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RESUM 
 

Títol:  Desenvolupament d’un model matemàtic per als processos existents a la  

depuració d’aigües residuals amb llacunes d’alta càrrega 

Autor: Adrián G. Gabarró Martín 

Tutors: Joan García Serrano i Roger Samsó Campà 

 

El desenvolupament industrial de les societats avançades genera un impacte 

ambiental que ja no pot ser assimilat per la naturalesa. A les últimes dècades s’ha pres 

consciència dels seus efectes i s’han cercat vies per pal·liar-lo. Una d’aquestes vies és 

el tractament dels residus generats durant les activitats humanes. 

Les aigües residuals són un d’aquests residus i cal sotmetre-les a depuració abans 

de ser reincorporades al cicle de l’aigua. Enfront els sistemes intensius, adequats per a 

grans concentracions urbanes, fa dècades que s’estudien els sistemes naturals de 

depuració com a alternativa més econòmica i sostenible. Tenen com a avantatge no 

requerir d’aportació energètica o additius ja que es basen en processos bioquímics 

existents a la naturalesa però, com a contrapartida, requereixen de major superfície i 

més temps per a assolir els rendiments dels sistemes convencionals.  

Entre els sistemes naturals de depuració existents, el llacunatge és dels més 

coneguts i experimentats. Consisteix en la circulació lenta de l’aigua residual 

pretractada per basses poc fondes on conviuen espècies bacterianes i microalgues en 

suspensió. Les llacunes d’alta càrrega són un tipus de llacunes a les que es potencien 

els processos aerobis i la producció de biomassa algal, millorant així el rendiment de la 

depuració i obtenint beneficis col·laterals com la captura de CO2 o la generació de 

biocombustible a partir de les algues.  

Malgrat l’interès que desperten aquests sistemes, la complexitat i les interrelacions 

dels processos implicats fa que encara no existeixin models acurats del seu 

funcionament intern.  

Al present treball es pretén donar resposta a la necessitat de modelització dels 

processos existents a les llacunes d’alta càrrega mitjançant l’anàlisi crític dels models 

actualment disponibles i la superació de les seves carències a partir de formulacions 

més adients. El resultat obtingut és un model integral que contempla tots els processos 

biològics, químics i físics existents a les llacunes d’alta càrrega. 

 

Paraules clau: depuració d’aigües residuals, llacunes d’alta càrrega, modelització, 

ASM, limitació per carboni, creixement fotosintètic. 

 



4 
 

ABSTRACT 
 

Title:  Development of a mathematical model for the existing processes in wastewater  

treatment high rate algal ponds. 

 

Author: Adrián G. Gabarró Martín 

Tutors: Joan García Serrano and Roger Samsó Campà 

 

The industrial development of advanced societies generates an environmental 

impact that cannot be assimilated by nature. In recent decades we have become aware 

of its effects and we have been looking for ways to palliate it. One of these ways is the 

treatment of waste generated from human activities. 

Wastewater, as a waste, must be subjected to treatment before being 

reincorporated in the water cycle. In opposition to intensive systems, suitable for large 

settlements, natural wastewater treatment systems have been studied for decades as 

an alternative more economical and sustainable. These have the advantage of not 

requiring energy intake or additives because they are based on biochemical processes 

existing in nature but, in contrast, they require a larger area and more time to achieve 

the performance of conventional systems. 

Among the natural wastewater treatment systems, wastewater stabilization ponds is 

one of the best known and experienced. It consists of slow circulation of the pre-treated 

wastewater for shallow ponds where bacteria species and algae in suspension coexist. 

The high rate algal ponds are a type of wastewater stabilization ponds where aerobic 

processes and algal biomass production are enhanced, thus improving the 

performance of treatment and obtaining collateral benefits such as CO2 capture and 

generation biofuel from algae. 

Despite the interest of these systems, the complexity and interrelationships of the 

processes involved causes that no model describe accurately its internal workings. 

The present work aims to meet the need for modeling of existing processes in high 

rate algal ponds through the critical analysis of currently available models and 

overcoming their shortcomings based on appropriate formulations. The result is a 

comprehensive model that includes all biological, chemical and physical processes 

existing in high rate algal ponds. 

 

Keywords: wastewater treatment, high rate algal ponds, modeling, ASM, carbon 

limitation, photosynthetic growth. 
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1.INTRODUCCIÓ 
 

El desenvolupament de les activitats humanes comporta inevitablement un cert impacte 

envers el medi on es duen a terme. D’ençà de la Revolució Industrial la intensitat d’aquest 

impacte supera la capacitat de la natura per a absorbir-lo. Com a resposta, durant el segle 

passat les societats desenvolupades van començar a prendre consciència de les seves 

repercussions i a buscar vies per a evitar-los. Una de les principals vies passa per la reducció de 

l’impacte ambiental mitjançant el tractament dels residus generats. L’aigua residual, originada 

al si les activitats humanes, és també un d’aquests residus i cal tractar-la abans de 

reincorporar-la al cicle de l’aigua. 

La depuració d’aigües residuals consisteix en reduir-ne l’efecte contaminant fins a 

permetre’n l’assimilació natural pel medi al que són abocades (García i Corzo, 2006). Tot i que 

les grans concentracions de població i algunes activitats industrials específiques exigeixen 

sistemes de depuració intensius, des de fa dècades s’estudien i potencien els sistemes naturals 

de depuració com a alternativa més econòmica i sostenible. Aquests sistemes es basen en 

processos bioquímics naturals que gairebé no requereixen aportació d’energia ni additius 

químics. En contrapartida, requereixen majors superfícies i ofereixen rendiments més baixos 

que els sistemes intensius. Els llits filtrants, els aiguamolls construïts i les llacunes són 

exemples de sistemes naturals de depuració. 

El llacunatge és, entre aquests sistemes, un dels més coneguts i experimentats. Sorgit 

després de la Segona Guerra Mundial, s’aplica actualment com a tractament secundari. 

Consisteix en la circulació lenta de l’aigua residual pretractada per basses poc fondes on 

conviuen espècies bacterianes i microalgues en suspensió. La degradació de la matèria 

orgànica (depuració) es realitza gràcies a la simbiosi existent entre bacteris i algues. 

L’existència de microalgues proporciona, a més, beneficis col·laterals tals com la captura de 

CO2 o el seu aprofitament per a generar biocombustibles. Les llacunes d’alta càrrega són un 

tipus de llacunes a les que es potencien els processos aerobis i la producció de biomassa algal, 

aconseguint així majors rendiments de depuració en menor espai (García et al., 1998). 

Malgrat l’interès que desperten els sistemes naturals de depuració, la complexitat i la forta 

interrelació entre els processos bioquímics i físics existents en dificulta l’estudi i la comprensió. 

Disposar d’un coneixement profund i realista del funcionament intern d’aquests sistemes és 

imprescindible de cara a predir-ne el funcionament i optimitzar-ne el disseny. Tot i que 

nombrosos estudis experimentals s’han centrat en ampliar aquest coneixement (García et al., 

1998; Torres et al., 1999), sistematitzar-lo amb models matemàtics és imprescindible per a 

poder realitzar simulacions. Aquestes permeten, abans de construir, conèixer els resultats de 

diferents alternatives de disseny, així com estudiar les repercussions d’un canvi en el 

l’explotació sense haver-lo de dur a terme (Buhr i Miller, 1983; Persson, 2000). 

Els primers models apareguts simplificaven en excés la realitat ja que, per a poder ser 

aplicats, estaven limitats per la capacitat de càlcul (Safieddine, 2007). L’augment progressiu 

d’aquesta capacitat de càlcul va permetre l’aparició de la mecànica de fluids computacional i 

dels models biocinètics tipus ASM. La primera permet una modelització realista de la 

hidrodinàmica del sistema (Shilton, 2000), mentre que els segons permeten construir de forma 

sistematitzada models biocinètics complexes (Henze et al., 2000). Tot i aquests avenços, els 
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models actuals encara no descriuen amb exactitud els processos existents a les llacunes d’alta 

càrrega. 

Amb aquest treball es pretén desenvolupar un model matemàtic, basat en els models tipus 

ASM, que permeti simular els diferents processos que es produeixen durant la depuració de 

l’aigua en llacunes d’alta càrrega . Per a tal efecte s’ha realitzat una revisió crítica sobre l’estat 

de l’art sobre models similars existents en relació amb els processos biològics, químics i físics 

existents a les llacunes d’alta càrrega. Un cop identificades les seves carències, s’han trobat 

formulacions més adients pels fenòmens que descriuen. Finalment, s’han integrat aquestes 

formulacions per a crear un model integral que contempla amb exactitud tots els processos 

biològics, químics i físics existents a les llacunes d’alta càrrega. 
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2.OBJECTIUS 
 

Els objectius generals d’aquest treball són: 

1. Realitzar una revisió bibliogràfica crítica sobre la modelització dels processos 

existents a les llacunes d’alta càrrega.  

 

i. Identificar els processos existents a les llacunes d’alta càrrega. 

ii. Analitzar els models aplicables als processos anteriors valorant-ne l’adequació. 

iii. Escollir formulacions que solucionin les possibles carències trobades. 

 

2. Desenvolupar un model matemàtic integral per als processos biològics, químics i 

físics existents a les llacunes d’alta càrrega. 
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3. REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 

Com a part de les objectius proposats en aquest treball, s’exposa a continuació l’estat de 

l’art sobre la modelització dels processos existents a les llacunes d’alta càrrega. 

Es comença presentant breument els sistemes naturals de depuració d’aigües residuals i 

específicament les llacunes d’alta càrrega i els seus processos. A continuació s’exposen les 

formulacions que descriuen la cinètica del creixement microbià i algal, així com els fenòmens 

particulars de cadascun d’ells. S’explica també la importància que la modelització de la 

hidrodinàmica té en els sistemes naturals de depuració. Finalment, es presenten els models 

biocinètics complexes tipus ASM susceptibles de ser utilitzats a la modelització dels processos 

de llacunes d’alta càrrega. 

 

3.1. Sistemes naturals de depuració d’aigües residuals 

Els sistemes naturals de depuració d’aigües residuals són aquells que es basen en processos 

bioquímics existents a la naturalesa per a l’eliminació de substàncies contaminants a les aigües 

residuals (García i Corzo, 2006). En contraposició als sistemes convencionals de depuració 

d’aigües, els sistemes naturals no precisen d’additius químics ni d’aportació energètica. En 

general, són solucions amb menors costos d’instal·lació, de manteniment i d’explotació a la 

vegada que no requereixen de personal tan qualificat com els sistemes convencionals. En 

contrapartida, la depuració requereix més temps i més superfície per tal d’assolir els mateixos 

rendiments. Els sistemes naturals són, habitualment, adequats per a petits nuclis de població 

però no ho són per a concentracions urbanes més aviat grans o amb escassetat de terreny 

disponible. 

Atenent al medi en el qual es desenvolupen els processos de depuració, es classifiquen en:  

 
Figura 1 – Classificació dels sistemes naturals de depuració d’aigües residuals (Lozano, 2012) 
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El sistema de llacunatge consisteix en fer circular lentament aigua residual pretractada per 

una o més basses poc fondes (entre 0,3m i 0,6m de profunditat). El pretractament es realitza 

habitualment mitjançant desbast, reixes o desarenadors. Al llarg del recorregut, la depuració 

es realitza de forma natural gràcies a la proliferació de bacteris i microalgues i a la simbiosi que 

es dóna entre ells. 

 

3.2. Llacunes d’alta càrrega 

Les llacunes d’alta càrrega, també anomenades llacunes d’alt rendiment, van sorgir als anys 

1960 amb l’objectiu de millorar el rendiment de les llacunes convencionals (García et al., 

1998). Es diferencien per ser menys profundes, disposar d’agitació mecànica i, en ocasions, 

d’injecció de diòxid de carboni (Figura 2). Aquests factors fan proliferar el creixement de 

microalgues, promovent així una simbiosi entre bacteris i microalgues que assoleix millors 

rendiments en la depuració d’aigües residuals. 

 

Figura 2 – Esquema d’una llacuna d’alta càrrega (adaptada de Park et al. (2011)) 

 

Habitualment, les llacunes d’alta càrrega s’integren als sistemes de depuració per 

llacunatge substituint la llacuna facultativa o seguint-la en sèrie. En aquests sistemes, la funció 

principal de les llacunes d’alta càrrega és el tractament secundari d’aigües residuals, que 

consisteix a convertir la matèria orgànica dissolta en microorganismes fàcils de recol·lectar. 

Una altra funció d’aquestes llacunes és el cultiu de biomassa algal per a la posterior producció 

de biocombustibles. Tot i que aquesta aplicació de les llacunes d’alta càrrega no es troba gaire 

estesa, és defensada per alguns autors pels beneficis econòmics i mediambientals que 

proporciona (Park et al., 2011). 

A les llacunes d’alta càrrega, el procés de depuració resulta de la simbiosi entre microalgues 

(fitoplàncton) i bacteris esquematitzada a la Figura 3 (García et al., 1998). El creixement de les 

microalgues a partir dels nutrients disponibles (contaminants de l‘aigua), del diòxid de carboni 

i de la llum disponible proporciona l’oxigen necessari per a que els bacteris aerobis degradin la 

matèria orgànica existent. Com a resultat d’aquesta degradació es proporcionen els nutrients 

que les microalgues necessiten. Les concentracions d’oxigen i de diòxid de carboni dissolts són 

regulades, en paral·lel a l’activitat biològica, per la transferència màssica amb l’atmosfera. Pot 

Aigua residual afluent 

Pala d’agitació 

Injecció de diòxid de carboni 

Aigua efluent 

Font de diòxid de carboni 
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incorporar-se injecció de diòxid de carboni per a augmentar la producció de biomassa algal 

però suposa un cost addicional no sempre rentable (Larsdotter, 2006). 

 

Figura 3 – Esquema dels processos existents a la una llacuna d’alta càrrega (García et al., 1998) 

 

De manera molt simplificada, durant la depuració d’aigües residuals en llacunes d’alta 

càrrega s’identifiquen els següents processos (Sah et al., 2011; Larsdotter, 2006): 

▬ Processos biològics: 

 Creixement de microalgues. 

 Creixement aerobi de bacteris heteròtrofs. 

 Creixement anaerobi de bacteris heteròtrofs. 

 Creixement de bacteris autòtrofs responsables del primer pas de la nitrificació. 

 Creixement de bacteris autòtrofs responsables del segon pas de la nitrificació. 

 Hidròlisi de la matèria orgànica particulada per part dels bacteris heteròtrofs. 

 Pèrdua de biomassa de les espècies anteriors (respiració endògena, inactivació). 

 

▬ Processos químics: 

 Equilibri químic de les espècies del carboni. 

 Equilibri químic de les espècies del nitrogen. 

 

▬ Processos físics: 

 Transferència d’oxigen amb l’atmosfera. 

 Transferència de diòxid de carboni amb l’atmosfera. 

 Volatilització d’amoníac. 

 Atenuació de la llum a l’aigua residual. 

 Injecció de diòxid de carboni (segons instal·lació). 

 

Als següents apartats s’exposen les diferents formulacions actualment utilitzades per a la 

modelització d’aquests processos. 
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3.3. Cinètica microbiana 

La cinètica del creixement bacterià es modelitza mitjançant la formulació definida per 

Monod (1949), segons la qual, l’increment de la quantitat de bacteris per unitat de temps (taxa 

de creixement) s’expressa com a producte de la taxa màxima de creixement per la 

concentració de bacteris existent i, si s’escau, per factors correctors (Eq. 1). 

 

                                                                               

(Eq. 1) 

 

Els factors correctors indiquen l’existència de substrats limitants (Eq. 2), substàncies que 

inhibeixen el creixement (Eq. 3) o substrats limitants que són inhibidors en altes 

concentracions (Eq. 4), així com també els efectes deguts a la temperatura (Eq. 5).  

 

   
 

(Eq. 2) 

 

 

   
 

(Eq. 3) 

 

 

    
  

 

 

(Eq. 4) 

A les expressions anteriors,   és la concentració del substrat,   és la constant d’afinitat o 

saturació de l’espècie bacteriana en relació al substrat i   és la constant d’inhibició. El valor de 

totes aquestes expressions es troba acotat entre 0 i 1. Esquemàticament, el seu comportament 

en funció de la concentració de substrat es mostra a la següent figura: 

 

   
 

Figura 4 – Comportament esquemàtic dels factors de Monod per a substrat limitant (a),  
inhibidor (b) i limitant però inhibidor en excés (c), en funció de la quantitat de substrat. 
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3.3.1. Efectes tèrmics 

Els efectes de la temperatura s’incorporen a Eq. 1 mitjançant un factor de rendiment tèrmic 

de tipus Arrhenius (Eq. 5). Tal i com s’aprecia a la Figura 5, aquest factor s’incrementa 

exponencialment amb la temperatura i pren un valor igual a la unitat a una temperatura de 

20ºC. 

            

(Eq. 5) 

 

 

Figura 5 – Factor de rendiment tèrmic de tipus Arrhenius 

 

3.3.2. Respiració endògena i inactivació 

A més a més del creixement, la cinètica microbiana ha de tenir en compte les diferents vies 

de degradació de la biomassa: la respiració endògena i la inactivació de la biomassa. 

La respiració endògena és el procés mitjançant el qual es realitza el manteniment cel·lular 

de les espècies vives. Pot fer-se tant per via aeròbia com per via anòxica. En el cas aerobi 

l’oxigen dissolt és utilitzat com a acceptor d’electrons mentre que en el cas anòxic ho són els 

nitrats. L’acceptor d’electrons corresponent a cada cas es modelitza com a substrat limitant 

(Eq. 2). La predilecció per la via aeròbia es manifesta amb la inclusió de l’oxigen dissolt com a 

substrat inhibidor (Eq. 3) a l’expressió de la respiració endògena anòxica. 

La inactivació de la biomassa fa referència, de manera agregada, a totes aquelles causes 

diferents de la respiració endògena que redueixen la quantitat de biomassa d’una espècie viva. 

Aquestes causes poden ser molt diverses: intoxicació, depredació, competència, infeccions, 

etc. La formulació d’aquest procés, donada la seva naturalesa agregada, no depèn de factors 

correctors sinó d’un adequat calibratge de la taxa màxima d’inactivació. 
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3.4. Cinètica algal 

El creixement de les microalgues també pot ser descrit matemàticament amb la formulació 

de Monod (1949) (Eq. 1) tot i que requereix tenir en compte específicament l’efecte de la llum. 

Mentre les equacions Eq. 2, Eq. 3 i Eq. 4 són igualment vàlides per a substrats limitants, 

inhibidors o nutrients que inhibeixen en excés, respectivament, la dependència amb respecte 

de la llum no ha demostrat encaixar amb cap d’aquestes formulacions. 

 

3.4.1. Dependència lumínica 

La raó per la qual no pot modelitzar-se la dependència lumínica com si es tractés d’un 

substrat limitant és la major complexitat que s’observa, a escala d’enginyeria, al creixement 

fotosintètic en comparació al creixement bacterià. El comportament de la taxa de creixement 

algal en funció de la intensitat lumínica pot observar-se, esquemàticament, a la Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Dependència lumínica del creixement algal (adaptada de Chisti (2007)) 

 

El comportament observat del creixement fotosintètic es deu a l’existència de fenòmens 

fotosintètics (Bitog et al., 2011; Chisti, 2007): 

 Fotosaturació. Fenomen anàleg a la saturació que pateix el creixement bacterià amb 

respecte als seus substrats limitants, però amb respecte de la llum. A la Figura 6 pot 

observar-se com, en un primer moment, la taxa de creixement augmenta gairebé 

linealment amb la intensitat lumínica però aviat alenteix aquest creixement 

anàlogament al cas dels bacteris (Figura 4a). 

 

 Fotoinhibició. Fenomen consistent en la reducció de la taxa de creixement algal un cop 

superat un cert llindar d’intensitat lumínica òptima. No es tracta d’un estancament a la 

taxa de creixement com en el cas dels bacteris (Figura 4a) sinó d’un decreixement de la 

mateixa. A la Figura 6 pot observar-se l’existència de la regió fotoinhibida. 
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 Fotorespiració. Aquest fenomen consisteix en un canvi de funcionament de la 

fotosíntesis en el qual les enzimes implicades en el procés d’assimilació del diòxid de 

carboni passen a consumir oxigen i a generar diòxid de carboni. La semblança amb un 

procés respiratori dóna nom a aquest fenomen, precisament invers a la fotosíntesis. Es 

dóna amb alta presència d’oxigen amb respecte a la de diòxid de carboni. 

 

 Fotooxidació. Consisteix en el dany cel·lular que pateixen les cèl·lules fotosintètiques 

per causa de la intensitat lumínica amb alta presència d’oxigen. Es tracta d’un 

fenomen habitualment no considerat a escala d’enginyeria però molt estudiat a nivell 

cel·lular. 

 

 Fotoadaptació. Es tracta de l’adaptació de les microalgues a l’entorn enfront d’un 

canvi en les seves condicions lumíniques. Fa referència a que la dependència lumínica, 

sense canvis a l’entorn, té una fase d’adaptació inicial i no es comporta, per tant, de 

forma estacionària.  

 

Fins al dia d’avui la investigació en la modelització de la fotosíntesis a escala d’enginyeria ha 

desenvolupat diversos models que han demostrat ser més o menys adequats segons el grau 

d’exactitud cercat (Kurano i Miyachi, 2005).  

Podem categoritzar els models apareguts en la següent tipologia (Merchuk, 2007): 

 Models simples. Integren el rendiment fotosintètic conjuntament amb alguns dels 

fenòmens mencionats en forma d’un únic terme corrector funció de la intensitat 

lumínica. Alguns integren els efectes inhibitoris seguint la teoria de creixement 

bacterià (Eq. 7) mentre altres canvien la formulació habitual de Monod per solucions 

millor adaptades als resultats experimentals però amb paràmetres conceptualment 

similars (Eq. 8). Suposen que el sistema es troba fotoadaptat. No consideren ni la 

fotooxidació ni la fotorespiració. 

 

Alguns exemples d’aquests factors correctors són (Molina Grima et al., 1999): 

 

    
 
   

 
    

 
 

 

     
  

  

   

  
    

 

(Eq. 6) 

 

(Eq. 7) 

 

(Eq. 8) 

 
 

 Model de factories fotosintètiques. A mig camí entre els models simples i els 

sofisticats, el model de factories fotosintètiques integra diferents comportaments a 

escala cel·lular (inhibició, dany, recuperació) però de manera agregada. Aquesta 

aproximació permet la seva aplicació a entorns d’enginyeria sense perdre exactitud 

amb respecte el comportament dinàmic del sistema fotosintètic.  
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La idea principal passa per distingir la biomassa algal en tres estats: obert, activat i 

inhibit, així com les transicions entre ells (Figura 7). La biomassa en estat obert està 

disponible per a absorbir energia lumínica i passar així a estat activat. La biomassa en 

estat activat també absorbeix energia lumínica però, segons la irradiància d’aquesta, 

pot produir biomassa (creixement fotosintètic) o bé passar a estat inhibit. La biomassa 

en estat inhibit no produeix fotosíntesis, com tampoc ho fa la que està en obert, però 

pot recuperar-se i passar a estat obert per a començar el cicle. Aquest model 

contempla la fotosaturació, la fotoinhibició i, pel seu funcionament dinàmic, la 

fotoadaptació. Ni la fotorespiració ni la fotooxidació són considerades. 

 

 

Figura 7 – Transicions entre estats al model de factories fotosintètiques (Wu i Merchuk, 2001) 

 

 Models sofisticats amb variables intracel·lulars. Sorgits des de la botànica i la 

fisiologia vegetal, modelitzen a escala cel·lular i contemplen variables intracel·lulars 

tals com la concentració de clorofil·la, el grau de dany d’algunes proteïnes degut a 

l’efecte de la llum o els continguts de carboni i nitrogen de la cèl·lula. Són molt exactes 

representant el comportament dinàmic del sistema fotosintètic en funció de la llum 

rebuda però no són pràctics per a escales típiques d’enginyeria. Integren la 

fotosaturació, la fotoinhibició, la fotoadaptació i, alguns d’ells, la fotorespiració i la 

fotooxidació. 

 

3.4.2. Efectes tèrmics 

Els efectes de la temperatura sobre el creixement algal també s’han de considerar de forma 

diferent al cas del creixement bacterià. En contraposició al terme tipus Arrhenius (Figura 5), el 

creixement algal presenta un punt òptim a una temperatura entre els 15ºC i els 25ºC, segons 

l’espècie (Larsdotter, 2006; Bitog et al., 2011). La disminució del creixement conforme la 

temperatura s’allunya de l’òptima s’ajusta a una corba gaussiana tal com la mostrada a la 

Figura 8. 
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Figura 8 – Factor tèrmic fotosintètic en funció de la temperatura (Franz et al., 2012) 

 

3.5. Modelització de la hidrodinàmica 

La literatura científica ha reconegut àmpliament i des de ben aviat la importància de 

conèixer la hidrodinàmica del medi d’estudi on s’aplicarà qualsevol model biocinètic en àmbits 

tant diferents com la piscicultura (Huggins et al., 2005), la depuració d’aigües amb aiguamolls i 

llacunes (Persson, 2000) o els fotobioreactors (sistemes de cultiu de microalgues) (Bitog et al., 

2011). Això és degut a la importància que fenòmens com les curtcircuits, les zones mortes, la 

sedimentació, l’efecte del vent, l’existència de bombolles o l’exposició a la llum tenen sobre els 

diferents processos biològics.  

Tot i tenir una importància cabdal, la limitació de la potència de càlcul disponible durant les 

primeres investigacions va forçar cap a la simplificació de la hidrodinàmica del medi d’estudi. 

Es modelitzava amb models de bioreactors amb flux en pistó, mescla completa o diferents 

combinacions més o menys complexes dels mateixos (Safieddine, 2007). Tots aquests models 

es caracteritzen per tractar d’agregar l’efecte de la hidrodinàmica a través del temps de 

retenció hidràulic. Aquesta limitació podria ser el factor més decisiu que va alentir la 

modelització acurada dels processos biològics a la depuració d’aigües. La incapacitat de 

modelitzar amb exactitud instal·lacions reals va fer que els avenços desenvolupats en 

laboratori sobre fisiologia cel·lular, fitologia o microbiologia no arribessin a ser aplicats en 

entorns típics d’enginyeria. Tot i així, avenços com la integració de la difusió van permetre 

millorar les aproximacions a la realitat d’aquests models simples (Polprasert i Bhattarai, 1985; 

Nameche i Vasel, 1998). 

Posteriorment l’increment de la potència de càlcul disponible i, especialment, el 

desenvolupament de la mecànica de fluids computacional, han suposat un salt d’escala en la 

investigació de processos biològics complexes i ha permès abandonar les concepcions més 

simplistes i desenvolupar i aplicar models complexes tipus ASM (Shilton, 2000; Sah et al., 

2012).  

 

  

Temperatura (ºC) 

1 
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3.6. Models biocinètics complexes tipus ASM 

Al 1982 la International Association on Water Pollution Research and Control (IAWPRC) va 

crear el Grup de Treball en Modelització Matemàtica pel Disseny i Operació de Processos de 

Fangs Activats amb la principal finalitat de proporcionar una plataforma comú sobre la que 

desenvolupar models per als processos de fangs activats (Henze et al., 2000). El primer 

objectiu va ser desenvolupar un model de mínima complexitat que sistematitzés el 

coneixement existent sobre els fangs activats, disciplina que ja tenia uns 15 anys d’existència. 

El coneixement disponible en aquell moment, tot i que extens, era poc aplicat degut a la falta 

de confiança, les limitacions de la capacitat de càlcul i la complexitat amb que era presentat a 

la comunitat científica. 

L’aparició al 1987 de l’Activated Sludge Model 1 (ASM1), fruit del grup de treball de la 

IAWPRC, va suposar una revolució en la concepció dels models sobre fangs activats. Tot i que 

la seva aplicació directa va ser gairebé nul·la, va marcar les bases per al desenvolupament dels 

models biocinètics complexes i va servir com a nucli de multitud de models posteriors. Els 

principals punts forts de la formulació presentada amb l’ASM1 van ser: un llenguatge comú per 

als modeladors, una nomenclatura clara i una notació matricial característica. Aquesta notació 

matricial permet sintetitzar les complexes interaccions existents entre els processos i els 

components considerats al model. 

Durant els anys posteriors van desenvolupar-se noves versions de l’ASM1 dins de la 

IAWPRC (ASM2, ASM2d, ASM3), actualment International Water Association (IWA), així com 

multitud de models que compartien la seva estructura tot i que modelitzessin entorns 

diferents. El conjunt d’aquests models biocinètics complexes que segueixen l’estructura 

marcada per l’ASM1 són coneguts com a models tipus ASM. 

L’estructura dels models tipus ASM inclou: 

 Components del model, ja siguin dissolts (substrats, matèria orgànica fàcilment 

biodegradable o inert) o particulats (espècies vives, matèria orgànica biodegradable o 

inert). Han de definir-se de forma inequívoca i indicant les unitats utilitzades per a 

expressar la seva concentració. 

 Processos considerats. A més d’una descripció conceptual clara de cada procés s’ha 

d’indicar la formulació matemàtica de la seva cinètica, així com els paràmetres dels 

que depèn, seguint l’estructura de l’Eq. 1. 

 Interaccions entre processos i components. Queden sintetitzades amb la notació 

matricial característica dels models tipus ASM. En aquesta matriu (Figura 9) cada 

columna es correspon amb un component mentre que cada fila ho fa amb un procés. 

La cel·la en la que un procés es creua amb un component mostra la seva interacció. 

 Coeficients estequiomètrics de les interaccions. Són els termes no nuls de la matriu 

d’interaccions i expressen quantitativament l’efecte que cada procés té sobre la 

variació de concentració de cada component.  
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Figura 9 – Notació matricial dels models tipus ASM 

 

Durant la revisió bibliogràfica desenvolupada en aquest treball s’han identificat i valorat 

diferents models tipus ASM susceptibles de ser aplicats als processos existents a les llacunes 

d’alta càrrega. A continuació es descriu cadascun d’ells. 

 

3.6.1. Constructed Wetlands Model 1 

El Constructed Wetlands Model 1 (CWM1) és un model biocinètic tipus ASM dissenyat per a 

la modelització de la depuració d’aigües amb aiguamolls construïts de flux subsuperficial  

(Langergraber et al., 2009).  

El seu objectiu principal és la predicció de la qualitat de l’aigua efluent dels aiguamolls 

construïts, sense tenir en compte l’emissió de gasos. Per a això descriu matemàticament els 

processos biològics aerobis i anòxics existents durant la depuració. És aplicable tant a 

aiguamolls de flux horitzontal com vertical, sempre que es tracti de flux subsuperficial. 

Es tracta d’un model estrictament biocinètic i no contempla processos físics ni químics. La 

hidrodinàmica al medi porós, el transport de partícules, la colmatació, la reaireació, així com 

els processos d’adsorció i desadsorció no venen considerats al model tot i que s’aconsella la 

seva implementació en aplicacions concretes.  

Sintèticament, el CWM1 considera: 

▬ Components particulats: 

 Bacteris heteròtrofs. 

 Bacteris autòtrofs. 

 Bacteris fermentadors. 

 Bacteris sulfatoreductors. 

 Bacteris metanogènics. 

 Bacteris oxidants de sulfur. 

 Microalgues. 

 Matèria orgànica biodegradable. 

 Matèria orgànica inert. 

 

▬ Components dissolts: 

 Productes de fermentació (acetat). 

 Matèria orgànica inert. 

 Matèria orgànica fermentable. 

 Amoni i amoníac (   
     ). 

 Nitrits i nitrats (   
     

 ). 

 Sulfats (   
  ). 

 Sulfur d’hidrogen (   ). 

 Oxigen (  ). 
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▬ Processos: 

 

 Creixement de les espècies vives, per via aeròbia i anòxica i sobre diferents nutrients. 

 Inactivació de les espècies vives. 

 Hidròlisi de la matèria orgànica. 

Tot i que aquest model ha demostrat la seva eficàcia en l’aplicació a aiguamolls construïts, 

no és aplicable a llacunes d’alta càrrega degut a que no contempla l’existència de microalgues. 

A més, els processos anòxics que tenen tanta importància als aiguamolls construïts són 

negligibles a les llacunes d’alta càrrega. Els bacteris que duen a terme aquests processos, 

conseqüentment, tampoc s’hi troben. Finalment, en no considerar espècies del carboni com a 

components, els seus efectes com a substrat limitant no poden contemplar-se. 

 

3.6.2. Model tridimensional per a llacunes facultatives de Sah et al. (2011) 

El model biocinètic que es presenta a Sah et al. (2011) per a llacunes facultatives, també 

tipus ASM, es basa principalment en l’Activated Sludge Model 3 (ASM3) amb adaptacions del 

CWM1 i incorporacions del River Water Quality Model 1 (RWQM1). Concretament, la 

descripció dels processos anaerobis es basa en el CWM1 complementant així la formulació de 

l’ASM3. Per a la consideració de les algues, inexistents als aiguamolls construïts, recorre a la 

formulació del RWQM1. Aquest model es diferencia dels anteriors per no ser estrictament 

biocinètic ja que inclou alguns processos físics com la transferència d’oxigen amb l’atmosfera i 

l’atenuació de la llum.  

El procés de transferència màssica a través de la superfície lliure ja és recomanat al CWM1 i 

cobra especial importància a la modelització de llacunes donada l’activitat fotosintètica i 

l’existència d’una zona anaeròbia. Si no es considerés la transferència d’oxigen amb 

l’atmosfera, la seva producció per causa de l’activitat fotosintètica n’augmentaria la 

concentració reduint la zona anaeròbia per saturació del medi aquós. Aquest fenomen però, 

no s’observa experimentalment.  

L’atenuació de la llum cobra també una importància cabdal si tenim en compte la 

dependència que en té el creixement algal i que aquesta no es comporta com un substrat 

dissolt més (és independent del flux d’aigua). Per a considerar de forma realista la distribució 

desigual de la llum al medi d’estudi es fa necessari considerar el procés físic d’atenuació. 

Sintèticament, el model considera: 

▬ Components particulats: 

 Microalgues. 

 Bacteris heteròtrofs. 

 Bacteris autòtrofs. 

 Bacteris fermentadors. 

 Bacteris sulfatoreductors. 

 Bacteris metanogènics. 

 Escherichia coli. 

 Microalgues. 

 Matèria orgànica biodegradable. 

 Matèria orgànica inert. 
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▬ Components dissolts: 

 Productes de fermentació (acetat). 

 Matèria orgànica inert. 

 Matèria orgànica fermentable. 

 Amoni i amoníac (   
     ). 

 Nitrits i nitrats (   
 +    

 ). 

 Sulfats (   
  ). 

 Nitrogen (  ). 

 Metà (   ). 

 Oxigen (  ). 

 

▬ Processos: 

 

 Creixement de les espècies vives, per via aeròbia i anòxica i sobre diferents nutrients. 

 Inactivació de les espècies vives. 

 Hidròlisi de la matèria orgànica. 

 Transferència d’oxigen amb l’atmosfera. 

 Atenuació de la llum. 

Aquest model es presenta com a vàlid per a la modelització de llacunes i podria ser-ho 

també per a les llacunes d’alta càrrega però presenta algunes limitacions que en desaconsellen 

l’ús. La limitació principal del model és no considerar les espècies del carboni dissoltes a l’aigua 

ni, per tant, el seu efecte com a substrat limitant tant al creixement de les microalgues com al 

dels bacteris autòtrofs. Donat que aquests efectes tenen importància sobre la producció de 

biomassa algal a escala d’enginyeria, es considera imprescindible tenir-los en compte. 

 

3.6.3. River Water Quality Model 1 

El River Water Quality Model 1 (RWQM1) és un model tipus ASM dissenyat per a modelitzar 

la qualitat d’aigües fluvials (Reichert et al., 2001). És fruit del Grup de Treball en la 

Modelització de la Qualitat d’Aigües Fluvials de la IWA, antiga IAWPRC.  

Es tracta d’un model principalment biocinètic que inclou processos químics i alguns 

processos físics existents a l’entorn de les aigües fluvials. La formulació que presenta pels 

coeficients estequiomètrics i és molt rigorosa i s’expressa sempre en funció de la composició 

de les espècies vives. Això li permet adaptar amb gran exactitud les seves prediccions en funció 

de les espècies existents a cada aplicació. 

Sintèticament, el RWQM1 considera: 

▬ Components particulats: 

 Bacteris heteròtrofs. 

 Bacteris de primer pas de la nitrificació. 

 Bacteris de segon pas de la nitrificació. 

 Microalgues. 

 Consumidors de les espècies vives. 

 Matèria orgànica biodegradable. 

 Matèria orgànica inert. 

 Fosfat adsorbit. 
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▬ Components dissolts: 

 Amoni (   
 ). 

 Amoníac (   ). 

 Nitrits (   
 ). 

 Nitrats (   
 ). 

 Fosfat d’hidrogen (    
  ). 

 Dihidrogen fosfat (     
 ). 

 Oxigen (  ). 

 Diòxid de carboni (   ). 

 Bicarbonat (    
 ). 

 Carbonat (   
  ). 

 Hidrogen (  ). 

 Ions hidròxids (   ). 

 Matèria orgànica biodegradable. 

 Matèria orgànica inert. 

 

▬ Processos: 

 

 Creixement de les espècies vives, per via aeròbia i anòxica. 

 Respiració endògena de les espècies vives, tant aeròbia com anòxica. 

 Inactivació de les microalgues. 

 Hidròlisi de la matèria orgànica. 

 Equilibris químics de les espècies del carboni, del nitrogen i del fòsfor. 

 Adsorció i desadsorció de fosfats. 
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4.MATERIALS I MÈTODES 
 

En aquest apartat es presenten les modelitzacions dels processos biològics, químics i físics 

existents a les llacunes d’alta càrrega. Per fer-ho s’utilitzarà l’estructura dels models tipus ASM 

(Henze et al., 2000; Langergraber et al., 2009; Sah et al., 2011). S’identificaran primer les 

variables d’estat (substrats, espècies vives, magnituds físiques), després els processos 

(creixement i degradació de biomassa, equilibris químics, transferències de gasos) i, finalment, 

les interaccions existents entre ells. 

La formulació base del model presentat prové del River Water Quality Model 1 (RWQM1) 

(Reichert et al., 2001) adaptada per als processos existents a les llacunes d’alta càrrega.  

Específicament, les modificacions i aportacions realitzades en aquest treball al RWQM1 són: 

 Adaptació a les unitats habituals de la depuració d’aigües. 

 Eliminació dels fosfats i dels consumidors com a components del model. 

 Incorporació de variables dependents dels components dissols: pH i alcalinitat. 

 Consideració exhaustiva de fenòmens fotosintètics mitjançant el factor de rendiment 

fotosintètic (          ), incloent una formulació inèdita de la fotorespiració. 

 Correcció de l’efecte tèrmic sobre el creixement algal mitjançant el factor tèrmic 

fotosintètic (        ). 

 Incorporació del carboni com a substrat limitant al creixement de les microalgues 

(    ) i dels bacteris oxidants d’amoni (    ). 

 Incorporació de l’amoníac com a substància inhibidora al creixement dels bacteris 

oxidants de nitrits (    ). 

 Consideració de la fracció inert (  ) generada durant la hidròlisis. 

 Consideració de la hidrodinàmica del medi d’estudi, tot i que no es modelitza. 

 Transferència d’oxigen (   ) entre la massa d’aigua i l’atmosfera. 

 Transferència de diòxid de carboni (    ) entre la massa d’aigua i l’atmosfera. 

 Transferència (volatilització) d’amoníac (    ) entre la massa d’aigua i l’atmosfera.  

 Atenuació de la llum a l’interior de l’aigua residual. 

 Càlcul de la irradiància solar incident. 

 

A l’apartat 6.Discussió es detallen i argumenten les diferents modificacions i aportacions al 

RWQM1 així com l’elecció d’aquest model com a model biocinètic de base enfront d’altres 

alternatives. 
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4.1. Variables d’estat 

Es distingeixen components dissolts, components particulats, variables físiques i variables 

dependents. Els components dissolts són les concentracions dels diferents substrats dissolts a 

l’aigua residual. Poden actuar com a nutrients, acceptors d’electrons, substàncies inhibidores o 

substàncies inerts segons el procés i el microorganisme considerats. Els components 

particulats són les concentracions de les espècies vives de microorganismes existents i de 

matèria orgànica particulada biodegradable i inert. Les variables físiques contemplen la 

temperatura i la irradiància lumínica existents a cada punt del medi d’estudi. Finalment, les 

variables dependents són el pH i l’alcalinitat, mesures que poden calcular-se a partir d’alguns 

components dissolts del model i contrastar-se fàcilment amb dades experimentals. Les 

variables dependents no es consideren estrictament variables d’estat del model. 

Sobre els components dissolts i particulats considerats al RWQM1 s’ha afegit el nitrogen 

gas –considerat a la formulació però no com un component– i s’han suprimit els consumidors i 

els fosfats.  

 

4.1.1. Components dissolts 

Inclouen les espècies químiques que són consumides o produïdes durant els processos 

bioquímics així com matèria orgànica dissolta. Aquesta s’expressa en funció de la seva 

demanda química d’oxigen (DQO) donada la seva composició heterogènia. Se’n distingeix 

també una fracció inert que no pot ser biodegradada enfront la fracció biodegradable, 

directament disponible per a assimilació. 

Els components dissolts considerats són: 

–    : matèria orgànica dissolta biodegradable          . Fracció de la matèria 

orgànica dissolta fàcilment biodegradable. Es consumeix amb el creixement dels 

bacteris heteròtrofs (  ) i es produeix durant el procés d’hidròlisi de la matèria 

orgànica particulada biodegradable (  ).  

 

–    : matèria orgànica dissolta inert          . Fracció de la matèria orgànica 

dissolta no biodegradable. Pot produir-se durant la hidròlisi. 

 

–      : nitrogen d’amoni             . Nitrogen present a l’aigua en forma 

d’amoni. Es produeix amb els processos de respiració endògena i inactivació de les 

espècies vives i durant la hidròlisi. Es consumeix pel creixement de les microalgues 

(    ), dels bacteris heteròtrofs (  ) per via aeròbia i dels bacteris oxidants d’amoni 

(    ). També és afectat per l’equilibri químic amb l’amoníac (    ). 

 

–      : nitrogen d’amoníac          
  . Nitrogen existent en forma d’amoníac. Es 

troba en equilibri químic amb l’amoni (    ) i disminueix amb la volatilització a 

l’atmosfera. 
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–      : nitrogen de nitrits        
     . Nitrogen disponible en forma de nitrits. Es 

produeix durant el creixement dels bacteris oxidants d’amoni (    ) i durant el 

creixement dels bacteris heteròtrofs (  ) per via anòxica quan té el nitrat com a 

substrat. Es consumeix amb el creixement dels bacteris oxidants de nitrits (    ) i 

amb el creixement dels bacteris heteròtrofs (  ) per via anòxica amb el nitrit com a 

substrat. 

 

–      : nitrogen de nitrats        
     . Nitrogen disponible en forma de nitrats. Es 

produeix amb el creixement dels bacteris oxidants de nitrits (    ) i amb la respiració 

endògena per via anòxica dels bacteris heteròtrofs (  ). Es consumeix amb el 

creixement algal (    ) i amb el creixement dels bacteris heteròtrofs (    ) tant per 

via aeròbia com anòxica. 

 

–     : nitrogen gas         
  . Nitrogen en forma gasosa. Es produeix amb el 

creixement anòxic dels bacteris heteròtrofs (  ) amb nitrit com a substrat i també 

amb la respiració endògena dels mateixos bacteris per via anòxica. 

 

–     : oxigen dissolt       
  . Concentració de l’oxigen dissolt a l’aigua. Es produeix 

durant el creixement algal (    ) degut a la fotosíntesis i es consumeix amb la resta de 

processos biològics excepte el creixement i la respiració endògena dels bacteris 

heteròtrofs (  ) que es produeixen per via anòxica. També la inactivació de les algues, 

la hidròlisi i la transferència amb l’atmosfera afecten a la concentració d’oxigen dissolt 

però no ho fan ni com a aportació neta ni com a disminució neta. 

 

–      : diòxid de carboni dissolt          
  . Carboni disponible en forma de diòxid 

de carboni. Es produeix amb tots els processos biològics excepte el creixement de les 

microalgues i dels bacteris oxidants d’amoni (    ) i de nitrits (    ). La influència de 

la hidròlisis, la inactivació d’algues i la transferència amb l’atmosfera no son, en canvi, 

ni sempre aportació ni sempre consum. A més a més, es troba en equilibri químic amb 

el bicarbonat (     ). 

 

–       : bicarbonat dissolt         
     . Carboni disponible en forma de 

bicarbonat. És afectat pels equilibris químics amb el diòxid de carboni (    ) i el 

carbonat (    ). 

 

–      : carbonat dissolt        
      . Carboni disponible en forma de carbonat 

dissolt. Es troba afectat únicament a l’equilibri químic amb el bicarbonat (     ). 

 

–    : ions d’hidrogen         . Concentració d’hidrogen a l’aigua. Es produeix durant 

el creixement dels bacteris oxidants d’amoni (    ). Es consumeix durant el 

creixement algal (    ), el dels bacteris oxidants de nitrits (    ) i durant totes les 

respiracions endògenes, siguin per via aeròbia o anòxica. La resta de processos també 

repercuteixen sobre la seva concentració però ho fan com a aportació o consum en 

funció de les fraccions màssiques dels components implicats.   
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–     : ions hidròxids            . Concentració d’ions hidròxids a l’aigua. És 

afectat únicament per equilibri químic amb la concentració d‘ions d’hidrogen. 

 

4.1.2. Components particulats 

Inclouen les concentracions de les diferents espècies de microorganismes existents a l’aigua 

residual i de la matèria orgànica no dissolta. Totes aquestes concentracions s’expressen en 

funció de la demanda química d’oxigen (DQO). Entre les espècies vives es distingeixen les 

microalgues i tres categories de bacteris segons els processos que duen a terme. També es 

distingeix entre la matèria orgànica biodegradable, que haurà de ser dissolta mitjançant la 

hidròlisis abans de ser assimilada, i la matèria orgànica inert.  

Els components particulats contemplats són: 

–      : microalgues          . Concentració de microalgues. S’incrementa amb els 

processos de creixement algal i disminueix amb la seva respiració endògena i 

inactivació. 

 

–    : bacteris heteròtrofs          . Considerats conjuntament, són tots aquells 

bacteris que utilitzen  matèria orgànica com a font de carboni. Duen a terme el procés 

d’hidròlisi de la matèria orgànica particulada biodegradable (  ). Incrementen la seva 

concentració amb els processos de creixement, tant per via aeròbia com anòxica, i la 

disminueixen amb la respiració endògena, també per via aeròbia i anòxica. 

 

–      : bacteris oxidants d’amoni          . Engloba el conjunt de bacteris 

responsables del primer pas de la nitrificació, a on l’amoni s’oxida a nitrit. Inclou per 

tant els nitrosomes, entre d’altres (Iacopozzi et al., 2007). Incrementen la seva 

concentració amb el seu procés de creixement i la disminueixen amb la respiració 

endògena. 

 

–      : bacteris oxidants de nitrits          . Anàlogament al component 

anterior, engloba el conjunt de bacteris responsables del segon pas de la nitrificació, a 

on els nitrits s’oxiden a nitrats. Inclou els nitrobacters, entre d’altres (Iacopozzi et al., 

2007). S’incrementa durant el seu creixement i disminueix durant la respiració 

endògena. 

 

–    : matèria orgànica particulada biodegradable          . Representa aquella 

fracció de la matèria orgànica particulada lentament biodegradable. Només pot ser 

assimilada pels microorganismes un cop sotmesa al procés d’hidròlisi. Es produeix 

durant la inactivació de la biomassa algal i es consumeix amb la hidròlisi.  
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–    : matèria orgànica particulada inert          . Matèria orgànica particulada no 

biodegradable. Es produeix amb els diferents processos d’inactivació i respiració 

endògena contemplats. 

 

4.1.3. Variables físiques 

Es consideren variables físiques aquelles magnituds que influeixen sobre els processos 

bioquímics de la depuració d’aigües però que no es veuen afectats per ells.  

Les variables físiques considerades al model són: 

–   : irradiància lumínica         . Mesura de la il·luminació existent a qualsevol punt 

del medi d’estudi. També anomenada a la literatura com a densitat del flux de fotons, 

PFD per les seves sigles en anglès. S’expressa en microeinsteins per metre quadrat i 

per segon, tot i que pot convertir-se a SI fàcilment amb l’equivalència: 

 

                 

(Eq. 9) 

–   : temperatura     . Temperatura existent a qualsevol punt del medi d’estudi, 

expressada en graus centígrads.  

 

4.1.4. Variables dependents 

Les variables dependents són aquelles que poden calcular-se a partir dels components del 

model i contrastar-se fàcilment amb dades experimentals. 

Es consideren: 

–       . El pH del medi aquós s’obté a partir de la concentració de ions d’hidrogen 

expressada en        (Eq. 10). Aquesta fórmula està adaptada de Reichert et al. 

(2001). 

             
    

(Eq. 10) 

–                         . L’alcalinitat s’obté a partir de les concentracions de les 

espècies del carboni, els ions hidròxids i els d’hidrogen (Eq. 11). Les unitats en que 

s’expressa són           . 

                
     
  

   
    
  

         

(Eq. 11) 
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4.2. Processos 

A continuació es presenten les descripcions matemàtiques dels processos biològics, químics 

i físics considerats al model.  

Es distingeix entre processos algals, processos bacterians, processos químics i processos 

físics. Els primers es corresponen amb el creixement, la respiració endògena i la inactivació de 

les microalgues (    ). Els processos bacterians engloben els diversos creixements i 

respiracions endògenes dels bacteris heteròtrofs (  ), els bacteris oxidants d’amoni (    ) i els 

bacteris oxidants de nitrit (    ) així com la hidròlisi. Els processos químics contemplen els 

equilibris químics de les espècies del carboni (               ), del nitrogen (         ) i 

de l’aigua (      ). Els processos físics consideren la hidrodinàmica del medi d’estudi, la 

transferència de gasos amb l’atmosfera (   ,      i     ), l’atenuació de la llum i  la irradiància 

solar incident.  
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4.2.1. Processos algals 

Es presenta aquí la descripció matemàtica dels processos biològics lligats a les microalgues. 

Primer les seves taxes de procés i després els factors correctors no deguts a substrats limitants 

ni a substàncies inhibidores. 

Les fórmules relatives a les taxes de procés de creixement algal han estat adaptades del 

RWQM1 mitjançant la incorporació del carboni com a factor limitant, l’efecte inhibidor de 

l’excés de diòxid de carboni, la consideració d’un factor de rendiment tèrmic diferent al dels 

processos bacterians i una aproximació als efectes de la fotosíntesis més completa i rigorosa. 

Aquestes adaptacions es basen en diverses fonts de la literatura consultada, indicades en cada 

cas. 

La cinètica dels processos algals ve descrita per una expressió de tipus Monod (Eq. 1). 

Aquesta expressió s’anomena taxa de procés i descriu la variació temporal de la concentració 

de microalgues per unitat de temps (         ) (Eq. 12). 

 

                                                                  

(Eq. 12) 

 

4.2.1.1. Taxes de procés 

 Creixement d’algues (    ) amb amoni (    ). Producció de biomassa amb l’amoni com a 

font de nitrogen, preferit per les microalgues abans que el nitrat. Es considera també la 

font de carboni com a substrat limitant i els efectes inhibitoris de l’excés de diòxid de 

carboni (    ) segons els resultats de Kurano i Miyachi (2005). Els substrats són doncs      

i      però repercuteix també sobre les concentracions de     i   , incrementant      . 

 

Els efectes de la fotosíntesis es consideren mitjançant el factor de rendiment 

fotosintètic (           ). Cal ressaltar que, a diferència del RWQM1, el factor tèrmic 

aplicat és el factor tèrmic fotosintètic (         ), diferent a l’aplicat a processos no 

fotosintètics. Aquests dos factors seran presentats en detall en aquest mateix apartat. 

 

                             
          

                  
    

 

        

 
         

                
      

(Eq. 13) 
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 Creixement d’algues (    ) amb nitrat (    ). Procés anàleg a l’anterior però amb nitrat 

com a font de nitrogen. La predilecció per l’amoni queda patent en el terme inhibitori. 

Afecta en aquest cas a      com a substrat enlloc de a     , però segueix repercutint sobre les 

concentracions de     i    i incrementant     . 

 

                             
          

                  
    

 

        

 
    

           

 
      

                
      

(Eq. 14) 

 Respiració endògena aeròbia d’algues (    ). Comporta una reducció de la biomassa 

algal (    ) i un increment de la matèria orgànica particulada inert (  ), a la vegada que 

repercuteix sobre     ,    ,      i   . En aquesta ocasió el factor tèrmic emprat és el 

microbiològic ja que la respiració endògena és independent de la fotosíntesis. 

 

                      
   

           
      

(Eq. 15) 

 Inactivació d’algues (    ). Comporta també reducció de la biomassa algal (    ) i 

increment de la matèria orgànica particulada biodegradable (  ) així com de la inert (  ). 

Repercuteix també sobre     ,    ,      i   . El factor tèrmic a emprar és també el 

microbiològic pel mateix motiu que en el cas de la respiració endògena. 

 

                            

(Eq. 16) 

Valors recomanats pels paràmetres de les fórmules anteriors es troben recopilats a la Taula 

11, tot i que per a una aplicació real del model cal calibrar-los segons dades experimentals. 

 

4.2.1.2. Factor de rendiment fotosintètic 

L’efecte que els fenòmens fotosintètics tenen sobre el creixement algal es modelitza 

conjuntament mitjançant el factor de rendiment fotosintètic (           ), funció de la 

irradiància lumínica ( ) i de la concentració d’oxigen (   ). 

 

                          

(Eq. 17) 

 

Aquest factor és a la vegada el producte entre dos factors: el factor lumínic (      ) i el 

factor fotorespiratori (         ). Així l’efecte de la fotosíntesis sobre el creixement algal es 

considera de forma modular amb, d’una banda, els efectes lligats a la irradiància lumínica i, de 

l’altra, els efectes lligats a la concentració d’oxigen. 
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4.2.1.2.1. Factor lumínic: model de factories fotosintètiques 

La descripció matemàtica del model de factories fotosintètiques (Wu i Merchuk, 2001) 

consta d’un sistema d’equacions diferencials (Eq. 18, Eq. 19 i Eq. 20) que descriuen les 

transicions entre l’estat obert (  ), l’activat (  ) i l’inhibit (  ). A aquest sistema cal afegir la 

condició inicial de disposar de tota la biomassa algal en estat obert (Eq. 21) i la condició 

addicional de que els tres estats possibles són sempre una partició de tota la biomassa algal 

(Eq. 22). 

   
  

               

(Eq. 18) 

   
  

               

(Eq. 19) 

   
  

          

(Eq. 20) 

 

               
(Eq. 21) 

 

           

(Eq. 22) 

 

La primera d’aquestes equacions (Eq. 18) representa la variació de la biomassa en estat 

obert: una part passa a estat activat en funció de la irradiància lumínica (    ), mentre que 

una altra part torna des de l’estat activat (   ) i una altra des de l’estat inhibit (   ). La segona 

equació (Eq. 19) descriu la variació de la biomassa en estat activat de manera anàloga, amb 

l’afegit d’una part que s’inhibeix per excés de llum rebuda (    ). Finalment, la tercera 

equació (Eq. 20) descriu les variacions comentades en la biomassa en estat inhibit. 

A partir de les expressions anteriors, el factor lumínic resultant és: 

          
(Eq. 23) 

 

La dependència amb respecte a la irradiància lumínica ( ) queda implícita a    via el sistema 

d’equacions diferencials presentat (Eq. 18, Eq. 19 i Eq. 20) 

Tot i que els paràmetres  ,  ,   i   haurien de ser calibrats durant l’aplicació del model, a la 

Taula 11 es proposa un conjunt de valors extret de Wu i Merchuk (2001). 
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4.2.1.2.2. Factor fotorespiratori 

A partir del coneixement disponible sobre la fotorespiració a escala d’enginyeria (Chisti, 

2007; Rubio i Fernandez, 1999) en aquest treball s’ha desenvolupat la següent expressió per a 

modelitzar el fenomen: 

         

 
 
 

 
 
       

    
   

     
   

  
   

     
   

 

            
   

            
    

(Eq. 24) 

 

El factor fotorespiratori depèn tant de la concentració d’oxigen dissolt (   ) com de la 

concentració de saturació d’oxigen a l’aire (   
   ). La constant d’inhibició de la fotorespiració 

(   ) i el coeficient d’excés d’oxigen dissolt ( ) són paràmetres que permeten calibrar el factor 

fotorespiratori durant l’aplicació del model. 

 

 

Figura 10 – Factor fotorespiratori en funció de la concentració d’oxigen dissolt 

 

A la Figura 10 pot apreciar-se el comportament del factor fotorespiratori en funció de la 

concentració d’oxigen dissolt de manera esquemàtica. L’efecte de la fotorespiració és gairebé 

negligible mentre la concentració d’oxigen es trobi lluny de   cops la concentració de saturació 

a l’aire, amb          proper a la unitat. A les proximitats del mencionat llindar, l’efecte es fa 

força notable inhibint la fotosíntesis amb rapidesa:          cau fins a anul·lar-se. Per a 

concentracions majors d’oxigen dissolt, el valor de          queda a zero. 

La interpretació del coeficient d’excés d’oxigen dissolt és, simplement, el nombre de cops 

que el llindar en el qual la fotosíntesis s’anul·la per fotorespiració supera a la concentració de 

saturació de l’aire. A la gràfica anterior, variacions sobre aquest coeficient suposen el 

desplaçament horitzontal del punt indicat a l’eix d’abscisses amb      
   . 

La constant d’inhibició de la fotosaturació és, d’altra banda, responsable de la suavitat o 

brusquedat amb la qual apareix l’efecte de la fotorespiració. Així, valors grans de     suposen 

una inhibició més distribuïda (corba menys angulosa), mentre que valors reduïts suposen una 

inhibició més sobtada a les proximitats de      
    (corba més angulosa). 

         

    

1 
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Com aquesta expressió és inèdita a la literatura científica, cal contrastar-la amb successives 

aplicacions tant pel que fa a la seva validesa experimental com pel que fa als valors adequats 

dels seus paràmetres. Tot i així, com a primera aproximació se’n presenten valors proposats a 

la Taula 11. 

 

4.2.1.3. Factor tèrmic fotosintètic 

El factor tèrmic fotosintètic, a diferència del factor tèrmic microbiològic, presenta un màxim 

sobre la temperatura òptima de creixement i disminueix conforme la temperatura s’allunya 

d’aquest òptim (Figura 8). Matemàticament l’expressió és la següent (Franz et al., 2012): 

  

            
      

 
 
 

 

(Eq. 25) 

 

Aquest factor descriu una corba gaussiana en funció de la temperatura amb un màxim igual 

a la unitat sobre la temperatura òptima de creixement algal (    ). Tant la temperatura 

òptima  com el paràmetre normalitzador ( ) han de calibrar-se abans de l’aplicació del model 

però s’ofereixen a la Taula 11 valors recomanats per a primeres aproximacions segons Franz et 

al. (2012). 

 

 

 

 

 

  



37 
 

4.2.2. Processos bacterians 

Es descriuen aquí tots els processos biològics lligats a l’activitat bacteriana. Primer es 

descriu la seva cinètica i després la seva dependència tèrmica. 

Les expressions aquí presentades han estat adaptades del RWQM1 afegint la limitació per 

carboni al creixement dels bacteris oxidants d’amoni (    ), la inhibició per amoníac al 

creixement dels bacteris oxidants de nitrits (    ). Totes dues adaptacions provenen dels 

resultats de Wett i Rauch (2003) i Guisasola et al. (2007). 

La cinètica dels processos bacterians, anàlogament als processos algals, ve descrita per les 

corresponents taxes de procés (Eq. 12). 

 

4.2.2.1. Taxes de procés 

 Creixement aerobi de bacteris heteròtrofs (  ) amb amoni (    ). Depenent de    com a 

substrat i de    ,      i      com a acceptors d’electrons, aquest procés incrementa la població de 

   amb el consum de    i repercuteix sobre    ,     ,      i    segons les diferents fraccions 

màssiques de    i   . 

 

                    
  

           
 

   
         

 
         

                  
    

(Eq. 26) 

 Creixement aerobi de bacteris heteròtrofs (  ) amb nitrat (    ). Anàlogament al procés 

anterior però amb      com a acceptor d’electrons enlloc de      i     , aquest procés 

incrementa la població de    amb el consum de    i repercuteix sobre   ,     ,      i    segons 

les diferents fraccions màssiques de    i   . Es pot apreciar com l’ús de l’amoni com a acceptor 

d’electrons és preferit davant dels nitrats, apareixent aquí la presència d’amoni i amoníac com a 

factor inhibidor. 

 

                    
  

           
 

   
         

 
        

                  

 
    

             
    

(Eq. 27) 

 Respiració endògena aeròbia de bacteris heteròtrofs (  ). La respiració endògena dels 

heteròtrofs en condicions aeròbies comporta una reducció de la seva biomassa i un 

alliberament de nitrogen orgànic (    ) i matèria orgànica particulada inert (  ), a més 

d’afectar a les concentracions de    ,      i   . 

 

                        
   

         
    

(Eq. 28) 
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 Creixement anòxic de bacteris heteròtrofs (  ) amb nitrat (    ). Similar al corresponent 

creixement aerobi però amb     com a inhibidor ja que els bacteris heteròtrofs es decanten cap al 

creixement aerobi si aquest és possible. Incrementa la població de    amb el consum de    i      

a la vegada que afecta a      i     i produeix     .  

 

                     
  

            
 

     
         

 
    

                
    

(Eq. 29) 

 Creixement anòxic de bacteris heteròtrofs (  ) amb nitrit (    ).  Totalment anàleg al 

procés anterior, en aquest cas l’acceptor d’electrons és     . En aquest cas      és consumit 

enlloc de      i     alliberat, tal i com queda patent a la matriu de Peterson. 

 

                     
  

            
 

     
         

 
    

                
    

(Eq. 30) 

 Respiració endògena anòxica de bacteris heteròtrofs (  ). La respiració endògena dels 

heteròtrofs en condicions anaeròbies comporta una reducció de la seva biomassa i un 

alliberament de nitrogen orgànic (    ) i matèria orgànica particulada inert (  ), a més 

d’afectar a les concentracions de      i   . A diferència de la respiració aeròbia, l’acceptor 

d’electrons és en aquest cas      i comporta una alliberació de    .  

 

                         
     

         
 

    
                

    

(Eq. 31) 

 Creixement de bacteris oxidants d’amoni (    ). Incrementa la concentració de      

consumint      com a nutrient i generant     , a més d’afectar a les concentracions de 

   ,      i   .  

 

                 
   

           
 

         
                

 
                         

                           

      

(Eq. 32) 

 Respiració endògena aeròbia de bacteris oxidants d’amoni (    ). Redueix la biomassa 

de      de forma anàloga a la respiració endògena aeròbia vista per als bacteris 

heteròtrofs. 

 

                      
   

           
      

(Eq. 33) 

 Creixement de bacteris oxidants de nitrit (    ). Incrementa la concentració de       

consumint      com a nutrient i generant     , a més d’afectar a les concentracions de 

   ,      i   . La presència de      té efectes inhibitoris. 

 

 

                  
   

           
 

    
           

 
        

             
      

(Eq. 34) 



39 
 

 Respiració endògena aeròbia de bacteris oxidants de nitrit (    ). Redueix la biomassa 

de      de forma anàloga a la respiració endògena aeròbia vista per als bacteris 

heteròtrofs i els oxidants d’amoni. 

                       
   

           
      

(Eq. 35) 

 Hidròlisi. Descriu la dissolució de la matèria orgànica biodegradable, és a dir, la conversió 

de    a    amb una petita fracció convertida a matèria orgànica dissolta inert (  ). 

Redueix la concentració de    incrementant la de    i    segons la fracció inert de   . 

També repercuteix sobre   ,     ,      i    en funció d’aquesta fracció inert i de les 

fraccions màssiques de    per a cada element. La seva taxa de variació només es 

corregeix per efectes tèrmics de forma anàloga als creixements bacterians. 

 

                     

(Eq. 36) 

 

Valors recomanats pels paràmetres de les fórmules anteriors es troben recopilats a la Taula 

12. 

 

4.2.2.2. Factor tèrmic microbiològic 

La dependència dels processos bacterians amb respecte a la temperatura s’incorpora amb 

el clàssic factor tèrmic microbiològic de tipus Arrhenius (Sah et al., 2011; Langergraber et al., 

2009; Reichert et al., 2001).  

Aquest factor s’incrementa exponencialment amb la temperatura ( , donada en ºC) amb 

un valor igual a la unitat a la temperatura de 20ºC (Figura 5). 

 

               

(Eq. 37) 

 

El factor tèrmic microbiològic depèn doncs del coeficient tèrmic bacterià ( ), que es 

considera únic per a totes les espècies bacterianes. Se’n presenta un valor recomanat a la 

Taula 12. 
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4.2.3. Processos químics 

La taxa de procés que descriu la cinètica dels processos químics és una adaptació de la 

fórmula d’equilibri químic corresponent. L’estructura de la taxa (Eq. 38) és el producte d’una 

constant de velocitat del procés (   ) per la diferència entre la concentració del component 

dissolt ( ) i la concentració que tindria en equilibri (   ). Aquesta concentració en equilibri es 

calcula a partir de les concentracions dels altres components implicats en l’equilibri químic. 

 

                      

(Eq. 38) 

Les expressions dels processos químics aquí descrites es troben incloses al RWQM1. 

 

4.2.3.1. Equilibri químic de les espècies del carboni 

Les espècies del carboni presenten les següents reaccions químiques de dissolució: 

                                                    
    

(Eq. 39) 

 

 Equilibri químic          
 . Aquest procés descriu part de l’equilibri químic entre 

les espècies del carboni segons les constants de dissociació implicades. Afecta 

únicament a les espècies químiques incloses a la fórmula. 

 

                
       
     

  

(Eq. 40) 

 Equilibri químic     
      

  . Anàleg a l’anterior, aquest procés el complementa. 

 

                 
      
     

  

(Eq. 41) 

 

4.2.3.2. Equilibri químic de les espècies del nitrogen 

Les espècies químiques del nitrogen presenten la següent reacció química en la dissolució: 

                  
  

(Eq. 42) 

 Equilibri químic    
      . L’equilibri químic entre l’amoníac i l’amoni ve 

considerat de manera anàloga. 

 

                
      
     

  

(Eq. 43) 
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4.2.3.3. Equilibri químic de l’aigua 

L’equilibri químic de l’aigua pura es redueix a: 

                    

(Eq. 44) 

 Equilibri químic       . Seguint la mateixa estructura que en els processos 

anteriors, es considera també l’equilibri químic de l’aigua. 

 

             
     
     

  

(Eq. 45) 

 

Es presenten expressions per a calcular les constants d’equilibri químic en funció de la 

temperatura a la Taula 5, mentre que valors recomanats pels paràmetres de les fórmules 

anteriors es troben recopilats a la Taula 13. 
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4.2.4. Processos físics 

Es descriuen aquí els processos físics contemplats al model: la hidrodinàmica del medi, la 

transferència d’oxigen, diòxid de carboni i amoníac amb l’atmosfera, l’atenuació de la llum i la 

irradiància solar incident. 

La cinètica dels processos físics de transferència de gasos amb l’atmosfera es descriu 

matemàticament també mitjançant una taxa de procés però amb una estructura diferent als 

processos biològics (Eq. 12) o químics (Eq. 38). En aquest cas, l’estructura respon al producte 

del coeficient de transferència interficial (    ) per la diferència de concentracions del gas a 

l’aire (    ) i a l’aigua ( ), entre la distància a la superfície en contacte amb l’atmosfera ( ). 

 

               
      

 
 

(Eq. 46) 

 

La descripció de la cinètica de la transferència de gasos ha estat extreta de Sah et al. (2011) 

en el cas de l’oxigen i adaptada a partir de diverses fonts per al diòxid de carboni i l’amoníac. 

La resta de processos físics no es descriuen mitjançant taxes de procés ja que no suposen 

canvis locals en la concentració de cap component.  

 

4.2.4.1. Hidrodinàmica del medi d’estudi 

Tot i tenir un paper cabdal en l’aplicació de la resta del model, la hidrodinàmica del medi 

d’estudi no es descriu matemàticament en aquest treball. Es considera necessari recórrer a 

solucions en mecànica de fluids computacional configurades per a cada aplicació concreta. Un 

cop coneguda la hidrodinàmica del medi d’estudi es podrà aplicar el model presentat. 

 

4.2.4.2. Transferència d’oxigen amb l’atmosfera 

La taxa de procés de la transferència d’oxigen entre l’aigua i l’atmosfera ve donada per la 

Eq. 47, a on    
    és el coeficient de transferència interficial de l’oxigen entre l’aigua i l’aire, 

   
       és la concentració d’equilibri d’oxigen amb l’atmosfera (funció de la temperatura,  ), 

    la variable d’estat corresponent a la concentració d’oxigen i   la distància a la superfície 

lliure des del punt d’aplicació de l’expressió. 

 

       
   

   
          

 
 

(Eq. 47) 
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La concentració d’equilibri d’oxigen amb l’atmosfera (Eq. 48) és funció de la temperatura a 

la superfície de contacte i depèn de, basant-nos en la llei de Henry i la seva dependència 

tèrmica, la constant de Henry per a l’oxigen a  25ºC (     
    ), la constant tèrmica de Henry per a 

l’oxigen (   ) i la pressió parcial d’oxigen a l’atmosfera (   ). Els valors de les magnituds 

implicades en el procés es presenten a la Taula 15. 

 

   
             

          
 

     
 

 
   

      

(Eq. 48) 

 

4.2.4.3. Transferència de diòxid de carboni amb l’atmosfera 

La taxa de variació del procés de transferència del diòxid de carboni amb l’atmosfera és 

anàleg al vist per a l’oxigen, amb les següents expressions i magnituds: 

         
   

    
           

 
 

(Eq. 49) 

    
              

           
 

     
 

 
   

       

(Eq. 50) 

Els valors de les magnituds implicades es presenten a la Taula 15. 

 

4.2.4.4. Volatilització de l’amoníac 

La descripció de la transferència d’amoníac amb l’atmosfera és anàloga als casos anteriors 

però, tenint en compte que la concentració d’amoníac a l’atmosfera es considera negligible per 

la seva ràpida volatilització (    
        ), no és necessari considerar la llei de Henry. El valor 

proposat per a     
    es presenta a la  Taula 15. 

         
   

     
 

 

(Eq. 51) 

 

4.2.4.5. Atenuació de la llum 

En el present treball es modelitzarà l’atenuació de la llum mitjançant una adaptació de la 

llei de Beer-Lambert per a l’absorció de la llum (Luo i Al-Dahhan, 2004; Merchuk, 2007). 

Aquesta adaptació distingeix entre l’absorció deguda a l’aigua residual i la deguda als 

components particulats. 

      
    

         
(Eq. 52) 
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La irradiància lumínica és funció de la irradiància lumínica incident (  ), reduïda per un 

factor que comprèn el coeficient d’extinció lumínica per a partícules (  
 ), la concentració total 

d’espècies particulades com a suma de les corresponents variables d’estat del model ( ), el 

coeficient d’extinció lumínica per a l’aigua (  ) i la distància a la superfície il·luminada ( ). Els 

valors proposats per als paràmetres implicats es troben a la Taula 15. 

 

4.2.4.6. Irradiància solar incident 

Les equacions que permeten calcular la irradiància solar incident sobre una localització 

concreta han estat extretes de Molina Grima et al. (1999). 

La irradiància lumínica total incident (  ) sobre un indret deguda a la il·luminació solar es: 

   
    

  
                                                       

  
          

              
  

(Eq. 53) 

 

L’expressió anterior depèn de la radiació solar total diària ( ), l’eficiència fotosintètica de la 

radiació solar (  ) i d’angles que són funció de la hora solar ( ) o la latitud i el dia de l’any (  ). 

L’eficiència fotosintètica de la radiació solar té en compte que només una part de l’espectre 

electromagnètic de la radiació solar és fotosintèticament actiu. 

L’angle   es calcula en funció de la hora solar ( ). 

           
(Eq. 54) 

 

L’angle    es calcula en funció de la latitud ( ) i, mitjançant el paràmetre  , del dia de l’any 

( ). 

                      
(Eq. 55) 

            
          

   
  

(Eq. 56) 

 

La radiació solar diària és funció de la radiació total extraterrestre (  ), que és la que arriba 

a l’exterior de l’atmosfera terrestre, i de l’índex de claredat atmosfèrica ( ). 

      
(Eq. 57) 
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La radiació total extraterrestre és funció de la constant solar universal ( ), el dia de l’any 

( ), la latitud ( ) i paràmetres ja vistos ( ,   ). 

    
   

 
               

     

   
                    

    

   
            

(Eq. 58) 

Els valors de les magnituds implicades a les fórmules anteriors es troben a la Taula 15. 
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4.3. Interaccions entre processos i components 

Els diferents processos bioquímics i físics descrits als apartats anteriors alteren les 

concentracions dels components del model involucrats en cadascun, però no ho fan de manera 

uniforme.  

L’efecte que un determinat procés té sobre els diferents components del model pot 

conèixer-se a partir de la fórmula química que descriu el procés i l’estequiometria de la 

mateixa (Reichert et al., 2001; Henze et al., 2000).  

A partir d’aquesta estequiometria s’obtenen els coeficients estequiomètrics. L’efecte que 

qualsevol taxa de procés té sobre la variació de concentració de cada component es pondera 

amb els coeficients estequiomètrics, de manera que la taxa de variació d’un component 

s’expressa matemàticament com: 

 

   
  

         
 

       

(Eq. 59) 

 

A on     és un qualsevol dels components del model (exclosos per tant les variables físiques 

i les variables dependents),    és la taxa de variació corresponent al procés   i      és el 

coeficient estequiomètric que relaciona aquesta variable d’estat amb el procés considerat.  

La matriu de Peterson presenta tots els coeficients estequiomètrics del model, sintetitzant 

així l’impacte que els processos tenen sobre els components. A cada columna de la matriu 

trobem un component mentre que cada fila es correspon amb un procés (Figura 9). A la cel·la 

corresponent al creuament d’un procés (fila) amb un component (columna) hi trobem el 

coeficient estequiomètric que els relaciona. En tots aquells casos en els que el procés no 

repercuteixi sobre un determinat component, la cel·la es trobarà buida. En cas contrari, 

trobarem el coeficient estequiomètric      corresponent al component   (columna), procés   

(fila). 

Tant els coeficients estequiomètrics com la matriu de Peterson presentats en aquest treball 

han estat adaptats del RWQM1 per a les llacunes d’alta càrrega. Els resultats es troben a la 

Taula 9 i a la Taula 8 respectivament. L’adaptació ha consistit en l’adequació de les unitats 

emprades, la inclusió del nitrogen com a component i l’existència d’una fracció de matèria 

orgànica dissolta inert (  ) produïda durant la hidròlisis. També s’ha inclòs l’impacte de la 

transferència de gasos amb l’atmosfera. 

L’adequació d’unitats s’ha dut a terme segons les indicacions publicades a Reichert et al. 

(2001), així com la inclusió del nitrogen com a component. La consideració de l’aparició de    

durant la hidròlisi es basa en la formulació del CWM1 (Langergraber et al., 2009) i l’ASM3 

(Henze et al., 2000). La integració de les transferències de gasos amb l’atmosfera es basa en el 

treball de Sah et al. (2011). 
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Les expressions dels coeficients estequiomètrics presentats són funció de: 

 Les fraccions màssiques de carboni (    ), hidrogen (    ), oxigen (    ) i nitrogen (    ) 

de cada component implicat. 

 La fracció inerta generada durant la degradació de cada component (    ). 

 Un paràmetre de rendiment per a la inactivació de les algues (      ). 

 El rendiment d’assimilació del substrat per a les diferents espècies microbianes, 

distingint entre el creixement anòxic i aerobi dels bacteris heteròtrofs (      ,        , 

     i     ). 

 Un paràmetre de rendiment per a la hidròlisis (    ). 

 

Es presenten valors d’aquests paràmetres a la Taula 10 i Taula 14. 

 



48 
 

5.RESULTATS 
 

Es recull en aquest apartat la formulació matemàtica completa del model desenvolupat. Els 

paràmetres que apareixen a les fórmules hauran de ser calibrats en cada aplicació concreta del 

model. Mentre no es disposi d’un calibratge adequat, es recomana l’ús dels  valors presentats 

a l’Annex I – Paràmetres del model. 

Les variables d’estat i les variables dependents es presenten a la Taula 1. S’hi recullen els 

substrats i les espècies vives considerats al model, així com les variables físiques de què depèn. 

Les cinètiques dels processos biològics, químics i les transferències de gasos amb 

l’atmosfera es presenten a la Taula 2. Les expressions dels factors correctors no explicitats en 

aquestes taxes de procés s’inclouen a la Taula 3 i a la Taula 4. Les constants d’equilibri químic 

en funció de la temperatura es troben a la Taula 5, mentre que les concentracions d’equilibri 

amb l’atmosfera a la Taula 6. 

La hidrodinàmica del medi d’estudi no es descriu en aquest model ja es requereix de l’ús de 

programari de dinàmica de fluids computacional adaptat a cada aplicació concreta. Un cop 

coneguda la hidrodinàmica del medi d’estudi es pot superposar el model aquí presentat. 

La fórmula que descriu l’atenuació de la llum ha d’aplicar-se sobre tot el domini en funció 

de la geometria del medi d’estudi. Aquesta fórmula es recull a la Taula 7. 

La formulació per al càlcul de la irradiància solar incident s’aplicarà de manera continuada 

en estudis de durada significativa, mentre que s’aplicarà tan sols un cop per a definir les 

condicions inicials en estudis més curts. En el cas de disposar de dades reals de la irradiància 

lumínica en l’aplicació d’aquest model, és recomana utilitzar-les enlloc de les fórmules aquí 

proporcionades. Aquesta formulació també queda recollida a la Taula 7. 

Els efectes que els processos descrits a la Taula 2 tenen sobre els components del model es 

calculen a partir dels coeficients estequiomètrics i l’(Eq. 59). La matriu de Peterson que 

sintetitza aquests efectes es presenta a la Taula 8, mentre que les expressions de cadascun 

dels coeficients estequiomètrics es presenten a la Taula 9. 

Les aportacions específiques d’aquest treball a la formulació del RWQM1, escollit com a 

model biocinètic de base, es troben ressaltades amb color blau. 
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5.1. Variables d’estat 

Taula 1 – Components i variables dependents del model 

Terme Nom Unitats 

  
Components dissolts (substrats)  

   Matèria orgànica dissolta biodegradable         
   Matèria orgànica dissolta inert         

     Nitrogen d’amoni            
     Nitrogen d’amoníac         

  
     Nitrogen de nitrits        

     
     Nitrogen de nitrats       

     
    Nitrogen gas         

  
    Oxigen dissolt      

  
     Diòxid de carboni dissolt         

  
      Bicarbonat dissolt        

     
     Carbonat dissolt       

      
   Ions d’hidrogen       
    Ions hidròxids           

   
Components particulats (espècies vives i matèria orgànica)  

     Microalgues         
   Bacteris heteròtrofs         
     Bacteris oxidants d’amoni         
     Bacteris oxidants de nitrits         
   Matèria orgànica particulada biodegradable         
   Matèria orgànica particulada inert         

  
Variables físiques  

  Irradiància lumínica        
  Temperatura    

  
Variables dependents  

   Potencial d’hidrogen   
            Alcalinitat            
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5.2. Processos biològics, químics i físics 

Taula 2 – Cinètica dels processos biològics, químics i físics 

 Procés considerat  Taxa de variació del procés 

Creixement d’algues amb     
                             

          

                  
    

 

        

 
         

                
      

Creixement d’algues amb     
                             

          

                  
    

 

        

 
    

           
 

      
                

      

Respiració endògena aeròbia d’algues 
                      

   
           

      

Inactivació d’algues                             

Creixement aerobi de    amb                         
  

           
 

   
         

 
         

                  
    

Creixement aerobi de    amb                         
  

           
 

   
         

 
        

                  
 

    
             

    

Respiració endògena aeròbia                            
   

         
    

Creixement anòxic de    amb                          
  

            
 

     
         

 
    

                
    

Creixement anòxic de    amb                          
  

            
 

     
         

 
    

                
    

Respiració endògena anòxica de                             
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 Procés considerat  Taxa de variació del procés 

Creixement de                       
   

           
 

         
                

 
                         

                           
      

Respiració endògena aeròbia de                            
   

           
      

Creixement de                        
   

           
 

    
           

 
        

             
      

Respiració endògena aeròbia de                             
   

           
      

Hidròlisi                      

Equilibri químic          
  

                
       
     

  

Equilibri químic     
      

   
                 

      
     

  

Equilibri químic    
       

                
      
     

  

Equilibri químic        
             

     
     

  

Transferència d’oxigen amb l’atmosfera        
   

   
          

 
 

Transferència de diòxid de carboni amb 
l’atmosfera 

         
   

    
           

 
 

Volatilització de l’amoníac          
   

     
 

 



52 
 

Taula 3 – Factors correctors dels processos biològics 

Terme Expressió 

Factor tèrmic fotosintètic             
      

 
 
 

 

Factor tèrmic microbiològic                

Factor de rendiment fotosintètic                           

Factor lumínic           

Factor fotorespiratori          

 
 
 

 
 
       

    
   

     
   

  
   

     
   

 

            
   

            
    

 

Taula 4 – Fórmules del model de factories fotosintètiques 

Terme Expressió 

Cinètica de l’estat obert 
   
  

               

Cinètica de l’estat activat 
   
  

               

Cinètica de l’estat inhibit 
   
  

          

Condició inicial                

Condició de partició            

 

Taula 5 – Càlcul de les constants d’equilibri químic 

Terme Expressió 

Constant d’equilibri          
 .         

       
       
        

                   
 

Constant d’equilibri     
      

           
      

       
        

                  
 

Constant d’equilibri    
                                      

Constant d’equilibri                
 

       
        

                          
 

 

Taula 6 – Càlcul de les concentracions d’equilibri amb l’atmosfera 

Terme Expressió 

Concentració d’equilibri per a l’oxigen    
             

          
 

     
 

 
   

       

Concentració d’equilibri per al diòxid de carboni     
              

           
 

     
 

 
   

        

Concentració d’equilibri per a l’amoníac     
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Taula 7 – Càlcul de la irradiància lumínica 

Terme Expressió 

  
Atenuació de la llum 
Irradiància lumínica       

    
         

  
Irradiància solar incident 

Irradiància lumínica total incident    
    

  
                                                         

          

              
  

Angle              

Angle                          

Paràmetre               
          

   
  

Radiació solar diària 
      
 

Radiació total extraterrestre     
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5.3. Matriu de Peterson 

Taula 8 – Matriu de Peterson o dels coeficients estequiomètrics 

Variables d’estat  →       
gDQO/m3 

   
gDQO/m3 

     
gN/m3 

     
gN/m3 

     
gN/m3 

     
gN/m3 

    
gN/m3 

    
gO2/m3 

     
gC/m3 

      
gC/m3 

     
gC/m3 

   
gH/m3 

    
gH/m3 Processos ↓    

               
Creix. de      amb                                           

Creix. de      amb                                           

Resp. endògena aeròbia de                                       

Inactivació de                                       

Creix. aerobi de    amb                                                

Creix. aerobi de    amb                                                

Resp. endògena aeròbia                                     

Creix. anòxic de    amb                                                

Creix. anòxic de    amb                                                

Resp. endògena anòxica de                                         

Creix. de                                           

Resp. endògena aeròbia de                                       

Creix. de                                                 

Resp. endògena aeròbia de                                            

Hidròlisis                                                 
               
Equilibri químic          

                                    

Equilibri químic     
      

                                      

Equilibri químic    
                                        

Equilibri químic                                     

               
Transferència de                          

Transferència de                             

Volatilització de                             
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Variables d’estat  →         
gDQO/m3 

   
gDQO/m3 

     
gDQO/m3 

     
gDQO/m3 

   
gDQO/m3 

   
gDQO/m3 Processos ↓    

        
Creix. de      amb                     

Creix. de      amb                     

Resp. endògena aeròbia de                         

Inactivació de                              

Creix. aerobi de    amb                     

Creix. aerobi de    amb                     

Resp. endògena aeròbia                       

Creix. anòxic de    amb                     

Creix. anòxic de    amb                     

Resp. endògena anòxica de                       

Creix. de                    

Resp. endògena aeròbia de                         

Creix. de                      

Resp. endògena aeròbia de                            

Hidròlisis                 
        
Equilibri químic          

            

Equilibri químic     
      

             

Equilibri químic    
                 

Equilibri químic                  
        
Transferència de              
Transferència de                
Volatilització de                
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5.4. Coeficients estequiomètrics 

Taula 9 – Coeficients estequiomètrics 

Coeficient estequiomètric Unitats 

  

Creixement d’algues (    ) amb amoni (    )   

                       

       
       
 

                
        

 
          

                       

        
      
  

         

                    
   

Creixement d’algues (    ) amb nitrat (    )   

                       

       
       
 

                
        

 
          

                       

         
      
  

         

                    
   

Respiració endògena aeròbia d’algues (  )   
                                 

 
                                                

 

 
                    

 
  

 
                     

         

                                 

        
 

  
                             

                    
                        
   

Inactivació d’algues (    )    
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Coeficient estequiomètric Unitats 

   
Creixement aerobi de bacteris heteròtrofs (  ) amb amoni (    )   

        
 

      
           

       
     
      

              

 

       
     
      

         
     
      

       
 

 
 
     
      

      

 
  

 
 
     
      

       

         

       
     
      

              

         
 

  
 
     
      

               

                    
   

Creixement aerobi de bacteris heteròtrofs (  ) amb nitrats (    )   

        
 

      
           

       
     
      

              

 

       
     
      

         
     
      

       
 

 
 
     
      

      

 
  

 
 
     
      

       

         

       
     
      

              

        
 

  
 
     
      

               

                    
  

Respiració endògena aeròbia de bacteris heteròtrofs (  )   
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Coeficient estequiomètric Unitats 

   
Creixement anòxic de bacteris heteròtrofs (  ) amb nitrats (    )   

        
 

       
           

 

       
 

 
 
     
       

         
     
       

       
 

 
 

     
       

      

 
 

 
 
     
       

       

        

 

      
 

 
 
     
       

         
     
       

       
 

 
 

     
       

      

 
 

 
 
     
       

       

        

       
     

       
              

        
 

  
 
     
       

              

                    
   

Creixement anòxic de bacteris heteròtrofs (  ) amb nitrits (    )   

        
 

       
           

        
 

  
 
     
       

       
  

 
 
     
       

       
  

 
 

     
       

               

 

       
 

  
 
     
       

       
  

 
 
     
       

       
  

 
 

     
       

      

  
     
       

       

        

       
     

       
              

        
 

  
 
     
       

       
 

 
 
     
       

       
 

 
 

     
       

               

                    
   

Respiració endògena anòxica de bacteris heteròtrofs (  )   
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Coeficient estequiomètric Unitats 

  
Creixement de bacteris oxidants d’amoni (    )  

       
 

    
         

      
 

    
                

       
  

     
 
       

 
                

        
 

          

                      

       
 

      
 
      
  

         

                   
   

Respiració endògena aeròbia de bacteris oxidants d’amoni (    )  
                                 

 
                                                

 

 
                    

 
  

 
                     

         

                                 

        
 

  
                             

                    
                        
   

Creixement de bacteris oxidants de nitrits (    )  

        
 

    
         

       
 

    
                

   

        
 

     
 
       

 
                

        
 

          

                       

         
      
  

         

                    
   

Respiració endògena aeròbia de bacteris oxidants de nitrits (    )   
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Coeficient estequiomètric Unitats 

   
Hidròlisis   

                               
                           

                                                       

 

                                               

                                           

 
 

 
                                         

 
  

 
                                          

         

                                                       

         
 

  
                                                  

                     
   

Equilibri químic          
   

                
                
                   
   

Equilibri químic     
      

    

                 
                
                   
   

Equilibri químic    
        

                
               
                   
   

Equilibri químic         
                

                
   

Transferència d’oxigen amb l’atmosfera  
           
   

Transferència de diòxid de carboni amb l’atmosfera  
            
   

Volatilització de l’amoníac  
            
   

(Continuació) 
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6.DISCUSSIÓ 
 

El model base utilitzat per a desenvolupar el model presentat en aquest treball és el 

RWQM1. No obstant, aquest model presenta importants carències en la seva aplicació als 

processos existents a les llacunes de depuració d’aigües. Amb l’objectiu de desenvolupar un 

model integral aplicable a aquests entorns s’han realitzat una sèrie de modificacions i 

aportacions al RWQM1 que es justifiquen en aquest apartat. 

Les modificacions responen a l’adequació a les condicions habituals de la depuració 

d’aigües (unitats, components, espècies vives), a correccions sobre els processos algals (efecte 

tèrmic, limitació per carboni, fenòmens fotosintètics) i a incorporacions de processos 

importants a les llacunes d’alt rendiment (transferència de gasos, atenuació de la llum). 

Cal ressaltar, com a aportació del present treball sobre el coneixement existent en relació a 

la modelització dels processos existents a les llacunes d’alta càrrega: 

 La consideració exhaustiva dels efectes fotosintètics sobre el creixement algal. 

 La limitació per carboni en el creixement dels organismes autòtrofs. 

 La incorporació de la transferència de diòxid de carboni i amoníac amb l’atmosfera. 
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6.1. Elecció del model biocinètic de base 

Per al desenvolupament del present model s’ha partit d’un model biocinètic complex que 

contempla la major part dels processos biològics, químics i físics existents a les llacunes d’alta 

càrrega. El model escollit ha estat el River Water Quality Model 1 (RWQM1) (Reichert et al., 

2001) ja que, tot i haver estat desenvolupat per a entorns fluvials, és el que presenta amb 

major rigor i exactitud la formulació de processos bioquímics. 

En un primer moment, després de contrastar els diferents models biocinètics 

desenvolupats per a llacunes de depuració d’aigües residuals, es va optar pel model presentat 

a Sah et al. (2011). Aquest model està basat principalment en el Constructed Wetlands Model 1 

(CWM1) (Langergraber et al., 2009) i és, per tant, un model tipus ASM adaptat a la depuració 

d’aigües residuals. Sobre aquesta base s’incorporen les microalgues segons el RWQM1 així 

com l’atenuació de la llum i la transferència d’oxigen amb l’atmosfera a partir de diverses 

fonts. Tot i l’ampli ventall dels processos considerats i la solvència de les fonts en que es basa 

aquest model, es va trobar una carència important que en desaconsellava el seu ús: el paper 

del carboni com a substrat limitant al creixement de les microalgues no està considerat. 

Aquesta carència, tot i que pot semblar negligible en entorns de depuració d’aigua residual 

donada la quantitat de substrats existents, ha demostrat no ser-ho en llacunes d’alt rendiment 

(Larsdotter, 2006) i així com en instal·lacions específiques d’eliminació de nitrogen (Guisasola 

et al., 2007). Els nutrients proporcionats per l’aigua residual i l’activitat bacteriana són  

insuficients per a cobrir les necessitats de carboni de les microalgues, en forma de diòxid de 

carboni (o, si no es troba disponible, de ió bicarbonat que apareix durant la seva dissolució). 

Aquest fet comporta que la disponibilitat de carboni assimilable depengui de la transferència 

amb l’atmosfera o, segons la instal·lació, de la injecció directa de diòxid de carboni. En 

contraposició a l’entorn de depuració d’aigües residuals, la limitació del creixement per 

carboni ha estat reconeguda i estudiada àmpliament a l’entorn dels fotobioreactors (Bitog et 

al., 2011; Popova i Boyadjiev, 2008). 

A més de no considerar la limitació per carboni al creixement algal, el model de Sah et al. 

(2011) tampoc considera el diòxid de carboni com a component dissolt a l’aigua residual ni, per 

tant, l’efecte que els processos biològics tenen sobre la seva concentració. Tampoc contempla 

l’equilibri químic de les diferents espècies dissoltes del carboni, regulat pel pH del medi, ni la 

transferència de diòxid de carboni amb l’atmosfera. 

Totes aquestes limitacions provenen de les formulacions del CWM1, a on el paper del 

carboni no és tan important com en presència de microalgues. La seva existència fa que es 

descarti l’ús del model de Sah et al. (2011) com a model biocinètic de base pel present treball. 

En contraposició, el RWQM1 sí considera el diòxid de carboni i les seves espècies dissoltes com 

a components del model així com els efectes de tots els processos biològics sobre les seves 

concentracions. El que no considera, en canvi, és la limitació per carboni al creixement algal o 

bacterià. 
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El desenvolupament del RWQM1 com a model biocinètic d’entorns fluvials comporta que 

no consideri processos biològics típicament anaerobis, habituals en al depuració d’aigües, tals 

com la fermentació o la sulfatoreducció. Tenint en compte que a les llacunes d’alt rendiment i 

als fotobioreactors aquests processos tampoc existeixen, el fet de no contemplar-los no es 

considera una limitació per a l’aplicació del model. 

Davant de tots aquests factors es va optar pel RWQM1 com a model de base, degudament 

complementat amb processos físics i amb adaptacions a la cinètica d’alguns processos 

biològics. 

 

6.2. Aportacions al model biocinètic de base 

6.2.1. Adaptació inicial del RWQM1 

Per tal d’aplicar el RWQM1 a l’entorn de la depuració d’aigües va ser necessària una 

adaptació inicial amb algunes simplificacions i conversions d’unitats. 

Els fosfats i els seus efectes sobre els processos biològics van descartar-se degut a la poca 

importància que tenen a la depuració d’aigües residuals. L’abundància de nutrients existents 

en aquest medi fa que no es consideri un factor limitant ni per als bacteris (Langergraber et al., 

2009) ni per a les algues (Larsdotter, 2006) i el baix impacte que tenen els processos biològics 

sobre la seva eliminació fa que tampoc valgui la pena considerar-lo a efectes de la qualitat de 

l’aigua efluent (Sah et al., 2011). Conseqüentment, l’equilibri químic de l’àcid fosfòric i els 

processos d’adsorció i desadsorció de fosfats tampoc es consideren. 

El fet de no considerar els fosfats també exclou els coeficients estequiomètrics associats i, 

tenint en compte que la formulació del RWQM1 sí els considera, caldrà incloure’ls a l’hora 

d’efectuar balanços màssics rigorosos. També han estat obviats els coeficients estequiomètrics 

associats a les molècules d’aigua, ja que no es contempla com a component del model.  

El nitrogen gas va afegir-se com a component dissolt al model. El RWQM1 sí el considera en 

els càlculs estequiomètrics però no com a component. La visibilitat que té en els processos de 

depuració d’aigües fa recomanable mostrar-lo també com a component dissolt. Es van 

descartar els consumidors i els seus efectes ja que no existeix una dinàmica depredadora a 

l’entorn considerat.  

Les unitats de massa amb que el RWQM1 considera les diferents espècies vives són els 

grams de matèria orgànica de cadascuna, mentre que en depuració d’aigües s’expressa 

habitualment en funció de la demanda química d’oxigen (DQO). Aquesta conversió d’unitats és 

imprescindible de cara a l’aplicació del model en aquest nou entorn i es calcula a partir de 

l’(Eq. 60) (Reichert et al., 2001), a on     denota la massa com a demanda química d’oxigen, 

   com a matèria orgànica de l’espècie concreta i   ,   ,    i    denoten les seves fraccions 

màssiques. Aquestes fraccions s’ expressen en grams de l’element sobre grams de matèria 

orgànica. A l’entorn de la depuració d’aigües les fraccions màssiques acostumen a expressar-se 

en grams de l’element sobre la demanda química d’oxigen com a   ,   ,    i   . La conversió 
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entre les dues formes d’expressar les fraccions màssiques es realitza segons l’(Eq. 61) per a 

cadascuna d’elles. 

       
  
  

 
  
 
 
  
  

 
   
  

    

(Eq. 60) 

   
  

   
  
  

 
  
 
 
  
  

 
   
  

 
 

(Eq. 61) 

Al RWQM1 es consideren simultàniament com a font de nitrogen l’amoni (    ) i l’amoníac 

(    ) ja que les dues són espècies dissoltes del nitrogen que es troben en equilibri químic. 

Anàlogament, per a la consideració del carboni com a substrat limitant que s’aporta en aquest 

treball, es consideren font de carboni el diòxid de carboni (    ) i el bicarbonat (     ) 

simultàniament. 

 

6.2.2. Incorporació de variables dependents 

Les variables dependents afegides al present model tenen com a objectiu simplificar la 

comparació de dades experimentals amb resultats obtinguts en aplicacions del mateix. 

Aquesta comparació servirà, d’una banda, per a contrastar la validesa del model i, de l’altra, 

per a calibrar-lo en qualsevol aplicació. 

Per la seva importància en l’estudi de la qualitat de l’aigua i, per tant, la seva presència en 

depuració d’aigües, s’ha decidit integrar el càlcul del pH al model. La seva expressió en funció 

de la concentració de ions    s’ha adaptat de Reichert et al. (2001) a l’Eq. 10. 

L’alcalinitat també ha estat inclosa entre les variables dependents pel seu ús quotidià en les 

mesures de qualitat de l’aigua. Concretament, resultats experimentals sobre les variacions 

d’aquesta magnitud demostren indirectament el consum de les espècies de carboni. El seu 

càlcul a partir de les components dissoltes del model es troba indicat a l’Eq. 11, obtinguda de 

l’adaptació de la clàssica expressió: 

 

                 
         

               

(Eq. 62) 

 

6.2.3. Inclusió de fenòmens fotosintètics 

Un dels factors que han conduit a escollir el RWQM1 com a model biocinètic de base ha 

estat la consideració de la dependència del creixement algal sobre la quantitat de llum 

disponible. El fet de que aquest creixement es basi en la fotosíntesis fa imprescindible tenir en 

compte aquesta consideració. Les formes de fer-ho són, com s’ha exposat a la revisió 

bibliogràfica, molt diverses. 



65 
 

La vinculació entre la quantitat de llum disponible i el creixement algal es pot considerar 

anàleg, en un primer moment, a entendre la llum com un substrat limitant segons la 

formulació clàssica de Monod. Les dades experimentals demostren però, que la realitat del 

creixement fotosintètic és força més complex que el creixement bacterià a escala d’enginyeria 

(Figura 6), degut a l’existència de fenòmens fotosintètics (Chisti, 2007; Bitog et al., 2011).  

La formulació existent al RWQM1 per a la dependència lumínica del creixement algal es 

basa en la formulació d’Steele (Eq. 6). Aquesta formulació integra la llum com a substrat 

limitant amb un únic factor corrector, diferent a l’habitual per a substrats dissolts (Eq. 2), i ha 

demostrat un bon ajust experimental en nombroses ocasions (Molina Grima et al., 1999). Així i 

tot, aquesta formulació només integra els fenòmens fotosintètics de la fotosaturació i la 

fotoinhibició. En comparació amb altres alternatives, es considera una formulació millorable i 

no s’inclou al present model. 

L’especial atenció que es posa en aquest treball sobre la modelització de la fotosíntesis 

obliga a cercar i incorporar, si s’escau, formulacions més detallades i realistes dels efectes 

fotosintètics sobre el creixement algal. Durant la revisió bibliogràfica es van identificar altres 

formulacions que complien aquestes condicions (Reichert et al., 2001; Wu i Merchuk, 2001; 

Kurano i Miyachi, 2005) i, a partir dels seus resultats, es presenta una modelització més 

exhaustiva. 

S’ha optat per modelitzar conjuntament tots els efectes que la irradiància lumínica té sobre 

el creixement algal mitjançant el factor de rendiment fotosintètic (         ). Aquest és, a la 

vegada, el producte d’altres dos factors (Eq. 17): d’una banda el factor lumínic (     ) i de 

l’altra el factor fotorespiratori (         ). El primer d’aquests factors incorpora els efectes 

considerats per models existents que només depenen de la irradiància lumínica, mentre que el 

segon considera els efectes de la fotorespiració, fenomen mai modelitzat fins ara a escala 

d’enginyeria.  

La factorització escollida té com a objectiu oferir una estructura modular en la modelització 

de la fotosíntesis i es basa en la separació de variables existent entre la fotorespiració i la resta 

de fenòmens fotosintètics. L’elecció de factors es fonamenta en: 

 Els models existents sobre fotosíntesis ja consideren la majoria dels fenòmens que hi 

poden influir, amb major o menor detall. 

 

 Aquests models no inclouen la fotooxidació i, per tant, no consideren la concentració 

d’oxigen sinó que depenen únicament de la irradiància lumínica. 

 

 La fotorespiració, en canvi, no ha estat mai inclosa dins d’aquests models a escala 

d’enginyeria. 

 

 La fotorespiració no depèn de la irradiància lumínica sinó tan sols de la concentració 

d’oxigen dissol. 
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D’aquesta manera la modelització del rendiment fotosintètic té estructura modular i es pot 

adaptar a les necessitats de cada aplicació concreta. Així es pot optar per emprar un model 

simple o el model de factories fotosintètiques, per exemple, com a factor lumínic sense 

comprometre la consideració de la fotorespiració al model. També pot afegir-se sense 

dificultat l’efecte de la fotorespiració a aplicacions ja existents basades en models anteriors.  

L’estructura modular proposada serà aplicable sempre i quan la fotooxidació no sigui 

contemplada. Això és així degut a que aquesta depèn a la vegada de la irradiància lumínica i de 

la concentració d’oxigen. La fotooxidació és, d’altra banda, un fenomen força difícil de 

quantificar a escala d’enginyeria per l’escala cel·lular a la que es produeix i la conseqüent 

dificultat de considerar de forma agregada.  

Cal remarcar que aquesta estructura modular també és compatible amb futures millores 

tant de la modelització de la fotorespiració com de la fotosíntesis en general, sempre que es 

respecti la separació de variables comentada. 

En el present treball s’aposta per l’ús del model de factories fotosintètiques com a factor 

lumínic (Eq. 23) per tractar-se del més complet aplicable a escala d’enginyeria (Merchuk, 

2007). Els models simples estil Monod (com la formulació d’Steele usada al RWQM1) no tenen 

en compte la naturalesa dinàmica dels efectes fotosintètics sinó que els consideren 

estacionaris. A més a més, no contemplen el cost energètic i temporal de la recuperació de la 

biomassa algal inhibida. Els models sofisticats amb variables intracel·lulars, en canvi, no són 

aplicables a escala d’enginyeria per conceptualitzar els processos a escala cel·lular, tal i com 

passa amb la fotooxidació. Entre aquests dos tipus de model, el de factories fotosintètiques és 

el que ofereix mes versatilitat contemplant la majoria dels fenòmens fotosintètics a la vegada 

que conceptualitza de manera agregada, adequat per a escala d’enginyeria.  

La consideració de la fotorespiració, a diferència d’altres fenòmens fotosintètics, no s’ha 

dut a terme fins ara en models a escala d’enginyeria tot i que els seus efectes són visibles 

durant l’explotació de sistemes tant de llacunes d’alt rendiment (Park et al., 2011) com de 

fotobioreactors (Bitog et al., 2011; Chisti, 2007; Rubio i Fernandez, 1999). De les poques 

descripcions quantificades del fenomen a escala d’enginyeria cal destacar la restricció de Chisti 

(2007) que imposa un màxim a la concentració d’oxigen dissolt igual a quatre vegades el valor 

de saturació de l’aire. Aquesta concentració pot considerar-se igual a  

            
  (Rubio i Fernandez, 1999). A aquesta restricció cal afegir el fet de que la 

fotorespiració és un fenomen relativament sobtat, sense repercussions notables fins a arribar 

a altes concentracions d’oxigen dissolt. 

A partir de la informació disponible sobre la fotorespiració a escala d’enginyeria s’ha 

proposat el factor fotorespiratori (         ) presentat a l’Eq. 24. Aquest factor respecta, 

segons mostra la Figura 10, l’aparició de l’efecte fotorespiratori tan sols amb altes 

concentracions d’oxigen dissolt i de manera sobtada. Els paràmetres     i   de que depèn han 

de calibrar-se durant l’aplicació concreta de model però se’n presenten valors recomanats a la 

Taula 11.  
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Per a l’obtenció d’aquest factor s’ha invertit l’habitual factor de Monod per a substrat 

limitant ja que, considerat com a funció, presenta una asímptota horitzontal a la unitat (Figura 

11a). El resultat és doncs una funció que es manté a zero fins que, sobtadament, augmenta 

amb una asímptota vertical (Figura 11b). Per a fixar la localització d’aquesta asímptota s’inclou 

el paràmetre   (concretament, la localització ve donada per       ). El paràmetre    , 

herència de la constant d’afinitat al factor de Monod, és responsable de la suavitat o 

brusquedat amb la que la funció augmenta. Per tal d’acotar a la unitat aquesta funció tot 

mantenint-ne la forma, donat que es tracta d’un factor de rendiment, es va optar per aplicar la 

tangent hiperbòlica sobre la funció obtinguda (Figura 11c). Cal notar que, fins aquí, la funció 

trobada mostra més aviat l’impacte de la fotorespiració que el rendiment fotosintètic que se’n 

deriva, a més de que el comportament passat el llindar      
    no és el desitjat. Per a la 

primera consideració només cal restar a la unitat la funció trobada (Figura 11d) i, per a la 

segona, definir la funció per parts de manera que sigui sempre nul·la a partir de      
   , ja que 

la fotorespiració inhibeix completament la fotosíntesis (Figura 10).  

 

 
 

 
 

 
  

 

Figura 11 – Funció factor de Monod per a substrat limitant (a), funció inversa del factor  
de Monod (b), tangent hiperbòlica de la funció inversa del factor de Monod (c)  

i factor respiratori sense definició per parts (d) 

 

 

L’expressió presentada pel factor fotorespiratori és inèdita i, per tant, cal que sigui 

contrastada experimental mitjançant aplicacions successives del model presentat. Mentre no 

es disposin de valors calibrats per als paràmetres implicats, es poden trobar valors recomanats 

a la Taula 11. 
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Com a recopilació de la integració dels fenòmens fotosintètics en aquest model, es llisten a 

continuació els que queden contemplats: 

 Fotosaturació 

 Fotoinhibició 

 Fotoadaptació 

 Fotorespiració 

A més a més, es considera la naturalesa dinàmica dels efectes que la irradiància lumínica té 

sobre la biomassa algal, no tan sols amb la fotoadaptació, sinó també amb la recuperació de la 

fracció inhibida de la biomassa algal a estats no inhibits. 

La modelització del RWQM1 queda substituïda, en conseqüència, per aquesta altra molt 

més exhaustiva i precisa. 

 

6.2.4. Incorporació del carboni com a substrat limitant 

El fet de no considerar la limitació per carboni al creixement algal és un dels principals 

inconvenients a superar en l’adaptació del RWQM1 a les llacunes d’alta càrrega. Aquesta 

carència del model però, pot ser solucionada incorporant el factor corrector adequat presentat 

per estudis específics de les limitacions en el creixement algal. De fet, el carboni no és només 

un substrat limitant per al creixement algal (Larsdotter, 2006) sinó també per als bacteris 

autòtrofs (Guisasola et al., 2007) i la incorporació d’aquesta limitació s’ha de fer per a totes les 

espècies afectades. 

En el cas de les microalgues, els estudis sobre creixement habitualment es centren en la 

dependència lumínica i propicien que no es doni la limitació per carboni (Wu i Merchuk, 2001; 

Franz et al., 2012). Aquesta predilecció per la dependència lumínica es justifica des del punt de 

vista pràctic perquè als fotobioreactors reals (sistemes de cultius de microalgues) s’acostuma a 

disposar d’injecció de diòxid de carboni i, per tant, es garanteix la disponibilitat del nutrient 

(Bitog et al., 2011). No és aquest el cas dels fotobioreactors sense injecció o de les llacunes 

d’alt rendiment, on la injecció habitualment es descarta pel rendiment econòmic de la 

instal·lació (Larsdotter, 2006). 

Tot i així, existeixen estudis a escala d’enginyeria que sí consideren la limitació per carboni 

(Buhr i Miller, 1983; Kurano i Miyachi, 2005), els resultats dels quals poden extrapolar-se a la 

depuració d’aigües. En aquest treball la incorporació del carboni com a substrat limitant prové 

dels resultats obtinguts a Kurano i Miyachi (2005) ja que incorpora els efectes inhibitoris d’un 

excés de diòxid de carboni dissolt reportats per alguns autors (Satoh et al., 2001). 

La formulació específica de la limitació per carboni en el creixement algal es troba 

contemplada com a factor corrector a les Eq. 13 i Eq. 14. Valors recomanats dels paràmetres 

associats es troben a la Taula 11. 

La limitació per carboni en el creixement dels bacteris autòtrofs (bacteris oxidants d’amoni i 

de nitrits) no es venia considerant en la modelització de la depuració d’aigües residuals degut a 
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l’abundància de nutrients existents, però l’aparició de sistemes biològics específics 

d’eliminació de nitrogen ha generat entorns on això ja no és així (Guisasola et al., 2007). A 

conseqüència d’això, aquestes i altres limitacions en el creixement dels bacteris autòtrofs, 

responsables de la nitrificació, han estat estudiades de manera particular (Wett i Rauch, 2003; 

Guisasola et al., 2007). 

Al present treball s’incorpora el carboni com a substrat limitant al creixement dels bacteris 

oxidants d’amoni (    ) segons els resultats obtinguts a Guisasola et al. (2007). Segons 

aquests mateixos resultats demostren, l’efecte que la limitació per carboni té sobre el 

creixement dels bacteris oxidants de nitrits és negligible i, per tant, no es considera cap 

correcció a la seva cinètica de creixement. Cal mencionar que la formulació del factor corrector 

divergeix del tradicional factor estil Monod ja que, segons Wett i Rauch (2003), s’ajusta millor 

als resultats experimentals. La formulació d’aquesta limitació específica es troba incorporada a 

l’(Eq. 32) del creixement dels bacteris oxidants d’amoni. Els paràmetres que hi apareixen 

presenten valors recomanats a la Taula 12. 

 

6.2.5. Correcció del rendiment tèrmic al creixement algal 

A la formulació del RWQM1 les cinètiques dels creixements algals inclouen un factor 

corrector degut a la temperatura anàleg al factor corresponent per a la resta de processos 

considerats. L’efecte que la temperatura té sobre el creixement algal no és però, anàleg als 

altres processos. 

El coneixement existent sobre el creixement de les microalgues demostra que totes les 

espècies tenen una temperatura òptima de creixement entre els 15ºC i els 25ºC (Larsdotter, 

2006; Bitog et al., 2011) i que, allunyant-se d’aquesta temperatura el creixement s’alenteix 

considerablement (Figura 8). Les temperatures inferiors a l’òptim poden ser descrites amb un 

factor tipus Arrhenius (Eq. 5) però en quant es supera aquest valor el creixement es veu limitat 

per la desnaturalització de membranes i enzimes a nivell cel·lular (Franz et al., 2012). Com es 

pot apreciar, és fàcil arribar a superar la temperatura òptima de creixement algal en entorns 

temperats com el nostre i més encara en climes tropicals o subtropicals. 

Per a donar una resposta més realista, en aquest treball es modelitza la dependència 

tèrmica del creixement algal mitjançant un factor de rendiment específic: el factor tèrmic 

fotosintètic,          (Eq. 25). Aquesta formulació s’ha extret dels resultats de Franz et al. 

(2012) a on es compara l’efecte de la temperatura sobre el creixement algal a diferents 

localitzacions del món i després se’n normalitzen els resultats.  

Els paràmetres de la Eq. 25 han de ser calibrats per a cada aplicació concreta del model 

però, mentre no sigui possible, es proposen els valors recollits a la Taula 11. 
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6.2.6. Incorporació del amoníac com a substància inhibidora 

A partir dels resultats de Wett i Rauch (2003) sobre les limitacions en el creixement dels 

bacteris autòtrofs i segons els components dissolts considerats al model, s’ha incorporat 

també la inhibició per amoníac al creixement dels bacteris oxidants de nitrits. 

La formulació d’aquesta inhibició en la cinètica de creixement es correspon amb un clàssic 

factor de Monod per a la inhibició a l’Eq. 34, amb valors recomanats per als seus paràmetres a 

la Taula 12. 

 

6.2.7. Consideració de la fracció inert generada durant la hidròlisi 

En el context de la depuració d’aigües, la hidròlisi és aquell procés biològic pel qual els 

bacteris heteròtrofs dissolen la matèria orgànica particulada (  ) en matèria orgànica 

fàcilment biodegradable (  ). 

La modelització de la hidròlisi que presenta el RWQM1 no contempla la generació de cap 

fracció inert residual, a diferència del model per a llacunes d’alt rendiment presentat a Sah et 

al. (2011), del CWM1 (Langergraber et al., 2009) o de l’ASM3 (Henze et al., 2000). 

Seguint la modelització específica de la depuració d’aigües, en aquest model s’ha incorporat 

la generació d’aquesta fracció inert com a matèria orgànica dissolta inert (  ). Aquesta 

adaptació queda patent a la matriu de Peterson (Taula 8) i als coeficients estequiomètrics 

corresponents a la hidròlisi (Taula 9). 
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6.2.8. Incorporació dels processos físics 

El RWQM1, en tractar-se principalment d’un model biocinètic, no considera tots els 

processos físics existents a les llacunes d’alta càrrega. El present treball en canvi, amb 

l’objectiu de proporcionar un model integral, sí els incorpora a la seva formulació. 

La importància dels processos físics considerats s’explica a continuació però val a dir que, a 

excepció de la hidrodinàmica, la resta de processos aquí considerats no tenen una importància 

relativa tan gran a les aigües fluvials com a la depuració d’aigües. L’habitual turbulència a la 

que les aigües fluvials es troben sotmeses fan poc necessari quantificar la transferència de 

gasos amb l’atmosfera ja que es pot suposar que l’aigua sempre s’hi trobarà en equilibri. 

L’atenuació de la llum, a excepció d’aigües amb grans turbiditats, es pot considerar negligible. 

La irradiància solar incident si és, en canvi, important tot i que sempre és més exacte disposar 

de mesures experimentals que de resultats calculats amb fórmules genèriques. 

 

6.2.8.1. Consideració de la hidrodinàmica 

El primer dels processos físics presentats en aquest treball és la hidrodinàmica del medi 

d’estudi amb una importància cabdal, com ja s’ha comentat. La complexitat de la modelització 

d’aquesta hidrodinàmica i la variabilitat que presenta en funció de cada aplicació concreta fa 

impossible incloure en aquest treball una formulació específica. Tot i així, s’insisteix en la seva 

importància com a resultat previ sobre el que implementar la resta del model integral. Donada 

la disponibilitat actual en potència de càlcul i les solucions de software existents, es recomana 

obviar qualsevol modelització basada en el temps de retenció hidràulica i apostar per 

modelitzacions tridimensionals basades en mecànica de fluids computacional. 

Les modelitzacions de la hidrodinàmica com a combinacions de reactors biològics de flux en 

pistó (amb difusió o sense) o en mescla completa agreguen la majoria de la informació 

tridimensional del flux en el temps de retenció hidràulica. Aquesta simplificació fa que la 

consideració de punts morts (provoquen sedimentació de flocs) i curtcircuits (escurcen el 

procés de depuració) depengui de l’habilitat dels investigadors per a identificar-los i 

representar-los correctament com a reactors biològics connectats en sèrie o paral·lel. Tot i que 

aquesta aproximació sí permet identificar l’existència de punts morts o curtcircuits, no permet 

identificar-ne la localització ni considerar els efectes de variacions en la geometria si no és amb 

un grau alt de complexitat en el model. El coneixement local del medi d’estudi, així com 

l’aplicació posterior del model biocinètic, depenen doncs de la discretització realitzada. 

Les modelitzacions basades en mecànica de fluids computacional, en canvi, permeten una 

modelització realista de la geometria del medi d’estudi i, depenent tan sols de la capacitat de 

càlcul, ofereixen resultats espacialment precisos sobre el flux existent. Per suposat, permeten 

una modelització tridimensional de la instal·lació i una aplicació posterior a escala local del 

model biocinètic. 
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6.2.8.2. Importància de la transferència de gasos amb l’atmosfera 

Tot i que la importància d’aquest fenomen depèn de condicions de la instal·lació tals com el 

temps d’exposició a l’atmosfera, l’extensió de la superfície en contacte, la turbulència a la 

superfície lliure i d’altres, en el cas de la depuració d’aigües residuals és important tenir-lo en 

compte. Especialment a les instal·lacions de depuració d’aigües per sistemes naturals, on és 

habitual disposar de grans extensions de superfície lliure. En aquests casos l’efecte sobre la 

concentració de gasos a la massa d’aigua és significatiu (Torres et al., 1999). En el present 

treball es considera la transferència d’oxigen, diòxid de carboni i amoníac entre la massa 

d’aigua residual i l’atmosfera. 

L’efecte principal de la transferència d’oxigen sobre el model biocinètic el trobem en 

l’eliminació de l’excés d’oxigen generat per la fotosíntesis. Les llacunes d’alta càrrega es 

dissenyen prioritzant les processos aerobis i, per tant, han eliminat la reconeguda zona 

anaeròbica habitual a les llacunes de depuració d’aigües i els processos associats. En 

contrapartida, l’activitat continuada de les microalgues i el seu creixement fotosintètic pot 

arribar a inhibir-se per un excés d’oxigen dissolt amb l’aparició de fotorespiració o 

fotooxidació. Els efectes d’aquests fenòmens han estat ja discutits.  

La transferència de diòxid de carboni és important precisament per l’efecte contrari. En 

tractar-se d’un substrat limitant consumit durant el creixement de les microalgues (    ) i dels 

bacteris autòtrofs (     i     ) tendeix a escassejar al medi aquós. El contacte amb 

l’atmosfera tendeix doncs a aportar aquest nutrient mitjançant la transferència màssica. Cal 

comentar que, tot i així, la concentració de diòxid de carboni a l’atmosfera es troba per sota de 

l’òptim del creixement algal per la qual cosa pot ser necessari l’aportació de diòxid de carboni 

addicional (Larsdotter, 2006). En els fotobioreactors més habituals (tubulars) es produeix 

aquesta injecció de diòxid de carboni i, donat el seu aïllament amb l’atmosfera, es limita 

l’extensió lineal de la instal·lació per tal de garantir la nutrició de les microalgues (Chisti, 2007). 

És important considerar la volatilització d’amoníac per dos motius simultàniament: d’una 

banda per a calcular l’equilibri químic entre les espècies del nitrogen de manera realista i, de 

l’altra, pels efectes inhibitoris que té la seva presència sobre els bacteris oxidants de nitrits 

(    ). La importància d’un correcte càlcul de l’equilibri químic del nitrogen passa pel paper 

del ió amoni (    ) com a nutrient en molts dels processos de creixement. 

Les descripcions matemàtiques d’aquests fenòmens es troben a les equacions Eq. 47 a Eq. 

51 i els valors recomanats dels seus paràmetres a la Taula 15. 

 

6.2.8.3. Efectes de l’atenuació de la llum 

La dependència del rendiment fotosintètic amb respecte a la irradiància lumínica i l’especial 

importància que es dóna en aquest treball a la precisió dels fenòmens fotosintètics fa 

imprescindible considerar l’atenuació de la irradiància lumínica dins el medi d’estudi.  

Aquesta atenuació és deguda principalment a la refracció, la difusió i l’absorció de la llum 

incident tant pel contenidor que dóna forma a la instal·lació (si no és opac) com pel medi 

aquós en sí. Específicament, l’atenuació a la massa d’aigua és deguda a l’existència de la 
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mateixa aigua, les diferents espècies dissoltes que conté i les espècies particulades que s’hi 

troben. A més a més, s’ha de tenir en compte que l’existència de fotosíntesis consumeix llum, 

per la qual cosa també en provoca l’atenuació (Grobbelaar, 2009). 

Tradicionalment l’atenuació de la llum es modelitza com si fos deguda tan sols a l’absorció 

de la llum, menyspreant les altres causes. La modelització d’aquesta absorció s’ha dut a terme 

a través d’adaptacions més o menys detallades de la llei de Beer-Lambert considerant la 

concentració d’una espècie principal (Molina Grima et al., 1999) o bé la combinació d’una 

absorbància base deguda a l’aigua i d’una proporcional a certa concentració (Luo i Al-Dahhan, 

2004; Merchuk, 2007).  

En aquest treball s’opta per aquesta segona formulació de la llei de Beer-Lambert. Es 

considera que el contemplar una sola espècie principal pot ser convenient en condicions en 

que la matèria particulada estigui conformada principalment per una sola espècie però que és 

insuficient per a les condicions de la depuració d’aigües. En aquest cas al medi aquós hi 

cohabiten diverses espècies vives i les concentracions de substàncies dissoltes poden, 

independentment, influir força en l’absorció de la llum. La formulació adoptada permet doncs 

considerar de forma separada els efectes de la matèria particulada (suma dels components 

particulats) i de la massa aquosa amb substàncies dissoltes. Aquesta formulació es troba 

descrita a l’Eq. 52, amb valors proposats pels seus paràmetres a la Taula 15. 

 

6.2.8.4. Càlcul de la irradiància solar incident 

Tot i que sempre és més exacte disposar de dades experimentals sobre la irradiància 

lumínica incident a la instal·lació objecte d’estudi, es proporciona en aquest treball una 

formulació específica àmpliament acceptada per al càlcul d’aquesta irradiància. Els càlculs 

obtinguts poden servir per a una primera aproximació en absència de dades reals o per a 

complementar possibles buits a les mesures disponibles. 

Les expressions presentades (equacions Eq. 53 a Eq. 58) es basen en el mètode de Liu i 

Jordan recollit a Molina Grima et al. (1999) i depenen del dia de l’any ( ), l’hora solar ( ), la 

latitud ( ) i l’índex de claredat atmosfèrica ( ). Els paràmetres necessaris per al càlcul 

d’aquestes expressions es troben recollits a la Taula 15. 
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6.3. Limitacions del model 

El model presentat en aquest treball està dissenyat per a l’aplicació a llacunes d’alta 

càrrega. La seva aplicació a un sistema biològic diferent estarà lligada a les restriccions 

imposades per les limitacions del model. Així, sistemes biològics similars on es considerin els 

mateixos components (Taula 1) i els mateixos processos (Taula 2), o bé un subconjunt 

d’aquests, poden també ser modelitzats amb els resultats aquí exposats. L’adaptació del model 

a un entorn diferent al de les llacunes d’alta càrrega passarà per l’eliminació dels processos 

inexistents o negligibles i, posteriorment, dels components no afectats per cap procés, així 

com les interaccions entre els elements eliminats. Exemples d’alguns d’aquests sistemes 

biològics són els fotobioreactors i els sistemes biològics d’eliminació de nitrogen d’aigües 

residuals, sempre i quan es respectin les limitacions aquí exposades. 

 

6.3.1. Fenòmens lligats a la hidrodinàmica 

Tot i que la hidrodinàmica no ve modelitzada en el present model, s’hi insisteix sobre la 

seva importància com la base sobre la que s’aplica. A continuació es ressalten algunes de les 

limitacions que pot tenir el model en funció de la modelització que s’apliqui a la hidrodinàmica 

del cas d’estudi.  

L’aparició de bombolles és habitual en bioreactors amb activitat fotosintètica continuada i 

sense contacte amb l’atmosfera. Tot i que en llacunes d’alta càrrega no és habitual degut a 

l’extensió de la superfície de contacte, en fotobioreactors tancats sí ho són. En cas de que 

s’observin o es pugui preveure que apareixeran, caldrà integrar amb la hidrodinàmica la seva 

formació, moviment i transferències màssiques amb l’aigua. 

L’efecte del vent pot ser molt important en superfícies extenses en contacte amb 

l’atmosfera, com és el cas de les llacunes de depuració, ja que influeix en els fluxos de la massa 

d’aigua i en la turbulència a la superfície de contacte. La modificació sobre els fluxos pot 

comportar canvis en l’aparició de zones mortes o curtcircuits, mentre que la turbulència a la 

superfície de contacte influeix sobre la transferència de gasos amb l’atmosfera. L’existència de 

vent ha de ser, doncs, considerat amb la hidrodinàmica així com l’efecte que té sobre els 

coeficients de transferència interficial (    ). 

La conjugació de flocs de microalgues o bacteris amb baixes velocitats del flux d’aigua pot 

comportar la sedimentació dels mateixos. Els processos de sedimentació han de considerar-se 

sempre que la hidrodinàmica mostri zones on es puguin donar. 

 

6.3.2. Fenòmens lligats als processos bioquímics 

El present model, a diferència d’altres models de llacunes de depuració d’aigües com el de 

Sah et al. (2011), no considera els processos anaerobis contemplats al CWM1 i al ASM3. Tot i 

que l’absència d’una zona anaeròbia justifica aquesta decisió, cal tenir-ho en compte en 

aquelles aplicacions del model on sí s’observi l’existència d’una zona anaeròbia. 
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L’emmagatzematge de nutrients que poden dur a terme les espècies vives no està 

modelitzat. Això implica una dependència immediata entre el creixement de les mateixes i les 

concentracions dels diferents substrats limitants. En altres models, com el ASM3, la 

consideració de l’emmagatzematge comporta certa inèrcia en l’adaptació als canvis de 

concentracions deguda a l’existència de reserves dins les cèl·lules.  

L’aparició de flocs no és considerada al present treball. L’agrupació d’espècies vives o 

partícules de matèria orgànica en forma de flocs pot suposar la creació al seu interior de 

condicions força diferents de les existents al voltant. L’aïllament que suposa el tancament d’un 

floc pot suposar l’aparició de regions anaeròbies a on es desenvolupin processos no 

considerats al present model. 

El fenomen de la fotooxidació no es contempla en aquest model degut a la dificultat 

d’agregar a escala d’enginyeria les variables intracel·lulars necessàries per a aplicar la seva 

descripció matemàtica. 

Els fosfats han estat descartats com a component del model així que no s’inclouen els 

canvis en la seva concentració, els efectes que poden tenir sobre les espècies vives 

(negligibles) ni els processos d’adsorció i desadsorció que poden patir sobre la matèria 

particulada. 

 

6.3.3. Variacions de la temperatura 

La temperatura es considera una variable del model presentat, per tant, pot considerar-se 

constant a tot el medi d’estudi o bé variable segons la definició d’un camp de temperatura. La 

definició d’aquest camp de temperatura pot basar-se en la interpolació de dades 

experimentals o en models de transferència de calor calculats paral·lelament al model 

biocinètic presentat. Dependrà del criteri dels investigadors que apliquin el model escollir la 

modelització de les variacions de temperatura existents al medi d’estudi. 
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7.CONCLUSIONS 
 

Dels resultats obtinguts en aquest treball se n’extreuen les següents conclusions, agrupades 

segons els objectius inicialment plantejats: 

 

Objectiu 1: 

Realitzar una revisió bibliogràfica crítica sobre la modelització dels processos 

existents a les llacunes d’alta càrrega 
 

1. Els models tipus ASM es consideren l’estàndard en simulació de tractament d’aigües.  

2. Els models tipus ASM no consideren: 

i. La hidrodinàmica del medi d’estudi. 

ii. Les espècies dissoltes del carboni. 

iii. El pH. 

iv. L’alcalinitat. 

v. Els equilibris químics de les espècies dissoltes del carboni i el nitrogen. 

vi. La transferència de diòxid de carboni i d’amoníac amb l’atmosfera. 

vii. La limitació per carboni del creixement microbià o algal. 

viii. Els fenòmens fotosintètics que es donen durant el creixement algal. 

3. Les espècies, processos i fenòmens del punt anterior tenen una importància cabdal a 

la modelització del funcionament de les llacunes d’alta càrrega. 

4. La combinació dels models tipus ASM amb aplicacions de mecànica de fluids 

computacional permet obtenir resultats localment acurats en la modelització dels 

processos bioquímics que es descriuen. 

5. Estudis específics sobre limitacions per carboni ofereixen formulacions per a les 

espècies existents a les llacunes d’alta càrrega. 

6. Investigacions sobre creixement algal en l’àmbit dels fotobioreactors presenten 

models exhaustius que contemplen els fenòmens fotosintètics i són aplicables a escala 

d’enginyeria. 

7. No es disposa d’una formulació aplicable a escala d’enginyeria que descrigui la 

fotorespiració. 
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Objectiu 2 

Desenvolupar un model matemàtic integral per als processos biològics, químics i 

físics existents a les llacunes d’alta càrrega 

1. El model tipus ASM més adequat per a la modelització de les llacunes d’alta càrrega és 

el RWQM1, tot i que requereix d’adaptacions. 

2. El model més complet sobre creixement algal aplicable a escala d’enginyeria és el 

model de factories fotosintètiques.  

3. La fotorespiració a escala d’enginyeria es descriu en aquest treball amb una fórmula 

inèdita i s’integra amb la resta de fenòmens fotosintètics de forma modular. 

4. El model presentat en aquest treball integra els processos biològics, químics i físics 

existents a les llacunes d’alta càrrega superant les carències identificades als models 

tipus ASM a partir de les formulacions dels punts anteriors. 
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8.FUTURES LÍNIES DE RECERCA 
 

S’identifiquen com a futures línies de recerca, a partir dels resultats obtinguts en aquest 

treball, les següents: 

 Calibrar i validar el model amb dades experimentals de llacunes d’alt rendiment.  

 Validar la formulació proposada per a la fotorespiració.  

 Estudiar l’adaptació del model a sistemes biològics diferents a les llacunes d’alt 

rendiment però compatibles amb les seves limitacions, tals com fotobioreactors o 

sistemes específics d’eliminació de nitrogen.  

 Incorporar al model els processos anaerobis existents en altres sistemes biològics de 

depuració d’aigües residuals tals com els aiguamolls construïts o els fangs activats.  

 Considerar els efectes de l’emmagatzematge de nutrients a les espècies vives.  

 Contemplar la formació de flocs.  
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