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ANNEX I. Paràmetres del model 
 

Taula 10 – Paràmetres de composició de la matèria orgànica  

Terme Nom Valor Unitats Font 

     
Fraccions màssiques de la biomassa algal (    ) 
       Fracció màssica de carboni de                    (Reichert et al., 2001) 
       Fracció màssica d’hidrogen de                    (Reichert et al., 2001) 
       Fracció màssica d’oxigen de                    (Reichert et al., 2001) 
       Fracció màssica de nitrogen de                    (Reichert et al., 2001) 

     
Fraccions màssiques dels bacteris heteròtrofs (  ) 
     Fracció màssica de carboni de                  (Reichert et al., 2001) 
     Fracció màssica d’hidrogen de                  (Reichert et al., 2001) 
     Fracció màssica d’oxigen de                  (Reichert et al., 2001) 
     Fracció màssica de nitrogen de                  (Reichert et al., 2001) 

     
Fraccions màssiques dels bacteris oxidants d’amoni (    ) 
       Fracció màssica de carboni de                    (Reichert et al., 2001) 
       Fracció màssica d’hidrogen de                    (Reichert et al., 2001) 
       Fracció màssica d’oxigen de                    (Reichert et al., 2001) 
       Fracció màssica de nitrogen de                    (Reichert et al., 2001) 
     
Fraccions màssiques dels bacteris oxidants de nitrit (    ) 
       Fracció màssica de carboni de                    (Reichert et al., 2001) 
       Fracció màssica d’hidrogen de                    (Reichert et al., 2001) 
       Fracció màssica d’oxigen de                    (Reichert et al., 2001) 
       Fracció màssica de nitrogen de                    (Reichert et al., 2001) 
     
Fraccions màssiques de la matèria orgànica particulada biodegradable (  ) 
      Fracció màssica de carboni de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica d’hidrogen de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica d’oxigen de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica de nitrogen de                  (Reichert et al., 2001) 

     
Fraccions màssiques de la matèria orgànica particulada inert (  ) 
      Fracció màssica de carboni de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica d’hidrogen de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica d’oxigen de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica de nitrogen de                  (Reichert et al., 2001) 

     
Fraccions màssiques de la matèria orgànica fàcilment biodegradable (  ) 
      Fracció màssica de carboni de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica d’hidrogen de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica d’oxigen de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica de nitrogen de                  (Reichert et al., 2001) 

     
Fraccions màssiques de la matèria orgànica dissolta inert (  ) 
      Fracció màssica de carboni de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica d’hidrogen de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica d’oxigen de                  (Reichert et al., 2001) 
      Fracció màssica de nitrogen de                  (Reichert et al., 2001) 
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Terme Nom Valor Unitats Font 

     
Fraccions inerts de la degradació de la biomassa 
       Fracció inert per degradació de                    (Sah et al., 2011) 
     Fracció inert per degradació de                  (Sah et al., 2011) 

       Fracció inert per degradació de                    (Sah et al., 2011) 
       Fracció inert per degradació de                    (Sah et al., 2011) 
      Fracció inert per degradació de                (Sah et al., 2011) 
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Taula 11 – Paràmetres dels processos algals 

Terme Nom Valor Unitats Font 

     
Microalgues (    )    

     Taxa màxima de creixement per a              (Reichert et al., 2001) 
          Taxa màxima de respiració endògena de              (Reichert et al., 2001) 
           Taxa màxima d’inactivació de              (Reichert et al., 2001) 
       Constant d’afinitat de      amb les espècies del carboni              (Kurano i Miyachi, 2005) 
         Constant d’inhibició de      amb                 (Kurano i Miyachi, 2005) 
       Constant d’afinitat de      amb les espècies del nitrogen           (Reichert et al., 2001) 
        Constant d’afinitat de      amb                (Reichert et al., 2001) 

     
Fotorespiració    

    Constant d’inhibició de la fotorespiració        - 
  Coeficient d’excés d’oxigen dissolt     - 

   
    Concentració de saturació d’oxigen a l’aire             

  (Rubio i Fernandez, 1999) 
     

Factor tèrmic fotosintètic    
     Temperatura òptima de creixement algal       (Franz et al., 2012) 
  Paràmetre normalitzador      (Franz et al., 2012) 

     
Model de factories fotosintètiques (factor lumínic) 

  Paràmetre d’activació                    (Wu i Merchuk, 2001) 
  Paràmetre d’inhibició                       (Wu i Merchuk, 2001) 
  Paràmetre de producció 0,1460     (Wu i Merchuk, 2001) 
  Paràmetre de recuperació               (Wu i Merchuk, 2001) 
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Taula 12 – Paràmetres dels processos bacterians 

Terme Nom Valor Unitats Font 

     
Bacteris heteròtrofs (  ) 
       Taxa màxima de creixement aerobi de            (Reichert et al., 2001) 

            Taxa màxima de respiració endògena aeròbia de            (Reichert et al., 2001) 
        Taxa màxima de creixement anòxic de            (Reichert et al., 2001) 
             Taxa màxima de respiració endògena anòxica de            (Reichert et al., 2001) 
         Constant d’afinitat de    amb    per via aeròbia             (Reichert et al., 2001) 
      Constant d’afinitat de    amb               (Reichert et al., 2001) 

         Constant d’afinitat de    amb les espècies del nitrogen per via aeròbia           (Reichert et al., 2001) 
          Constant d’afinitat de    amb    per via anòxica             (Reichert et al., 2001) 
            Constant d’afinitat de    amb      per via anòxica           (Reichert et al., 2001) 
            Constant d’afinitat de    amb      per via anòxica           (Reichert et al., 2001) 
     
Bacteris oxidants d’amoni (    ) 
     Taxa màxima de creixement de              (Reichert et al., 2001) 

          Taxa màxima de respiració endògena de               (Reichert et al., 2001) 
        Constant d’afinitat de      amb               (Reichert et al., 2001) 
       Constant d’afinitat de      amb les espècies del nitrogen           (Reichert et al., 2001) 
         Constant   d’inhibició de      amb                 (Guisasola et al., 2007) 
         Constant   d’inhibició de      amb                  (Guisasola et al., 2007) 

     
Bacteris oxidants de nitrit (    ) 
     Taxa màxima de creixement de              (Reichert et al., 2001) 

          Taxa màxima de respiració endògena de               (Reichert et al., 2001) 
        Constant d’afinitat de      amb               (Reichert et al., 2001) 
       Constant d’afinitat de      amb                (Reichert et al., 2001) 
         Constant d’afinitat de      amb               (Wett i Rauch, 2003) 
 
Hidròlisi 
     Taxa màxima de la hidròlisi         (Reichert et al., 2001) 
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Terme Nom Valor Unitats Font 

     
Factor tèrmic microbiològic 

  Coeficient tèrmic bacterià        (Sah et al., 2011) 

 

 

Taula 13 – Paràmetres dels processos químics 

Terme Nom Valor Unitats Font 
      Constant de velocitat de          

             (Reichert et al., 2001) 
      Constant de velocitat de     

      
             (Reichert et al., 2001) 

      Constant de velocitat de    
                 (Reichert et al., 2001) 

      Constant de velocitat de                       (Reichert et al., 2001) 

 

 

Taula 14 – Paràmetres de rendiment dels coeficients estequiomètrics 

Terme Nom Valor Unitats Font 
       Paràmetre de rendiment per a la inactivació de les algues               (Reichert et al., 2001) 
       Rendiment d’assimilació del substrat de    per via aeròbia                (Reichert et al., 2001) 
        Rendiment d’assimilació del substrat de    per via anòxica                (Reichert et al., 2001) 
     Rendiment d’assimilació del substrat de                   (Reichert et al., 2001) 
     Rendiment d’assimilació del substrat de                   (Reichert et al., 2001) 
     Paràmetre de rendiment per a la hidròlisi             (Reichert et al., 2001) 
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Taula 15 – Paràmetres dels processos físics 

Terme Nom Valor Unitats Font 

    
Transferència d’oxigen amb l’atmosfera    
   

    Coeficient de transferència interficial de l’oxigen          (Sah et al., 2011) 

     
     Constant de Henry per a l’oxigen a 25ºC           

      

    Constant tèrmica de Henry per a l’oxigen         
    Pressió parcial d’oxigen a l’atmosfera           

    
Transferència de diòxid de carboni amb l’atmosfera 

    
    Coeficient de transferència interficial diòxid de carboni           

      
     Constant de Henry per al diòxid de carboni a 25ºC            

      

     Constant tèrmica de Henry per al diòxid de carboni         
     Pressió parcial del diòxid de carboni a l’atmosfera             

    
Transferència d’amoníac amb l’atmosfera 

    
    Coeficient de transferència interficial de l’amoníac           

    
Atenuació de la llum 

  
  Coeficient d’extinció lumínica per a partícules     

  

         
 (Luo i Al-Dahhan, 2004) 

   Coeficient d’extinció lumínica per a l’aigua         (Luo i Al-Dahhan, 2004) 

     
Irradiància solar incident 

   Eficiència fotosintètica de la radiació solar           (Molina Grima et al., 1999) 

  Índex de claredat atmosfèrica        (Molina Grima et al., 1999) 

  Constant solar universal           (Molina Grima et al. 1999) 
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