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RESUM 

Paraules clau: aiguamoll construït, piles microbianes, rebliment, producció elèctrica. 

Els aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal són sistemes naturals usats pel 
tractament de l’aigua residual. Són sistemes que no requereixen una aportació energètica ni 
l’abocament de productes químics. L’eliminació dels contaminants, per tant, és realitzada pels 
microorganismes presents i mitjançant processos naturals de descontaminació. Els aiguamolls 
construïts s’han convertit en una alternativa als sistemes de depuració convencionals.  

Un dels principals problemes que compromet la vida útil dels aiguamolls construïts és el rebliment 
del medi filtrant. Detectar-ne l’evolució i tractar-lo són claus necessàries per al bon funcionament 
de l’aiguamoll i alhora un estalvi per qui el gestiona. 

Les piles de combustible microbianes (MFC) són una tecnologia emergent que permet la producció 
d’energia elèctrica a partir de la degradació de la matèria orgànica i inorgànica utilitzant bacteris 
com  a catalitzadors. Alguns dels factors més importants que influeixen en la producció elèctrica 
són el material de l’ànode, la distància entre elèctrodes i el volum anòdic.  

El treball experimental s’ha basat en constatar l’existència d’una relació entre el rebliment d’un 
aiguamoll construït i el voltatge registrat per una pila microbiana amb el pas del temps. Aquesta 
relació ha quedat evidenciada. Per tal d’ajustar-la a una relació logarítmica, s’ha relacionat la 
producció d’electricitat amb la càrrega de fang afegit.  
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ABSTRACT 

Keywords: constructed wetlands, microbial fuel cell, clogging, electricity production. 

Subsurface flow constructed wetlands are natural systems for wastewater treatment, so they do 
not require an energy input or chemicals. The microorganisms are responsible for the removal of 
pollutants. Constructed wetlands have become an alternative to conventional treatment systems. 

One of the main problems that reduce the productive live of constructed wetlands is the clogging 
of the filter medium. To detect the evolution of the clogging is necessary for the functionality of 
the wetland.  

Microbial Fuel Cell (MFC) is an emerging technology that allows the production of electricity from 
organic and inorganic degradation using bacteria as catalysts to oxidize matter and generate 
current. Some of the most important factors that have an influence of the electrical output of the 
cells are the material of the anode and oxygen availability.  

The experimental work has been based on finding the existence of a relation between the clogging 
of the constructed wetlands and the register of voltage in the microbial fuel cell over time. This 
relation has been evidenced.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El rebliment o clogging és el major problema que esdevé en els aiguamolls construïts. Afecta al medi 

filtrant de l’aiguamoll, fent que perdi progressivament la conductivitat hidràulica inicial. Això es tradueix 

alhora en una reducció significativa de la vida útil de l’aiguamoll. 

Aquest rebliment és degut a agents de contribució externa, com sòlids en suspensió continguts en l’aigua 

residual, i a agents de contribució interna, com el creixement de les plantes, el desenvolupament del 

biofilm i la deposició de precipitats químics. 

Trobem diferents paràmetres per analitzar el rebliment. Per exemple, l’acumulació de sòlids, la 

conductivitat hidràulica o la porositat drenable. Tot i això, interessa trobar altres procediments que no 

requereixin tant esforç i temps poder-ne fer un control en continu, constant i eficient. 

La importància de dur un control eficient d’aquesta problemàtica radica en la dificultat que presenta 

realitzar mesures preventives, degut a les característiques del sistema i de la funció que té, i del cost dels 

mecanismes de reducció de l’efecte del rebliment un cop ja existeix i afecta dràsticament al funcionament 

de l’aiguamoll. 
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2. OBJECTIU 
 
L’objectiu principal d’aquest treball, consisteix en determinar la capacitat de les piles de combustible 

microbianes implementades en aiguamolls construïts per indicar la quantitat de fangs presents en el propi 

aiguamoll. Això es tradueix en determinar la potencial relació entre l’estat de rebliment d’un aiguamoll i 

el voltatge registrat. 

De l’objectiu principal se’n deriven una sèrie d’objectius secundaris:  

- Assolir conceptes nous sobre el funcionament dels aiguamolls i les piles de combustible 

microbianes, alhora que recordar coneixements donats en assignatures relacionades. 

- Tractar i caracteritzar el fang per tal que reuneixi les condicions necessàries per a realitzar 

l’experiment. 

- Caracteritzar setmanalment les mostres extretes del sistema mitjançant anàlisis físico-químics 

realitzats al laboratori. 
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3. REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

L’objectiu d’aquest apartat és explicar, segons la bibliografia, tots els elements i termes emprats al llarg 

del treball, tant en l’explicació dels materials i metodologia, com en l’anàlisi dels resultats. Així doncs, 

esdevé com la base teòrica del context n s’emmarca l’estudi realitzat.  

Podem diferenciar dos blocs temàtics, els aiguamolls construïts i les piles microbianes. En primer lloc, 

s’exposen les principals característiques dels aiguamolls construïts, indicant-ne els avantatges i els 

inconvenients, donant importància a la descripció i efectes del rebliment. A continuació, realitzem la 

mateixa explicació per a les piles microbianes. 

3.1. Els aiguamolls construïts 

Els aiguamolls construïts són zones de transició entre els sistemes aquàtics i els terrestres. Es 

caracteritzen per tenir una elevada eficiència degut principalment a la gran quantitat de llum, aigua i 

nutrients de la que disposen. Així doncs, aquest fet es tradueix en una alta taxa de creixement microbià i, 

conseqüentment, una alta capacitat de degradació de la matèria orgànica. 

Aquestes característiques han conduit al desenvolupament dels aiguamolls construïts, sistemes naturals 

de tractament d’aigües residuals que intenten reproduir la realitat dels ecosistemes naturals amb 

l’objectiu de tractar aigües residuals. 

Així doncs, els aiguamolls construïts o artificials, es poden definir com sistemes passius de depuració, 

constituïts per llacunes o canals de profunditat inferior a un metre on els processos de descontaminació 

tenen lloc mitjançant les interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els microorganismes, la vegetació i 

inclús la fauna (García & Corzo, 2008). 

Donat que formen part dels sistemes extensius de tractament d’aigües, les reaccions d’aquests es 

produeixen a velocitats ambientals. Per aquest motiu, el temps de retenció hidràulica pot arribar a ser 

100 vegades superior que en els sistemes de tractament convencionals (Salas, et al., 2007). 

3.1.1. Característiques de la tecnologia 

Els aiguamolls construïts són sistemes de depuració naturals que es caracteritzen per un reduït consum 

energètic, una baixa producció de residus, un baix impacte ambiental i una bona integració amb el medi 

natural. 

En funció del tipus de circulació de l’aigua, els aiguamolls construïts es classifiquen com aiguamolls de flux 

superficial o de flux subsuperficial. 

- AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS DE FLUX SUPERFICIAL: 

L’aigua està en contacte directe amb l’atmosfera i circula principalment a través de les tiges i fulles de les 

plantes. D’aquesta manera la depuració esdevé mitjançant mecanismes que transcorren en l’aigua (figura 

1). 

Aquest tipus d’aiguamolls són una modificació de les llacunes convencionals, però amb menor profunditat 

(no més de 60 cm) i amb plantes. Des del punt de vista paisatgístic, són molt recomanables ja que 



Utilització de piles microbianes per determinar l’estat de rebliment o “clogging” d’aiguamolls construïts. 

13 

 

permeten albergar-hi diferents espècies de peixos, amfibis, aus... La seva aplicació sol estar enfocada a la 

millora de qualitat dels efluents que ja han estat tractats prèviament en la depuradora. 

 

FIGURA 3.1: ESQUEMA D’UN AIGUAMOLL DE FLUX SUPERFICIAL (GARCÍA & CORZO, 2008) 

- AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS DE FLUX SUBSUPERFICIAL: 

Els aiguamolls de flux subsuperficial són aquells en els que la circulació de l’aigua es realitza a través d’un 

medi granular (subterrània) i en contacte amb les arrels i rizomes (tipus de tall subterrani que creix 

horitzontalment) de les plantes. La profunditat de la làmina d’aigua sol estar a un nivell entre 0.3 i 0.9 m. 

La biopel·lícula creix adherida al medi granular, a les arrels i als rizomes de les plantes i té un paper 

important en els processos de descontaminació. Aquest tipus d’aiguamoll es pot entendre com una 

modificació dels sistemes clàssics d’infiltració del terreny. En la figura 2 es pot observar un esquema d’un 

aiguamoll d’aquest tipus. 

FIGURA 3.2: ESQUEMA D’UN AIGUAMOLL DE FLUX SUBSUPERFICIAL (GARCÍA & CORZO, 2008) 

A continuació es mostra un quadre comparatiu dels dos tipus d’aiguamolls segons el tipus de flux que 

presenta (taula 3.1). 
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TAULA 3.1: COMPARATIVA ENTRE ELS AIGUAMOLLS DE FLUX SUPERFICIAL I ELS DE FLUX SUBSUPERFICIAL (GARCÍA & 

CORZO, 2008) 

CARACTERÍSTICA FLUX SUPERFICIAL FLUX SUBSUPERFICIAL 

TRACTAMENT 

Tractament d’influents secundaris 

(aigües ja tractades per altres medis. Ex. 

llacunes, biodisc, fangs activats.) 

Tractament d’influents secundaris 

(aigües pretractades. Ex. tancs 

IMHOFF, foses sèptiques...) 

OPERACIÓ Baixa càrrega orgànica Altes taxes de càrrega orgànica 

OLOR Pot ser controlat No 

INSECTES Pot ser controlat No 

PROTECCIÓ 

TÈRMICA 

Dolenta, les baixes temperatures 

efectes al procés d’eliminació 

Bona, l’acumulació de restes vegetals i 

el flux subterrani d’aigua manté una 

temperatura casi constant 

ÀREA Superfícies de majors dimensions Superfícies de majors dimensions 

COST Menor 

Major, degut a la impermeabilització i 

al material granular que pot arribar a 

incrementar fins a un 30% el preu 

VALOR 

ECOSISTEMA 

Major valor ecològic ja que l’aigua és 

accessible a la fauna 

Menor valor ecològic, ja que l’aigua és 

difícilment accessible a la fauna 

OPERACIÓ 

Són tractaments addicionals als 

sistemes convencionals y utilitzats pel 

tractament terciari y la millora de la 

qualitat de l’aigua 

Pot utilitzar-se com tractament 

secundari 
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En funció del sentit en el que s’aplica l’aigua en els sistemes, els aiguamolls de flux subsuperficial poden 

ser: 

- Aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal (HSSF) (figura 3.3):  

Es caracteritzen per funcionar permanentment inundats (l’aigua es troba entre 5 i 10 cm per sota 

la superfície) i perquè l’aigua circula horitzontalment. Tenen càrregues orgàniques d’uns 6 g 

DBO/m2·dia. La profunditat de l’aigua es troba entre 0.3 i 0.9 m. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3: ESQUEMA D’UN AIGUAMOLL CONSTRUÏT DE FLUX SUBSUPERFICIAL HORITZONTAL  

(GARCÍA & CORZO, 2008) 

 

- Aiguamolls de flux subsuperficial vertical (VSSF) (figura 3.4):  

La circulació de l’aigua és vertical i entra en l’aiguamoll de forma intermitent, és a dir, a diferència 

dels horitzontals, el medi granular no està permanentment inundat. La seva profunditat es troba 

entre 0.5 i 0.8 m. La càrrega d’operació és d’uns 20 g DBO/m2·dia. 

 

FIGURA 3.4: ESQUEMA D’UN AIGUAMOLL CONSTRUÏT DE FLUX SUBSUPERFICIAL VERTICAL  

(GARCÍA & CORZO, 2008) 

La intermitència i la inundabilitat afecten significativament a la transferència d’oxigen i, per tant, a l’estat 

d’oxidació i reducció de l’aiguamoll. És important destacar que els sistemes de flux horitzontal tenen un 

risc més alt de col·lapsar ja que el substrat es pot taponar, motiu pel qual és necessari que tractin aigua 

amb una quantitat menor de material en suspensió. 
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En la següent taula es mostra una comparativa entre els dos tipus d’aiguamolls subsuperficials. 

TAULA 3.2: COMPARATIVA ENTRE  ELS AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS DE FLUX SUBSUPERFICIAL HORITZONTAL I VERTICAL 

(GARCÍA & CORZO) 

CARACTERÍSTIQUES FLUX VERTICAL FLUX HORITZONTAL 

FUNCIONAMIENT Discontinu Continu 

ESTAT D’OXIDACIÓ Més oxidat Més reduït 

EFICIÈNCIA Menys superfície Més superfície 

CÀRREGA SUPERFICIAL 20-40 g DBO5/m2·dia 4-6 g DBO5/m2·dia 

NITRIFICACIÓ S’aconsegueix Complicada 

OPERACIÓ Més complexa Senzilla 

És necessari afegir que els aiguamolls construïts permeten tractar una àmplia gama d’aigües residuals 

(Kadlec, et al., 2000) tals com: aigües domèstiques i urbanes, aigües industrials, lixiviats d’abocadors, 

aigües de drenatge d’extraccions mineres, aigües d’escorrentia superficial agrícola i urbana i tractament 

de fangs de depuradora. 

3.1.2. Avantatges i inconvenients 

L’estudi d’aquest treball es centra en els aiguamolls de flux subsuperficial, per tant, aquest apartat es 

centra en l’anàlisi dels avantatges i inconvenients d’aquest tipus d’aiguamolls. 

Els principals avantatges dels aiguamolls de flux subsuperficial són: 

1. Presenten costos d’explotació inferiors que els processos de depuració convencionals, 

aconseguint la mateixa qualitat de l’efluent. 

2. Menor incidència de males olors degut a la naturalesa subterrània del flux. El fet que els 

aiguamolls de flux subsuperficial reben aigües que ja han estat tractades també redueix l’emissió 

de males olors. 

3. Baix risc d’exposició directe de les persones i de l’aparició d’insectes gràcies al flux subterrani. 

4. Protecció tèrmica de l’aigua deguda a l’acumulació de plantes i al flux subterrani, mantenint 

temperatures adequades pel tractament inclús en les èpoques més fredes de l’any. 

5. No produeixen residus sòlids biològics o fangs que requereixen un tractament posterior o una 

disposició controlada. 

Pel que fa als inconvenients més destacats: 

1. Major cost de construcció degut fonamentalment al material granular que pot arribar a 

incrementar el preu fins un 30%. 

2. Grans extensions de superfícies per realitzar el tractament. Aquests sistemes necessiten una 

superfície de tractament d’entre 20 i 80 vegades la dels sistemes convencionals. 
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3. Menor valor com ecosistema a causa del difícil accés a l’aigua. 

4. El rebliment de l’aiguamoll en limita significativament la vida útil. 

3.1.3. Rebliment en aiguamolls de flux subsuperficial horitzontals. 

El rebliment és el fenomen pel qual el medi filtrant de l’aiguamoll va perdent progressivament les 

característiques hidràuliques inicials, això és, la disminució de la porositat i de la conductivitat hidràulica. 

Quan el rebliment és molt sever, el llit no permet a l’aigua infiltrar-se, de manera que el sistema 

disminueix la seva capacitat depurativa. Per tant, el rebliment és el principal factor limitant de la vida útil 

d’un aiguamoll. Tot i que un aiguamoll es dissenya per operar durant dècades, un mal disseny o operació 

del sistema pot reduir la vida útil a uns pocs anys. 

La zona d’entrada de l’aigua és la primera en patir aquest rebliment ja que és on es produeix 

principalment la retenció dels sòlids en suspensió de l’aigua. No obstant, l’acumulació de sòlids provinents 

de l’aigua residual no és l’única causa de rebliment al llit. El creixement del biofilm, la deposició de detrits 

de plantes, el creixement d’arrels i rizomes d’aquestes i la precipitació química de compostos són altres 

motius del progrés de rebliment (Brix, 1997; Tanner et al., 1998; Nguyen, 2000; García et al, 2007). 

- AGENTS DEL REBLIMENT: 

Om ja s’ha comentat, els sòlids (fang) que s’acumulen en els espais intersticials de la grava i causants del 

rebliment d’aquests són de diversa naturalesa. Poden classificar-se en dos grans grups, aquells de 

contribució externa i els de producció endògena en l’aiguamoll (Tanner et al., 1998). L’acumulació neta de 

fangs en un sistema resulta del balanç entre la contribució externa de matèria orgànica i inorgànica, la 

contribució interna i les pèrdues degudes a la descomposició i exportació de sòlids en el llit de l’aiguamoll. 

- Agents de contribució externa: 

Els sòlids en suspensió continguts en l’aigua residual a tractar és el principal factor de contribució 

externa al rebliment. Aquests sòlids s’acumulen en el llit per filtració a través de la grava i de les 

arrels i rizomes de les plantes, entenent per filtració, de forma pràctica, tots aquells processos 

que condueixen a la retenció d’aquests sòlids, aquest és l’impacte per la inèrcia del flux amb el 

medi, l’adhesió a la grava i parts subterrànies de les plantes i la sedimentació o decantació.  

L’aigua d’entrada conté sòlids fonamentalment orgànics però també inorgànics, el que determina 

la biodegradabilitat de la fracció de partícules de l’aigua. La importància de la biodegradabilitat 

d’aquest sòlids radica en el fet que quan és biodegradables siguin, més fàcilment es podran 

eliminar de llit. 

Aquesta contribució externa de sòlids és inevitable ja que va associada a la funció principal de 

l’aiguamoll, la depuració de l’aigua i, per tant, l’eliminació de sòlids en suspensió i de matèria 

orgànica. No obstant, es pot limitar l’entrada de sòlids en suspensió mitjançant el 

dimensionament del llit. 

- Agents de contribució interna: 

Dins dels agents interns que contribueixen en el rebliment d’un aiguamoll de flux subsuperficial 

destaquen el creixement de les plantes, el desenvolupament del biofilm i la deposició de 

precipitats químics. 

Les plantes constitueixen el suport físic, juntament amb la grava, pel creixement dels 

microorganismes i, per tant, al desenvolupament d’una biopelícula o biofilm (principal encarregat 

de la depuració de l’aigua). La contribució de les plantes al funcionament dels aiguamolls 

construïts no és menyspreable(Brix, 1997), com tampoc ho és la seva aportació al rebliment del 
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llit. El creixement de les plantes implica tant el creixement de la part aèria com de la subterrània. 

La senescència de les plantes produeix la deposició de detrits en l’interior de llit (per acumulació 

d’arrels i rizomes marcits) així com la deposició de matèria orgànica en superfície. Tot això esdevé 

el desenvolupament d’una capa impermeable de sòlids en la superfície que impedeix la infiltració 

de l’aigua en el llit i que pot arribar a ser molt important, sobretot en l’entrada de l’aiguamoll. A 

més a més, el desenvolupament de la part subterrània de les plantes pot tenir implicacions en el 

funcionament hidràulic de l’aiguamoll, afectant al flux de l’aigua en el seu interior, tant per la 

pèrdua de volum efectiu ocupat per les arrels com la zona de major resistència al pas de l’aigua 

que suposa el creixement d’arrels i rizomes. 

Un altre factor intern de rebliment és el desenvolupament del biofilm. Els microorganismes que 

creixen a expenses de la matèria orgànica de l’aigua residual s’associen formant una biopelícula 

que sol ser més important en la zona d’entrada de l’aiguamoll (Ragusa et al. 2004; Tietz et al., 

2007) degut a una major càrrega orgànica disponible i per tant major font de carboni pel seu 

creixement. S’atribueix la una major pèrdua de conductivitat hidràulica a un major creixement del 

biofilm. Per altra banda, el creixement de la biopelícula es veu afavorit en ambients aeròbics 

(Chazarenc et al., 2009) factor a tenir en compte en aiguamolls horitzontals molt somers, en els 

que el potencial redox és clarament major que en aquells més profunds (García et al., 2003). 

Finalment, la precipitació química de compostos en l’interior de l’aiguamoll pot contribuir de 

forma significativa al desenvolupament del rebliment. Depenent de la composició de l’aigua 

residual i de les condicions ambientals del llit es pot produir amb certa facilitat la combinació de 

substàncies que generen compostos insolubles i que precipiten i passen a formar part del fang de 

l’aiguamoll. Ambients anaeròbics poden afavorir la combinació de compostos de l’aigua residual 

com el calci, l’alumini i/o silicats presents en el medi granular que poden ocasionar formacions 

espesses que enquistades en els espais intersticials de la grava poden arribar a soldar-la. 

 

- INDICADORS DEL REBLIMENT: 

Existeixen diversos paràmetres que permeten avaluar el grau de rebliment d’un aiguamoll. Tot i cadascun 

d’ells té les seves pròpies limitacions, en general permeten obtenir informació sobre l’estat hidràulic del 

sistema. 

- Acumulació de sòlids: 

Donat que el rebliment es produeix per l’acumulació de sòlids de diversa naturalesa, la 

quantificació d’aquests constitueix una mesura indirecta del rebliment que té el llit.  

- Conductivitat hidràulica: 

És una mesura indirecta del rebliment que informa sobre les propietats hidràuliques del sistema. 

Es tracta de la velocitat d’infiltració que permet el medi (expressada en unitats d’espai/temps). De 

manera que a menor conductivitat hidràulica, major és la resistència que ofereix el medi granular 

al pas de l’aigua i, per tant, major és el grau de rebliment.  

- Porositat drenable: 

És un paràmetre íntimament lligat al volum efectiu d’un aiguamoll. És la mesura del volum d’aigua 

obtingut al buidar un llit referit al volum dels espais intersticials del medi granular. La deposició de 

sòlids en suspensió juntament amb el creixement del biofilm pot reduir la porositat inicial d’un llit 

en més del 50 % (Suliman et al., 2006; Kadlec and Watson, 1993). 

El creixement de les plantes també resulta important en la reducció de la porositat, no només 

perquè la part subterrània ocupa un espai, sinó també perquè la senescència de les arrels i 

rizomes genera un dipòsit extra de sòlids (Brix, 1997). 
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- Estudis del comportament hidràulic amb substàncies traçadores.  

Una substància traçadora és un compost inert, que no participa de les reaccions que es donen en 

un aiguamoll. Mitjançant l’avaluació de la corba del traçador en l’efluent es pot determinar el 

comportament hidràulic del sistema.  

 

- ESTRATÈGIES PER REDUIR EL REBLIMENT: 

Quan un aiguamoll disminueix la seva capacitat depurativa degut al rebliment del llit és necessari 

restaurar les condicions, sinó inicials d’operació, sí acceptables per garantir el tractament de l’aigua 

residual dins dels límits que estableix la llei. En aquest sentit, existeixen diverses alternatives disponibles i 

que podrien classificar-se en dos grups: mètodes invasius i mètodes no invasius.  

- Extracció i reposició de la grava: 

L’extracció de la grava reblida d’un aiguamoll i reposició amb grava nova és l’estratègia més 

àmpliament usada fins ara tot i ser la més costosa. L’extracció s’ha de fer cuidadosament per 

evitar el deteriorament de la membrana impermeabilitzant.  

Generalment es renova el material filtrant amb graves de mida superior a l’anterior per evitar que 

es rebleixin tan ràpidament. Tot i això, s’ha de tenir en compte que si la substitució és parcial es 

poden produir amb certa facilitat camins preferencials i curtcircuits en el flux de l’aigua (Knowles 

and Davies, 2009). 

- Extracció i rentat de la grava. 

L’extracció i rentat de la grava és una tècnica de recent aplicació al Regne Unit. Existeix una 

màquina que permet rentar la grava reblida per retornar-la al llit posteriorment. La màquina 

consta d’un tanc de rentat proveït d’una trampa de sorra, un tambor giratori i un decantador 

lamel·lar. L’aigua de rentat es retorna a capçalera de planta per tractar-la o bé es transporta a una 

depuradora major. D’aquesta manera es permet la reutilització de la grava i evita el cost 

d’adquisició i transport de grava nova, assolint un estalvi de fins un 55% respecte l’anterior 

(Murphy et al., 2009). 

- Aplicació in situ d’oxidants químics: 

Els mètodes no invasius per alleujar el rebliment resulten una alternativa prometedora ja que 

eviten l’excavació i extracció del medi granular.  

La pràctica in situ de peròxid d’hidrogen concentrat, 35%, permet reduir notablement la 

concentració de sòlids volàtils (Behrends et al., 2006) i aparentment no té conseqüències 

negatives pel tractament de l’aigua residual a posteriori (Nivala and Rousseau, 2009). Tot i això, 

aquest tipus d’intervenció requereix més investigació per poder-lo implementar amb garanties.   

3.2. Les piles microbianes 

Les piles de combustible microbià, també conegudes com Microbial Fuel Cells (MFC) són una tecnologia 

emergent que permet la producció d’energia elèctrica a partir de la degradació orgànica i inorgànica 

(Logan, et al., 2006) (Wang & Ren, 2013). 

Les piles microbianes utilitzen els bacteris com catalitzadors per oxidar la matèria orgànica i inorgànica i 

generar corrent (Logan, 2008). Els electrons produïts per la bactèria es transfereixen a l’ànode (pol 

negatiu) i flueixen cap al càtode (pol positiu), unit per un material conductor. Per convenció, la corrent 

flueix del pol positiu al negatiu, en direcció oposada a la corrent d’electrons. 
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3.2.1. Característiques de la tecnologia 

La pila microbiana convencional (figura 3.5) està formada per dues càmeres, una anòdica biòtica i una 

catòdica abiòtica, separades per una membrana d’intercanvi de protons. La matèria orgànica present en 

la càmera anòdica és oxidada anaeròbiament produint protons i electrons. Els microorganismes adjunts al 

material anòdic actuen com un acceptor artificial d’aquests últims (Chae, et al., 2009) (Guerrini, et al., 

2013). Els electrons es transfereixen al compartiment del càtode per un circuit extern, mentre que els 

protons es transfereixen al compartiment catòdic a través de la membrana. En el càtode, els electrons es 

combinen amb els protons i amb un acceptor d’electrons, tal com l’oxigen, produint aigua (Rabey, et al., 

2007). 

 

FIGURA 3.5: PRINCIPIS DEL FUNCIONAMENT D’UNA MFC (LOGAN, ET AL., 2006) 

3.2.2. Avantatges i inconvenients 

Les piles microbianes presenten diversos avantatges, entre els que destaquen les citades a continuació: 

- No requereixen tractament posterior dels gasos ja que es produeix diòxid de carboni i nitrogen 

gas. 

- Operen eficientment a temperatura ambient i, inclús, a baixes temperatures (inferiors als 20ºC). 

- Presenten la possibilitat d’obtenir energia elèctrica directament a partir d’un substrat 

biodegradable, a diferència de la digestió anaeròbia convencional que consisteix en un procés de 

dos passos. Aquest fet és un gran avantatge ja que la combustió de biogàs i la posterior conversió 

en electricitat és un procés amb un baix rendiment en el que es malgasta el 70% de l’energia 

continguda en el biogàs (Pham, et al., 2006). 

- Tenen aplicacions potencial en llocs allunyats amb absència d’infraestructures elèctriques 

(Rabaey & Verstraete, 2005). 

- No és necessari airejar-ho ja que el càtode pot ser airejat passivament.  

Pel contrari, a continuació s’indiquen els principals inconvenients que presenten les piles microbianes a 

dia d’avui: 
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- Es tracta d’una tecnologia emergent i, per això, encara presenta certes limitacions com ara la seva 

baixa producció. 

- La tecnologia actual de les MFC està molt lluny encara de la seva aplicació a escala industrial, 

degut en part, a certes limitacions en els materials. Per una banda, l’elevat cost dels materials, 

factor clau que limita l’aplicabilitat de les MFC. Per altra banda, es disposa de poca informació 

referent a la determinació de l’estabilitat dels materials a llarg termini. 

- Donada la complexitat del tractament d’aigües, no es pot esperar que les MFC solucionin tots els 

problemes de contaminació. La seva implementació s’ha de combinar amb altres sistemes de 

tractament existents per obtenir millors resultats. 

3.2.3. Producció d’energia 

El funcionament de les piles biològiques és anàleg al d’una pila Daniell, en la que es separen dos 

compartiments: el catòdic (on esdevé la reducció) i l’anòdic (on transcórrer l’oxidació), amb la finalitat de 

produir corrent elèctrica. 

El voltatge teòric d’una MFC ve determinat per la diferència entre el potencial de l’ànode i el del càtode 

(equació 1) determinats segons l’equació de Nernst (equació 2) (Logan, et al., 2006). 

               (1) 

         
  

  
        (2) 

on, 

      és el voltatge teòric d’una MFC. 

     és el potencial de l’ànode calculat segons l’equació de Nernst. 

      és el potencial del càtode calculat segons l’equació de Nernst. 

       és el potencial corregit de l’elèctrode. 

    és el potencial de l’elèctrode en condicions estàndard (T=293K; PH=7; po2=0,2 bar). 

   és la constant dels gasos (8,31 J·mol-1·K-1). 

   és la temperatura (K). 

   és la constant de Faraday (96485 C·mol-1). 

   és el número d’electrons intercanviats. 

   és el coeficient estequiomètric de la concentració dels productes/coeficients estequiomètrics de  

              la concentració de reactius. 

Depenent del cultiu microbià i del substrat orgànic, sota condicions típiques (T=293K; PH=7; p02=0,2 bar), 

el potencial catòdic d’una pila és              i el de l’ànode pot ser tan baix com              

(Fricke, et al., 2008). Així doncs, considerant l’equació anterior, el potencial teòric màxim és de 1,1 V. 
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Tot i això, es produeixen pèrdues que es tradueixen en una reducció del potencial, essent el màxim 

potencial real mesurat 0,8 V (Logan, et al., 2006). 

3.2.4. Millores en l’eficiència del tractament 

El rendiment de les piles microbianes depèn de diferents factors. Els principals són la configuració i el 

material dels elèctrodes. S’exposen els principals factors i la manera en què afecten a l’eficiència del 

tractament a continuació: 

- Material de l’elèctrode: 

Els elèctrodes juguen un paper fonamental, facilitant el creixement del biofilm, millorant-ne la 

fixació, l’oxidació del substrat i la transferència d’electrons del bacteri a la superfície de 

l’elèctrode (Zhou, et al., 2011). El material ideal ha de tenir una alta conductivitat, baix cost, 

estabilitat, biocompatibilitat i una àrea superficial elevada. Concretament, els materials del 

càtode han de tenir un alt potencial redox i capturar els protons fàcilment mentre que els de 

l’ànode han de tenir estabilitat química i ser anticorrosius. Un dels principals factors que limiten la 

implementació dels sistemes de MFC a gran escala és l’alt cost i la impossibilitat de reciclatge dels 

materials dels elèctrodes (un 20-50% del cost mig de la MFC) (Rabaey, et al., 2010) (Rozendal, et 

al., 2009). El carboni és el material més usat com a ànode  en els estudis actuals de MFC. 

- Configuració dels elèctrodes: 

La separació entre l’ànode i el càtode influeix en la producció de les MFC degut a que contribueix 

en la resistència interna. La distància entre elèctrodes afecta a la difusió dels protons des de 

l’ànode i el càtode (Cheng, et al., 2006). Així doncs, si es vol reduir la resistència interna és 

necessari reduir la separació. 

- Resistència externa: 

Una resistència externa molt elevada limita la producció elèctrica ja que limita el pas d’electrons 

per part dels microorganismes al càtode. A partir de les corbes de polarització es pot determinar 

la resistència interna i, conseqüentment, la resistència externa òptima per obtenir la màxima 

producció. 
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4. MATERIALS I MÈTODES 

La metodologia usada en el treball s’ha basat bàsicament en experiments realitzats cada setmana en les 
piles del laboratori, tot i això el fang utilitzat en aquests experiments va obtenir-se de la planta pilot del 
departament. 

4.1.  Obtenció del fang en la planta pilot 

La planta pilot està composada per vuit aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal alimentats per un 
HUSB, dels quals hem extret fangs en 4 d’ells.  

El sistema de tractament d’aigua residual instal·lat en l’edifici D1 de la ETSECCPB conté les següents 
estructures (mostrades en la figura 4.1 ): 

 

FIGURA 4.1: ESQUEMA DE LA PLANTA PILOT DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS DEL DEHMA UBICADA  A 

ETSECCPB (IMATGE CEDIDA PER LA CLARA CORBELLA) 

4.2.  Piles de combustible microbianes  

 
L’experiment es realitzarà paral·lelament en dues rèpliques del sistema operades segons les mateixes 
condicions per tal de donar validesa als resultats obtinguts. 
Les dues rèpliques s’anomenaran Pila 7 i Pila 8 respectivament. Les dues tenen una altura de 32 cm (figura 
4.2). El seu ànode té un radi de 5 cm i una altura d’uns 15 cm. Disposen de cinc connexions anòdiques 
(figura 4.3), que permeten augmentar o disminuir el volum anòdic en funció dels interessos de l’estudi, en 
el nostre cas estaran les cinc connectades. 

L’ànode està format per una grava envoltada en una malla d’acer inoxidable mentre que el càtode està 
format per quatre plaques de filtre de carboni. Mentre que la grava de les piles està caracteritzada per els 
paràmetres següents: D60=10 i Cu=2,5. 

1. Tanc d’homogeneïtzació 

2. HUSB 

3. Aiguamoll H3 

4. Aiguamoll H4 

5. Aiguamoll H5 

6. Aiguamoll H6 

7. Dipòsit de sortida 

Conductes d’aigua residual 

Conductes d’aigua tractada 
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FIGURA 4.2: VISTA EN ALÇAT DE LES PILES 7 I 8 
 

 
 

FIGURA 4.3: VISTA LATERAL DE LA PILA 8 AMB TOT EL SEU VOLUM ANÒDIC CONNECTAT 

 

La producció de les piles s’ha mesurat a partir del voltatge que ha estat monitoritzat de manera contínua 
mitjançant un sistema de registre de dades (Campbell Scientific CR1000) (figura 4.4). Les mesures de la 
producció elèctrica s’han registrat cada minut, obtenint d’aquesta manera un registre més precís. 

 

 

FIGURA 4.4: CAMPBELL SCIENTIFIC CR1000 UTILITZAT EN LES RÈPLIQUES IMPLEMENTADES DE LABORATORI 
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4.3.  Desenvolupament experimental 

El primer pas en l’experiment ha estat la caracterització del fang que hem utilitzat. Com s’ha esmentat 

anteriorment, es van extreure uns 10 litres del sistema de tractament d’aigua residual instal·lat en l’edifici 

D1 de la ETSECCPB. 

La caracterització va donar els següents resultats:  

PARÀMETRE VALOR PROMIG DESVIACIÓ UNITATS 

DQO total 58100 1926 mg O2/L 

DQO soluble 933 109 mg O2/L 

AMONI 87 1 mg N-NH4/L 

ST 0,3913028 0,00067893 gr/ml 

SV 0,02545592 0,00134845 gr/ml 

 
TAULA 4.1: RESULTATS DE LA CARACTERITZACIÓ DEL FANG INICIAL 

El següent pas consistia en definir les concentracions necessàries en cada experiment realitzat per 

relacionar-les amb un temps de rebliment determinat. Per fer-ho es va estudiar la bibliografia definint, 

entre diferents valors, com a valor de referència 8.8 kg DM/m3 any. A partir d’aquest valor s’han pogut 

establir les concentracions de fang necessàries per simular els diferents temps de rebliment.  En la taula 

4.2 podem observar les diferents concentracions calculades per a la simulació dels 5 anys de temps de 

rebliment analitzats en l’experiment. 

TEMPS 
REBLIMENT 

(anys) 
0,083 0,25 0,5 1 1,5 2 3 4 

UNITATS 
kg DM 

/m3 any 
kg DM 

/m3 any 
kg DM 

/m3 any 
kg DM 

/m3 any 
kg DM 

/m3 any 
kg DM 

/m3 any 
kg DM 

/m3 any 
kg DM 

/m3 any 

CONCENTRACIÓ 
FANGS 

0,325 0,975 1,95 3,9 5,85 7,8 11,7 15,6 

 
TAULA 4.2: CONCENTRACIONS DE FANG PER ALS DIFERENTS TEMPS DE REBLIMENT 

A continuació ens centrarem en la metodologia realitzada cada setmana. S’introduïa el fang dins la pila i al 

cap d’una setmana s’extreien els volums per poder analitzar-los i observar l’efecte de la pila en els fangs 

seguint els passos detallats a continuació. 

1. El primer pas consistia en extreure les dades del voltatge registrades pel dispositiu Campbell 

Scientific CR1000. 

2. A continuació, s’extreia l’aigua de cada pila seguint tres procediments diferents: 

2.1. Amb l’ajuda d’una xeringa s’extreia per la part superior de la pila, oberta a l’aire lliure, la 

quantitat d’aigua catòdica (indicat en la figura 5.1 amb la lletra C)  sense remoure la resta 

d’aigua. 

2.2. A continuació s’extreia el volum d’aigua anòdica  (indicat en la figura 5.1 amb la lletra A) 

destapant l’orifici anòdic (indicat en la figura 5.1 amb la fletxa groga) sense bolcar la pila, fins 

que deixés de sortir aigua. 

2.3. Per últim bolcàvem la pila per extreure, pel mateix orifici usat en el punt anterior, la 

substància designada com a aigua restant (indicada en la figura 5.1 amb la lletra R) fins que no 

restés líquid en la pila. 
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FIGURA 4.5: VISTA EN ALÇAT DE LA PILA 7 ON S’HI DETALLEN LES PARTS  
 

3. Un cop extretes les mostres, es pesaven per controlar-ne el volum extret en cada ocasió.  

S’obtenien quatre mostres per analitzar al laboratori, dues per a cada mostra, ja que els volums 

catòdics no s’analitzaven. 

4. Es preparaven les dilucions requerides usant matrassos aforats de 1 litre de capacitat. Aquestes 

dilucions s’anaven corregint cada setmana per tal d’ajustar-se correctament a les concentracions 

prefixades per als successius experiments. Les dilucions utilitzades són les següents: 

SETMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS Lfang/1L Lfang/1L Lfang/1L Lfang/1L Lfang/1L Lfang/1L Lfang/1L Lfang/1L 

DILUCIÓ 
PILA 7 

0,021 0,062 0,102 0,187 0,231 0,06 0,062 - 

DILUCIÓ 
PILA 8 

0,021 0,062 0,102 0,187 0,231 0,087 0,1 - 

 
TAULA 4.3: DILUCIONS UTILITZADES COM A MOSTRA D’ENTRADA   

 
5. Separàvem una quantitat de les dilucions per analitzar-les al laboratori com a entrada a les piles i 

la resta s’introduïa a la pila. Per fer-ho s’usaven xeringues i s’introduïa pels orificis de les 

connexions anòdiques. Un cop realitzat i omplert s’acabava d’ajustar pel forat superior de la pila. 

Era important revisar que les connexions anòdiques estiguessin ben connectades desprès de 

manipular-les. 

6. Finalment, s’introduïa aigua de l’aixeta  acuradament per la part superior de la pila, sense que es 

remogués el contingut. 

7. Al cap d’uns quants dies es tornava al laboratori per afegir aigua de l’aixeta degut a que durant el 

pas dels dies el nivell d’aigua baixava i d’aquesta manera s’ajustava. 
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4.4.  Mètodes d’anàlisis per a la caracterització dels fangs. 

La caracterització dels fangs té com objectiu determinar les propietats físiques, químiques i biològiques de 
l’aigua residual. Aquesta caracterització es realitza mitjançant les anàlisis de laboratori que, a la vegada, 
també permeten quantificar-ne el rendiment. 

Per realitzar aquesta caracterització en l’estudi realitzat, els paràmetres analitzats setmanalment han estat: 

 La demanda química d’oxigen (DQO). 

 El contingut d’amoni. 

 Anàlisi dels anions. 

 Sòlids totals i sòlids volàtils. 

 Conductivitat. 

 pH. 

 Redox. 

4.4.1. Determinació de la demanda química d’oxigen (DQO) 

La demanda química d’oxigen és un paràmetre utilitzat per caracteritzar la quantitat de matèria orgànica 
present en l’aigua residual. La DQO representa la quantitat d’oxigen equivalent a la de l’oxidant químic 
necessari per oxidar la matèria orgànica present en una mostra i transformar-la en diòxid de carboni i aigua. 

En aquest treball s’han analitzat tant la DQO soluble (mostres filtrades amb filtres de fibra de vidre de 0,47 
μm) com la DQO total. Les mostres per la DQO total han estat diluïdes en aigua desionitzada segons la 
concentració que presentava cadascuna. 

El mètode utilitzat per determinar la DQO ha estat el mètode de reflux tancat o mètode colorimètric. 
L’agent oxidant d’aquest mètode és el dicromat de potassi, degut a la seva gran capacitat oxidant, la seva 
aplicabilitat a diferents tipus de mostra y la seva facilitat d’ús. 

L’equipament requerit és: un espectrofotòmetre, un bloc digestor Selecta, o equivalent, una bàscula, un 
mesclador magnètic, tubs amb rosca per a la micro DQO, matrassos aforats, aigua desionitzada, tubs de 
digestió, gradetes i pipetes aforades. L’espectrofotòmetre i el bloc digestor utilitzats són un Spectronic 
20D+ i un Bloc Digest 20 Selecta, respectivament. 

El procediment a seguir és el següent: 

1. Elaboració de la recta de calibrat utilitzant les mostres preparades amb diferents concentracions de O2. 

2. Preparació dels tubs de digestió en la gradeta i afegir-los els següents volums en l’ordre establert a 

continuació: 

- 2.5 ml de mostra. 

- 1.5 ml de solució digestora, dicromat de potassi. 

- 3.5 ml de solució àcida, àcid sulfúric. 

3. Tapar els tubs de digestió. 

4. Agitar tots els tubs tres vegades per homogeneïtzar la mostra. 

5. Introduir el tubs en el bloc digestor i deixar-los durant dues hores a 150ºC. 

6. Retirar els tubs del digestor i deixar-los refredar fins que assoleixin la temperatura ambient. 

7. Llegir l’absorbància de cadascun dels tubs, ajustant a zero l’espectrofotòmetre amb la mostra blanca 

(tubs amb 2.5 ml d’aigua desionitzada enlloc de mostra). 

La DQO, expressada en mg d’oxigen per litre, l’aconseguim multiplicant el valor obtingut en l’aparell i la 
dilució realitzada. En el cas dels valors de la DQO soluble, el valor obtingut ja ha estat directament el valor 
final.  
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4.4.2. Determinació del contingut d’amoni 

El procediment utilitzat per determinar la quantitat d’amoni rep el nom de determinació cloromètrica de 
l’amoni i està basat en el mètode desenvolupat per Solòrzano (1969) conegut com mètode colorimètric del 
Indofenol. Aquest procediment és colorimètric, és a dir, es determina la quantitat d’amoni existent en 
l’aigua mitjançant l’espectrofotometria. 

En un medi alcalí (pH≈12, taponat amb Citrat de Sodi) i en presència de Nitroprusiat de Sodi com 
catalitzador de la reacció, l’ió amoni (NH4

+) present en la mostra és tractat amb una solució d’Hipoclorit 
sòdic per obtenir Monocloramina. Aquesta reacciona amb el Fenol esdevenint Blau de Indofenol, de color 
blau. La intensitat del Blau de Indofenol és proporcional a la concentració d’amoníac present en la mostra. 
Aquesta propietat s’usa per la seva quantificació per espectrofotometria a una longitud d’ona popera a 640 
nm. 

El rang de validesa d’aquest mètode està entre 0 i 1 ppm N-NH4
+, essent la relació (NH4

+)/NH4
+=1:1,288. 

L’equipament que s’ha utilitzat ha estat el següent: espectrofotòmetre Genesys 8, de Spectronic 
Instruments, mesclador magnètic i bàscula. El material necessari està format per pipetes aforades, matràs 
aforat, Erlenmeyers, provetes i micropipetes. 

El procediment a seguir per realitzar aquest assaig es descriu a continuació: 

1. Elaborar la recta de calibrat utilitzant mostres preparades amb diferents concentracions conegudes de 

N-NH4
+. 

2. Filtrar la mostra, amb filtres de vidre de 0.47 μm de mesura dels porus.  

3. Prendre 50 mL de mostra amb una pipeta aforada i buidar-ho en un Erlenmeyer. També fer-ho amb 50 

mL d’aigua desionitzada per realitzar una mostra blanca. 

4. Afegir sobre la mostra els volums de reactius en el següent ordre, agitant desprès de cada adició: 

- 2 mL de Nitroprusiat de Sodi. 

- 2 mL  de Solució alcohòlica de Fenol (10%). 

- 5 Ml de Solució Oxidant, elaborada en el mateix moment. 

5. Una vegada transcorregut el temps de reacció, 90 minuts, mesurar l’absorbància de la mostra. 

6. Si el valor de l’absorbància de la mostra està fora del rang vàlid, serà necessari diluir la mostra. Per 

evitar trobar-se en aquesta situació una cop passats els 90 minuts, podem veure cap a on esdevindrà el 

valor de la mostra si valorem visualment la tonalitat de blau un cop passats els primers 10 minuts. 

4.4.3. Anàlisi dels anions 

Per realitzar l’anàlisi dels anions, utilitzem un procediment anomenat cromatografia iònica. Aquest 
procediment es basa en l’ús de resines d’intercanvi iònic, quan una mostra iònica travessa aquestes 
columnes, els ions presents es separen degut a les diferents retencions que pateixen a l’interactuar amb la 
fase fixa de les columnes analítiques. Una vegada separada, la mostra passa a través d’un detector on es 
registra la senyal obtinguda respecte al temps de retenció. El resultat són uns cromatogrames on la posició 
dels màxims ens indica l’ió present (caràcter qualitatiu) i la seva àrea ens indica quina quantitat presenta 
cada ió (caràcter quantitatiu). 

El potencial analític de la cromatografia iònica ens permet detectar anions inorgànics i orgànics com 
fluorurs, clorurs, nitrits, bromurs, nitrats, fosfats, sulfats... 

L’equipament emprat consisteix en un Cromatògraf Iònic (IC), model ICS-1000 de la marca DIONEX. Tenim 
com a paràmetres cromatogràfics: mode isocràtic amb columna de supressió ASRS300 emprant supressió 
química, eluent de 4.5 mM Na2CO3 i 1.4 mM NaHCO3, una temperatura de 30ºC, un flux de 1 ml/min, 
columna analítica IonPac AS22 4x250 mm i detector de conductivitat iònica.  

El procediment a seguir per realitzar l’anàlisi és el següent:  
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1. Pre-filtrar la mostra, amb filtres de vidre de 0.47 μm de mesura dels porus, per poder fer la posterior 

filtració amb comoditat. 

2. Filtrar la mostra en filtres de 0.20 μm. 

3. Dipositar les mostres en les columnes analítiques de 250 mm. 

4. Introduir-ho en el Cromatògraf Iònic i esperar-ne els resultats. 

4.4.4. Anàlisi dels sòlids totals (ST) i dels sòlids volàtils (SV) 

El següent procediment ens permet determinar el contingut de sòlids totals i de sòlids volàtils que 
presenten les mostres analitzades. 

L’equipament necessari és el següent: Mufla, estufa, bàscula, xeringa, agitador imantat, gresols de 
porcellana, pinces, dessecador. 

El procediment en aquest assaig és el següent: 

1. Prenem els gresols necessaris, en el nostre cas tres per a cada mostra, i els marquem amb una 

nomenclatura que ens permeti identificar-los per a l’assaig. 

2. Introduïm els gresols en la Mufla a 550ºC, per tal de eliminar possibles restes d’assajos anteriors que 

puguin contenir els gresols, durant 20 minuts. 

3. Un cop finalitzat el temps, retirem els gresols i els introduïm en un dessecador. Fem el buit al 

dessecador a uns 3-4 bars i esperem a que es refredin els gresols . 

4. Un cop tenim els gresols a una temperatura ambient, procedim a pesar-los amb la bàscula (PES 

CRISSOL).  

5. Alhora que pesem els gresols, tarem la bàscula, i hi introduïm mostra apuntant el pes introduït (PES 

FANG). És important introduir mostra homogènia, per tant, és necessari que la mostra estigui en 

agitació quan l’extraiem. 

6. Un cop tenim tots els gresols amb mostra, els introduïm a l’estufa a uns 103-105ºC durant 24 hores. 

7. A continuació, retirem els gresols de l’estufa i els introduïm al dessecador, fent-li el buit, i esperem a 

que els gresols estiguin a temperatura ambient. 

8. Pesem els gresols (PES POST.ESTUFA), i podem obtenir el pes de sòlids en la fórmula següent: 

               
                           

        
 

9. Un cop pesats, els tornem a introduir a la Mufla a 550ºC durant 20 minuts. 

10. Retirem els gresols i utilitzem el dessecador per refredar-los. 

11. Pesem els gresols (PES POST.MUFLA), obtenint el pes de sòlids volàtils tal com mostra la fórmula 

següent:  

 

                 
                              

        
 

 

 

4.4.5. Anàlisi de la conductivitat 

Les determinacions de la conductivitat reben el nom de determinacions conductomètriques i tenen moltes 
aplicacions. La conductivitat elèctrica és la capacitat d’un cos per permetre el pas dels electrons. La 
conductivitat en medis líquids està relacionada amb la presència de sals en solució, la dissociació del qual 
genera ions positius i negatius capaços de transportar l’energia elèctrica si es sotmet el líquid a un camp 
elèctric. Aquests conductors iònics es denominen electròlits o conductors electrolítics. 
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L’equipament necessari per mesurar la conductivitat consisteix en un mesurador CLM 381 i un agitador 
imantat 

El procediment a seguir és el següent: 

1. Posem la mostra en agitació. 

2. Netegem el detector amb aigua desionitzada i l’assequem bé. 

3. Introduïm el detector dins la mostra i esperem uns minuts a que s’estabilitzi el valor indicat.  

4. Anotem el valor i la temperatura, retirem el detector i el tornem a netejar amb aigua desionitzada i el 

deixem assecar amb l’ajuda d’un paper. 

4.4.6. Anàlisi del pH 

La determinació del pH permet mesurar l’acidesa o alcalinitat de la mostra. El pH indica la concentració 
d’ions hidroni [H3O]+ presents en determinades substàncies. La mesura precisa del pH es realitza utilitzant 
pH-metres, potenciòmetres que disposen d’una cel·la electroquímica que es posa dins la mostra de la qual 
se’n vol determinar el pH, i que conté un elèctrode de referència, habitualment un elèctrode de plata o 
clorur de plata, i un elèctrode de vidre, que és sensible a la concentració de cations H+.  

L’equipament necessari per fer aquest anàlisi consisteix en un pH-metre portable 506 CRISON i un agitador 
imantat.  

El procediment a realitzar es detalla a continuació: 

1. El primer pas consisteix en calibrar l’aparell. Per fer-ho utilitzarem dues solucions tampó, una de pH 

7.00 i l’altra de 4.01. Aquestes substàncies són preparats comercials. 

2. Submergim l’elèctrode en la mostra, aquesta mostra ha d’estar en agitació. Hem d’estar al cas que el 

selector estigui en la posició del pH, ja que aquest aparell pot mesurar altres paràmetres. 

3. Esperem uns minuts fins que el valor s’estabilitzi. 

4. Retirem l’elèctrode, el netegem amb aigua desionitzada i l’assequem bé. Aquest procés s’ha de fer 

abans d’analitzar cada mostra i al finalitzar. 

4.4.7. Anàlisi del potencial redox 

El potencial redox és una mesura de l’activitat dels electrons. Està relacionada amb el pH i el contingut 
d’oxigen. Aquesta mesura es realitza amb un elèctrode combinat redox. De la mateixa manera que 
l’elèctrode combinat de pH, aquest consta d’un elèctrode de medició i un de referència. En lloc d’una 
membrana de vidre, s’utilitza un elèctrode metàl·lic que assumeix la funció de medició. 

L’equipament necessari per fer aquest anàlisi consisteix en un aparell Lovibond SensoDirect 150 i un 
agitador imantat.  

El procediment a realitzar es detalla a continuació: 

1. El primer pas consisteix en calibrar l’aparell. Per fer-ho utilitzarem dues solucions patró d’un valor de 

220 mV. 

2. Submergim l’elèctrode en la mostra, aquesta mostra ha d’estar en agitació. Esperem uns minuts fins 

que el valor s’estabilitzi. 

3. Retirem l’elèctrode, el netegem amb aigua desionitzada i l’assequem bé. Aquest procés s’ha de fer 

abans d’analitzar cada mostra i al finalitzar. 
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5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 
5.1.  Resultats de la caracterització dels fangs. 

En aquest apartat s’hi troben un conjunt de taules amb el valor promig i la desviació dels resultats 

obtinguts en les anàlisis de laboratori definits anteriorment. La totalitat de les dades obtingudes durant 

l’experiment, que ens han permès obtenir els resultats següents, es troben en l’Annex 1.  

Aquest apartat també conté els valors dels volums introduïts, extrets i reomplerts durant les successives 

setmanes. 

5.1.1. Volums extrets i introduïts  

VOLUM 

INTRODUÏTS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS gr gr gr gr gr gr gr gr 

PES CATÒDIC 7 1121,6 1158,4 1174,5 1145,3 1100,1 1096,7 1101,5 - 

PES CATÒDIC 8 1092,7 1110,3 1061,4 1118 1065,3 1084,3 1051,3 - 

PES ANÒDIC 7 676,4 683,3 687,5 665 630,4 603 585,7 - 

PES ANÒDIC 8 658 678,4 803,7 683,6 646,5 584 595,7 - 

PES RESTANT 7 122 113,3 102,5 96 85,1 82,6 100,4 - 

PES RESTANT 8 133,3 98,3 117,3 86,4 60,1 91,3 56,7 - 

TAULA 5.1: VOLUMS INTRODUÏTS EN LES PILES 7 I 8 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 5.2: VOLUMS EXTRETS DE LES PILES 7 I 8 

VOLUMS 

EXTRETS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS gr gr gr gr gr gr gr gr 

PES CATÒDIC 7 - 854,6 885,2 894,5 947,1 979,4 983,3 928,3 

PES CATÒDIC 8 - 930,1 847,3 820,9 897,8 974,7 951,4 874,3 

PES ANÒDIC 7 - 601,6 614,7 579 511,6 498,4 484,7 499,7 

PES ANÒDIC 8 - 499,3 530,1 532,2 488 439,2 431,7 411,5 

PES RESTANT 7 - 193,1 185,6 184,8 182,9 151,3 156,9 141,6 

PES RESTANT 8 - 179,3 182,5 191,1 166,1 160,4 142,3 162,8 
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VOLUM AFEGIT 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS ml ml ml ml ml ml ml ml 

PES CATÒDIC 7 88 - 99 95 160 148 128  

PES CATÒDIC 8 37 - 101,5 39 143 100 100  

 
TAULA 5.3: VOLUMS AFEGITS PASSATS UNS DIES PER REAJUSTAR EL NIVELL DE L’AIGUA DE LES PILES 7 I 8  

 

5.1.2. DQO soluble i DQO total 

Els anàlisis de la demanda química d’oxigen ens permeten fer algunes observacions.  

Primerament, podem veure que la concentració de les mostres extretes és inferior a la de les mostres 

introduïdes. Aquest fet és degut als fangs que queden retinguts en la pila i que permeten establir el temps 

de rebliment.  

Per altra banda, també s’observa una major concentració de fangs en les mostres extretes de la part 

restant de la pila en comparació amb la part anòdica, motiu pel qual es va decidir realitzar una 

diferenciació entre aquestes dues zones. 

 

 
TAULA 5.4: VALORS PROMIG DE LA DEMANDA QUÍMICA ORGÀNICA SOLUBLE  

 
 
 
 
 
 
 
 

DQO soluble 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L 

IN 7 87,133 144,333 249,333 524,333 673,667 310,667 208 - 

IN 8 87,133 144,333 249,333 524,333 673,667 306,333 207,333 - 

OUT ANÒDIC 7 - 46,1 64,4 71 131,667 209,333 105,867 85,267 

OUT RESID. 7 - 48,167 54,2 85,633 158,333 315,667 170,333 166,333 

OUT ANÒDIC 8 - 35,933 27,967 85,933 159,667 144,667 78,233 98,767 

OUT RESID. 8 - 56,867 40,533 76,8 185,333 226 118,5 139 
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TAULA 5.5: DESVIACIÓ ESTÀNDARD DELS VALORS DE LA DEMANDA QUÍMICA ORGÀNICA SOLUBLE  

 

DQO total 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L 

IN 7 741,667 918,333 2243,333 6111,111 16700 4350 4436,111 - 

IN 8 741,667 918,333 2243,333 6111,11 16700 7083,333 7537,5 - 

OUT ANÒDIC 7 - 202,25 59,8 268,333 885,714 3488,889 1553,333 2070 

OUT RESID. 7 - 199 530,667 3037,778 6847,98 20600 8416,667 11733,333 

OUT ANÒDIC 8 - 44,657 35,4 318,222 1438,095 3933,333 2191,667 3700 

OUT RESID. 8 - 170 232 2965,556 8242,342 18558,333 19830,377 13133,333 

 
TAULA 5.6: VALORS PROMIG DE LA DEMANDA QUÍMICA ORGÀNICA TOTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DQO soluble 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L 

IN 7 9,096 2,887 23,544 14,154 7,095 8,083 5,568 - 

IN 8 9,096 2,887 23,544 14,154 7,095 19,035 179,581 - 

OUT ANÒDIC 7 - 12,384 46,419 9,054 6,028 34,443 20,515 3,163 

OUT RESID. 7 - 20,484 13,037 11,288 6,429 2,082 7,638 10,786 

OUT ANÒDIC 8 - 34,894 3,700 13,602 14,189 9,291 21,373 3,356 

OUT RESID. 8 - 25,268 12,846 5,651 7,572 1 16,485 4,359 
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TAULA 5.7: DESVIACIÓ ESTÀNDARD DELS VALORS DE LA DEMANDA QUÍMICA ORGÀNICA TOTAL 

 

5.1.3. Anàlisi dels anions 

 

Els resultats d’aquest anàlisi es poden trobar en l’Annex 1, obtinguts directament del Software utilitzat 

en el procediment. Segueix la nomenclatura següent: IN (entrada), FO (volum anòdic) i FR (volum 

restant) i enlloc de piles 7 i 8 s’expressen com A i B respectivament. 

 

Les anàlisis de la primera setmana no estan disponibles en el mateix format que les altres ja que només 

es tenia una mostra . Podem observar els resultats d’aquesta mostra d’entrada seguidament (taula 6.8). 

 

Pel que fa als resultats de la segona setmana, tampoc estan disponibles ja que no es va poder utilitzar 

l’aparell per falta de personal durant una setmana de vacances. 

 

 
 

 
TAULA 5.8: ANÀLISI DELS ANIONS DE LA MOSTRA D’ENTRADA DE LA PRIMERA SETMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DQO total 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L mg O2/L 

IN 7 67,746 2,887 1045,435 1217,504 140 131,149 238,096 - 

IN 8 67,746 2,887 1045,435 1217,504 140 436,157 281,458 - 

OUT ANÒDIC 7 - 50,082 8,544 53,268 82,375 574,053 313,850 693,789 

OUT RESID. 7 - 28,462 39,259 322,531 188,533 2265,502 411,045 256,580 

OUT ANÒDIC 8 - 29,519 20,466 71,830 41,853 848,6918 352,299 233,333 

OUT RESID. 8 - 57,467 28,844 67,027 112,783 1002,601 268,845 714,726 

NITRATS NO3- 7,2 ppm 

ORTOFOSFATS PO43- 0,8306 ppm 

SULFATS SO42- 53,4 ppm 
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5.1.4. Contingut d’amoni 

Els valors del contingut d’amoni ofereixen una informació semblant a l’obtinguda en les anàlisis de la 

DQO. S’observa una disminució de la concentració d’amoni comparant la mostra introduïda i les extretes. 

A més es mostra la diferenciació entre les mostres de la zona residual o restant i la zona anòdica de la pila. 

 
TAULA 5.9: CONTINGUT D’AMONI DE LES MOSTRES ANALITZADES 

 
 

5.1.5. pH 

S’observen uns valors de pH lleugerament diferents, però que no permeten obtenir una relació  amb 

l’augment o disminució de la concentració de fangs. 

 
pH 1 2 3 4 5 6 7 8 

IN A 7,15 7,45 7,33 6,97 7,185 6,88 7,27 - 

IN B 7,15 7,45 7,33 6,97 7,185 6,98 7,09 - 

OUT ANÒDIC A - 7,11 7,6 7,08 7,18 6,55 6,77 6,68 

OUT RESID. A - 7,53 7,78 7,19 7,27 6,54 6,76 6,82 

OUT ANÒDIC B - 7,32 7,49 6,93 7,02 6,47 6,68 6,63 

OUT RESID. B - 7,63 7,81 7,1 7,25 6,68 7,08 6,72 

 
TAULA 5.10: VALORS DE PH DE LES MOSTRES ANALITZADES 

 
 
 

AMONI 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS mg N-

NH4+ 

mg N-

NH4+ 

mg N-

NH4+ 

mg N-

NH4+ 

mg N-

NH4+ 

mg N-

NH4+ 

mg N-

NH4+ 

mg N-

NH4+ 

IN 7 2,764 8,917 10,680 17,917 24,634 6,608 6,292 - 

IN 8 2,764 8,917 10,680 17,917 24,634 8,879 11,727 - 

OUT ANÒDIC 7 - 3,583 3,081 4,849 9,494 17,685 8,833 2,943 

OUT RESID. 7 - 3,629 2,429 5,315 9,568 17,685 9,454 4,462 

OUT ANÒDIC 8 - 3,537 2,634 5,594 10,201 14,631 9,299 4,882 

OUT RESID. 8 - 3,434 2,932 5,008 9,866 15,511 10,695 4,834 
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5.1.6. SÒLIDS TOTALS (ST)  

S’observa el mateix comportament presentat en els valors de la DQO i del contingut d’amoni. 

ST 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS gr gr gr gr gr  gr gr gr 

IN 7 1,033 1,803 3,956 8,673 12,083 4,014 4,062 - 

IN 8 1,033 1,803 3,956 8,673 12,083 8,429 7,258 - 

OUT ANÒDIC 7 - 0,311 0,414 0,515 0,954 2,635 1,196 1,112 

OUT RESID. 7 - 0,690 1,059 2,952 5,206 18,523 11,431 11,298 

OUT ANÒDIC 8 - 0,388 0,533 0,522 1,136 2,942 1,793 1,744 

OUT RESID. 8 - 0,459 0,754 3,405 8,250 17,169 11,052 11,348 

 

TAULA 5.11: VALORS PROMIG DELS SÒLIDS TOTALS 

 

 

TAULA 5.12: DESVIACIÓ ESTÀNDARD DELS VALORS DELS SÒLIDS TOTALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS gr gr gr gr gr  gr gr gr 

IN 7 0,035 0,077 0,238 0,659 0,789 0,122 0,039 - 

IN 8 0,035 0,077 0,238 0,659 0,789 0,609 0,134 - 

OUT ANÒDIC 7 - 0,061 0,159 0,089 0,049 0,037 0,029 0,059 

OUT RESID. 7 - 0,019 0,025 0,634 0,333 0,135 0,394 0,432 

OUT ANÒDIC 8 - 0,019 0,019 0,045 0,015 0,141 0,027 0,025 

OUT RESID. 8 - 0,015 0,097 0,381 0,349 0,059 0,096 0,195 
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5.1.7. SÒLIDS VOLÀTILS (SV)  

S’observa el mateix comportament presentat en els valors de la DQO i del contingut d’amoni. 
 

SV 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS gr gr gr gr gr  gr gr gr 

IN 7 0,564 1,025 2,506 6,185 8,517 2,641 2,724 - 

IN 8 0,564 1,025 2,506 6,185 8,517 5,866 5,026 - 

OUT ANÒDIC 7 - 0,092 0,089 0,176 0,489 1,711 0,633 0,556 

OUT RESID. 7 - 0,294 0,464 1,833 3,365 12,677 7,663 7,591 

OUT ANÒDIC 8 - 0,085 0,104 0,122 0,568 1,826 1,162 1,019 

OUT RESID. 8 - 0,134 0,258 2,142 5,552 11,703 7,432 7,594 

 

TAULA 5.13: VALORS PROMIG DELS SÒLIDS VOLÀTILS 

 

TAULA 5.14: DESVIACIÓ ESTÀNDARD DELS VALORS DELS SÒLIDS VOLÀTILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS gr gr gr gr gr  gr gr gr 

IN 7 0,039 0,055 0,135 0,325 0,555 0,110 0,069 - 

IN 8 0,039 0,055 0,135 0,325 0,555 0,404 0,132 - 

OUT ANÒDIC 7 - 0,028 0,018 0,016 0,076 0,106 0,034 0,018 

OUT RESID. 7 - 0,017 0,036 0,441 0,164 0,032 0,456 0,244 

OUT ANÒDIC 8 - 0,044 0,038 0,022 0,039 0,066 0,062 0,049 

OUT RESID. 8 - 0,035 0,009 0,244 0,239 0,076 0,143 0,111 
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5.1.8. Conductivitat 

S’observen uns valors de conductivitat lleugerament diferents que no permeten obtenir una relació  amb 

l’augment o disminució de la concentració de fangs. 

 
CONDUCTIVITAT 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS mS/cm mS/cm mS/cm mS/cm mS/cm mS/cm mS/cm mS/cm 

IN 7 0,54 0,89 0,84 0,99 1,08 0,72 0,66 - 

IN 8 0,54 0,89 0,84 0,99 1,08 0,78 0,85 - 

OUT ANÒDIC 7 - 0,74 0,88 0,83 0,81 0,93 0,74 0,69 

OUT RESID. 7 - 0,73 0,86 0,83 0,82 0,93 0,76 0,7 

OUT ANÒDIC 8 - 0,73 0,87 0,8 0,85 0,9 0,76 0,73 

OUT RESID. 8 - 0,75 0,86 0,81 0,84 0,89 0,75 0,73 

 
TAULA 5.15: CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA DE LES MOSTRES ANALITZADES 

 

TEMPERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC 

IN A 18,9 20,4 20,6 19,1 19,3 20,4 22,6 - 

IN B 18,9 20,4 20,6 19,1 19,3 20,3 22,4 - 

OUT ANÒDIC A - 20,7 20,6 20,9 20,6 20,8 23 23,5 

OUT RESID. A - 21 20,7 20,7 20,6 20,9 22,9 23,6 

OUT ANÒDIC B - 20,4 20,7 20,7 20,4 20,6 22,6 23,5 

OUT RESID. B - 21,3 20,2 20,5 20,7 20,1 22,5 23,5 

 
TAULA 5.16: TEMPERATURA A LA QUE S’HA MESURAT LA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA 
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5.1.9. Potencial redox 

S’observen uns valors de potencial redox molt variables que impedeixen extreure’n una relació segons les 

concentracions de fangs. 

REDOX 1 2 3 4 5 6 7 8 

UNITATS mV mV mV mV mV mV mV mV 

IN 7 -32 -38 -58 -224 -208 7,8 -68 - 

IN 8 -32 -38 -58 -224 -208 -67 -71 - 

OUT ANÒDIC 7 - 12 -47 -292 -304 -262 -272 -296 

OUT RESID. 7 - -28 -46 -273 -260 -204 -290 -294 

OUT ANÒDIC 8 - 21 -50 -283 -275 -261 -268 -266 

OUT RESID. 8 - 4 -48 -264 -217 -215 -135 -286 

 
TAULA 5.17: VALORS DEL POTENCIAL REDOX DE LES MOSTRES ANALITZADES 

 
5.2.  Registre de la càrrega elèctrica de les piles 

En aquest apartat es mostraran dues gràfiques que reflecteixen el comportament dels registres elèctrics 

observats al llarg de les diferents setmanes. La resta de gràfiques es poden trobar en l’Annex 2.  

En les gràfiques podem observar la relació entre el volts recollits en l’aparell Campbell Scientific CR1000, 

eix d’ordenades, en funció dels minuts passats.  

En la primera gràfica podem observar un augment del voltatge al carregar la pila fins que assoleix un punt 

on s’estabilitza i es manté a voltatge constant. Aquest gràfic correspon a la segona setmana i presenta el 

mateix comportament que el vist en la primera setmana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.1: EVOLUCIÓ DEL VOLTATGE DE LES PILES AMB EL PAS DEL TEMPS EN LA SEGONA SETMANA 
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En el segon tipus de gràfica observem un augment del voltatge, comportament observat també en la 

primera gràfica, tot i que amb el pas del temps decreix considerablement fins assolir un punt en el que 

torna a incrementar el seu valor. Podem observar que aquest comportament es repeteix en un segon pic 

i, finalment, torna a augmentar a assolir un valor on s’estabilitza. Aquest comportament correspon a la 

quarta setmana i en caracteritza les setmanes posteriors. En la tercera setmana es comença a intuir un 

canvi de tendència en el gràfic, però no de manera clara. Podríem definir-la com una situació intermèdia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.2: EVOLUCIÓ DEL VOLTATGE DE LES PILES AMB EL PAS DEL TEMPS EN LA QUARTA SETMANA 
 
S’intueix que aquest primer pic seria degut a la matèria orgànica soluble que a l’introduir la mostra 

reacciona ràpidament.  

5.3. Relació entre els coulombs de cada assaig i el temps de rebliment 

A partir dels registres de càrrega elèctrica obtinguts setmana rere setmana i els resultats obtinguts de les 

caracteritzacions dels fangs es busca una relació que ens permeti assolir els objectius marcats. 

5.3.1. Obtenció dels coulombs a partir del registre dels diferents voltatges 

Per obtenir la relació esperada és necessari transformar els mV obtinguts en el registre en coulombs. 

S’estableix un procediment senzill per realitzar aquesta transformació. 

1. Es converteixen els mV a mA amb la formulació d’ohm, E = I · R.  

Es disposa d’una resistència de 1000 ohms. 

2. Integrem les corbes amb un mateix interval de temps. S’ha decidit escollir de les 12 hores del 

migdia del primer dia, en el qual es realitza l’alimentació de la pila, fins a les 12 hores del migdia 

del sisè dia.  

3. Finalment, convertim els mA a C (coulombs) considerant que C=A·segons. 
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5.3.2. Relació entre  els coulombs/càrrega de fang i el temps de rebliment 

La idea principal era trobar una relació entre el coulombs calculats i el temps de rebliment que 

representaven les càrregues de fang aportades setmana a setmana. Aquesta definia bé la situació i 

realitat de l’efecte del rebliment en la càrrega elèctrica reportada, però es volia trobar una relació més 

ben definida. Per això, s’ha dividit la quantitat de coulombs per la càrrega de fang introduïda cada 

setmana, obtenint així una relació logarítmica molt ben definida. 

 

FIGURA 5.3: RELACIÓ ENTRE ELS COULOMBS TRANSFERITS PER CÀRREGA EN FUNCIÓ DEL  
TEMPS DE REBLIMENT PER SIS DIES 
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5.3.3. Anàlisi del temps necessari per obtenir una relació entre coulombs i temps de 

rebliment significativa. 

Per intentar optimitzar l’obtenció de la relació trobada en l’apartat anterior, es vol comprovar si trobem el 

mateix comportament realitzant l’experiment amb menys separació temporal. L’experiment s’ha realitzat 

amb un interval de temps de sis dies respecte el següent assaig, d’aquesta manera es vol comprovar si la 

relació es manté en els registres obtinguts al final del primer, segon, tercer, quart i cinquè dies. 

Observem un comportament semblant sense diferenciar entre els dies en què es recullen les dades, per 

tant, podem concloure que els resultats haurien estat equivalents encara que els experiments s’haguessin 

realitzat en intervals de temps inferiors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 5.4: RELACIÓ ENTRE ELS COULOMBS TRANSFERITS PER CÀRREGA EN FUNCIÓ DEL  

TEMPS DE REBLIMENT PER CINC DIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 5.5: RELACIÓ ENTRE ELS COULOMBS TRANSFERITS PER CÀRREGA EN FUNCIÓ DEL  

TEMPS DE REBLIMENT PER DOS DIES 
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      6. CONCLUSIONS 
 

Aquest treball ha permès assolir els objectius establerts al principi de la present memòria. El principal 

objectiu es referia a un tema que no ha estat investigat amb profunditat i, per tant, es presentava un 

experiment de resultats desconeguts i que ha fet que s’anessin establint diferents bases inicials fins assolir 

les condicions necessàries per trobar una solució. 

Per una banda, l’objectiu principal, consistent en trobar una relació entre l’estat de rebliment que podem 

trobar en un aiguamoll i el voltatge registrat, ha estat un èxit ja que hem trobat una relació logarítmica 

molt ben definida. 

Per altra banda, l’experiment també ha permès assolir conceptes teòrics sobre aiguamolls i piles 

microbianes, tant el seu funcionament com l’ús que se’ls hi dóna. A més a més, les caracteritzacions dels 

fangs al laboratori han aportat al treball una metodologia de treball ordenada i acurada amb 

l’aprenentatge de procediments i anàlisis que de ben segur seran útils en un futur proper. 

Tot i que el resultat del present treball ha estat bo, es proposen algunes recomanacions en el següent 

apartat que podrien dotar aquesta investigació d’un detall molt més acurat. 
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      7. RECOMANACIONS 

Els resultats obtinguts han correspost amb els objectius marcats en un principi. És per aquest motiu que es 
recomanaria ampliar les investigacions a una escala major i implementar el mateix anàlisi en uns aiguamolls 
construïts d’escala reduïda per tal de veure si realment el comportament observat en les piles és el mateix 
que s’observaria en els aiguamolls construïts.  

A més a més, segurament les condicions de contorn assignades a les piles disten de les que es trobarien en 
els aiguamolls pel fet de trobar-hi plantes amb arrels i rizomes i el fet d’usar una aigua residual diferent. 
Això ja es podria realitzar amb la realització de l’experiment amb aiguamolls construïts d’escala reduïda. 
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