té lloc en aiguamolls construïts. El pH pot pujar puntualment durant 
moments d’alta activitat fotosintètica, i en condicions determinades de temperatura i alcalinitat de 
l’ió amoni, aquest passa a amoníac gas, que es pot desprendre del sistema. Aquesta volatilització 
es produeix únicament en aiguamolls que depurin aigües residuals amb un pH superior a 9,3 
(valor del pka de l’amoni). Com que en els aiguamolls el pH oscil·la entre 6 i 7,5, aquest procés 
rarament té lloc. 
 
 
 
3.3.3.2. Processos biològics d’eliminació del nitrogen 
 
Els processos biològics que produeixen la degradació del nitrogen són: l’amonificació, la 
nitrificació, la desnitrificació, la fixació del nitrogen i l’assimilació per part de les plantes. 
L’amonificació (o mineralització del nitrogen orgànic) consisteix en la transformació biològica del 
nitrogen orgànic a nitrogen amoniacal , procés que té lloc durant la degradació de la matèria 
orgànica. Pot tenir lloc en condicions aeròbies o anaeròbies; hi ha estudis que indiquen que en 
condicions anaeròbies l’amonificació té lloc més lentament. La velocitat amb la qual es dóna 
aquest procés depèn del pH i augmenta amb la temperatura. L’NH4

+ format pot patir posteriors 
transformacions, com ara volatilització, absorció per organismes fotosintètics, assimilació per 
microorganismes i nitrificació. 
 
La nitrificació és el procés de conversió biològica de l’amoni a nitrat per part de microorganismes 
aerobis nitrificants situats a la biopel·lícula. El procés es realitza en dues fases; la primera és 
l’oxidació de l’amoni a nitrit per l’acció de bacteris Nitrosomona, i la segona, la del nitrit a nitrat per 
bacteris Nitrobacter. La velocitat de nitrificació depèn del pH, de la temperatura i de la quantitat 
d’oxigen dissolt en l’aigua, és a dir, es requereixen condicions aeròbies. El procés es pot resumir 
amb la següent equació: 
 

OHHNOONH 2324 222 ++⇒+ +−+  
 

En funció a aquesta equació, es requereixen 4,6 mg d’O2 per oxidar 1 mg de nitrogen amoniacal a 
nitrat. L’ió nitrat pot ser absorbit per plantes o microorganismes o ser reduït (desnitrificació), però 
no queda adsorbit al sòl a causa de la poca afinitat que té amb les partícules que el formen ja que 
aquestes estan carregades negativament. 
 
En els hSSF la disponibilitat limitada d’oxigen redueix la capacitat d’eliminació d’amoni per 
nitrificació; això fa que existeixin perfils de concentració en funció de la profunditat del llit, 
observant-se una menor concentració d’amoni a la superfície (García et. al., 2003). Per obtenir 
rendiments d’eliminació d’amoni acceptables és necessari augmentar el temps de residència i/o 
construir un aiguamoll amb una profunditat inferior a 50 cm, d’aquesta manera s’afavoreix una 
major transferència d’oxigen. Segons investigacions, s’ha establert que per aiguamolls amb 
profunditat menor de 30 cm s’obté una reducció de l’amoni de l’ordre del 35 al 66% (Aguirre et. al., 
2004). 
 
La desnitrificació és la via d’eliminació de N més important en els hSSF i consisteix en la reducció 
de nitrat a nitrogen gasós (N2O i N2). Es produeix en condicions anaeròbies (al fons de l’aiguamoll) 
per microorganismes, bacteris heteròtrofs, que utilitzen el nitrat com a acceptor d’electrons i el 
carboni orgànic com a donant electrònic; és a dir, són condicions indispensables l’absència 
d’oxigen i la disponibilitat de carboni orgànic. Entre aquests dos requeriments, el que acostuma a 
ser més limitant és el de la disponibilitat de carboni, ja que al  fons de l’aiguamoll es tenen 
condicions anòxiques (absència total d’oxigen, tant lliure com combinat). Es necessita com a 
mínim 1 mg de carboni per desnitrificar 1 mg de nitrat. El nitrogen gasós pot ser fixat per 
microorganismes o ser alliberat a l’atmosfera. 
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El procés d’assimilació del nitrogen gas  N2 a nitrogen orgànic s’anomena fixació del nitrogen; es 
porta a terme per organismes que contenen enzim nitrogenasa, en condicions aeròbies o 
anaeròbies. 
 
El procés d’extracció de N per les plantes consisteix en l’assimilació de formes inorgàniques del 
nitrogen per formar compostos orgànics nitrogenats estructurals de la planta. El nitrogen és un 
nutrient indispensable per a  les plantes; com més alta sigui la taxa de creixement més alta és 
l’extracció de nitrogen. En aquest procés, el nitrogen és incorporat a la biomassa (per acció de les 
arrels), no obstant, en morir la planta el nitrogen retorna a l’aiguamoll, raó per la qual es recomana 
podar la vegetació de manera periòdica, tot i que a la pràctica, aquesta activitat no es realitza. 
 
 
3.3.3.3. Comportament del sistema respecte al nitrogen 
 
El rendiment d’eliminació de nitrogen en un hSSF és difícil d’establir ja que depèn de les 
concentracions de nitrogen en l’afluent, les condicions ambientals i el tipus de planta que presenta 
l’aiguamoll. A més, referent al que s’ha comentat dels processos d’eliminació de nitrogen, la 
volatilització i l’assimilació per part de les plantes no són significatives, per la qual cosa els 
mecanismes que major rendiment tindrien haurien de ser la nitrificació i la desnitrificació. Com que 
l’oxigenació en aquest tipus d’aiguamolls acostuma a ser molt petita, la nitrificació és pràcticament 
negligible. El procés d’eliminació més eficaç és la desnitrificació, ja que en els hSSF predomina la 
respiració anaeròbia. Aquest procés serà eficaç sempre que existeixi un subministrament de 
carboni orgànic suficient per a l’activitat microbiana. 
 
Els processos físics de separació del nitrogen orgànic associat als SS són molt eficaços ja que el 
llit de grava proporciona una gran superfície d’interceptació.  
 
 
 
3.3.4. Sulfats 
 
El sofre és un element necessari per a la síntesi de les proteïnes (una de les seves formes 
reduïdes, l’HS-, és usada en la síntesi dels aminoàcids) i, s’allibera quan aquestes es degraden. 
En condicions anaeròbies, els bacteris sulfatorreductors redueixen els sulfats a sulfur (S2-) i a àcid 
sulfhídric (H2S). 
 
 
3.3.5. Potencial redox als hSSF 
 
El potencial redox expressa la capacitat global d’una aigua d’oxidar o reduir les substàncies que 
conté. Valors elevats indiquen que l’aigua conté compostos oxidats com ara sulfats, nitrats, fosfats 
i matèria orgànica mineralitzada. Per contra, valors negatius indiquen la presència d’ambients 
reductors. 
 
Per indicar el potencial redox s’usa sovint la notació Eh, referint-se així al potencial mesurat 
mitjançant un elèctrode d’hidrogen. Aquest elèctrode presenta molts inconvenients des del punt de 
vista pràctic; per aquest motiu, normalment s’efectua la mesura amb un elèctrode constituït per un 
metall, i s’expressa el valor com a Eh seguit d’un coeficient de correcció. En el camp ambiental, 
les mesures de potencial redox s’expressen en milivolts (mV). 
 
Les condicions redox de les aigües determinen el tipus d’eliminació a què pot ser susceptible la 
matèria orgànica; ambients amb potencial redox elevat afavoreixen la respiració aeròbia, en canvi, 
potencials baixos afavoreixen la degradació anaeròbia. 
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En els llits hSSF el potencial redox oscil·la normalment entre +700 mV a la zona més oxidada i -
300 mV a la zona més reduïda. El potencial redox disminueix amb la profunditat (on predominen 
condicions anaeròbies). Aquest gradient està influenciat almenys per tres factors: les condicions 
hidrodinàmiques, la natura i concentració dels acceptors d’electrons, i el mecanisme de transport 
d’oxigen als rizomes de les plantes. La difusió d’oxigen des de l’atmosfera manté condicions 
aeròbies i té un gruix que va des de pocs mil·límetres fins a dos centímetres (Reddy i D’Angelo, 
1997). 
 
 
 
3.3.6. pH als hSSF 
 
El pH té influència tant en les reaccions químiques com en les biològiques. Molts bacteris no 
poden sobreviure fora d’uns determinats intervals de pH. Els bacteris desnitrificants tenen el 
màxim rendiment entre pH 6,5 i 7,5 mentre que els nitrificants prefereixen pH 7,2 o superiors. Els 
metanogènics es desenvolupen adequadament si el pH està comprès entre 6,5 i 7,5 i, es 
considera que a valors per sota de 6,2 cessen la seva activitat. 
 
Pel que fa a la importància en les reaccions químiques, el fosfat d’alumini precipita millor a pH 6,3; 
el fosfat de ferro ho fa a 5,3. L’amoníac esdevé ió amoni a pH proper a la neutralitat i a 
temperatures elevades. 
 
Les substàncies orgàniques generades a l’interior del llit durant el cicle de creixement, mort i 
descomposició de la biomassa són àcids orgànics dèbils, i poden exercitar un cert poder tampó. 
 
 
 
3.4. Comportament hidràulic dels hSSF 
 
 
En aquest apartat, es parlarà de la circulació de l’aigua pel medi granular dels elements que 
influeixen en la hidràulica del llit i de les irregularitats en el flux d’aigua. 
 
 
3.4.1. Circulació de l’aigua pel medi granular 
 
La primera modelització del flux a través d’un material granular es deu al francès Henry Darcy: 
 

Hku ∇−=
→

·~
 

on, 
u és la velocitat mitjana de l’aigua (m/d); es tracta d’una velocitat fictícia quan es considera que 
l’aigua circula a través de tota la secció. 
k~ és el tensor de permeabilitat hidràulica (m/d). 
H és la profunditat mitjana de l’aigua, referida a una superfície equipotencial qualsevol (m).  
En el cas dels llits hSSF, s’assumeix que el medi porós és homogeni i isòtrop, no obstant, aquesta 
hipòtesi no és del tot correcta a causa de la presència de les arrels de les plantes i dels fenòmens 
de colmatació (vist a l’apartat 3.3.1.2.). 
El cabal i la velocitat a l’interior del llit estan lligades a la relació: 

 
hWhWuQ ····· εν==  

on,  
Q és el cabal (m3/d). 
W és la longitud del llit (m). 
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h és l’alçada de la làmina d’aigua referida al fons del llit (m). 
ν és la velocitat de l’aigua a través dels porus (m/d). 
 
 
Generalment, se suposa que l’aigua circula per l’interior del sistema seguint el model de flux 
laminar; en la base d’aquesta hipòtesi i considerant que el flux és majoritàriament unidimensional, 
es pot reescriure la llei de Darcy de la següent manera: 

dx
dHku −=  

 
on la direcció x coincideix amb la direcció del flux de l’aigua. 
 
 
 
3.4.2. Elements que influeixen en la hidràulica del llit 
 
 
Fenòmens meteorològics 
 
La pluja és un fenomen fortament discontinu i aleatori, que depèn de molts factors: orografia del 
terreny, humitat, canvis de pressió i temperatura, etc. És possible estimar la precipitació usant 
dades històriques d’una estació meteorològica pròxima a l’aiguamoll; en qualsevol cas, per tenir 
dades precises i fiables, és aconsellable disposar d’un pluviòmetre in situ. 
 
Quan plou, la infiltració de l’aigua en el material granular fa augmentar l’alçada de la profunditat 
mitjana de l’aigua a l’interior del llit;  aquest augment és amplificat en un material porós a causa 
del volum ocupat per les partícules del sòl. Així, després d’una precipitació de 20 mm en un 
sistema amb porositat 0,33 es produirà un augment del nivell de l’aigua de 60 mm. Altres efectes 
de la pluja són la dilució dels contaminants a l’interior del llit i en l’efluent i la disminució del temps 
de residència hidràulica. A més, l’augment del nivell augmenta el gradient hidràulic; això es 
tradueix en un augment de la velocitat a l’interior del llit que facilita la ressuspensió de les 
partícules que havien estat retingudes en la matriu porosa.  
 
 
 
Evapotranspiració 
 
L’evapotranspiració (EVT) és el resultat de dos fenòmens diferents: l’evapotranspiració física, que 
consisteix en la transferència directa de molècules d’aigua de la fase líquida a l’atmosfera, i la 
transpiració, és a dir, la transferència d’aigua a l’atmosfera mitjançant les plantes.  
L’evapotranspiració presenta variacions estacionals, mensuals i diàries. Depèn en gran part de la 
radiació solar, de l’activitat de les plantes, de la temperatura de l’aire, de la humitat i del vent. En 
general, l’EVT en llits hSSF està compresa entre 2 i 4 mm/d i augmenta a mesura que disminueix 
la mida de l’aiguamoll. 
 
L’EVT disminueix l’alçada de la columna d’aigua de l’interior del llit, obtenint-se un efecte contrari 
al de la pluja: concentració dels contaminants i augment del temps de residència hidràulica. 
 
 
 
Conductivitat hidràulica 
 
La conductivitat hidràulica (k) i el factor de turbulència (w) depenen de les característiques del 
medi porós: porositat, coeficient d’uniformitat i diàmetre mitjà dels grans. 
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A la literatura es troben diverses fórmules que posen de manifest la relació entre la conductivitat 
hidràulica i la porositat; un exemple és la fórmula de Idelchik (Kadlec i Knight, 1996): 
 

µε
ερ

)·1·(5,127

27,3

−
=

Dgk  

 
Qualsevol error en la determinació d’aquest paràmetre s’amplifica notablement en el càlcul de k, a 
més, la falta de tècniques simples per la mesura de la porositat in situ fa que l’estimació de k 
estigui envoltada d’una elevada incertesa. 
 
Es defineix el coeficient d’uniformitat com: 

10

60

D
DCu =  

 
on D60 i D10 són els diàmetres d’un tamís a través del qual passen, respectivament, el 60% i el 
10% en pes d’una mostra del material granular. La uniformitat és màxima per Cu=1; es parla de 
material uniforme fins a Cu=2; de material poc uniforme fins a Cu=6; per valors superiors es diu 
que el material no és uniforme. 
 
En general, una distribució uniforme comporta una conductivitat hidràulica més gran que una no 
uniforme, a causa que en els materials no uniformes els porus que hi ha entre els grans de 
diàmetre més gran són ocupats pels grans de diàmetre inferior. 
 
La conductivitat hidràulica disminueix a mesura que disminueix el diàmetre mitjà dels grans. 
Aquesta també varia amb el temps i l’espai. Els fenòmens de colmatació redueixen la 
permeabilitat a mesura que avancem en el temps (com més vell és l’aiguamoll, més colmatat 
està); a més, en diversos estudis s’ha observat que k és més baixa en el primer terç del llit ( a 
causa de la major colmatació en aquest tram). Per evitar flux superficial, s’aconsella assumir els 
següents valors (USEPA, 2000): 
 
 

• · En el 30% inicial del llit → ki = 1% de la k del material porós net. 
• · En el 70% restant del llit → kf = 10% de la k del material porós net. 

 
 
El biofilm també pot produir variacions en el flux de l’aigua ja que presenta una superfície 
viscoelàstica amb característiques diferents de les de la superfície rígida dels grànuls (Wilderer et. 
al., 1995). 
 
 
Profunditat de la làmina d’aigua 
 
En sistemes hSSF la profunditat de la làmina d’aigua ve determinada per la profunditat màxima 
d’arrelament de la vegetació, que està entre 0,2 i 0,8 metres. Normalment s’adopta una profunditat 
mitjana de 0,6 m.  
 
 
 
Pendent 
 
El pendent del llit d’un aiguamoll és un factor important a tenir en compte ja que afavoreix el flux 
hidràulic. En sistemes hSSF en general es consideren pendents entre el 0,1-1% (Kadlec i Knight, 
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1996). No obstant, la experiència demostra que s’ha de treballar amb pendents més alts ja que 
presenten resistències hidràuliques més grans. 
 
 
Geometria de l’aiguamoll 
 
En els sistemes hSSF la gran pèrdua de càrrega hidràulica que es produeix al principi del llit, així 
com la menor conductivitat hidràulica del medi, obliga a relacions longitud/amplada de 0,4/1 a 3/1 
(EPA, 1993). 
 
 
Distribució de l’aigua 
 
El principal repte pel bon funcionament hidràulic és que tot el volum de l’aiguamoll romangui actiu 
evitant fluxos preferencials. El funcionament ideal consisteix en que l’entrada d’aigua sigui el més 
uniforme possible. En el cas d’aportacions puntuals, aquests no han de superar els 2 m i la zona 
d’entrada (1 a 3 m de longitud) s’ha d’omplir amb pedres grans (per exemple 5-10 cm) per afavorir 
una bona distribució. Els aspectes a tenir en compte en els sistemes de recollida són els mateixos 
que per l’entrada. 
 
Els camins preferencials que pot adoptar el flux d’aigua es tracten en l’apartat següent. 
 
 
 
 
3.4.3. Irregularitats en el flux d’aigua 
 
Un llit hSSF no té un comportament hidràulic uniforme; al seu interior existeixen zones on hi 
circula la major part de l’aigua i zones on el flux és mínim. Això és causa d’irregularitats com ara 
l’estratificació de l’aigua, els camins preferencials, les zones d’ombra i les zones mortes. 
 
Estratificació de l’aigua a l’interior del llit 
 
L’estratificació de l’aigua a l’interior del llit és causada per efectes que produeixen el material porós 
i les arrels, la temperatura i la pluja. Analitzarem cadascun d’aquests efectes per separat.  
 

- Material porós i arrels: la presència dels grans de grava no permet la mescla de l’aigua en 
la direcció vertical, i l’alta densitat de les arrels a la zona superficial afavoreix la circulació 
per la part inferior del llit (Fisher, 1990).  

 
- Temperatura: el gradient tèrmic entre el llit hSSF i l’ambient es produeix sobretot a través 

de la superfície superior, sent negligible el gradient a través de les parets laterals i el fons 
del llit (Smith et. al., 1997; Kadlec, 2001). L’energia tèrmica associada a l’afluent es dissipa 
a la zona d’entrada; així, l’aigua d’entrada i la de l’interior del llit assoleixen ràpidament la 
mateixa temperatura. Durant els mesos més calorosos, la capa d’aigua pròxima a la 
superfície té una temperatura superior que la de la capa més profunda. Com a 
conseqüència, es crea un gradient de densitat, que provocarà que l’aigua en superfície 
sigui menys densa. En realitat, aquest fenomen no altera particularment el flux a l’interior 
del llit. En un estudi realitzat per Brix (1990), va demostrar que la temperatura romania 
constant amb la profunditat, amb excepció dels primers 4 cm. 

 
- Pluja: els fenòmens meteorològics poden portar a una estratificació, atès que l’aigua de 

pluja és menys densa que l’aigua continguda a l’interior del llit. 
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Camins preferencials  
 
Anomenem camins preferencials els recorreguts a través dels quals circula una quantitat de cabal 
més elevada que en altres zones del llit. Aquests recorreguts es creen a causa de l’anisotropia de 
la matriu porosa, i poden ser estudiats mitjançant la injecció de traçadors. 
 
Kadlec i Knight (1996) van realitzar injeccions puntuals de traçador en diferents punts de la secció 
inicial del llit, per tal de crear un front. Si aquest  hagués avançat uniformement al llarg del llit, és a 
dir, que tots els punts d’injecció haguessin avançat a la mateixa velocitat al llarg del llit, s’hauria 
pogut afirmar que no hi ha camins preferencials. En realitat, les concentracions mesurades en 
posicions veïnes a la sortida del llit varen resultar ser molt diferents, demostrant l’existència 
d’aquests. 
 
 
Zones d’ombra 
 
Les zones d’ombra són aquelles zones en les quals no hi ha flux d’aigua. Estan situades a 
l’entrada i a la sortida del llit, tant en profunditat com en amplada. En general, l’aigua d’entrada no 
ocupa instantàniament tota la secció disponible, almenys fins a una distància del punt 
d’alimentació. 
 
Es considera que el flux esdevé uniforme a una distància de l’entrada igual a l’alçada de la 
profunditat mitjana de l’aigua.  
 
 
Zones mortes 
 
Una zona morta és un espai on una partícula roman atrapada durant un cert temps, abans de ser 
retornada al flux principal.  
La presència de nombroses zones mortes augmenta la dispersió d’un component de l’afluent 
durant la seva trajectòria cap a la sortida, augmentant-ne el temps de permanència a l’interior del 
llit.  
 
 
 
 
3.4.4. Dimensionament dels llits hSSF 
 
Els dos models més usats per al dimensionament dels llits hSSF consideren aquests sistemes 
com a reactors que segueixen el model de flux en pistó amb cinètiques d’ordre 1 (Bécares, 2004). 
En el primer model, Reed et al. (1995) proposen equacions en les quals es consideren constants 
de reacció per unitat de volum dependents de la temperatura; Kadlec i Knight (1996), segon 
model, consideren constants de reacció per unitat de superfície independents de la temperatura 
pel cas de la matèria orgànica. 
 
Una altra diferència entre les dues metodologies és que el model de Kadlec i Knight té en compte 
la concentració de fons (concentració mínima de matèria  generada a l’interior de l’aiguamoll per 
sota de la qual ja no es pot millorar la qualitat de l’efluent). Aquestes concentracions generalment 
estan compreses en els següents intervals: DBO5 1± 10 mgO2/l; SS 1± 6 mg/l; TKN 1± 3 mg N/l; 
NH4

+ < 0,5 mg N/l; NO3
- < 0,1 mg N/l (Kadlec et al., 2000). 

La comparació de mètodes per al càlcul de les superfícies (Young et al., 1998), demostra que el 
model de Kadlec i Knight preveu superfícies més grans que el model de Reed a causa de la 
inclusió en les equacions de la concentració de fons i de l’absència de l’efecte de la temperatura 
en algunes variables.  
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3.4.5. Estimació preliminar de la superfície necessària 
 
La variable principal per al dimensionament dels aiguamolls construïts és la càrrega orgànica 
superficial, unitat de massa/(unitat de superfície·unitat de temps), expressada en termes de DBO o 
DQO. La càrrega aplicada ha d’estar en equilibri amb la capacitat d’oxidació del sistema per tal 
que no es produeixin sobrecàrregues que provoquin un desenvolupament excessiu de zones 
anaeròbies (produeixen olors) o de biopel·lícula (afavoreix la colmatació). Un aiguamoll de flux 
subsuperficial horitzontal pot tractar entre 0,1 i 0,2 m3/m2·d, és a dir, entre 2,5 i 5 m2/hab-eq, 
suposant una dotació d’aigua residual de 250 l/hab-eq·d). 
 
Actualment existeix un consens generalitzat per valors de DBO compresos entre 4 i 7,5 mg 
O2/m2·d en funció de la DBO5 final (20 o 30 mg/l, respectivament) i valors de SS entre 3 i 5 
mg/m2·d. Per obtenir valors de NTOT inferiors a 10 mg N/d s’aconsellen càrregues de N no 
superiors a 0,5 g N/m2·d.  
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Materials i Mètodes 
 
 
4.1 Disseny de la planta pilot HSSF  
 
4.1.1 Bases del disseny 
 
La present tesina s’emmarca dins el disseny i la implementació de noves configuracions de 
sistemes d’aiguamolls construïts per a l’eliminació de contaminants de les aigües residuals. El 
projecte està finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència i dut a terme per cinc equips de recerca de 
la Universitat de La Corunya, de la Universitat de Lleó, del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
El projecte sencer té una durada de tres anys i els principals objectius són millorar l’eficiència 
global dels sistemes d’aiguamolls construïts amb especial atenció en la reducció d’un dels majors 
factors limitants que afecten el tractament, que és el procés de colmatació. 
 
La valoració dels estudis que es duran a terme permetran millorar la caracterització de futurs 
sistemes. 
 
 
 
4.1.2. Concepció de la planta 
 
La planta construïda a la UPC consta de tres línies de tractament en paral·lel que es corresponen 
respectivament a una línia batch, una línia continua i una darrera línia anaeròbica. La idea 
principal és tenir tres sistemes treballant amb la mateixa càrrega orgànica, però, a la vegada, 
diferents per la naturalesa i manera de treballar de les seves unitats operatives. En qualsevol cas,  
possibilitarà fer la comparació dels resultats i del funcionament dels diferents sistemes 
combinats,d’aquesta manera, podrem identificar l’opció tecnològicament més eficient. Les tres 
línies s’alimentaran en paral·lel i cada una d’elles es dividirà en tres unitats operacionals treballant 
en sèrie. 
 
La primera unitat, comuna a totes les línies, és una unitat de pretractament, constituïda per un 
tanc d’emmagatzematge i mescla que disposa d’un tamís a la secció on s’alimenta per tal de 
separar la matèria grossa de l’aigua residual afluent. L’efluent de la unitat de pretractament  
alimenta en paral·lel les tres línies. 
 
La segona unitat opera com un tractament primari. A les primeres dues línies (batch i continua), la 
segona unitat operacional consisteix en un sistema de decantadors. A la darrera línia (anaeròbica) 
el tractament primari es realitza amb el reactor HUSB (Hydrolytic Upflow Sludge Bed). 
 
La darrera unitat operacional opera com a tractament secundari i es composa per aiguamolls 
horitzontals construïts de flux subsuperficial amb la mateixa configuració per a les tres línies. Es va 
dividir l’hipotètic aiguamoll individual per a cada línia en dos sub-unitats resultant tres llits separats, 
com mostra la Figura 4-1. 
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Figura 4-1. Divisió conceptual d’un aiguamoll construït individual en dues sèries de 2 
aiguamolls d’alta càrrega seguits per un altre de càrrega normal. 
 
 

La superfície combinada dels dos sistemes petits treballant en paral·lel (0,55 m2) serà 
aproximadament un terç de la superfície total dels aiguamolls construïts, seguits d’un aiguamoll 
major (1,65 m2) treballant en sèrie. La raó de l’elecció és que s’ha demostrat en estudis previs 
(Caselles i García, 2004) que la part de l’aiguamoll més sensible al fenomen de colmatació és la 
més propera a la zona d’entrada, on es retè un major percentatge de sòlids totals i on la 
conductivitat hidràulica tendirà a disminuir a mesura que avança el temps. 
 
La finalitat és estudiar els efectes de l’acumulació de Sòlids Suspesos Totals a la primera porció 
de superfície i experimentar diferents modalitats operacionals en els aiguamolls petits per 
promoure la degradació dels sòlids, reduint la proporció o ràtio d’acumulació i conseqüentment la 
vida útil d’aquests. La diferència en la modalitat operacional entre les línies batch i continua és en 
la  manera que treballen els aiguamolls. 
 
A la línia batch els dos aiguamolls petits treballaran amb cicles d’emplenament, tractament i 
buidatge, i per tant treballaran alternativament per tal de millorar la hidròlisis dels Sòlids Suspesos  
Totals retinguts. En canvi, a la línia continua, els dos aiguamolls construïts paral·lels sempre 
treballaran simultàniament i seran emplenats contínuament amb aigua residual. 
 
A la línia anaeròbica es guarda la mateixa configuració per tal de tenir la possibilitat de comparar 
el seu comportament amb les dues  línies i distingir entre sistemes petits i grans. 
 
A més, s’ha afegit per a cada línia un aiguamoll blanc petit, situat en paral·lel amb els altres. 
Aquests llits blancs reben aigua residual que prèviament ja ha passat per un parell de processos, 
pretractament i tractament primari respectivament. El primer procés té lloc al tanc de mescla i al 
tamís, el segon als decantadors per les línies batch i contínua, i al HUSB en el cas de la línia 
anaeròbica. Els aiguamolls amb funció de blancs no estan connectats a les darreres sèries 
d’aiguamolls grans. Simulen el funcionament d’un aiguamoll petit individual pertanyent a cada 
línia. A la línia batch el blanc rep aigua residual del decantador, amb el doble de càrrega hidràulica 
si es compara amb la que reben a la línia contínua i treballa amb cicles d’emplenament, 
tractament i repòs. A la línia contínua el blanc rep aigua residual dels decantadors, però la càrrega 
hidràulica és la meitat que la corresponent a la línia batch, perquè els dos aiguamolls petits dins 
de la línia contínua treballen en paral·lel i no alternats com a la línia batch. Aquest blanc treballa 
en continu, just com els dos aiguamolls dins de la línia. A la línia anaeròbica el blanc rep aigua 
residual del HUSB i treballa també en continu. 
 
Tots els aiguamolls que es comporten com a blancs descarreguen al clavegueram mentre que els 
aiguamolls petits restants alimenten els aiguamolls grans. 
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Segona línia  
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 La Figura 4-3 correspon a un esquema de la perspectiva en planta del sistema d’aiguamolls. 
 
 
 

 
 
               Figura 4-3 Esquema de la planta pilot d’aiguamolls a realitzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

També s’ha realitzat la projecció de la planta pilot com es mostra a la Figura 4-2 
 
 
 

 
 
Figura 4-2 Projecció de la planta pilot amb totes les unitats localitzades als diferents nivells i 
connectat amb les canonades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. Tractament Primari d’aigua residual urbana als decantadors 
 
Amb posterioritat a la fase de pretractament, generalment aconseguida a traves de l’ús de 
pantalles, reixes o tamisos; una tècnica comuna utilitzada per separar els sòlids de la resta d’aigua 
residual és la sedimentació. Aquest procés es basa, simplement, en l'acció de la gravetat. L’aigua 
d’estudi quan entra al tanc redueix la seva velocitat i, com a conseqüència d’aquesta reducció, el 
material sòlid suspès, més pesat ,s’enfonsa quedant recollit per un equip específic destinat a 
aquesta funció. L’eficiència aproximada d’aquest procés resulta ser entre el 50-65% de SST i entre 
el 25-40% de remoció o eliminació DBO. 
 
 
La destinació del material recollit, referit com fang primari, és generalment un digestor de fangs, 
però no es farà un estudi en aquesta tesina dels fangs obtinguts. 
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HUSB Decantadors 
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La decantació depèn dels següents factors: 
 

- Mida de partícules: influeix en la velocitat de sedimentació. Com més gran és més gran és 
la velocitat. 

- Velocitat de flux :s’escull en funció de l’eficiència necessària de separació. A més, si 
aquesta velocitat assoleix un valor límit, el material depositat pot retornar a quedar en 
suspensió. 

- El pes específic de les partícules.  
- Concentració de sòlids suspesos: a concentracions més altes el procés és més eficient. 
- Temperatura: a temperatures més altes la densitat dels líquids baixa i provoca una 

sedimentació més ràpida. 
- Temps de retenció: a major temps de retenció s’aconsegueixen millors eficiències. 
- Acció del vent a la superfície lliure de l’aigua. 
- Forces elèctriques. 

 
La selecció de la tipologia de partida i dels paràmetres utilitzats pel seu disseny depenen de la 
mida de la planta, de la naturalesa de l’aigua residual tractada i dels requeriments de l’efluent. 
 
Els tancs són dissenyats per un cabal promig diari o per equivalent al cadal pic horari que 
necessita la superfície major. Tot el conjunt de canonades del tanc, canals , entrades i sortides 
són dissenyades per acomodar els cabals pic. 
 
El paràmetre més important pel disseny de tots els dispositius és el Temps de Retenció Hidràulica 
(TRH). El TRH és el promig de temps de residència de l’aigua dins el sistema contenidor. El seu 
càlcul s’obté per mitjà de la proporció entre el volum (m3) del sistema i el flux de l’aigua residual 
(m3/h). Comunament s’accepta 2 hores per als tancs primaris que serveixen a tot tipus de plantes, 
excepte quan les precedeix un sistema de fangs activats, on TRH són 1,5 hores.  
 
 
 
4.1.4 Tractament Primari d’aigua residual urbana a través del digestor anaeròbic 
 
La digestió anaeròbica és un procés que s’ha consolidat des de 1970 a 1980 pel tractament 
d’aigües residuals d’alta i mitja càrrega. A principis dels 90 aquests sistemes s’han aplicat 
experimentalment amb bons resultats a tractaments de baixa càrrega (gran escala), com per 
exemple el cas d’afluents urbans (Jewell, 1987; Sanz and Fdz.-Polanco, 1990; Lettinga et al., 
1994; Kato, 1994). S’ha posat en pràctica en països amb climes temperats i càlids perquè les 
baixes temperatures influeixen en l’eficiència dels sistemes UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bed), 
causant una acumulació de fang no digerit dins del digestor. Una possible solució consisteix en 
instal·lar un sistema digestor de fangs addicional (USB) o un tractament hidrolític previ (HUSB, 
Hydrolytic Upflow Sludge Bed).  
 
La principal aplicació de la digestió anaeròbia en el tractament de les aigües residuals urbanes 
consisteix en la utilització d’un digestor metanogènic d’un sol pas per a l’eliminació de la càrrega 
orgànica (Ruiz et al., 1998). Una altra opció, la qual s’ha dut a terme en aquest projecte, és la 
separació de fases, on l’aigua residual se sotmet només a un primer pas d'hidròlisi, sense 
prosseguir en les següents fases de la digestió anaeròbica. Alguns avantatges del tractament 
d’hidròlisi directa de l’aigua residual domèstica són els següents (Wang, 1994; Goncalves et al., 
1994): 
 

- Retira un elevat percentatge de Sòlids Suspesos. 
- Estabilitza el fang , total o parcialment. 
- Incrementa la biodegradabilitat de DQO restant 
- Promou l’eliminació subseqüent de nutrients (N, P) 
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Per tal d’aconseguir la separació de les fases, el temps de retenció dins del digestor és el del 
líquid (TRH), evitant la conversió de certes fraccions en metà. Els Sòlids Suspesos Totals (SST) 
tenen un temps de retenció, (TRS), superior i formen un llit de fang, on algunes substàncies 
solubles s’adsorbiran. D’aquesta manera tant la matèria orgànica particulada com la soluble que 
és retinguda poden experimentar solubilització i fermentació. 
 
Els estudis previs que poden ser utilitzats en aquesta fase, com a referència per obtenir dades 
d’aquests sistemes són escassos. Les experimentacions fetes per Goncalves et al. (1994) 
conduïen a uns nivells d’eliminació de SST majors de 69% a velocitats de circulació per sota de 
1,5 m/h, resultats d’acidificació òptima en un TRH de 2,8 h i a una temperatura de 20°C. Sobre el 
60% dels Àcids Grassos Volàtils (VFA) produïts va ser un resultat de la fermentació de la fracció 
soluble, el 40% restant correspon a la solubilització de la matèria orgànica insoluble. En un altre 
treball, Wang (1994) va aconseguir uns nivells d’eliminació de Sòlids Suspesos Totals del 83% i 
del 43% per DQO en uns TRH de 2,5h. 
 
Els paràmetres més importants a escollir en la fase de disseny són: El volum del reactor, el TRH i 
la velocitat de circulació. 
 
 
 
 
4.1.5. Línia batch 
 
L’efluent del tanc de mescla arriba per gravetat a les unitats de tractament primari, que a la línia 
batch estan constituïdes per dos decantadors. Aquests decantadors no s’alimenten contínuament, 
i el cabal d’entrada està regulat mitjançant l’ús d’electrovàlvules que s’obren cada 4 hores, per tal 
de permetre un període d’inactivitat on té lloc el procés de decantació. Un dels decantadors està 
connectat a l’aiguamoll petit que té el paper de blanc; mentre l’altre està connectat als altres dos 
aiguamolls restants. El blanc descarrega directament a la claveguera, mentre que els altres dos 
estan connectats a l’aiguamoll gran de càrrega normal, que subseqüentment descarrega al 
clavegueram. 
 
En aquesta línia, a més, de l’ús de decantadors com a tractament primari, s’experimenta la 
incidència d’un tractament d’aiguamolls d’alta càrrega amb circulació discontínua. La finalitat de 
l’operació amb cicles d’emplenament, tractament i buidatge és fomentar la hidròlisi dels SST dins 
del llit dels aiguamolls. La durada d’aquest cicle és de 4 dies, és a dir, de manera alternativa, el 
decantador connectat als dos aiguamolls canvia el sistema d’alimentació cada dos dies, mentre 
que durant aquest temps l’altre decantador alimenta el blanc. A continuació, hi ha un període de 
repòs per al contenidor tractat i s’inicia el procés d’alimentació del següent contenidor disponible 
mentre que l’inicial i el blanc paren de treballar les 48 hores restants per acabar el cicle. D’aquesta 
manera el sistema blanc simula el comportament d’un dels aiguamolls connectats a l’aiguamoll de 
càrrega normal que segueix. 
 
 
 
 
4.1.6. Línia control (contínua) 
 
Aquesta línia treballa amb un sistema de tractament primari constituït per tres decantadors que 
reben l’aigua residual del tanc de mescla. Un sistema d’electrovàlvules controla la circulació a 
través d’aquestes unitats decantadores, obrint-se cada 4 hores i deixant períodes d’inactivitat, de 
dues hores, necessaris per a dur a terme el procés. Un cop finalitzades les dues hores de repòs 
les electrovàlvules de sortida s’obren i permeten que els sòlids que no han decantat en el 
tractament primari desemboquin als aiguamolls petits i es puguin expulsar el fang que ha decantat 
amb un sistema de purga. 
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En aquesta línia, cada decantador s’associa a un aiguamoll individual i la principal diferència 
operativa amb la línia batch és que els aiguamolls petits estan contínuament treballant en paral·lel. 
Dos dels aiguamolls petits, d’alta càrrega, és connecten als aiguamolls grans, de càrrega normal, 
mentre que el restant treballa com a blanc. Tant l’aiguamoll blanc com el gran descarreguen a les 
clavegueres. 
 
 
 
4.1.7. Línia anaeròbica 
 
El tractament primari en aquesta línia és constituït pel reactor HUSB (Hydrolytic Upflow Sludge 
Bed). L’aigua residual provinent de la fase de pretractament, assolida al tanc de mescla, arriba a 
una canonada que alimenta el HUSB des de la seva part inferior. El flux d’aigua tractat que surt 
per la part superior del HUSB alimenta tres tancs de partició que tenen com a funció dividir ,de 
manera igual, el volum d’aigua residual que prové del HUSB. Aquest cabal és controlat per quatre 
electrovàlvules localitzades de la següent manera: una situada en correspondència amb el tub de 
sortida del HUSB i les altres tres a l’entrada de cada tanc de partició. Cada tanc de partició es 
connecta a l’aiguamoll petit respectiu i com a les altres línies un dels tres aiguamolls treballa com 
a sistema blanc mentre que els altres dos es connecten a l’aiguamoll gran. 
 
Com a la línia batch el blanc i l’aiguamoll descarreguen al clavegueram. Els tancs de partició 
s’omplen cada quatre hores, per tal de mantenir el mateix cabal a través de totes les línies batch, 
continua i anaeròbica i, d’aquesta manera, facilitar la comparació de les diferents tecnologies 
escollides i els rendiments globals. En la primera fase d’operació, no s’ha planejat tractar el fang 
extret dels decantadors i del HUSB però, si en un futur es vol dur a terme aquesta actuació, seria 
necessari implementar un digestor de fangs. 
 
 
 
 
4.2 Dimensionament de la planta 
 
La càrrega orgànica de treball s’aplica a tot els sistema d’aiguamolls. 
 
En tota la superfície: 

- Càrrega orgànica: 6 g DBO/m2 d 
- DBO afluent: 195 mg O2/L 

 
Aiguamolls grans: 

- Superfície: 1,65 m2 
- Profunditat del llit: 0,3 m 
- Profunditat d’aigua residual: 0,25 m 
- Mida mitjana de la grava: 5 mm 
- Porositat: 0,4 

 
Aiguamolls petits 

- Superfície: : 0,55 m2 
- Profunditat del llit: 0,3 m 
- Profunditat d’aigua residual: 0,25 m 
- Mida mitjana de la grava: 5 mm 
- Porositat: 0,4 
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4.2.1. Flux als aiguamolls (Q) 
 
La mesura d’adoptar un valor de càrrega orgànica, 6g DBO/m2d, és el resultat de l’experiència 
d’altres estudis previs i permet calcular el cabal de cada aiguamoll: 
 
Per cada sistema format per 2 aiguamolls petits i l’aiguamoll gran 
Cabal (Q) = Càrrega orgànica · Superfície / Concentració DBO afluent 
Superfície = 1,65 m2 + (2 ·0,55) m2 = 2,75 m2 
Porositat = 0,4 

Profunditat d’aigua residual = 0,25 m 
Concentració DBO afluent = 195 mg O2/L 
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4.2.2. Temps de Residència Hidràulica per a cada llit 
 
El coneixement tant del flux de cada línia de tractament com del volum d’aigua de cada llit , permet 
determinar el Temps de Residència Hidràulica (TRH) per a cada llit. Donat que la línia d’anàlisi 
batch s’ha dissenyat perquè operi de manera diferent respecte les altres dues línies continua i 
anaeròbica, comportarà variacions entre els respectius aiguamolls. 
 
Línia Batch: 
 
Aiguamolls construïts grans: 
 
Temps de Residència Hidràulica (TRH) = Volum d’aigua / Cabal 
 
Superfície = 1,65 m2 

Porositat = 0,4 
Profunditat d’aigua residual = 0,25 m 
Flux = 0,084 m3/d 
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Aiguamolls construïts petits: 
 
Temps de Residència Hidràulica (TRH) = Volum d’aigua / Cabal 
Superfície = 0,55 m2 

Porositat = 0,4 
Profunditat d’aigua residual = 0,25 m 
Flux = 0,084 m3/d 
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Línies Contínua i Anaeròbica: 
 
 
Aiguamolls construïts grans: 
 
Temps de Residència Hidràulica (TRH) = Volum d’aigua / Cabal  
 
Superfície = 1,65  m2 

Porositat = 0,4 
Profunditat d’aigua residual = 0,25  m 
Flux = 0,085 m3/d 
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Aiguamolls construïts petits. 
 
Aquí sorgeix la diferència operacional, si ho comparem amb la línia batch, donat que en ambdues 
línies, continua i anaeròbica, els dos aiguamolls construïts treballen en paral·lel i, per tant, reben la 
meitat del flux d’entrada que el que es rep a la línia batch. 
 
Temps de Residència Hidràulica (TRH) = Volum d’aigua / Cabal  
 
Superfície = 0,55  m2 

Porositat = 0,4 
Profunditat d’aigua residual = 0,25 m 
Flux = (0,084 / 2) m3/d = 0,042  m3/d 
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4.2.3. Dimensionament dels decantadors  
 
El sistema de decantadors s’escull com a tractament primari de les línies batch i contínua (control). 
Aquests treballen amb polsos i el seu cicle resulta ser de 4 hores. La classificació d’aquest cicle és 
la següent: durant els 20 primers minuts els decantadors s’omplen, les 2 hores següents hi ha una 
decantació, durant els 20 minuts següents hi ha la descarrega d’aigua i es finalitza amb el temps 
restant en repòs (1 hora i 20 minuts). El flux d’aigua residual de sortida es regula a través de l’ús 
de 3 electrovàlvules per a cada decantador. 
 
Els paràmetres de disseny dels decantadors s’adeqüen en funció del valor del flux més alt a 
tractar i del temps de retenció hidràulica necessària. El TRH als decantadors és de 2 hores. 
 
 
Línia batch: 
 
Per a la línia batch, s’utilitzen dos decantadors. Un d’ells es connecta als dos aiguamolls petits 
mentre que el decantador restant es connecta al blanc. El flux màxim s’aconsegueix quan el 
decantador alimenta un dels aiguamolls petits, mentre que l’altre alimenta el blanc. El flux 
d’entrada que arriba a cada decantador correspon a 0,084 m3/d = 3,5 L/h. Com que el cicle 
d’emplenament i buidatge dura 4 hores el volum efectiu d’ambos decantadors és 14 L.  
 
A la línia batch els decantadors utilitzats mostren les següents característiques a nivell de 
diàmetre superfície i altura: 
DDECbatch = 30 cm  
Superfície = 706 cm2 

HDECbatch = 20 cm 
 
 
Línia control(contínua): 
 
Per a la línia control, s’utilitzen 3 decantadors, a cadascun dels quals se li assigna un aiguamoll 
petit. El flux d’entrada és 0,042 m3/d = 1,75 L/h. Com que el cicle d’emplenament i buidatge dura 
també 4 hores el volum efectiu dels decantadors resulta ser 7 L respectivament. 
 
A la línia control els decantadors utilitzats presenten les següents característiques: t 
DDECcontinu = 20 cm 
Superfície = 314 cm2 
HDECcontinu = 22,3 cm 
 
 
 
 
4.2.4. Dimensionament del reactor Hydrolytic Upflow Sludge Bed (HUSB)  
 
El reactor HUSB treballarà en continu però aportarà aigua residual als aiguamolls construïts 
només cada 2 hores. Els seus paràmetres de disseny són escollits en funció dels cabals que 
seran tractats i en el seu TRH que ha estat considerat de 3 hores (Wang, 1994; Gonçalves et al., 
1994). 
 
Escassos estudis previs s’han dut a terme en el marc d’aquesta tecnologia i cap d’ells amb una 
escala tan reduïda. Per aquesta raó es va decidir sobredimensionar aquesta unitat introduint un 
sistema intermedi posterior al reactor HUSB, i que s’encarregui de controlar el volum efectiu 
alimentant els aiguamolls construïts per tres tancs de partició que posteriorment seran descrits. 
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El tub utilitzat pel reactor HUSB presenta les següents característiques: 

DHUSB = 30 cm  
Superfície = 707 cm2 
HHUSB = 150 cm 
 
El volum que s’emmagatzema dins és de 106 L i, per tant, el cabal és:  
 
Cabal (Q) = Volum (m3) / TRH = 35,3 L/h = 0,848 m3/d. 
 
El cabal necessari per alimentar contínuament el HUSB és subministrat per un sistema de 
bombeig. La purga de fang es fa quan s’observa un augment de la seva concentració, sent el seu 
límit en 10 g Sòlids Suspesos Volàtils /L. 
 
 
 
4.2.5. Dimensionament dels tancs de flux partitius 
 
Per tal d’alimentar els tres aiguamolls construïts que segueixen el reactor HUSB, s’han d’utilitzar 
tres tancs de partició. Són dipòsits que contenen un volum de 7 litres cadascun amb un sistema 
per controlar el nivell d’aigua. Les alimentacions d’entrada i sortida són controlades per 
electrovàlvules.  
 
El tub utilitzat per aquests tancs de partició té les següents característiques: 
 
DTANCS = 30 cm  
Superfície = 707 cm2 
HTANCS = 10 cm 
 
Tots els volums i dimensions finals utilitzats per a cada element de la planta s’han adaptat a les 
dimensions dels materials disponibles per a la seva construcció.   
 
 
 
 
 
4.3. Planta experimental 
4.3.1. Localització de la planta 
 

S’ha decidit instal·lar la planta pilot al terrat de l’edifici D1 corresponent al Departament  
d’Enginyeria Marítima Hidràulica i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (Figura 4-
4). La raó, d’aquesta selecció, és la disponibilitat d’espai totalment pla i la presència d’altres 
estructures prèvies que revelen que es tracta d’un lloc adequat per dur a terme el projecte. Es 
possible, a més a més, connectar-se a la xarxa elèctrica i al mateix temps disposa d’una mànega 
d’aigua i punts de desguasos, ja instal·lats, de fàcil connexió a la xarxa municipal. Tant el 
laboratori per a dur a terme les anàlisis químiques, com tot allò que fa referència a la tècnica, és 
localitzen en les plantes inferiors del departament, per la qual cosa tots els centres directament 
involucrats en aquests processos operatius resulten estar molt propers. 
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Figura 4-4 Situació del Departament  d’Enginyeria Marítima Hidràulica i Ambiental. Fotografia 
aèria 
 

 

4.3.2. Alimentació amb aigua residual 
 

El laboratori tècnic, que se situa a la planta baixa de l’edifici, ja disposava d’una bomba per 
extreure aigua residual de la claveguera municipal que ja  s’havia utilitzat en estudis previs de 
petits aiguamolls, també localitzats i construïts al terrat de l’edifici,els quals s’alimentaven 
manualment amb l’aigua residual extreta per la bomba. 
 
En el nostre estudi, a causa de la implementació de la planta, ha estat necessari proveir-la d’un 
sistema capaç d’alimentar-la automàticament. Això s’ha aconseguit, a través d’una segona bomba 
a l’equip, capaç de desplaçar l’aigua residual fins a un tanc del terrat amb capacitat de 1200 L, 
situat darrere la planta. 
 
 
 
4.3.3. Tanc de mescla 
 
El tanc té dimensions de 100x120x100 cm i s’alimenta per la part superior, que està oberta, per tal 
d’evitar els processos anaeròbics. Està equipat amb una aixeta de sortida a la part inferior que 
connecta amb uns conductes que van a les següents unitats. La base del tanc s’eleva 
permanentment  a una altura de 150 cm perquè l’aigua ha de circular al llarg dels diferents mòduls 
de tota la planta exclusivament per gravetat, sense afegir aparells bombejadors amb motor. El 
funcionament de les dues bombes que extreuen aigua residual del clavegueram, i que la 
condueixen cap al tanc, es regulen per un mòdul processador connectat al sistema flotant instal·lat 
dins el tanc (Figura 4-5); un primer flotador té la funció de parar el bombeig quan el tanc està 

Edifici D1 
UPC 
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totalment ple ( ha assolit el nivell del flotador) mentre que, un segon, situat a una profunditat de 20 
cm del nivell d’aigua límit superior, té per funció activar el bombeig. 
L’activació succeeix en dos etapes. En els primers 10 minuts, la primera bomba extrau l’aigua 
residual del clavegueram, però aquesta primera extracció es descarrega directament, i la seva 
finalitat és eliminar les impureses que queden dipositades dintre dels conductes ja que les 
operacions prèvies poden modificar les característiques de l’aigua residual. Passats els 10 minuts 
inicials, una electrovàlvula i la segona bomba s’activen. L’electrovàlvula desvia el flux a la bomba, 
la qual pren l’aigua del laboratori, i cau al tanc localitzat al terrat de l’edifici. Quan el tanc està ple, 
el primer element flotant para les dues bombes, finalitzant el cicle. El propòsit que es persegueix 
és mantenir el tanc sempre ple per tal de tenir un gradient hidràulic, gairebé constant, des del tanc 
fins als mòduls del sistema d’aiguamolls. 
 

 
 

Figura 4-5. (a) Vista global del tanc de mescla amb el seu braç de suport  (b) Motor 
mesclador, (c) Agitador de mescla, (d) Filtre, (e) Flotador per mantenir el tanc ple 
d’aigua. 
 
 

Com s’ha dit prèviament, aquest mòdul té la funció de pretractament posterior al tanc sèptic 
municipal, on se selecciona l’aigua residual mitjançant la instal·lació d’uns dispositius encarregats 
de dur a terme aquesta funció. Primer de tot, el tanc es proveeix amb un aparell mesclador, que es 
troba fixat a la part superior, per tal d’evitar la sedimentació dels sòlids que podrien originar-se a la 
seva base i,per tant,podrien ser els principals causants d’una possible obturació de l’aixeta de 
sortida. Un altre dispositiu també s’afegeix al tub que omple el tanc, es tracta d’un petit filtre fet de 
tela metàl·lica amb xarxa plàstica i una malla de 0,4 cm. L’aigua que entra al tanc passa a través 
d’aquest filtre, que retè el material més gros. S’han construït tres cubs per tal de facilitar les 
tasques i no detenir l’operativitat del sistema quan es requereixi buidar i netejar  per acumulació de 
matèria. 
 
A més, en correspondència amb l’aixeta de la base del tanc, s’ha posat un filtre de plàstic amb una 
malla de 0.5 cm per tal d’evitar la infiltració de material de diàmetre superior dins de la canonada. 
Aquets dispositius es mostren a la Figura 4-5. 
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Aquestes unitats de pretractament són comunes a les tres línies, i l’efluent de sortida del tanc 
alimenta les tres diferents línies, descrites als propers capítols. 
 
 
 
4.3.4. Sistemes de decantació 
 
Els decantadors són cilindres de PVC equipats amb un embut de plàstic soldat a la part interna en 
una zona propera a la base del decantador, tal i com mostra la Figura 4-6. 
 

 
Figura 4-6 (a) Tubs de PVC emprats per construir els decantadors (b, c, d) Inserció de 
l’embut proveït amb un colze de polietilè (e) Fons del decantador. 

 
 
Són proveïts amb una entrada a la part superior dels cilindres a través del qual l’aigua residual té 
accés al sistema i dues sortides: una just per sobre de l’embut que hi ha a l’interior, que permet 
que l’aigua arribi a les següents unitats que actuen com a tractament secundari, i una altra sortida 
situada per sota de l’embut a traves de la qual es decanta el fang i s’envia cap a la 
claveguera.(Figura 4-7).  
 

 
Figura 4-7. (a) Vista en planta dels decantadors de la línia contínua.(b) Alçat dels dos 
decantadors de la línia batch, a l’esquerra, i dels tres petits de la línia continua, a la 
dreta 
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4.3.4.1. Entrades i sortides dels decantadors 
 
L’entrada de cada decantador s’ha realitzat amb un connector, que consta d’una tanca de llautó 
seguit per una electrovàlvula, controlant l’accés de l’aigua residual cap al decantador, i una T de 
polietilè, de manera que, connecti en sèrie tots els decantadors utilitzats. (Figura 4-8).  
 

 
Figura 4-8. (a) Sèrie dels connectors, tanca de llautó, electrovàlvules i T’s de polietilè 
constituents de les entrades dels decantadors (b) Connexió en sèrie de les diferents 
entrades a través de la canonada de polietilè.  

 
El tub de sortida intermedi situat al cantó del decantador i associat amb la part superior de l’embut 
intern, s’ha elaborat mitjançant un connector de llautó, que és un aparell per regular el nivell 
d’aigua residual dins del decantador. Una electrovàlvula va controlant, en aquest cas, la sortida 
d’aigua cap als aiguamolls i una aixeta de metall va possibilitant d’una banda un buidatge ràpid 
individual dels decantadors, en cas de necessitat, o també ens pot permetre l’obtenció de mostres 
de manera ràpida i fàcil. L’aparell que regula el nivell d’aigua és un tub vertical de PVC, connectat 
a través d’una T de llautó al tub de sortida. A la part superior d’aquest tub de PVC, es posa una T 
del mateix material en posició vertical, i a continuació un colze de PVC, per tant, d’una banda, el 
líquid contingut a la canonada, que està en contacte amb l’aire, es troba a pressió atmosfèrica,i ,a 
la vegada,també hi ha un sistema incorporat que fa que quan el nivell d’aigua dins del decantador 
i, per tant, dins del tub de PVC, sobrepassa la longitud de la canonada, l’aigua flueix a través del 
colze, mantenint d’aquesta manera sempre constant el volum de l’interior del decantador.(Figura 
4-9). 
 

 
Figura 4-9. (a) Sèrie de tanques connectores i T’s de llautó, aixetes d’acer 
electrovàlvules i juntes de polietilè constituint les sortides intermèdies. (b, c) Control 
variable del nivell de l’aigua realitzat amb tuberies, T’s i colzes de PVC rígids. 
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El volum que pot estar contingut dins del decantador ve donat per la superfície de la seva base 
multiplicada per la longitud del la canonada de PVC, que regula el nivell intern d’aigua. Els colzes 
de tots els decantadors es connecten a una canonada de descarrega, que desemboca a la xarxa 
de clavegueram. 
 
La sortida de fangs situada a la base de l’embut té la funció de descarregar tota la matèria 
acumulada durant en procés de sedimentació. Primerament, es connecta el colze de polietilè a 
l’embut mitjançant una tanca de ferro i, tot seguit, una tuberia de polietilè es connecta al colze i 
mitjançant una perforació, a la base del cilindre cap a una altra electrovàlvula externa. 
 
 
4.3.4.2.Aigua residual a través dels decantadors 
 
El nivell de la base de tots els decantadors s’ha elevat una altura de 75 cm del sòl. Les altures de 
cada unitat, començant des del tanc de mescla que presenta major altura, es van reduint fins que 
s’arriba als aiguamolls grans de càrrega normal, que estan situats a nivell de terra. L’objectiu 
d’establir aquesta diferència d’altures és crear una circulació natural per gravetat entre les 
diferents unitats de tractament, sense necessitat de mecanismes amb bateria o elèctrics per 
bombejar l’aigua. L’aigua residual que circula a través del decantador es regula per unes 
electrovàlvules temporitzades, situades a cada entrada i sortida (Figura 4-10). La seva funció és 
emplenar el decantador i permetre, al mateix temps, que l’aigua residual pugui reposar  durant un 
període de 2 hores. Passat aquest temps, les electrovàlvules, situades a la meitat de la sortida, 
s’obren per tal d’alimentar als aiguamolls petits, d’alta càrrega, amb l’aigua tractada i finalment, 
quan tota l’aigua residual tractada s’ha dirigit cap als aiguamolls, les electrovàlvules, situades a la 
part dels embuts dels decantadors, es posen en funcionament per descarregar el fang decantat. 
 

 
Figura 4-10. (a, b) Electrovàlvules utilitzades per regular l’aigua residual a través de la 
planta. 

 
 
4.3.4.3. Decantadors línia batch 
 
Els decantadors a la línia batch tenen algunes diferències en comparació amb els de la línia 
contínua. Com s’ha explicat abans, a la línia batch només s’utilitzen dos decantadors: un que 
alternativament alimenta dos aiguamolls petits i un altre que alimenta el blanc. Els aiguamolls 
construïts que acompanyen aquests decantadors treballen amb el doble de cabal que els de la 
línia continua. L’objectiu que es persegueix és alimentar de manera alternativa aquests aiguamolls 
i utilitzar el mateix cabal procedent dels decantadors. Com a conseqüència, aquests decantadors 
aporten cada 4 hores un volum de 14 litres als aiguamolls petits. El diàmetre utilitzat per tots dos 
decantadors és de 30 cm i la longitud dels tubs de PVC dels mecanismes de control del nivell és 
de 19,8 cm. La diferència remarcable entre els dos decantadors de la mateixa línia és que el 
decantador que alimenta alternativament s’ha equipat amb dues sortides intermèdies amb 
electrovàlvules independents (Figura 4-11)  
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Figura 4-11. Decantadors de la línia batch (a) Diferència a les sortides intermitges dels 
dos decantadors de la línia batch. Aquella que disposa de 2 sortides alternatives 
alimenta els aiguamolls petits, mentre que, la que té només una sortida alimenta el 
blanc. (b) Canonades d’alimentació i descarrega. 

 
 
 
 
4.3.4.4. Decantadors línia control (contínua) 
 
En aquesta línia, als tres aiguamolls petits d’alta càrrega se’ls assigna  un decantador a cadascun, 
que els alimenta amb un volum de 7 litres cada 4 hores. En aquets cas, el diàmetre dels 
decantadors és 20 cm i la longitud del tub de PVC del mecanisme de control del nivell és de 22,3 
cm (Figura 4-12)  
 

 
 

Figura 4-12. Decantadors de línia contínua (a) Construcció al laboratori – fase operativa 
(b, c). 
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4.3.5 Reactor Hydrolytic Upflow Sludge Bed (HUSB) 
 

El disseny del reactor Husb és equivalent a un reactor anaeròbic “Upflow Anaerobic Sludge Bed” 
(UASB) però establint, TRH més baixos, com a única diferència. En aquest disseny, s’utilitza un 
cilindre de  PVC amb un diàmetre de 30 cm i una altura de 180 cm i se segueix el model ja 
presentat en els decantadors, on es fixava un embut en el seu interior(Figura 4-13). En aquest 
cas, l’embut es connecta a través d’una T de polietilè a dos tubs diferents: el tub d’alimentació que 
prové del tanc de mescla, connectat en sèrie a tots els decantadors, i a la bomba requerida per 
assolir les condicions d’altura d’aigua idònies. També hi afegirem una canonada de desaigua, que 
hi tindrà incorporada una aixeta, per tal de buidar el reactor si es requereix. L’aixeta en condicions 
normals restarà tancada i només s’obrirà pel manteniment del reactor. 
 
Com el HUSB treballa amb condicions anaeròbies, es tapa amb un recobriment plàstic proveït 
d’un sistema que recull la possible producció de metà i està soldat per tal d’evitar que l’aire entri a 
dins del sistema (Figura 4-13). 
 
 

 
 

Figura 4-13. (a) Tub de PVC utilitzat per construir el HUSB.(b,d) Embut amb T de 
polietilè a la base del reactor.(c) Ubicació al terrat del reactor HUSB (e) Aixetes 
d’alimentació i canonada de descàrrega. 
 
 
 

4.3.5.1. Aixetes intermèdies 
 
El HUSB s’equipa amb 5 aixetes, posicionades en sèrie de manera vertical, començant a una 
altura de 48 cm i cada una situada a una distància de 15 cm de l’altra (Figura 4-14). Aquesta 
distribució es fa per diferents raons, que ajudaran a millorar el procés. La primera permetrà regular 
el nivell del llit de fang, dins del reactor, per mitjà  del simple gest d’obrir les aixetes, corresponents 
al nivell en qüestió i, la segona, possibilitarà establir un sistema de recirculació a un d’aquests 
ports amb la possibilitat de recircular fang o aigua per tal d’aconseguir un millor rendiment 
d’eliminació.  
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Figura 4-14. Sèrie vertical d’aixetes instal·lades per permetre la regulació del nivell del 
llit de fangs i implementar la recirculació del sistema.  

 
 
 
4.3.5.2. Canonades de sortida del HUSB  
 
La canonada de sortida del HUSB es construeix amb una configuració similar a la dels 
decantadors. A 138 cm de la base del cilindre de PVC s’instal·la el connector de llautó unit a 
l’aparell anivellador i la respectiva electrovàlvula distribuïdora de cabal als tancs de partició. El 
volum d’aigua que s’envia als 3 tancs és de 21 litres (Figura 4-15). El HUSB se 
sobredimensionava perquè sempre quedessin garantits els 21 litres de volum emmagatzemats en 
el moment final, en el conjunt dels tancs de partició. 
 

 
Figura 4-15. (a, b) Sortida del HUSB formada per una tanca de llautó, una aixeta d’acer 
i un dispositiu per controlar el nivell d’aigua  

 
 
 

4.3.6 Tancs de partició 
 
Les funcions d’aquests tancs, subseqüents al reactor HUSB, són principalment dues: la primera és 
destinar la mateixa aigua residual assignada pel HUSB als tres aiguamolls construïts, i la segona 
convertir la modalitat operacional del HUSB en una modalitat operacional d’alimentació dels 
aiguamolls. Tots són cilindres de PVC amb un diàmetre de 30 cm i una altura de 40 cm. 
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Una base plana i circular de PVC s’ha soldat a la part inferior i s’ha instal·lat a cada tanc i,a la 
vegada,també s’ha proveït d’un sistema de control de nivell de l’aigua, idèntic a l’utilitzat pels 
decantadors. La longitud de la canonada vertical de PVC d’aquest aparell és de 9,9 cm per tal 
d’emmagatzemar dins del tanc set litres exactes. El segon propòsit d’aquests tancs es duu a  
terme a través de l’aplicació de les electrovàlvules, tant a l’entrada com a la sortida (Figura 4-16). 
 

 
Figura 4-16. (a) canonades de PVC utilitzades per construir els tancs (b) Base soldada 
per impermeabilitzar (c) entrada i sortida proveïda amb electrovàlvules amb aparells de 
nivell de control a les aixetes de sortida (d,e) connexió dels tancs i els aiguamolls. 
 
 
 

4.3.7. Aiguamolls petits 
 
Tots els aiguamolls petits han estat construïts amb contenidors de polietilè d’alta densitat 
(0,95x0,58x0,45 m) (Figura 4-17). Algunes fulles de PVC s’han enganxat als costats interns i a la 
base, per tal de reforçar.(Figura 4-17). S’ha adoptat aquesta mesura perquè en estudis previs es 
va comprovar que el pes de la grava i els efectes de les tensions internes, provocades pel 
desenvolupament de les arrels de les plantes, trencaven les parets dels contenidors. L’elevació de 
les bases de cada aiguamoll s’ha considerat de 50 cm sobre el nivell del sòl, la qual cosa ha 
permès realitzar una anivellació horitzontal. 
  

 
Figura 4-17. (a) Contenidors petits de polietilè (b) reforçaments interiors amb lamines de 
PVC (c) Disposició inicial al terrat 
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4.3.8. Aiguamolls grans 
 

Els aiguamolls grans han estat construïts amb contenidors de polietilè (1,5x1,1x1 m) com es 
mostra a la Figura 4-18. La primera operació va ser tallar els contenidors ja que eren massa grans 
per els postres propòsits. Com el material d’aquests contenidors és molt més flexible que el descrit 
als petits, amés a més de les fulles de PVC s’ha utilitzat un reforç extra. Aquest reforç consta de 
panells de fusta, tan a la base(per anivellar) com a les superfícies laterals dels contenidors fixades 
amb unes corretges(per evitar l’expansió del contenidor). 
 
 

 
Figura 4-18. (a) Contenidors grans de polietilè (b) Contenidors després de tallar amb el 
reforç laminar interior (c) Configuració final amb els reforçaments de fusta i les 
corretges. 
 

 
 
 
4.3.9. Canonada d’entrada i de sortida 
 

Per realitzar el tub d’entrada als aiguamolls en ambdós casos s’utilitza una T de polietilè amb els 
dos costats de la T connectats amb tubs perforats del mateix material. La longitud de la canonada 
és la única diferència i s’escull en funció de l’amplària del sistema, contenidor petit (Figura 4-19) o 
gran (Figura 4-20), perquè permeti distribuir de manera correcta l’aigua residual que l’alimentarà. 
 
Els costats de la canonada es tapen de manera que l’aigua només avanci a través dels orificis 
existents. Els forats es disposen seguint una línia i tenen un diàmetre aproximat de 2 mm i una 
separació entre ells de 3 cm. La T i els costats de la canonada es fixen al contenidor el qual es 
perfora i s’ajusta amb una tanca de nylon. Això es fa per mantenir la distribució horitzontal; de fet, 
s’observa una deformació de la canonada per efecte del sol i la calor que origina la creació d’un 
gradient dins de la canonada amb la conseqüent pèrdua de distribució uniforme. 
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Figura 4-19. (a,b,c) Tub de polietilè de la canonada d’entrada (b) Situació als 
contenidors petits. 
 

 
Figura 4-20. (a,b,c) Tub de polietilè de la canonada d’entrada (b) Situació als 
contenidors grans. 

 

La canonada de sortida s’ha fet amb la mateixa configuració pels aiguamolls petits com per els 
grans amb única diferència l’adaptació a majors dimensions. El material de la canonada, en 
ambdós casos, és PVC tal com succeïa a la canonada d’entrada. 
El contenidor s’ha perforat a la base i s’ha instal·lat a la part exterior una junta de llautó que 
connecta amb la canonada de sortida, sobre de la qual s’instal·la l’anivellador d’aigua. En ambdós 
casos la longitud de la canonada vertical s’escull per tal de mantenir un nivell d’aigua de 0,25 cm. 
Els colzes superiors del dispositiu de nivell de control de sortida d’aigua es connecten a les 
clavegueres. Per tal de buidar els aiguamolls quan es realitzen tasques de manteniment s’equipa 
el sistema amb unes aixetes d’acer connectades a la junta de llautó. 

 
 

 

Figura 4-21. (a,b) Canonada de sortida a través del contenidor gran (c) Nivell de control 
d’aigua i aixeta de sortida d’aigua. 
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Figura 4-22. (A) Connector de llautó (b) Sortida de la canonada dels contenidors grans 
(c) Nivell de control d’aigua i aixeta de sortida d’aigua. 
 

 
 
 
 
4.4 Comportament Hidràulic 
 
 
4.4.1 Ús de traçadors per determinar el temps de permanència hidràulica i característiques 
hidràuliques dels aiguamolls 
 
Les proves amb traçadors han estat usades durant molts anys com a mitjà per determinar el flux 
en canals, rius i aqüífers subterranis. En plantes de tractament el seu ús ha estat limitat, però molt 
útil per determinar la distribució del flux en unitats paral·leles i avaluar les condicions hidràuliques. 
A l’actualitat, aquests assajos s’utilitzen principalment per determinar els temps reals de retenció i 
les seves principals característiques concomitants: tipus de flux, espais morts i curtcircuits 
hidràulics en unitats de tractament (mescladors ràpids, floculadors, sedimentadors), així com 
models de reactors en etapa de disseny, per conèixer el seu comportament hidràulic i deficiències 
en forma prèvia a la seva construcció, que suposa una enorme utilitat pràctica. També tenen 
aplicació els assajos de traçadors per a la medició de cabal ( Pérez Carrión, 1992). 
 
Un assaig de traçadors consisteix en agregar la substància traçadora a l’afluent del tanc o reactor 
(unitat). La concentració del traçador és coneguda i a la sortida es mesura, i s’analitza la forma 
com aquesta concentració es distribueix a través del temps (Figura 4-23). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-23 Aplicació de traçadors a un reactor. J. M. Pérez Carrión (1992) 
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Per visualitzar el funcionament d’una unitat des del punt de vista hidràulic, és convenient utilitzar la 
substància traçadora (sal, colorants, àcids, o una substància radioactiva) que pugui ser aplicada a 
l’entrada de la unitat, i que simultàniament es comenci a registrar la concentració del traçador a la 
sortida de la unitat. L’aplicació del traçador pot fer-se en forma contínua o instantània, a la pràctica 
en un interval de temps (∆ to). Aquest darrer procediment resulta ser el mètode més utilitzat. 
 
 
 
4.4.2 Substàncies traçadores 
 
Les substàncies traçadores poden ser: 
 
Colorants (fluoresceína o rodamina), ions (clorurs, especialment de sodi o potassi, fluorurs, 
nitrats). 
Isòtops radioactius. 
Àcids: clorhídric, benzoic. 
Altres substancies químiques: alizarim, sapirol, naftol. 
 
Abans d’escollir el tipus de traçador que s’utilitzarà, s’ha de verificar la concentració d’aquestes 
substàncies a l’aigua crua i seleccionar aquelles que es presenten en concentracions constants i 
molt baixes. Es convenient, a mes, escollir com a traçador aquella substància que no reaccioni 
amb els compostos que existeixen a l’aigua. Per tant, la massa total que es determini a la sortida 
serà sensiblement igual a la que s’apliqui a l’entrada. 
 
 
 
4.4.3 Experiment en Step  
 
Per estudiar la distribució del temps que tarda un fluid en recórrer un reactor, el mètode més 
utilitzat consisteix en treballar amb un traçador que no reaccioni amb el medi. Segons com 
s’apliqui l’entrada del traçador es denomina experiment amb entrada amb impuls, en step, 
periòdica o aleatòria. Els dos primers són els mes utilitzats a causa de  la seva major senzillesa, 
tant a l’hora d’operar com a l’hora d’interpretar els resultats. 
 
L’experiment amb entrada en step es basa en considerar que una massa d’un corrent de fluid amb 
una determinada velocitat (m/s) passa a través d’un recipient de volum V. Ara bé, en t=0 es canvia 
de fluid ordinari a un fluid que té una concentració de rastrejador a la sortida Cstep contra el temps 
t.. Un balanç de matèria relaciona les diferents mesures de la corba de sortida d’una entrada en 
step. 
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On, 
 
Cmáx (kg/m3): concentració màxima de traçador a l’efluent. 
m (kg/d): velocitat de flux del traçador al fluid d’entrada 
τ (d): temps de retenció real 
� (m3/d): cabal d’entrada 
V (m3): volum efectiu. 
 
La forma adimensional de la corba Cstep es coneix com corba F. Es troba fent que la concentració 
de rastrejador augmenti de zero fins a la unitat (Levenspiel, 2004). 
 
 
 
4.4.4 Assaig de traçadors a la planta pilot 
 
S’han realitzat un parell d’assajos de traçadors al llarg de la tesina. El primer correspondria a 
l’etapa prèvia al funcionament de la planta, realitzat a principis de febrer, mentre que el segon s’ha 
dut a terme 6 mesos després, per tal d’avaluar el comportament dels aiguamolls desprès de 
funcionar durant aquest temps. En ambdós casos l’assaig s’ha realitzat mitjançant dosificació 
contínua amb la finalitat d’estimar el temps de permanència hidràulic i altres característiques 
hidràuliques dels aiguamolls petits. 
Un assaig de traçadors consisteix en agregar la substancia traçador amb una concentració 
coneguda a l’afluent de l’aiguamoll, i determinar a la sortida la forma com dita concentració es 
distribueix a través del temps. La dosificació continua implica que la addició de traçador es realitzi 
per un temps equivalent a 3 cops el temps de residència hidràulic teòric 0,65 dies, i per tant, de 2 
dies en total. 
 
Com a traçador s’ha utilitzat clorur de sodi (NaCl), ja que la sal no intervé a les reaccions que es 
donen als sistemes, per lo que constitueix un element inert. D’aquesta manera l’assaig es basa en 
la mesura de la conductivitat elèctrica dels efluents. La conductivitat elèctrica és una mesura de la 
resistència que oposa l’aigua al pas del corrent elèctric entre dos elèctrodes impolaritzables 
submergits en ella. La unitat de mesura d’aquest paràmetre és el Siemens/cm (S/cm) o, de 
manera més habitual, en el cas d’anàlisi d’aigües, el µS/cm.  
 
Les mesures de conductivitat es prenen amb un conductivímetre de camp tal i com s’observa a la 
Figura 4-24. Aquest paràmetre depèn de la temperatura i és una mesura indirecta de les sals 
dissoltes en una aigua, basada en la capacitat d’aquestes de conduir el corrent elèctric. De 
manera periòdica es mira si el conductivímetre està ben calibrat utilitzant patrons de 1413 i 12880 
µS/cm.  
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Figura 4-24 Medició de la conductivitat i la temperatura mitjançant el conductivímetre. 

 
 
 
 
El primer pas per preparar l’assaig, consisteix en determinar la quantitat de traçador a administrar 
de forma contínua (entrada de traçador en step), el qual no ha de precipitar a l’interior de 
l’aiguamoll i ha de ser un valor suficient com per ser detectat a la sortida. 
 
Al laboratori es fan unes estimacions per obtenir la concentració de sal necessària per incrementar 
en aproximadament 1000 µs la conductivitat d’1litre d’aigua patró i el valor obtingut va ser de 
0.850 grams de sal. Per preparar l’afluent de l’assaig es disposa d’un dipòsit amb una capacitat 
màxima de 1200 litres dels quals nomes se n’utilitzaran 1000 litres. 
 
En el primer assaig realitzat al febrer s’afegeixen els 850 grams de NaCl corresponents i en cas de 
no assolir la diferencia de 1000 µs s’afegiran 50 grams. La concentració final de sal a l’afluent va 
ser de 0.850 g/l en totes les línies tret de la línia contínua(control) que va ser de 0.9 g/l. En el 
segon assaig realitzat al setembre –octubre s’afegeixen 2000, 1800 i 1500 grams de NaCl a les 
línies contínua, anaeròbica i batch respectivament. 
 
El conductivímetre proporciona les dades en µS/cm. Mitjançant una recta de regressió es 
transformaran les dades a g/l tal i com es mostra a la Figura 4-25. Dels valors obtinguts se’n fa un 
promig diari. 
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Correlació entre la conductivitat i la concentració de NaCl
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Figura 4-25 Correlació entre la conductivitat i la concentració de NaCl. 

 
 

Es representa una gràfica que relaciona la concentració de traçador (g/l) a la sortida amb el temps, 
en el nostre cas dies. S’obté així el que anomenarem corba Cstep. La forma adimensional de la 
corba Cstep  es coneix com corba F, es troba fent que la concentració de traçador augmenti de zero 
fins a la unitat. L’àrea sobre la corba F equival al temps mig de residència real (τ). Mentre que 
calculant-lo sobre la corba Cstep el temps mig de residència real equivaldria a l’àrea compresa entre 
la corba C, la Cmàx i l’eix d’ordenades. 
 
Un cop calculat τ s’utilitza un model de dispersió per representar el flux dels aiguamolls. S’utilitza 
el model de dispersió axial, ja que es parteix de la base de que els aiguamolls experimentals 
funcionen amb un flux proper al flux en pistó. El model de dispersió axial es basa en la suposició 
de què un impuls de traçador es dispersa conforme avança a través del recipient. Per caracteritzar 
aquesta dispersió d’acord amb aquest model, es suposa un procés similar a la difusió que està 
superposat al flux en pistó. Això es denomina dispersió o dispersió longitudinal, per distingir-la de 
la difusió molecular. El coeficient de dispersió D(m2/s) representa aquest procés de dispersió. 
D’aquesta manera: 
 

♦ Un valor gran de D indica una ràpida dispersió de la corba de traçador. 
♦ Un valor petit de D indica una dispersió lenta. 
♦ D=0 indica que no hi ha dispersió, de manera que es tracta d’un flux en pistó. 

Així mateix, D/uL  (mòdul de dispersió del tanc) és el grup adimensional que caracteritza a la 
dispersió de tot tanc. És el paràmetre que mesura el grau de dispersió axial: 
 

♦ D/uL →0 dispersió insignificant, de manera que hi ha flux en pistó. 
♦ D/uL →∞ gran dispersió, per tant hi ha tanc agitat. 

 
 
Aquest model generalment representa satisfactòriament el flux que no es desvia massa del flux 
pistó. 
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Es calcula D o D/uL  registrant la forma de la corba del traçador segons surt. En particular es 
mesura τ i σ2 (variança o una mesura de la dispersió de la corba). La variança representa el 
quadrat de la dispersió de la distribució a mesura que el traçador circula per la sortida del recipient 
i té unitats de (temps)2 (Levenspiel, 2004). 
 
Pel tipus d’assaig realitzat, entrada de traçador en step, la corba F s’obté integrant la corba E 
corresponent. Enlloc de prendre pendents a la corba per obtenir la corba E i determinar després 
l’amplària d’aquesta corba s’utilitza el mètode del paper de probabilitats (Figura 4-26). Dibuixant 
les dades en aquest paper s’obté un núvol de punts que s’atansa a una recta. 

 
 

Figura 4-26 Gràfica de probabilitat d’una senyal de resposta a entrada en step. A partir 
d’aquesta representació es calcula directament D/uL (Levenspiel, 2004). 

 
 
Un cop obtinguda aquesta directament sobre el paper es localitzen els temps que determinen els 
percentils 16 i 84. Aquest interval de temps representa 2σ. Per lo tant la desviació estàndard és 
 

σ= (t84-t16)/2 
 
Per trobar D s’expressa la desviació estàndard en unitats adimensionals de temps segons 
l’expressió: 
 

σθ=σ/τ 
 

Llavors la variança és σθ
2. Un cop calculada aquesta es dedueix la D/uL segons l’equació següent 

on, en el cas de graus de dispersió petits obtindrem D/uL < 0.01 
 

D/uL = σθ
2 /2 

 
La forma de la corba F depèn de D/uL i les condicions frontera del recipient, no es disposa 
d’expressions analítiques per cap de les corbes F, no obstant, es poden construir gràfiques per 
obtenir les corbes de resposta a una entrada Cstep per petites desviacions (Figura 4-27) i per grans 
desviacions (Figura 4-28). 
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Figura 4-27 Corbes de resposta a una entrada en step per petites desviacions respecte del 
flux en pistó (Levenspiel, 2004). 

 
 
 

 
Figura 4-28 Corbes de resposta a una entrada en step per grans desviacions respecte del 
flux en pistó (Levenspiel, 2004). 

 
 
Per una desviació gran respecte el flux en pistó D/uL > 0.01, entra en joc una complicació 
addicional: allò que esdevingui a l’entrada i a la sortida del sistema afecta en gran part la forma de 
la corba del traçador i també la relació entre els paràmetres de la corba i D/uL. 
 
S’han de considerar dos tipus de condicions frontera: que el flux no estigui afectat al passar a 
través de l’entrada i la sortida del sistema (anomenada condició frontera tancada). Això comporta 
quatre combinacions possibles de condicions frontera: tancada - tancada, oberta - oberta i 
combinades. 
 
Ara bé, solament una condició frontera dona una corba del traçador que es idèntica a la funció E i 
que s’ajusta a totes les expressions matemàtiques anteriors, i és la del tanc tancat. Per totes les 
altres no s’ aconsegueix una RTD apropiada. 
 
En el cas els aiguamolls construïts la condició que defineix aquests sistemes es la de recipient 
tancat – tancat, i l’expressió utilitzada pel càlcul de la dispersió es la següent 
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Els valors obtinguts així són valors ideals suposant que no existeixi evapotranspiració. Si es té en 
conte la disminució del volum d’aigua deguda a aquest fenomen les concentracions poden patir 
variacions. En base a això es realitza la correcció de la concentració de traçador a l’efluent. 
 
Els valors promig diaris de concentració de traçador a la sortida es multipliquen pels litres recollits, 
obtenint els grams de traçador diaris. Aquestos es divideixen pel volum d’efluent esperat 84 litres. 
Amb aquests valors es fa el mateix tractament explicat anteriorment. 
 
 
 
 
4.4.5 Evapotranspiració  
 
L’evapotranspiració és un fenomen a través del qual l’aiguamoll pateix pèrdua d’aigua. Per 
calcular-la es mesura el volum d’efluent recollit el dia després de l’alimentació. Com que el volum 
d’afluent és conegut, es pot determinar l’EVT amb el balanç següent: 
 
Volum afluent + precipitació = volum efluent + evapotranspiració 
 
L’evapotranspiració s’expressa en mm/d. 
 
 
 
 
4.5 Qualitat de l’aigua 
 
 
Després de posar en funcionament la planta i d’haver fet l’assaig de traçadors, els següents cinc 
mesos es porta a terme un estudi de la qualitat de l’aigua residual. S’avaluarà cada paràmetre 
mesurat a través de cada una de les diferents etapes en les que l’aigua travessa cada línia del 
sistema(tanc de mescla, tractament primari, aiguamolls petits i aiguamolls grans). Setmanalment 
s’obtenien el recull de dades de tota la planta al complert. 
 
Com a paràmetres de control, es van efectuar mesures de: temperatura, pH, potencial redox, 
terbolesa i sòlids suspesos totals. A més, es van efectuar les següents determinacions: DQO, 
amoni. 
 
Les tècniques utilitzades per la quantificació dels paràmetres fisicoquímics analitzats s’exposen a 
continuació: 
 
 
 
4.5.1. Temperatura 
 
La temperatura és una variable física que influeix notablement en la qualitat de les aigües, afectant 
paràmetres o característiques tals com: 
 

- solubilitat de gasos i sals 
- cinètica de les reaccions químiques i bioquímiques 
- desenvolupament dels organismes presents en l’aigua 
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En augmentar la temperatura, generalment s’obtenen millors rendiments d’eliminació de la matèria 
orgànica; no obstant, en el cas de llits hSSF aquesta hipòtesi s’ha posat en discussió. 
Un aspecte interessant de l’augment de la temperatura és la disminució de la solubilitat de l’oxigen 
i la posterior acceleració dels processos de putrefacció. 
 
S’ha mesurat la temperatura ambient i la temperatura a l’interior dels llits, expressant-la en ºC, 
utilitzant un termòmetre digital marca Hanna, model Chectemp 1 (Figura 4-29). 
La temperatura a l’interior dels llits es mesurava clavant la sonda a tres punts equidistants a la 
superfície de cadascun dels aiguamolls.  
 

 
Figura 4-29 Conductivímetre utilitzat per mesurar les mostres 

 
 
 
4.5.2. pH  
 
Per determinar el pH de les mostres s’utilitza el pH-metre de la marca Crison pH-mv/506. Desprès 
de netejar amb aigua destil·lada l’elèctrode, es calibra amb un patró de pH 7. Posteriorment al 
calibrat es torna a rentar l’elèctrode amb aigua destil·lada i s’introdueix a la mostra. L’aparell 
utilitzat es mostra a la Figura 4-30. 
 

 
 

Figura 4-30 pH-ímetre utilitzat per fer els assajos. 
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4.5.3. Potencial redox 
 
El potencial redox expressa la capacitat global d’una aigua d’oxidar o reduir les substàncies que 
conté. Valors elevats indiquen que l’aigua conté compostos oxidats com ara sulfats, nitrats, fosfats 
i matèria orgànica mineralitzada. Per contra, valors negatius indiquen la presència d’ambients 
reductors. 
 
Per indicar el potencial redox s’usa sovint la notació Eh, referint-se així al potencial mesurat 
mitjançant un elèctrode d’hidrogen. Aquest elèctrode presenta molts inconvenients des del punt de 
vista pràctic; per aquest motiu, normalment s’efectua la mesura amb un elèctrode constituït per un 
metall, i s’expressa el valor com a Eh seguit d’un coeficient de correcció. En el camp ambiental, 
les mesures de potencial redox s’expressen en milivolts (mV). 
Les condicions redox de les aigües determinen el tipus d’eliminació a la que pot ser susceptible la 
matèria orgànica; ambients amb potencial redox elevat afavoreixen la respiració aeròbia, en canvi, 
potencials baixos afavoreixen la degradació anaeròbia.  
 
En els llits hSSF el potencial redox oscil·la normalment entre +700 mV a la zona més oxidada i -
300 mV a la zona més reduïda. El potencial redox disminueix amb la profunditat (on predominen 
condicions anaeròbies). Aquest gradient està influenciat almenys per tres factors: les condicions 
hidrodinàmiques, la natura i concentració dels acceptors d’electrons i, el mecanisme de transport 
d’oxigen als rizomes de les plantes. La difusió d’oxigen des de l’atmosfera manté condicions 
aeròbies i té un gruix que va des de pocs mil·límetres fins a dos centímetres (Reddy i D’Angelo, 
1997). 
 
La mesura de Eh es fa amb el mateix aparell que mesura el pH i s’expressa en milivolts. El 
laboratori de la Secció d’Enginyeria Sanitària i Ambiental disposa d’un pH-metre marca Crison 
model pH-mV/506 (Figura 4-31). Per mesurar el potencial redox només cal connectar a l’aparell 
una sonda específica. Es mesura amb un elèctrode combinat de platí (precisió ± 10 mV); per 
relacionar la mesura a l’elèctrode d’hidrogen se suma al valor de Eh un coeficient de correcció, 
subministrat pel fabricant. Aquest coeficient depèn del tipus d’elèctrode i de la temperatura: per un 
elèctrode de platí i les temperatures registrades durant les proves, el valor és de 219,15 mV. 
 
 

 

 
Figura 4-31 Detall del ph-ímetre utilitzat també per mesurar el potencial redox. 
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4.5.4. Terbolesa 
 
La terbolesa és una propietat òptica resultant de la dispersió i de l’absorció dels raigs lluminosos 
per part dels sòlids en suspensió continguts en una aigua. No obstant, no es pot establir una 
relació unívoca entre la terbolesa i el contingut de Sòlids Suspesos Totals, ja que la dimensió, la 
forma i l’índex de refracció de les partícules influeixen en la dispersió lluminosa. Així, inclús alguns 
compostos orgànics solubles poden ocasionar terbolesa. 
 
La mesura de la terbolesa en els efluents s’ha d’efectuar immediatament després d’haver recollit 
les mostres; en cas contrari, l’efluent es torna blanquinós indicant que hi ha hagut precipitació de 
carbonats i la terbolesa augmenta, falsejant els valors. 
 
La terbolesa s’expressa en unitats nefelomètriques de terbolesa (UNT), referint-se a la terbolesa 
de solucions estandarditzades de formazina. 
Per la mesura de la terbolesa es va utilitzar un terbolímetre marca HACH, portàtil model Hl 93703 
(Figura 4-32). 
 
 
 

 
 

Figura 4-32  Turbidímetre amb el tub de mostra 

 
 
 
 

4.5.5. Sòlids Suspesos Totals 
 
Els sòlids suspesos totals (SST) són la fracció sòlida que queda retinguda per un filtre de 
microfibra de vidre i els sòlids dissolts totals (SDT) és la fracció solida que passa a través del 
filtre(Figura 4-33). Per tant, són la part de sòlids separats per filtració i que s’obtenen després de la 
dessecació a l’estufa (Figura 4-34) a 105ºC durant les hores suficients per a evaporar l’aigua 
present a la mostra. 
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MATERIAL NECESSARI 
 

- Balança de precisió 
- Bomba per fer el buit  (Pall Gelman Laboratory) 
- Estufa de dessecació 
- Equip de filtració 
- Filtre de tamany de porus 0.45µm. 
- Matràs Kitasato d’1 litre de capacitat 
- Recipient dessecador 

 
 

 
 

Figura 4-33 Sistema de filtració del laboratori 
 
 
PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 
 

1. Dessecar els filtres a 105ºC fins a pes constant (mínim dues hores), treure-les de l’estufa, 
refredar-los en el dessecador i pesar-los (P0). 

2. Acoblar el filtre a l’equip de filtració, muntar-ho sobre el matràs Kitasato i connectar aquest 
a la bomba de buit. 

 
3. Filtrar progressivament el volum de mostra desitjat (V) i mantenir el buit fins que l’aigua es 

filtri completament.  
 
4. Retirar els filtres amb compte i introduir-los a l’estufa a 105ºC, durant un mínim de dues 

hores (fins a l’evaporació total de l’aigua). 
 
5. Un cop els filtres estan secs i després de refredar-los al dessecador, es pesen, essent el 

pes de la matèria en suspensió la diferència entre aquest valor i el pes inicial del filtre (P1). 
 

 
Els sòlids s’expressen en mg/L, i el seu càlcul es realitza com es mostra a continuació.  
 

V
PP

SST 01 −=   
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Figura 4-34 Estufa del laboratori 
 
 
4.5.6. Demanda Química d’Oxigen (DQO) 
 
 
La demanda química d’oxigen (DQO, en anglès, COD, Chemical Oxygen Demand) és un 
paràmetre de qualitat utilitzat per a mesurar l’oxigen necessari per a oxidar químicament la matèria 
orgànica present en una mostra d’aigua mitjançant un oxidant químic fort. 
 
El resultat representa la quantitat d’oxigen equivalent com a quantitat d’oxidant químic usat en la 
determinació. El protocol utilitzat per les mesures de la DQO és el següent (Standard Methods for 
the Examination of Water & Wastewater, APHA-AWWA-WPCP, 1995; apartat 5220 – D) 
 
El mètode utilitzat es basa en la reacció d’una mostra (en aquest cas d’aigua residual, diluïda 
segons la línia de procedència) amb un oxidant enèrgic com és el dicromat potàssic, en un medi 
d’àcid sulfúric i amb Ag+ com a catalitzador. Posteriorment es realitza una valoració per 
colorimetria de la quantitat de dicromat consumit en el procés. Els compostos orgànics oxidables 
actuen reduint el dicromat (Cr(VI)), a ió cròmic (Cr(III)). 
 
La utilització de la colorimetria (absorció visible-ultravioleta) per a la determinació de la DQO es 
basa en els diferents espectres d’absorció. 
 
 
 
MATERIAL NECESSARI: 
 

- Placa calefactora (P-SELECTA) per a tubs d’assaigs (regulada a 150ºC) 
- Tubs d’assaig de vidre amb tap de rosca. 
- Graella per a tubs d’assaig 
- Espectrofotòmetre UV-visible.(SPECTRONIC LOD MILTON ROY) 

 
 
 
A la Figura 4-35 es mostra tots els aparells utilitzats per a la realització de la DQO. 
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Figura 4-35 Material per a la realització de la DQO: (a)placa calefactora, (b) tubs d’assaig (c) i 
espectrofotòmetre. 
 
 
 
 
REACTIUS UTILITZATS: 
 

- Ftalat d’hidrogen de potassi (HOOCC6H4COOK)  
- Dicromat de potassi K2Cr2O7 
- Àcid sulfúric H2SO4 
- Sulfat de mercuri HgSO4 
 
 

PREPARACIÓ DE REACTIUS 
 

- Solució Patró: Assecar ftalat d’hidrogen de potassi  (HOOCC6H4COOK) a 120º C i 
dissoldre 850,34 mg en 1000 ml d’aigua destil·lada. El FHP té una DQO teòrica de 1,176 
mg O2/mg FHP i aquesta solució té una DQO teòrica de 1000 mg O2/L. 

- Solució Digestora: Afegir a uns 500 ml d’aigua destil·lada 10,216 g de K2Cr2O7, prèviament 
assecat a 103ºC durant dues hores, 167 ml de H2SO4 concentrat i 33.3 g de 
HgSO4.Dissoldre, refredar a temperatura ambient i diluir fins a 1000 ml 

- Solució Àcida: Afegir  10,12 g Ag2SO4 a un litre de H2SO4 concentrat i deixar reposar de 1 
a 2 dies per a dissoldre el Ag2SO4. 

 
 
 
 

PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 
 
Preparació de la recta de calibrat: 
 

- Preparar en matrassos aforats set patrons de FHP amb DQO equivalents de 75, 100, 150, 
200, 250, 300, 350, 400, 450 i 500 ppm. 

- Afegir els patrons i els reactius als vials  de digestió en l’ordre que s’indica : 
2,5 ml de patró o mostra 
1,5 ml de solució digestora 
3,5 ml de solució àcid sulfúric 
 

- Tapar els vials amb els taps de rosca i sacsejar els vial per tal d’homogeneïtzar la mescla. 
- Inserir les mostres en el termoreactor i incubar-les durant 2horas. 
- Quan les mostres estan fredes, llegir en l’espectrofotòmetre l’absorbància del patró de 0 

ppm, que s’utilitzarà com a blanc. La mesura es realitzarà a la longitud d’onda de 600 nm. 
- Llegir l’absorbància dels restants patrones y calcular la recta de calibració  
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PROCEDIMENT DE MESURA DE LA DQO DE LES MOSTRES: 
 

- Agitar la mostra per a la seva homogeneïtzació 
- Preparar les dilucions adequades de la quan es cregui que la DQO serà major de 500 ppm. 
- Realitzar per a les mostres el procediment descrit per als patrons des del punt 2. 
- Determinar la DQO de les mostres en mg O2/L, a partir de la recta de calibrat. 

 
 
 
4.5.7. Amoni 
 
Per la mesura de l’amoni es va utilitzar el mètode potenciomètric descrit al Standard Methods for 
the Examination of Water & Wastewater (APHA-AWWA-WPCP, 1995; apartat 4500 – NH3 D). 
Aquest mètode consisteix en la utilització d’un elèctrode dotat amb una membrana permeable als 
gasos a la seva punta, submergit dins un vas de precipitats on hi ha la mostra a analitzar, i, on 
prèviament si ha mesclat NaOH per tal d’augmentar el pH fins a valors superiors a 11, aconseguint 
així medi bàsic. El ió NH4

+ present a la mostra, en medi alcalí, passa a amoníac, que és una 
espècie gasosa i es difon a través de la membrana de l’elèctrode de manera proporcional a la 
seva concentració. A l’interior de l’elèctrode hi ha una solució aquosa que, en contacte amb 
l’amoníac, allibera ions OH-, variant el pH. Aquesta variació és finalment mesurada pel 
potenciòmetre, que converteix els valors de pH en concentracions d’amoni.  
 
Per efectuar la mesura de l’amoni s’ha de dissenyar prèviament una recta de calibratge utilitzant 
tres mostres de concentració coneguda (10, 50 i 100 mg NH4

+-N/l). La recta s’obté a partir dels 
tres valors que dóna el potenciòmetre,que els proporciona directament en mg NH4

+-N/l. 
Per la mesura de l’amoni es va utilitzar un potenciòmetre marca ORION model 920A i un elèctrode 
de la mateixa marca model 95-12 (Figura 4-36). 
 
 
 

 
Figura 4-36 Medició de l‘amoni amb el potenciòmetre 
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4.6 Tractament estadístic de dades 
 
En un estudi en el qual es vol establir la diferència en el funcionament entre dos sistemes similars 
és fonamental saber si la diferència entre els valors analitzats és fruit d’una dispersió aleatòria o 
és indicativa d’un comportament realment diferent entre els dos sistemes.  
 
En aquest sentit, se segueixen els següents passos: 
 

• Caracterització estadística dels paràmetres analitzats (estadística descriptiva). 
• Adaptació de la distribució empírica dels valors mesurats a una distribució teòrica 

coneguda, i càlcul de la bondat d’aquest ajust. 
• Comparació entre els paràmetres més indicatius dels llits analitzats, per establir (o negar) 

l’existència de diferències estadístiques significatives causades per les diferents condicions 
d’operació. 

 
 
 
 
4.6.1. Caracterització estadística 
 
S’han calculat mitjanes i desviacions estàndard de les mostres analitzades en les tres campanyes, 
així com el valor màxim i mínim mitjançant les expressions:  
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4.6.2. Adaptació de la distribució empírica a una distribució teòrica 
 
És important saber si una mostra s’adapta a una distribució teòrica coneguda, és a dir, si es pot 
oferir alguna informació sobre el comportament del sistema. Així, molts dels mètodes estadístics 
utilitzats per l’avaluació de les diferències entre mostres requereixen que aquestes s’adaptin a una 
corba teòrica. 
 
S’accepta que una mostra segueix una distribució teòrica si el nivell de significació subministrat 
per un test específic és més gran que un valor fixat a priori. El nivell de significació és la 
probabilitat de refús d’una hipòtesi quan aquesta és veritable.  
 
En aquest estudi s’ha assumit que tots els experiments s’ajusten a una distribució Normal, ja que, 
en analogia a altres estudis ambientals, quan el número de mostres no supera el valor de 30 (com 
és el cas d’aquest estudi) es pot donar per vàlida aquesta suposició. 
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4.6.3. Comparació entre mitjanes 
 
La comparació entre mitjanes s’ha efectuat mitjançant el test ANOVA per les mostres amb 
distribució normal.  
Aquest test estudia si la diferència entre la mitjana de dues distribucions és significativa o es deu a 
la variabilitat estadística de les mostres. Aquest procés es basa en la comparació de dues 
hipòtesis (similar al test t-Student): 
 

- Ho (hipòtesi nul·la): les dues mitjanes a comparar són idèntiques. 
- H1 (hipòtesi alternativa): les dues mitjanes a comparar són diferents. 

 
Com a nivell de significació (en analogia a molts altres estudis ambientals) s’ha escollit el valor de 
0,05. Aquest significa que hi ha el 5% de probabilitat de refusar una hipòtesi quan aquesta és 
veritable. S’accepta que no hi ha diferències significatives quan els nivells de significació són 
superiors a 0,05. 
 
En resum, el que proporciona el test ANOVA són les probabilitats en els efectes dels factors 
(variables independents) i de les seves interaccions en l’eficiència d’eliminació dels contaminants. 
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Resultats i Discussió 
 
 
5.1. Evolució de la colmatació mitjançant el volum efectiu de l’aiguamoll 
 
 
5.1.1 Temps de residència hidràulica. Assaig de traçadors  
 
L’estudi de traçadors de la present tesina, s’ha dut a terme per estudiar l’evolució de la colmatació. 
 
Abans de la posada en marxa de la planta pilot es va realitzar una primera campanya i en funció 
dels resultats obtinguts es decidirà si el mètode utilitzat es vàlid pels aiguamolls de la planta pilot a 
tan petita escala. L’experiment només s’efectua als llits petits dels aiguamolls perquè és l’entrada 
de l’aiguamoll i, per tant, la zona susceptible de colmatar-se. En aquest primer moment cap 
aiguamoll està plantat, tot i que, s’ha decidit que per a cada línia hi haurà un llit sense plantar i dos 
de plantats. 
 
Així, doncs, mitjançant l’assaig de traçadors es pretén obtenir el temps de retenció mitjà real en 
què una fracció d’aigua roman a dins del llit. (Kadlec i Knight, 1996). En aquest primer assaig 
s’espera trobar que les dades de partida, relatives al comportament hidràulic, siguin pràcticament 
iguals a les tres línies. 
 
 
 
 
5.1.2 Primera campanya: 
 
 
La Taula 5-1 mostra que la recuperació del traçador és bona, tal i com s’esperava, amb valors 
entre el 80-90%. 
 

Taula 5-1 Taula resum de l’eficiència en la recuperació 
                                    de traçador en tots els llits 

Recuperació traçador (%) 
Línia Febrer 

Ø plantar 76,58% 
Ø plantar 82,73% Batch 
Ø plantar 79,65% 
Ø plantar 83,92% 
Ø plantar 88,96% 

 
Control 

 Ø plantar 87,49% 
Ø plantar 90,35% 
Ø plantar 90,39% Anaeròbica 
Ø plantar 89,93% 

 
 
 
Per a cada llit s’ha elaborat una corba de concentració del traçador en funció del temps. A la 
Figura 5-1 es mostra una de les corbes Cstep corresponent a la línia anaeròbica. 
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Figura 5-1 Corba Cstep per a l’aiguamoll corresponent al llit que deixarem sense plantar 
durant tot l’estudi i que pertany a la línia anaeròbica. 

 
 
Al gràfic resultant, observem com la concentració augmenta fins a arribar a una asímptota que 
correspon a la concentració màxima del traçador. Tal i com succeeix en tots els llits de la línia 
d’estudi com s’indica a la Figura 5-2. 
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                                      a)                                             b)                                           c) 

Figura 5-2 Corba Cstep corresponent a la línia d’alimentació anaeròbia dels tres llits que 
inicialment es troben sense plantar. 
 

 
La corba Cstep constitueix el punt de partida per obtenir el temps mitjà de residència real i la 
dispersió. El seu càlcul estableix el valor de la concentració màxima a la sortida, moment en què la 
prova es dóna per finalitzada. Per a cada llit s’elabora una taula de tractament (Annex).La taula de 
tractament de la Figura 5-1 correspon a la Taula 5-2. 
 

Taula 5-2  Tractament de les dades de l’assaig de traçadors pel llit que durant tot l’estudi  
deixarem sense plantar 

Temps 
(h) 

Conductivitat 
25ºC (µS/cm) 

Concentració 
(g/L) 

Corba Cstep 
(g/L) 

Corba F 
(g/L)  

Area 
corba F 

0 1345 0,7390 0,0000 0,0000    0 
4 1359 0,7602 0,0212 0,0588    0,12 
8 1564 0,9162 0,1772 0,4917    2,60 

12 1650 1,0126 0,2736 0,7594    2,68 
16 1711 1,0462 0,3072 0,8526    1,30 
20 1849 1,0832 0,3442 0,9552    1,85 
24 1963 1,0953 0,3563 0,9887    0,74 
28 1926 1,0994 0,3603 1,0000    0,30 

TRH      9,93 
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El volum efluent recollit a la sortida dels llits correspon aproximadament al volum afluent, 7 litres i, 
per tant, podem considerar l’evapotranspiració negligible prescindint de corregir les dades. 
 
El temps de retenció real obtingut es resumeix a la Taula 5-3 i és el corresponent a l’àrea que 
queda per sobre la corba F. S’ha optat per parar l’experiment en el moment en què a la sortida la 
conductivitat s’estabilitzava; aquest fet s’ha produït al cap d’aproximadament 10 hores de 
començar l’assaig. Com es pot observar, els valors són molt similars entre ells i els seus valors 
són molt propers a 10 hores de permanència al llit. 
 
 
                            Taula 5-3 Taula resum del TRH obtingut a cada llit. 

TRH 
Línia Febrer 

Ø plantar 9,83 
Ø plantar 10,11 Batch 
Ø plantar 9,93 
Ø plantar 12,32 
Ø plantar 11,57 Control 
Ø plantar 10,43 
Ø plantar 9,58 
Ø plantar 10,15 Anaeròbica 
Ø plantar 10,45 

 
 
 
A partir de la corba Cstep es calcula la variança de la funció de temps de retenció. Això facilita la 
interpretació de la dispersió del traçador i del flux intern del sistema. El grau de mescla a l’interior 
de cada llit es quantificarà mitjançant el número de dispersió adimensional. 
 
A la Taula 5-4, podem observar que la dispersió resulta baixa ja que es troba compresa entre 
(0,09-0,19); aquests valors indiquen que el sistema s’ajusta a les condicions de flux en pistó amb 
dispersió axial moderadament baixa.  
 
 
                           Taula 5-4 Taula resum de la dispersió del flux de cada llit 

Dispersió 
Línia Febrer 

Ø plantar 0,1193 
Ø plantar 0,0947 Batch 
Ø plantar 0,1096 
Ø plantar 0,1731 
Ø plantar 0,1578 

 
Control 

 Ø plantar 0,1910 
Ø plantar 0,1205 
Ø plantar 0,1263 Anaeròbica 
Ø plantar 0,1518 

 
 
 
 
Les recuperacions de traçador observades a la Taula 5-10 presenten valors molt elevats al primer 
assaig. Es pot concloure que l’experiment en la primera campanya és de bona qualitat perquè la 
massa (d’aigua i traçador) ha avançat a través del volum efectiu de l’aiguamoll, recuperant-ne 
pràcticament la totalitat del traçador. 
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A la Taula 5-5 es pot veure la relació que guarden els volums efectius. Aquests presenten una 
uniformitat principalment en el primer assaig. 
 
                          Taula 5-5  Taula resum dels volums efectius  
                          obtinguts a cada llit. 

Volums Efectius 
Línia Llit Febrer 

Ø plantar 17,20 
Ø plantar 17,69 Batch 
Ø plantar 17,37 
Ø plantar 21,56 
Ø plantar 20,25 

 
Control 

 Ø plantar 18,25 
Ø plantar 16,76 
Ø plantar 17,76 Anaeròbica 
Ø plantar 18,28 

 
 
 
Al principi, a la primera campanya, quan els llits es trobaven sense plantar, els resultats han estat 
bastant homogenis i similars. El que s’observa però, és que el valor de temps de retenció hidràulic 
obtingut (mitjana) és inferior al temps de retenció teòric obtingut a l’apartat 4.2.2, és a dir TH(10 
hores)<< TT(1,3 dies). 
 
Aquesta diferència ens indica que en l’assaig existeix un problema de densitat, que el traçador 
se’n va al fons de l’aiguamoll i avança en flux amb pistó des del fons. Això comporta que no es 
realitzi la segona campanya ( 6 mesos després) amb la mateixa metodologia. 
 
 
 
 
 
5.2.Anàlisi de la qualitat de l’aigua  
 
 
5.2.1. Temperatura 
 
Els valors de la temperatura de l’aigua obtinguts a tots els llits dels aiguamolls són molt similars, 
per això es decideix calcular la Tmitjana de tots els llits, tal com mostra la Figura 5-4. Aquesta 
mesura permet simplificar i evitar que es solapin els valors en cas de comparar-los individualment. 
L’anàlisi estadística realitzada evidencia l’absència de diferències significatives entre les 
temperatures al llarg del temps. 
 
Pel que fa a l’evolució temporal,es pot comprovar que hi ha un equilibri constant de la temperatura 
el qual resulta proporcional al clima mediterrani propi de Barcelona. 
 
És per això, en aquest cas, que no s’ha realitzat un test ANOVA ja que aquestes temperatures 
presenten una tendència i no una oscil·lació al voltant d’un valor mitja. 
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Figura 5-4 Comparatiu de l’evolució de la temperatura als aiguamolls amb la temperatura 
ambient. 

 
 

 
 
 
5.2.2. pH 
 
A les Figures 5-5, 5-6 i 5-7 podem apreciar que el pH de les aigües de Barcelona es troba al 
voltant de 8. A més, els valors obtinguts estan dins del rang de pH habitual que presenten els 
aiguamolls construïts de flux subsuperficial, és a dir, 7< pH <8.(Kadlec i Knight, 1996). 
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Figura 5-5 Evolució del pH al llarg del temps a la línia Batch 
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Figura 5-6 Evolució del pH al llarg del temps a la línia Control 
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Figura 5-7 Evolució del pH al llarg del temps a la línia Anaeròbica 

 
 
 
Quant a l’estudi de la variabilitat entre els tractaments primaris, en la Figura 5-8, s’observa que el 
pH dels decantadors és pràcticament igual al del tanc mentre que el del HUSB és diferent. Això és 
a causa que la decantació és un fenomen físic i no afecta a paràmetres químics com el pH. En el 
cas del HUSB la situació canvia perquè s’hi desenvolupen fenòmens bioquímics que l’afecten. 
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Figura 5-8 Evolució del pH dels tractaments primaris i dels efluents al llarg del temps  
 
 
 
Cal analitzar quin comportament tenen els llits plantats i si aquests presenten diferencies respecte 
el llit que resta sense plantar ja que, les substàncies orgàniques, generades a l’interior del llit 
durant el cicle de creixement, mort i descomposició de la biomassa (plantes), són àcids orgànics 
dèbils que poden exercitar un cert poder tampó. 
 
Per dur-ho a terme es mesura el pH a la sortida dels aiguamolls de cada una de les tres línies 
d’estudi. La tendència que s’observa guarda relació amb l’observada per Akratos i Tsihrintzis ( 
2007) on el pH de l’aigua mantenia tres comportaments diferenciats segons l’origen de la mostra. 
Com en el cas grec, l’anàlisi del pH de l’aigua afluent sota tractament primari físic manté una 
regularitat amb un lleu decreixement, respecte l’aigua afluent encara no tractada. Un cop alimenta 
l’aiguamoll petit, principalment els llits que no estan plantats, experimenta un notable increment de 
pH que anirà disminuint a mesura que l’aigua avança l’aiguamoll gran. 
 
A l’aiguamoll petit corresponent a la línia batch (alimentació discontinua), la realització de l’estudi 
estadístic ANOVA entre el llit plantat i el que no ho està estableix una probabilitat p=0,30. Això fa 
pensar que les plantes no exerceixen cap tipus d’influència en aquest sistema. En canvi si que 
trobem aquesta influència tant al sistema control (alimentació continua) com al sistema anaeròbic 
ja que les probabilitats són de p=0,009 per a la línia control i p=0,056 per a la línia anaeròbica 
(veure Annex 2). 
 
A la Taula 5-6, es resumeixen les mitjanes aritmètiques i desviacions estàndards de les tres línies. 
S’observa, com es citava anteriorment, que per a l’estudi de pH l’únic cas en què no hi ha una 
desviació important ni diferències significatives entre plantar i no plantar és el sistema batch.  
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Taula 5-6.  Taula resum de la mitjana i la desviació estàndard entre parèntesi, analitzant la 
influència de les plantes per a cada línia d’alimentació. 
 

 Sistema 
Batch 

Sistema  
control 

Sistema 
Anaeròbic 

Aiguamoll 
plantat  7,75 (±0,30) 7,78 (±0,40) 7,77 (±0,52) 

Aiguamoll. 
sense plantar  7,88 (±0,20) 8,17 (±0,25) 8,16 (±0,22) 

 
 
 
 
 
5.2.3 Potencial Redox 
 
Estudis realitzats sobre l’evolució espacial del potencial redox indiquen que les condicions 
d’anaerobiosi (redox menors) augmenten amb la profunditat, i disminueixen amb la distància del 
punt d’immissió de l’alimentació (Porta, 2005). Donada la poca profunditat de la planta pilot 0,3 m, 
les mesures de potencial redox no es prenen in situ a l’aiguamoll sinó que s’efectuen a les mostres 
recollides, com es porta fent en tots els assajos realitzats. 
 
Quant a l’estudi de la variabilitat dels tractaments primaris, a la Figura 5-9, podem apreciar que el 
potencial redox, durant les primeres recollides de mostres, presenta una tendència oscil·latòria en 
totes les línies tant les prèvies a entrar a l’aiguamoll com les corresponents a la sortida, assolint 
valors negatius i positius indistintament. Es comprova que les lectures de redox s’estabilitzen 
ràpidament (Fiedler i Sommer 2004), però això no significa un equilibri real de la planta ja que mai 
s’ha d’oblidar que els aiguamolls són sistemes dinàmics obeint transformacions bioquímiques i 
una lectura redox és una instantània de la situació actual (Dusek et al., 2008) i, per tant, sempre 
susceptible de canviar. 
 
El tractament primari que presenta un valor redox més negatiu és el corresponent a la línia HUSB 
amb una mitja de -104,23 mV. Aquest resultat s’ajusta ja que com més negatius siguin els valors 
de redox majors condicions anaeròbies ofereix el sistema (Caselles Osorio A, 2007). 
 
Els efluents, superades les oscil·lacions inicials d’estabilització dels sistema, es caracteritzen per 
presentar redox positius amb un valor mig de +87 mV i, per tant, ofereixen les condicions més 
oxides obtingudes dels aiguamolls. 
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Figura 5-9 Evolució del potencial redox dels tractaments primaris i dels efluents al llarg del 
temps.  

 
 
L’estudi estadístic del gràfic de dispersió d’Eh estableix que tant l’afluent sense tractar com el 
mateix afluent sotmès a tractament primari tenen mitjanes molt similars, però cal remarcar que 
això només té lloc en el cas que el tractament primari sigui per decantació. 
 
La decantació no presenta diferències en els valors d’Eh ja que és un pretractament físic i no hi ha 
oxidació o reducció de les substàncies presents a l’aigua. En canvi, en el tractament primari HUSB 
si que hi ha hidròlisi de la matèria orgànica per via anaeròbica i, per tant, si els comparem entre 
ells si que hi ha diferències significatives, tal i com mostra l’estudi estadístic ANOVA on s’observa 
que el HUSB presenta una p=0,041 (veure Annex 2). 
 
L’evolució de potencial redox al llarg de les tres línies analitzades es representa a la Figura 5-10. 
L’existència dels aiguamolls com a tractament secundari dividits en petits i grans serveix per veure 
el diferent comportament que presenten els aiguamolls dins del sistema. En els aiguamolls petits, 
tots els valors obtinguts són negatius mentre que en els aiguamolls grans els valors resultants són 
positius. 
 
Quan a la manera d’operar, els valors d’Eh són clarament superiors al sistema batch respecte el 
sistema control que correspondria al nostre sistema d’operació en continu. Això significa que les 
condicions del batch, corresponents a operar de manera discontinua, són de tots els valors 
obtinguts les més oxidades i coincideix amb estudis anteriors (Caselles Osorio i García, 2007). 
Quant a la manera d’alimentar la via anaeròbia del HUSB, ofereix diferencies en el pretractament 
amb els valors mitjans de potencial redox més negatius (reduïts) gairebé triplicant els obtinguts a 
la línia control. Als aiguamolls petits, la línia anaeròbica comença a tenir un comportament 
d’oxidació i per tant presenta uns valors no tan negatius com la línia de control però no tan oxidats 
com els del batch. 
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Figura 5-10 Evolució del Potencial Redox al llarg de les tres línies dels aiguamolls. 
 
 
 
En l’anàlisi del comportament que tenen els llits plantats respecte el llit que resta sense plantar 
segons la manera d’operar, a la Figura 5-11, s’observa que per a la línia batch tant en presència 
de plantes com sense, Eh pren valors negatius. Malgrat això s’observa que el sistema sense 
plantar presenta les condicions més oxidades de totes les obtingudes als aiguamolls petits amb 
una mitjana de -54,46 mV respecte el valor -77,11mV obtingut en el sistema plantat. El llit que 
resta sense plantar presenta uns valors de potencial redox d’aproximadament 1:2 respecte al 
sistema control en les mateixes condicions, tal i com mostra la Figura 5-11. Quan s’elabora l’estudi 
estadístic ANOVA es confirma que no existeixen diferències significatives entre plantar i no plantar 
en el sistema batch ja que p=0,310 (veure Annex 2). 
 
Per la seva banda, segons la manera d’alimentar, els aiguamolls sense plantar de la línia 
anaeròbica es comporten pràcticament igual que els de la control i els valors obtinguts en els 
aiguamolls petits son menys negatius que els de la línia control. El fet de plantar augmenta els 
valors de potencial redox en el sistema anaeròbic a causa de la major quantitat de matèria 
orgànica, tot i que, segueixen sent negatius ja que l’oxigen dissolt disminueix i s’obtenen unes 
mitjanes de l’ordre de -127,76 i -92,12 mV. L’estudi estadístic ANOVA corrobora que existeixen 
diferències significatives entre plantar i no plantar en el sistema anaeròbic ja que p=0,183 (veure 
Annex 2). 
 
A la línia control, els valors de redox dels aiguamolls plantats són més negatius que en qualsevol 
altra línia, però no tan negatius com els pertanyents a la mateixa línia que reten sense plantar, 
com es podia esperar. L’estudi estadístic ANOVA corrobora que existeixen diferències 
significatives entre plantar i no plantar en el sistema control ja que p=0,003 (veure Annex 2). 
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Figura 5-11 Evolució del Potencial Redox al llarg de les tres línies dels aiguamolls  
 

 
 
A la Taula 5-7, es resumeixen les mitjanes aritmètiques i desviacions estàndards de les tres línies 
estudiades. S’observa, com se citava anteriorment, que per a l’estudi del potencial redox  l’únic 
cas en què no hi ha una desviació important ni diferències significatives entre plantar i no plantar 
és el sistema que opera en batch .  
 
 
 
Taula 5-7. Taula resum de la mitjana i la desviació estàndard entre parèntesi, analitzant la 
influència de les plantes per a cada línia d’alimentació. 
 

 Sistema 
Batch 

Sistema  
control 

Sistema 
Anaeròbic 

Aiguamoll 
plantat   -77,11 (±29,52)  -107,62 (±15,76)  -92,12 (±68,67) 

Aiguamoll. 
sense plantar  -54,46 (±36,31) -135,22 (±17,86) -127,76 (±22,03) 

 
 
 
 
 
5.2.4 Terbolesa 
 
El comportament de la terbolesa del sistema guarda similitud amb estudis anteriors (Caselles-
Osorio i GarcÍa, 2007) on els valors més elevats s’obtenen als afluents (els tractaments primaris 
suposen una reducció de terbolesa) i els menors a l’efluent. Els aiguamolls, per tant, contribueixen 
en l’eliminació de matèria en suspensió causant de la terbolesa. 
 
Quant a l’estudi de la variabilitat entre tractaments primaris, la Figura 5-12 reflexa que les mostres 
provinents del dipòsit són les que presenten més terbolesa amb una mitjana de 180 UNT. L’efecte 
del pretractament físic redueix la terbolesa fins a un valor mig de 120 UNT que suposa una 
reducció del 33%. En el cas del tractament anaeròbic (HUSB) es contribueix a una eliminació 
mitjana de matèria en suspensió del 47% ja que es passa del 180UNT a 95 UNT. 
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Els valors dels afluents abans del pretractament no segueixen cap tendència ja que l’aigua 
residual depèn de les activitats domèstiques. En el cas del HUSB els valors són oscil·lants formant 
pics i valls més diferenciats que els resultats obtinguts en els decantadors que tendeixen a ser 
mes lineals. 
 
La terbolesa als efluents, tret dels obtinguts inicialment on els valors resultaven ser 
aproximadament una tercera part dels obtinguts en el pretractament a causa que el sistema tot 
just començava a funcionar, resulta ser una mitjana de 5UNT, és a dir, pràcticament zero. 
 
L’estudi estadístic ANOVA reflexa que la comparació entre mitjanes dels valors de la terbolesa de 
l’afluent no tractat i de l’afluent després del tractament primari presenta diferències significatives, 
com era d’esperar, entre els grups estudiats després dels valors d’eliminació de matèria en 
suspensió obtinguts anteriorment, i en aquest cas p=4,90E-05 (veure Annex 2). 
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Figura 5-12 Evolució de la terbolesa dels tractaments primaris i dels efluents al llarg del 
temps  

 
 
 
L’evolució de la terbolesa al llarg de les tres línies analitzades es representa a la Figura 5-13 on es 
pot observar com els valors de terbolesa guarden similitud en totes les línies d’estudi. Quant a la 
manera d’operar, la terbolesa existent en els aiguamolls petits de la línia batch es pràcticament 
igual que l’obtinguda a la línia de control. 
 
Quan a la manera d’alimentar, la terbolesa obtinguda a l’aiguamoll petit de la línia anaeròbica és 
igual a l’obtigut la línia de control. En la línia anaeròbica l’efecte dels aiguamolls grans no s’aprecia 
ja que pràcticament no elimina terbolesa respecte l’aconseguia als aiguamolls petits. Els menors 
valors de terbolesa final s’aconsegueixen a la línia de control, a pesar de que a la resta de línies 
els valors obtinguts són molt satisfactoris. 
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Figura 5-13 Evolució de la terbolesa al llarg de les tres línies dels aiguamolls 
 
 
 
Quant al rendiment d’eliminació de la terbolesa, s’observa que als aiguamolls petits (la zona que 
correspondria a l’entrada dels aiguamolls a escala real) és on es retenen més sòlids i s’elimina 
més terbolesa. Aquesta retenció de sòlids que té lloc als aiguamolls petits a la llarga, és la 
principal causa del problema de colmatació. 
 
Per tant, els aiguamolls treballen eficientment en el tractament de depuració de l’aigua, com 
mostra la Figura 5-14 on s’observa com tots els sistemes d’aiguamolls, independentment de les 
diferents maneres d’operar i alimentar, arriben a produir efluents amb una presència reduïda de 
sòlids. 
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Figura 5-14 Rendiment d’eliminació de la terbolesa al llarg de les tres línies dels aiguamolls 
respecte el rendiment total eliminat. 

 
 
A la Taula 5-8, es resumeixen els rendiments d’eliminació de les tres línies. S’observa com els 
aiguamolls petits retenen la major part dels sòlids. Els rendiments totals són d’aproximadament el 
95%. 
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Taula 5-8.  Taula resum dels rendiments per línies d’alimentació de cada etapa respecte l’anterior i 
per finalitzar els rendiments totals. 
 Rend. 

Tractament 
primari 

Rend. 
Aiguamoll.petit

Rend. 
Aiguamoll.gran 

Rend 
total 

Sistema Batch 35,34 85,89 62,33 
Sistema Control 35,34 89,53 55,92 
Sistema Anaeròbic 35,34 88,58 46,06 

94,70 
95,47 
94,50 

 
 
 
En l’anàlisi del comportament que tenen els llits plantats respecte el llit que resta sense plantar 
segons la manera d’operar, a la Figura 5-15, s’observa que per a la línia batch la terbolesa 
disminueix en presència de les plantes a causa de la retenció de sòlids per part de les arrels de 
les plantes. 
 
Quan s’elabora l’estudi estadístic ANOVA es confirma que no existeixen diferències significatives 
entre plantar i no plantar en un interval del 95% ja que p=0,09 (veure Annex 2). 
 
Per la seva banda, segons la manera d’alimentar, els aiguamolls sense plantar de la línia 
anaeròbica es comporten pràcticament igual que els de la control. Mitjançant el test ANOVA 
s’observa que no existeixen diferències significatives ja que les probabilitats són p =0,42 per al cas 
control i p=0,50 per a l’anaeròbic (veure Annex 2). En aquest sistema es troben valors de 
terbolesa més petits i les desviacions típiques són mes petites, tal i com mostra la Taula 5-9. 
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Figura 5-15 Evolució de la terbolesa al llarg de les tres línies d’aiguamolls. 
 
 
 

A la Taula 5-9, es resumeixen les mitjanes aritmètiques i desviacions estàndards de les tres línies. 
S’observa, com se citava anteriorment, que per a l’estudi de la terbolesa en tots tres casos no hi 
ha una desviació important ni diferències significatives entre plantar o no plantar els aiguamolls 
petits. 
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Taula 5-9. Taula resum de la mitjana i la desviació estàndard entre parèntesi analitzant la 
influència de les plantes per cada línia d’alimentació. 
 

 Sistema 
Batch 

Sistema  
control 

Sistema 
Anaeròbic 

Aiguamoll 
plantat   18,99 (±3,71) 12,05 (±4,81)  12,83 (±4,08) 

Aiguamoll. 
sense plantar  29,51 (±15,92)  14,07 (±6,69)  14,73 (±7,87) 

 
 
 
 
 
5.2.5 Sòlids Suspesos Totals (SST) 
 
La presencia de sòlids a l’aigua residual urbana és molt variable com s’observa a la Figura 5-16. 
Quant a l’estudi de la variabilitat entre tractaments primaris, entre el decantador i el HUSB no hi ha 
diferències significatives com reflexa l’estudi estadístic ANOVA (veure Annex 2). 
 
Respecte a les entrades, hi ha pics i oscil·lacions mentre que a les sortides pràcticament no hi ha 
sòlids suspesos totals i es comprova que l’aigua és molt clara. En les tres línies d’estudi, l’aigua de 
la sortida pràcticament no presenta sòlids suspesos respecte als pics que trobem a l’entrada. Això 
és a causa que l’aiguamoll actua com a filtre i és capaç de rebre pics de sòlids elevats. Significa 
que l’aiguamoll és prou robust, malgrat que entren molts sòlids, actuant eficientment i obtenint a la 
sortida valors propers a zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-16 Evolució dels sòlids suspesos totals dels tractaments primaris i dels efluents al 
llarg del temps. 
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L’evolució dels sòlids suspesos totals al llarg de les tres línies analitzades es representa a la 
Figura 5-17 on es pot observar com els valors de sòlids existents en totes les línies d’estudi 
guarden similitud. S’observa que al principi de l’aiguamoll és on es retenen més sòlids, tal i com 
indicava l’anàlisi de la terbolesa. 
 
L’estudi dels sòlids suspesos està vinculat a la terbolesa i com ja s’afirmava llavors, tots els 
sistemes d’aiguamolls, independentment de les diferents maneres d’operar i d’alimentar de les tres 
línies, arriben a produir efluents amb una quantitat molt baixa de sòlids suspesos amb valors entre 
7-10 mg/L, tal i com s’aconseguia en estudis posteriors (Caselles Osorio i García, 2007). 
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Figura 5-17 Evolució dels sòlids suspesos al llarg de les tres línies dels aiguamolls 
 
Quant al rendiment d’eliminació dels sòlids suspesos totals, s’observa que als aiguamolls petits (la 
zona que correspondria a l’entrada dels aiguamolls a escala real) és on es retenen més sòlids i 
s’elimina major quantitat de sòlids. Aquesta retenció de sòlids que té lloc als aiguamolls petits a la 
llarga, és la principal causa del problema de colmatació. 
 
Per tant, els aiguamolls treballen eficientment en el tractament de depuració de l’aigua, com 
mostra la Figura 5-18 on s’observa com tots els sistemes d’aiguamolls, independentment de les 
diferents maneres d’operar i alimentar, arriben a produir efluents amb una presència reduïda de 
sòlids. 
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Figura 5-18 Comparatiu del rendiment d’eliminació de SST al llarg de les tres línies dels 
aiguamolls  
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A la Taula 5-10 es resumeixen els rendiments d’eliminació de les tres línies. S’observa com els 
aiguamolls petits retenen la major part dels sòlids tal i com succeïa amb la terbolesa. Els 
rendiments totals en tots els casos superen el 90%. 
 
 
 
Taula 5-10  Taula resum dels rendiments per línies d’alimentació de cada etapa respecte l’anterior 
i per finalitzar els rendiments totals. 
 Rend. 

Tractament 
primari 

Rend. 
Aiguamoll.petit

Rend. 
Aiguamoll.gran 

Rend 
total 

59,09 89,63 42,51 Sistema Batch 
Sistema Control 59,09 87,76 51,10 
Sistema Anaeròbic 61,15 88,14 38,81 

90,04 
92,55 
92,77 

 
 
En l’anàlisi del comportament que tenen els llits plantats respecte el llit que resta sense plantar 
segons la manera d’operar, la Figura 5-19, s’observa que per a la línia batch la quantitat de sòlids 
disminueix en presencia de les plantes a causa de la retenció de sòlids per part de les arrels de 
les plantes. Per comprovar el grau de diferència es realitza el test ANOVA descrit anteriorment. 
Comprovem que en la línia batch no hi ha diferències significatives en un interval del 95% obtenint 
una la probabilitat de valor p=0,063. Aquesta manera d’operar no guarda relació amb el sistema 
control (veure Annex 2). 
 
Per la seva banda, segons la manera d’alimentar, els aiguamolls sense plantar de la línia 
anaeròbica es comporten pràcticament igual que els de la control. Mitjançant el test ANOVA 
s’observa que no existeixen diferències significatives ja que les probabilitats són p =0,97 per al cas 
control i p=0,81 per a l’anaeròbic (veure Annex 2). En el sistema anaeròbic es troba la menor 
quantitat de sòlids i les desviacions típiques són mes petites, tal i com mostra la Taula 5-19. 
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Figura 5-19 Evolució dels sòlids suspesos totals al llarg de les tres línies d’aiguamolls. 
 

 
 
 
A la Taula 5-11 es resumeixen les mitjanes aritmètiques i desviacions estàndards de les tres 
línies. S’observa, com se citava anteriorment, que per a l’estudi dels sòlids suspesos totals en tots 
tres casos, no hi ha una desviació important ni diferències significatives entre plantar i no plantar. 
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Taula 5-11  Taula resum de la mitjana i la desviació estàndard entre parèntesi, analitzant la 
influència de les plantes per a cada línia d’alimentació. 
 

 Sistema 
Batch 

Sistema  
control 

Sistema 
Anaeròbic 

Aiguamoll 
plantat  15,23 (±5,24) 12,92 (±8,40) 12,55 (±6,61) 

Aiguamoll. 
sense plantar 19,78 (±5,58)  12,82 (±7,33)  11,97 (±7,05) 

 
 
 
 
 
5.2.5.1 Relació Terbolesa –SST 
 
La terbolesa és un fenomen estretament lligat a l’existència de sòlids suspesos, com s’aprecia a la 
Figura 5-20. A major quantitat de sòlids hi ha una major terbolesa i aquesta major concentració 
correspon als valors resultants de les mostres del pretractaments i afluent. 
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Figura 5-20  Gràfica que relaciona terbolesa i Sòlids Suspesos Totals  
 
 
 

 
 
5.2.6. DQO 
 
 
La DQO afluent a l’aigua residual urbana és molt variable i sol presentar oscil·lacions fruit de les 
diferents activitats domèstiques. 
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Quant a l’estudi de la variabilitat dels tractaments primaris, a la Figura 5-21 s’aprecia á disminució 
de DQO que presenta l’aigua. Disminueix una mitjana del 45% en ambdós casos ja que 
globalment es passa de 612(afluent) a 332 (decantadors)i 336 (Husb) mg O2 /L. I per tant no es 
pot destacat un tractament primari per sobre de l’altre ja que els dos actuen bastant eficientment 
rebaixant en gairebé la meitat la demanda d‘oxigen. Per tant ,hi ha diferències significatives, tal 
com mostra el test ANOVA, si es compara l’aigua residual afluent respecte la que rep el 
tractament primari, però no entre les mitjanes dels dos sistemes de pretractament (veure Annex 
2). 
 
Per altra banda, els valors de DQO dels efluents són molt baixos, com era d’esperar, ja que la 
majoria d’estudis ho confirmen (Garcia et al, 2007). Dels valors efluents finals no s’observen 
diferències entre les diferents maneres d’operar i d’alimentar. 
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Figura 5-21 Comparatiu de l’evolució de la DQO al llarg de les tres línies dels aiguamolls  
 
 
L’evolució de la DQO al llarg de les tres línies analitzades es representa a la Figura 5-22. 
L’existència dels aiguamolls com a tractament secundari dividits en petits i grans serveix per veure 
el diferent comportament que presenten els aiguamolls dins del sistema. Com es pot observar en 
els aiguamolls petits, es consumeix més d’oxigen que als aiguamolls grans. En aquest cas no 
s’observen diferències significatives entre les tres línies d’estudi. 
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Figura 5-22 Evolució de la DQO al llarg de les tres línies dels aiguamolls 
 
 
 

Els rendiments d’eliminació, exposats a la Figura 5-23, són similars ens totes les etapes de les 
línies d’estudi a causa de les similituds de comportament que ja s’exposaven anteriorment. 
L’eliminació de sòlids als tractaments primaris( per decantació o a través del HUSB) elimina DQO 
perquè el propi sòlid que s’exclou és una aportació de DQO. 
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Figura 5-23 Comparatiu del rendiment d’eliminació de DQO al llarg de les tres línies dels 
aiguamolls  

 
 
 
A la Taula 5-12 es resumeixen els rendiments d’eliminació de la DQO en les tres línies. S’observa 
que els rendiments entre les diferents etapes que existeixen per a cada línia d’alimentació són 
molt semblants. Els rendiments totals són de l’ordre del 75%. 
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Taula 5-12 Taula resum dels rendiments per línies d’alimentació de cada etapa respecte l’anterior i 
per finalitzar els rendiments totals. 
 Rend. 

Tractament 
primari 

Rend. 
Aiguamoll.petit

Rend. 
Aiguamoll.gran 

Rend 
total 

Sistema Batch 46,88 59,02 45,36 
Sistema Control 46,88 56,67 55,93 
Sistema Anaeròbic 46,88 62,76 49,94 

74,73 
74,93 
76,54 

 
 
 
Les plantes suposen un avantatge ja que contribueixen a eliminar oxigen pel consum de la matèria 
orgànica. Quant a la manera d’operar, en l’anàlisi del comportament que tenen els llits plantats 
respecte el llit que resta sense plantar, a la Figura 5-24, s’observa que per a la línia batch la DQO 
disminueix en presència de les plantes i, per tant, respon al sistema més eficient ja que els 
períodes d’operació intermitent afavoreixen el consum d’oxigen. L’estudi estadístic ANOVA 
confirma que no existeixen diferències significatives entre plantar i no plantar en un interval del 
95% arribant a obtenir una p=0,46 (veure Annex 2). 
 
El sistema control, per la seva banda, acusa molt més l’efecte de les plantes ja que contribueixen 
de manera important al consum de l’oxigen respecte el llit que es deixa sense plantar a pesar que 
no consumeix tant oxigen com el batch. Als aiguamolls plantats del sistema continu es crea un 
ambient més favorable per eliminar matèria orgànica i, per tant, es comprova l’efecte beneficiós de 
les plantes, tal i com mostraven estudis previs(Garcia et al, 2007). L’estudi estadístic ANOVA 
corrobora les diferències significatives existents en sistema control ja que p=0,00071 (veure Annex 
2). 
 
Per la seva banda, segons la manera d’alimentar, els aiguamolls sense plantar de la línia 
anaeròbica, tot i que assoleixen valors lleugerament més alts, es comporten pràcticament igual 
que els de la batch. Mitjançant el test ANOVA s’observa que no existeixen diferències 
significatives ja que les probabilitats són p =0,46 per al cas control i p=0,48 per a l’anaeròbic 
(veure Annex 2). 
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Figura 5-24 Evolució de la DQO al llarg de les tres línies d’aiguamolls. 

 
 

A la Taula 5-13 es resumeixen les mitjanes aritmètiques i desviacions estàndards de les tres 
línies. S’observa, com se citava anteriorment, que per a l’estudi de la DQO l’únic cas en què no hi 
ha una desviació important ni diferències significatives, entre plantar i no plantar, és el sistema 
batch i anaeròbic.  
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Taula 5-13 Taula resum de la mitjana i la desviació estàndard entre parèntesi, analitzant la 
influència de les plantes per a cada línia d’alimentació. 
 

 Sistema 
Batch 

Sistema  
control 

Sistema 
Anaeròbic 

Aiguamoll 
plantat 116,71 (±34,34) 137,90 (±19,57) 135,69 (±43,59) 

Aiguamoll. 
sense plantar 129,43 (±41,27) 166,89 (±22,10) 146,44 (±36,22) 

 
 
 
 
 
5.2.7 Amoni 
 
En l’estudi de la variabilitat entre tractaments primaris,al gràfic de la Figura 5-25 s’observen els 
valors d’amoni dels afluents. El gràfic mostra que el tractament primari físic no altera el valor de 
l’amoni ja que aquest es troba de forma dissolta a l’aigua residual. El HUSB com a tractament 
primari anaerobi produeix més NH4, ja que els valors obtinguts en els decantadors són 
lleugerament inferiors, tot i que, comparteixen la tendència oscil·latòria que presenta el HUSB. 
 
Els valors d’NH4 dels efluents segueixen una tendència decreixent oscil·lant fins que al mes de 
juny s’observa pràcticament l’eliminació de l’ió amoni a les mostres d’aigua recollida, cosa que 
també ha succeït en anteriors estudis (Caselles Osorio. A, .2006,2007). Això s’explica perquè a 
l’estiu, amb temperatures més altes, l’amoni s’elimina millor. S’observa que l’amoni té 
estacionalitat ja que als primers mesos no hi ha rendiment d’eliminació i a l’estiu si que n’hi ha. 
 
Les mitjanes dels afluents presenten una diferència mínima, irrellevant des del punt de vista 
estadístic; les mitjanes dels efluents també presenten similituds segons el test ANOVA ja que 
p=0,22. Es pot afirmar, que els rendiments d’eliminació de l’amoni són similars en les tres línies 
d’estudi analitzades (veure Annex 2). 
 
Els efluents presenten valors iguals, independentment de la manera d’operar i d’alimentar. Fet 
corroborat per l’anàlisi ANOVA amb p=0,89 (veure Annex 2). 
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Figura 5-25 Evolució de l’NH4 en els afluents i efluents al llarg del temps 

 
 
L’evolució de l’amoni al llarg de les tres línies analitzades es representa a la Figura 5-26. Aquestes 
mitjanes distorsionen els resultats ja que considera tant el període on no hi havia eliminació 
d’amoni com el període a partir que n’hi ha. És per això que més endavant es fa la divisió en dues 
etapes, per aquests motius d’estacionalitat, de manera que els rendiments que es pressuposen 
seran més clars. 
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Figura 5-26 Evolució de l’NH4 al llarg de les tres línies dels aiguamolls  

 
 
Si es desglossa l’estudi, pels motius de l’estacionalitat que presenta l’amoni ja esmentats abans, 
en dues etapes, s’observa que la Figura 5-27 que representa l’evolució abans del 6 de juny és 
molt similar a la Figura 5-26 perquè el sistema no estava madur encara i la temperatura no havia 
contribuït encara a accelerar l’eliminació d’amoni.  
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Figura 5-27 Evolució de l’NH4 al llarg de les tres línies dels aiguamolls  
 
 
En canvi, quan s’analitza què succeeix després del 6 de juny, ja s’observa que malgrat les 
oscil·lacions que hi ha a les entrades de l’aiguamoll les sortides presenten unes eliminacions molt 
elevades, tal i com mostra la Figura 5-28. 
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Figura 5-28 Evolució de l’NH4 al llarg de les tres línies dels aiguamolls  
 
 
L’evolució de l’amoni al llarg de les tres línies analitzades es representa a la Figura 5-28 on es pot 
observar com els valors d’amoni guarden similitud en totes les línies d’estudi. Quant a la manera 
d’operar, l’amoni existent en els aiguamolls petits de la línia batch és superior que el que s’obté a 
la línia de control. Els valors d’amoni presents a l’aiguamoll gran de la línia batch segueixen sent 
superiors als obtinguts a la línia de control. 
 
Quan a la manera d’alimentar, la quantitat d’amoni mesurada a l’aiguamoll petit de la línia 
anaeròbica és pràcticament igual a la línia de control. En la línia anaeròbica els aiguamolls grans 
tenen un paper destacat ja que es on s’elimina la major quantitat d’amoni, a pesar que a la línia. 
Els menors valors de terbolesa final s’aconsegueixen a la línia de control, a pesar que no s’elimini 
tant amoni com a la línia de control, els valors obtinguts són molt satisfactoris. 
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Quant al rendiment d’eliminació de l’amoni, s’observa que als aiguamolls grans (la zona que 
correspondria a l’acabament dels aiguamolls a escala real) és on s’elimina la major part d’amoni 
en totes les línies d’estudi. 
 
En el tractament primari dels sistemes batch i control l’eliminació d’amoni és del 5-8% ja que 
l’eliminació per decantació no té una  influència important sobre els paràmetres químics. D’altra 
banda, el tractament primari anaerobi HUSB suposa una aportació d’amoni perquè enlloc 
d’eliminar amoni en genera com a conseqüència dels fenòmens químics que hi intervenen. 
 
La manera d’operar tipus batch (intermitent) dota al medi d’un major estat d’oxidació que promou 
uns bons rendiments d’eliminació, amb valors del 90% similars als resultats obtinguts en estudis 
anteriors (Garcia et al, 2007). Els pes dels bons rendiments recau més en la manera d’alimentar 
que en las plantes en sí, com ho demostra l’aiguamoll petit sense plantar. 
 
En canvi, en l’alimentació control els rendiments són superiors en un 97%. La responsabilitat dels 
bons rendiments recau en la influència de les plantes en detriment del sistema com a mode 
d’alimentació. 
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Figura 5-29 Evolució del rendiment d’eliminació de l’amoni al llarg de les tres línies dels 
aiguamolls (%) 

 
 
 
 
A la Taula 5-14 es resumeixen els rendiments d’eliminació de les tres línies. S’observa com els 
rendiments entre les diferents etapes que existeixen per a cada línia d’alimentació són molt 
semblants. Els rendiments totals són de l’ordre del 90% i superiors. 
 
 
Taula 5-14 Taula resum dels rendiments per línies d’alimentació de cada etapa respecte l’anterior i 
per finalitzar els rendiments totals. 
 Rend. 

Tractament 
primari 

Rend. 
Aiguamoll.petit

Rend. 
Aiguamoll.gran 

Rend 
total 

Sistema Batch 8,55 25,98 89,08 
Sistema Control 8,55 42,65 97,16 

Sistema Anaeròbic Es genera 
més amoni 48,25 92,11 

90,41 
97,04 
92,59 
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Si es considera tot el període temporal sense fer la divisió s’obté que per l’anàlisi del 
comportament que tenen els llits plantats respecte el llit que resta sense plantar segons la manera 
d’operar, a la Figura 5-30, s’observa que per a la línia batch la quantitat d’amoni es lleugerament 
superior, per tant les plantes contribueixen a generar amoni. Si es compara amb la línia control 
s’observa que succeeix l’efecte contrari, ja que a la línia control s’obté que les plantes 
contribueixen a disminuir l’amoni present a l’aiguamoll. Això s’explica per la diferent manera 
d’operar que guarden les dues línies. A pesar d’això si s’analitza estadísticament com han influït 
les plantes en l’aportació d’amoni, s’observa que no suposen un increment d’amoni important. No 
hi ha diferències significatives tal i com mostra l’anàlisi ANOVA ja que p=0,78 (entraria encara dins 
del rang ) pel batch, p=0,27 pel continu i p=0,41 per l’anaerobi (veure Annex 2). 
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Figura 5-30 Evolució de l’NH4 al llarg de les tres línies dels aiguamolls  
 
 

 
Quan fem la divisió per combatre l’estacionalitat de l’amoni, s’observa que abans del 6 de juny no 
hi ha diferències significatives entre els llits que estan plantats i els que no ho estan, tal i com 
indica la Figura 5-31. Quant a la manera d’operar s’observa que el batch es segueix comportant 
com s’havia descrit quan no es feia la divisió temporal. Mentre que el sistema continu no ofereix 
diferències entre tenir els llits plantats o no, ja que la quantitat d’amoni obtinguda és la mateixa. 
 
Quant a la manera d’alimentar la línia anaeròbica tampoc ofereix diferències entre tenir els llits 
plantats o no, i per tant segueix el mateix comportament que la línia de control, amb la única 
diferència d’oferir unes quantitats d’amoni superiors que la de control. 
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Figura 5-31 Evolució de l’NH4 al llarg de les tres línies d’aiguamolls abans del 6 de juny 

 
 
 
En canvi, a partir del 6 de juny quan s’aconsegueix la maduració del sistema, quan a la manera 
d’operar la línia batch ha invertit el comportament que abans oferia, sent ara els aiguamolls 
plantats els que presenten una lleugera disminució d’amoni respecte els que no estan plantat a la 
mateixa línia. La línia control te un comportament similar respecte el batch però amb molta més 
diferència entre tenir el llit plantat o no, i és realment a on s’aprecia l’efecte eliminador d’amoni de 
les plantes. 
Quant a la manera d’alimentarse la línia anaeròbica presenta el mateix comportament que la línia 
control amb valors inclús pràcticament iguals entre les dues línies. Individualment segons l’estudi 
estadístic ANOVA si que s’observen diferències significatives, entre tenir els aiguamolls plantats o 
no, en el sistema continu i anaeròbic.  
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Figura 5-32 Evolució de l’NH4 al llarg de les tres línies d’aiguamolls després del 6 de juny 

 
 
 
A la Taula 5-15 es resumeixen les mitjanes aritmètiques i desviacions estàndards de les tres línies 
sense fer la subdivisió d’abans i després del 6 de juny. 
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Taula 5-15  Taula resum de la mitjana i la desviació estàndard entre parèntesi, analitzant la 
influència de les plantes per a cada línia d’alimentació. 
 

 Sistema 
Batch 

Sistema  
control 

Sistema 
Anaeròbic 

Aiguamoll 
plantat  21,96 (±10,88)  20,59 (±10,27)  24,11 (±11,86) 

Aiguamoll. 
sense plantar  20,75 (±9,07)  24,26 (±8,17)  26,61 (±9,16) 
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Conclusions 
 
En aquesta tesina s’ha construït una planta experimental de tractament d’aigües residuals 
mitjançant aiguamolls construïts. La planta consta de tres línies de tractament una línia que 
funciona amb flux continu una altra amb flux discontinu i una darrera amb un tractament 
anaeròbic. 
 
La planta, que es va posar en funcionament amb èxit el mes de març ha permès prendre mostres 
per fer els assajos plantejats. Les consideracions adoptades en la construcció de la planta ens han 
permès comparar diferents configuracions d’aiguamolls tal i com es pretenia aconseguir. 
 
En el pH, segons el mode d’alimentar no hi ha diferències significatives entre la línia anaeròbica i 
la de control. Quan al mode d’operar és on hi ha més diferències entre línia batch i la línia control. 
La línia batch és l’única on les plantes dels aiguamolls petits no influeixen tant en la disminució del 
pH. 
 
Es comprova com el tractament primari HUSB ofereix majors condicions anaeròbies (-104 mV) 
que la decantació (-48 mV). Segons el mode d’operar els aiguamolls petits del sistema batch 
ofereixen condicions més oxidades i per tant més favorables per la depuració de l’aigua (-65 mV) 
respecte la línia control (-105 mV). 
 
Segons la manera d’alimentar els aiguamolls de la línia anaeròbica presenten valors i un 
comportament similars a la línia de control (-105). Existeixen diferències entre tenir els aiguamolls 
plantats i no tenir-los, obtenint-se els valors en la línia anaeròbica de -82 mV i -128 mV 
respectivament. 
 
Els paràmetres físics com ara terbolesa i sòlids suspesos quan a la manera d’operar i alimentar no 
presenten pràcticament diferències respecte la línia de control. Els rendiments d’eliminació dels 
efluents són de l’ordre del 95% per la terbolesa i 90% per els sòlids suspesos i els majors 
rendiments s’obtenen als aiguamolls petits de l’entrada 
 
La major eliminació de DQO es produeix als aiguamolls petits plantats amb rendiments del 60% 
presentant rendiments en els efluent de la 75%. Es comprova l’efecte beneficiós de les plantes en 
l’eliminació de la matèria orgànica en totes les línies. El sistema batch és aquell que presenta els 
valors més baixos 116 mgO2 /L quan els llits estan plantats i 129 mgO2 /L quan no se’ls assigna 
cap planta. 
 
Segons la manera d’operar els aiguamolls petits del batch presenten major quantitat d’amoni (19 
mg N/L) respecte la línia control (15 mg N/L) i la línia anaeròbica (16 mg N/L). Els aiguamolls 
grans presenten rendiments d’eliminació d’amoni amb valors de l’ordre del 90%. La presència de 
plantes als aiguamolls petits de la línia batch no suposa un gran canvi en els resultats obtinguts 
segons la manera d’operar contràriament al que succeeix a la línia control (on les plantes 
contribueixen a eliminar amoni amb major mesura). A pesar d’això en els efluents els rendiments  
 
Les plantes tenen efectes positius en la millora de la qualitat de l’aigua amb rendiments molt bons. 
La tendència és que el sistema plantat sigui més oxigenat. 
 
De totes tres línies la que s’ha mostrat més eficient ha estat la línia batch ja que presenta 
rendiments d’eliminació de terbolesa, SST i DQO més elevats. Per la seva banda el sistema 
anaeròbic és més eficient eliminant amoni. 
 
La configuració batch és la més adequada i seria la que serviria per construir de manera exitosa 
una planta de tractament d’aigües residuals a escala real. 
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Annex 
 
 
 



Anàlisi estadístic ANOVA: pH 

 

 

Figura A.2.1 Evolució del pH als aiguamolls petits de la línia batch 

 

Taula A.2.1 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema batch 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 9 70,91 7,87888889 0,04148611     
Aig.Plantats 9 69,72 7,74666667 0,09404375     
 
Anàlisis de Variància             

Origen de Variacions SS 
Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 0,07867222 1 0,07867222 1,16095776 0,29724478 4,49399842
Dins Grups 1,08423889 16 0,06776493     
Total 1,16291111 17         
 



 

Figura A.2.2  Evolució del pH als aiguamolls petits de la línia control (contínua) 

Taula A.2.2 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema (control) continu 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 12 98,11 8,17583333 0,06466288     
Aig.Plantats 12 93,41 7,78416667 0,16397652     

 
Anàlisis de Variància             

Origen de Variacions SS 
Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 0,92041667 1 0,92041667 8,05125181 0,00958263 4,30094946
Dins Grups 2,51503333 22 0,1143197     
Total 3,43545 23         
 

 

Figura A.2.3 Evolució del pH als aiguamolls petits de la línia anaeròbica 

 



 

Taula A.2.3 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema anaeròbic 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 11 89,76 8,16 0,05662     
Aig.Plantats 11 85,535 7,77590909 0,28319409     

 
Anàlisis de Variància             

Origen de Variacions SS 
Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 0,81139205 1 0,81139205 4,77550559 0,04093558 4,35124348
Dins Grups 3,39814091 20 0,16990705     
Total 4,20953295 21         

 
 

Anàlisi estadístic ANOVA: Potencial Redox 

 
Taula A.2.4 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre l’afluent sense tractar i 
l’afluent després de sotmetre’s a dos sistemes de pretractament 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Dipòsit 10 -279,6 -27,96 5899,67378     
Husb 10 -1042,3 -104,23 1072,32456     
Dec 10 -331,775 -33,1775 8156,70826     

 

Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 36309,3099 2 18154,6549 3,60004105 0,04111917 3,35413083
Dins Grups 136158,359 27 5042,9022     
Total 172467,669 29         
 

 



Figura A.2.5 Evolució del Potencial Redox als aiguamolls petits de la línia batch 

 

Taula A.2.5 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema batch 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 5 -272,3 -54,46 1318,583     
Aig.Plantats 5 -385,55 -77,11 871,943     

 
Anàlisis de Variància  
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 1282,55625 1 1282,55625 1,17100299 0,3107315 5,31765506
Dins Grups 8762,104 8 1095,263     
Total 10044,6603 9         

 

 

Figura A.2.6 Evolució del Potencial Redox als aiguamolls petits de la línia control (contínua) 

 
 
 
 
 
 
 
Taula A.2.6 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema control (continu) 
 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 9 -1217 -135,22222 319,016944     
Aig.Plantats 9 -968,55 -107,61666 248,4675     

 
Anàlisis de Variància   



Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 3429,30014 1 3429,30014 12,0859705 0,00311442 4,49399842
Dins Grups 4539,87556 16 283,742222     
Total 7969,17569 17         
       
 

 

 

Figura A.2.7  Evolució del Potencial Redox als aiguamolls petits de la línia anaeròbica 

 
Taula A.2.7 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema anaeròbic 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 8 -1022,1 -127,7625 485,53125     
Aig.Plantats 8 -736,95 -92,11875 4716,27853     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 5081,90766 1 5081,90766 1,95389984 0,18392313 4,60010991
Dins Grups 36412,6684 14 2600,90489     
Total 41494,5761 15         
 

 

Taula A.2.8 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre efluents 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Batch 8 672,3 84,0375 13865,7341     
Control 8 797,8 99,725 12413,2221     
Anaeròbic 8 637,8 79,725 11381,4279     



 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 1772,52083 2 886,260417 0,07059889 0,93205579 3,46680011
Dins Grups 263622,689 21 12553,4614     
Total 265395,21 23         

 

 

Anàlisi estadístic ANOVA:Terbolesa 

 
Taula A.2.9 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre l’afluent sense tractar i 
l’afluent després de sotmetre’s a dos sistemes de pretractament. 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Dipòsit 11 1927 175,181818 2187,56364     
Husb 11 1151,56 104,687273 1319,86778     
Dec 11 1180,416 107,310545 239,882901     

 
Anàlisis de Variància           
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 35137,1979 2 17568,599 14,0649522 4,9071E-05 3,3158295 
Dins Grups 37473,1432 30 1249,10477     
Total 72610,3411 32         

 

Figura A.2.10 Evolució de la terbolesa als aiguamolls petits de la línia batch 

 
 
Taula A.2.10 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema batch 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 8 236,12 29,515 253,4574     
Aig.Plantat 8 151,96 18,995 13,7576286     



 
Anàlisis de Variància           
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 442,6816 1 442,6816 3,31329867 0,0901624 4,60010991
Dins Grups 1870,5052 14 133,607514     
Total 2313,1868 15         
 

 

Figura  A.2.11 Evolució de la terbolesa als aiguamolls petits de la línia control (contínua) 

 
 
 
 
Taula A.2.11 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema control (continu) 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 11 154,85 14,0772727 44,8745018     
Aig.Plantats 11 132,54 12,0490909 23,2159641     

 
 Anàlisis de Variància  
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 22,6243682 1 22,6243682 0,6645385 0,4245641 4,35124348
Dins Grups 680,904659 20 34,045233     
Total 703,529027 21         

 
 



Figura A.2.12 Evolució de la terbolesa als aiguamolls petits de la línia anaeròbica. 

Taula A.2.12 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema anaeròbic 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 10 147,34 14,734 62,0343822     
Aig.Plantats 10 128,305 12,8305 16,7202025     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 18,1165612 1 18,1165612 0,46007636 0,50621545 4,4138734 
Dins Grups 708,791263 18 39,3772924     
Total 726,907824 19         

 
 

Taula A.2.13 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre efluents 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variança     
Batch 11 103,24 9,38545455 160,483827     
Control 10 56,53 5,653 23,6216011     
Anaeròbic 8 83,08 10,385 144,496914     

 
Anàlisis de Variància         
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 248,848653 2 124,424326 1,29142298 0,29075144 3,34038556
Dins Grups 2697,70725 28 96,3466875     
Total 2946,5559 30         
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi estadístic ANOVA: Sòlids Suspesos Totals 
 
 
Taula A.2.14 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre l’afluent sense tractar i 
l’afluent després de sotmetre’s a dos sistemes de pretractament 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Dipòsit 15 5161,33667 344,089111 36603,2236     
Decant 15 2162,64 144,176 3467,60618     
Husb 15 2424,76 161,650667 7449,94457     
 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 367772,01 2 183886,005 11,6087758 9,6957E-05 3,21994229 
Dins Grups 665290,84 42 15840,2581     
Total 1033062,85 44         

 

 
Figura A.2.15 Evolució dels sòlids als aiguamolls petits de la línia batch 



 
 
Taula A.2.15 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema batch 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 11 217,6 19,7818182 31,2355964     
Aig.Plantats 11 167,6 15,2363636 27,4605855     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 113,636364 1 113,636364 3,87201893 0,06312016 4,35124348
Dins Grups 586,961818 20 29,3480909     
Total 700,598182 21         

  
Figura A.2.16 Evolució dels sòlids als aiguamolls petits de la línia control(contínua) 

 

Taula A.2.16 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema control(continu) 
Sumari           
Grups Cont Sum Promig Variança   
Blanc 16 205,26 12,82875 53,834185   
Aig.Plantats 16 206,875 12,9296875 70,6360749   
              
Analisis de 
Variança             
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 0,08150703 1 0,08150703 0,00130966 0,97137118 4,17087676
Dins Grups 1867,0539 30 62,2351299     
Total 1867,13541 31         
 



Figura A.2.17 Evolució dels sòlids als aiguamolls petits de la línia batch 

 

 

Taula A.2.17 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema anaeròbic 

Sumari             

Grups Cont Sum Promig Variança     
Blanc 16 191,63 11,976875 49,7963963     
Aig.Plantats 16 200,9 12,55625 43,7950783     
       
Analisis de 
Variança             
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 2,68540313 1 2,68540313 0,05738564 0,81230599 4,17087676
Dins Grups 1403,87212 30 46,7957373     
Total 1406,55752 31         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.2.18 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre efluents 



Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Batch 15 406,473333 27,0982222 3468,85087     
Control 14 114,826667 8,20190476 31,4103756     
Anaeròbic 14 147,336667 10,5240476 33,7728875     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 3109,98736 2 1554,99368 1,25881638 0,29499747 3,23172699
Dins Grups 49411,2946 40 1235,28236     
Total 52521,2819 42         
 

 

 

 

Anàlisi estadístic ANOVA:DQO 

Taula A.2.19 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre l’afluent sense tractar i 
l’afluent després de sotmetre’s a dos sistemes de pretractament 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Dipòsit 13 7960,08567 612,314283 45134,2558     
Decant 13 4316,61589 332,047376 11905,0695     
Husb 13 4378,30894 336,792995 11272,8107     
 
Anàlisis de Variància             
Origen 
 de Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 669430,836 2 334715,418 14,6993831 2,15E-05 3,25946
Dins Grups 819745,632 36 22770,712     
Total 1489176,47 38         
 



Figura A.2.20 Evolució de la DQO als aiguamolls petits de la línia batch. 

 
 
Taula A.2.20 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema batch 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 10 1294,2992 129,42992 1703,88265     
Aig.Plantats 10 1167,13255 116,713255 1179,63096     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 808,567844 1 808,567844 0,56082124 0,46360411 4,4138734 
Dins Grups 25951,6225 18 1441,75681     
Total 26760,1904 19         

 

 
Figura A.2.21 Evolució de la DQO als aiguamolls petits de la línia control(contínua) 

 



Taula A.2.21 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema continu 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 15 2503,4076 166,89384 488,627542     
Aig.Plantats 15 2068,56985 137,904657 383,091824     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 6302,79563 1 6302,79563 14,4606071 0,00071136 4,19597171
Dins Grups 12204,0711 28 435,859683     
Total 18506,8668 29         

Figura A.2.22 Evolució de la DQO als aiguamolls petits de la línia anaeròbica. 

 

 
Taula A.2.22 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema anaeròbic 

Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 14 2050,1128 146,436629 1311,84845     
Aig.Plantats 14 1899,74625 135,696161 1900,29504     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 807,503549 1 807,503549 0,50278174 0,48459062 4,22520119
Dins Grups 41757,8654 26 1606,07175     
Total 42565,3689 27         
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Taula A.2.23 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre efluents 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Batch 15 1082,53067 72,1687113 1417,26486     
Continu 15 1082,49116 72,1660773 2286,81315     
Control 15 1174,88785 78,3258569 1359,3804     
 
Anàlisis de Variància             

Origen de Variacions SS 
Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 379,266668 2 189,633334 0,11235404 0,89399549 3,219942293
Dins Grups 70888,4176 42 1687,81947     
Total 71267,6843 44         
 

 

 

 

 

Anàlisi estadístic ANOVA:Amoni 

Taula A.2.24 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre l’afluent sense tractar i 
l’afluent després de sotmetre’s a dos sistemes de pretractament 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Dipòsit 14 355,1 25,36428571 34,664011     
Husb 14 391,5 27,96428571 26,5224725     
Dec 14 345,155 24,65392857 22,0833592     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 85,0410012 2 42,5205006 1,53190516 0,2288 3,2381
Dins Grups 1082,50796 39 27,75661425     
Total 1167,54896 41         

 



 

Figura A.2.25 Evolució d’amoni als aiguamolls petits de la línia batch. 

 

Taula A.2.25 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema batch 
Sumari               
Grups Cont Sum Promig Variància       
Blanc 10 207,5 20,75 82,325       
A.Plantat 10 219,655 21,9655 118,380714       

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 7,38720125 1 7,38720125 0,07361227 0,7892 4,4139
Dins Grups 1806,35142 18 100,3528568     
Total 1813,73862 19         
 

 

Figura A.2.26 Evolució d’amoni als aiguamolls petits de la línia control(contínua) 

 



 

 

Taula A.2.26 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema control (continu) 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 16 388,3 24,26875 66,8702917     
Aig.Plantats 16 329,54 20,59625 105,566962     

 
Anàlisis de Variància   
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 107,89805 1 107,89805 1,2514471 0,2722 4,1709
Dins Grups 2586,5588 30 86,21862667     
Total 2694,45685 31         
 

 

Figura A.2.27 Evolució d’amoni als aiguamolls petits de la línia anaeròbica. 

 

Taula A.2.27 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA de l’influencia de les plantes al 
sistema anaeròbic 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variància     
Blanc 15 399,2 26,61333333 83,9955238     
Aig.Plantats 15 361,79 24,11933333 140,786764     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 46,65027 1 46,65027 0,41507069 0,5247 4,196 
Dins Grups 3146,95203 28 112,3911438     
Total 3193,6023 29         
 



 

Taula A.2.28 Valors característics de l’anàlisi estadístic ANOVA entre efluents 
Sumari             
Grups Cont Sum Promig Variança     
Batch 15 134,2763 8,952 84,676     
Control 15 113,32 7,555 77,830     
Anaeròbic 15 134,1415 8,943 92,301     

 
Anàlisis de Variància 
Origen de 
Variacions SS 

Graus 
llibert. MS F Prob F crit 

Entre Grups 19,3937676 2 9,696883811 0,11416724 0,8924 3,2199
Dins Grups 3567,30281 42 84,93578118     
Total 3586,69658 44         
 



 
 
Taula A1.1 Estudi traçadors Línia Batch 
 
Temps Conductivitat        

(uS/cm) Temperatura (ºC) Conductivitat 
25ºC 

Concentració 
(g/L) 

Corba Cstep 
(g/L) 

Corba F 
(g/L) Area Cstep Area F

0 1345 11,7 1803,02 0,7390 0,0000 0,0000     
4 1359 11,2 1845,41 0,7602 0,0212 0,0588 0,04 0,12 
8 1564 10,6 2157,36 0,9162 0,1772 0,4917 0,94 2,60 
12 1650 9,4 2350,29 1,0126 0,2736 0,7594 0,96 2,68 
16 1711 9,7 2417,45 1,0462 0,3072 0,8526 0,47 1,30 
20 1849 11,5 2491,41 1,0832 0,3442 0,9552 0,67 1,85 
24 1963 13,5 2515,54 1,0953 0,3563 0,9887 0,27 0,74 
28 1926 12,6 2523,72 1,0994 0,3603 1,0000 0,11 0,30 

RTD            9,58 9,58
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Figura A.1.1 Corba Cstep línia batch 



 
Taula A1.2 Estudi traçadors Línia Batch 
 
Temps Conductivitat 

(uS/cm) Temperatura (ºC) Conductivitat 
25ºC 

Concentració 
(g/L) 

Corba Cstep 
(g/L) 

Corba F 
(g/L) Area Cstep Area F

0 1300 10,9 1779,14 0,72707 0,0000 0,0000     
4 1325 10,4 1837,37 0,75618 0,0291 0,0781 0,06 0,16 
8 1500 10,1 2096,70 0,88585 0,1588 0,4260 0,78 2,09 
12 1611 9,2 2307,30 0,99115 0,2641 0,7085 1,05 2,83 
16 1685 9,5 2393,64 1,03432 0,3072 0,8244 0,60 1,62 
20 1857 11,7 2489,38 1,08219 0,3551 0,9528 0,86 2,31 
24 1950 13,4 2505,01 1,09001 0,3629 0,9738 0,17 0,46 
28 1917 12,4 2524,56 1,09978 0,3727 1,0000 0,25 0,68 

RTD             10,15 10,15
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Figura A.1.2 Corba Cstep línia batch 



 
Taula A1.3 Estudi traçadors Línia Batch 
Temps Conductivitat 

(uS/cm) Temperatura (ºC) Conductivitat 
25ºC 

Concentració 
(g/L) 

Corba Cstep 
(g/L) 

Corba F 
(g/L) Area Cstep Area F 

0 1305 11,8 1744,93 0,7100 0,0000 0,0000     
4 1317 11,1 1793,03 0,7340 0,0240 0,0626 0,05 0,13 
8 1515 10,5 2095,29 0,8851 0,1752 0,4559 0,91 2,36 
12 1591 9,2 2278,65 0,9768 0,2669 0,6945 0,92 2,39 
16 1663 9,6 2355,99 1,0155 0,3055 0,7951 0,54 1,41 
20 1862 12,3 2458,31 1,0667 0,3567 0,9282 0,92 2,40 
24 1995 14,2 2513,48 1,0942 0,3843 1,0000 0,61 1,58 
28 1922 12,7 2513,48 1,0942 0,3843 1,0000 0,00 0,00 

RTD       10,26 10,26
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Figura A.1.3 Corba Cstep línia batch 

 



 
 

Taula A.1.4 Estudi traçadors Línia Anaeròbica 

Temps(h) Conductivitat 
(µS/cm) 

Temperatura 
(ºC) 

Conductivitat 
25ºC 

Concentració 
(g/L) 

Corba 
Cstep (g/L) 

Corba F 
(g/L) Area Cstep Area F

0 1133 25 1133,00 0,4040 0,0000 0,0000     
4 1240 25 1240,00 0,4575 0,0535 0,0901 0,11 0,18 
8 1591 25 1591,00 0,6330 0,2290 0,3858 1,05 1,77 
12 1946 25 1946,00 0,8105 0,4065 0,6849 1,78 2,99 
16 2180 25 2180,00 0,9275 0,5235 0,8821 1,64 2,76 
20 2320 25 2320,00 0,9975 0,5935 1,0000 1,26 2,12 
24 2320 25 2320,00 0,9975 0,5935 1,0000 0,00 0,00 
28 2320 25 2320,00 0,9975 0,5935 1,0000 0,00 0,00 

RTD             9,83 9,83
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Figura A.1.4 Corba Cstep línia anaeròbica 



 
 

Taula A.1.5 Estudi traçadors Línia Anaeròbica 
Temps(h) Conductivitat 

(µS/cm) Temperatura (ºC) Conductivitat 
25ºC 

Concentració 
(g/L) 

Corba Cstep 
(g/L) 

Corba F 
(g/L) Area Cstep Area F 

0 1159 25 1159,00 0,4170 0,0000 0,0000   
4 1310 25 1310,00 0,4925 0,0755 0,1143 0,15 0,23 
8 1691 25 1691,00 0,6830 0,2660 0,4027 1,14 1,73 
12 2080 25 2080,00 0,8775 0,4605 0,6972 1,95 2,94 
16 2300 25 2300,00 0,9875 0,5705 0,8637 1,54 2,33 
20 2370 25 2370,00 1,0225 0,6055 0,9167 0,63 0,95 
24 2450 25 2450,00 1,0625 0,6455 0,9773 0,88 1,33 
28 2480 25 2480,00 1,0775 0,6605 1,0000 0,39 0,59 

RTD       10,11 10,11 
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Figura A.1.5 Corba Cstep línia anaeròbica 



 
Taula A.1.6 Estudi traçadors Línia Anaeròbica 

Temps Conductivitat 
(µS/cm) Temperatura (ºC) Conductivitat 

25ºC 
Concentració 

(g/L) 
Corba Cstep 

(g/L) 
Corba F 

(g/L) Area Cstep Area F 

0 976 25 976,00 0,3255 0,0000 0,0000   
4 1128 25 1128,00 0,4015 0,0760 0,1067 0,15 0,21 
8 1568 25 1568,00 0,6215 0,2960 0,4157 1,32 1,85 

12 1971 25 1971,00 0,8230 0,4975 0,6987 2,02 2,83 
16 2200 25 2200,00 0,9375 0,6120 0,8596 1,60 2,25 
20 2310 25 2310,00 0,9925 0,6670 0,9368 0,99 1,39 
24 2400 25 2400,00 1,0375 0,7120 1,0000 0,99 1,39 
28 2400 25 2400,00 1,0375 0,7120 1,0000 0,00 0,00 

RTD             9,93 9,93 
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Figura A.1.6 Corba Cstep línia anaeròbica 

 
 
 



 
Taula A1.7  Estudi traçadors Línia Control (contínua) 

 
Temps Conductivitat 

(uS/cm) Temperatura (ºC) Conductivitat 
25ºC 

Concentració 
(g/L) 

Corba Cstep 
(g/L) 

Corba F 
(g/L) Area Cstep Area F

0 1505 13 1952,52 0,8138 0,0000 0,0000   
4 1551 12 2063,32 0,8692 0,0554 0,1258 0,11 0,25 
8 1675 11 2286,38 0,9807 0,1669 0,3790 0,67 1,52 
12 1720 8 2547,02 1,1110 0,2972 0,6749 1,30 2,96 
16 1790 8 2650,67 1,1628 0,3491 0,7925 0,73 1,65 
20 1955 9,7 2762,20 1,2186 0,4048 0,9191 1,00 2,28 
24 2184 13 2833,42 1,2542 0,4405 1,0000 0,78 1,78 

RTD       10,43 10,43 
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Figura A.1.7 Corba Cstep línia control 

 


