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CCaappííttooll  44      MMAATTEERRIIAALLSS  II  MMÈÈTTOODDEESS  

Un dels objectius principals d´aquesta tesina és adaptar un programa de càlcul numèric per a 
poder simular el comportament de dos aiguamolls de flux subsuperficial d´iguals dimensions 
geomètriques, però diferent granulometria, i veure com assimilen els canvis en alguns dels 
paràmetres que defineixen el seu comportament: cabal, càrrega orgànica i nivell d´aigua. 
 
Per a poder aconseguir aquest objectiu s´ha usat un programa de càlcul anomenat RCB 
(Retraso CodeBright) i les dades de camp d´una sèrie de campanyes dutes a terme a una 
planta pilot formada per vuit aiguamolls de flux subsuperficial. A continuació es farà una 
descripció tant de la planta estudiada com dels mitjans tècnics usats (diferents programes 
utilitzats). 

44..11  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓ  DDEE  LLAA  PPLLAANNTTAA  DDEE  TTRRAACCTTAAMMEENNTT  DD''AAIIGGÜÜEESS  RREESSIIDDUUAALLSS  

Les dades de camp disponibles provenen d´uns estudis hidràulics realitzats en una planta de 
tractament d’aigües residuals de tipus natural que es troba a la conca del riu Besòs i que recull 
les aigües residuals de la urbanització de Can Suquet, situada dins del municipi de Les 
Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental a la província de Barcelona (Figura 4.1). Aquesta és 
una planta pilot emmarcada dins un projecte de recerca coordinat per la UPC amb la 
col.laboració del CSIC (Centre Superior d'Investigacions Científiques), que pretén demostrar 
la validesa dels aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal com alternativa de 
tractament d’aigües residuals en nuclis urbans de menys de 2000 habitants. Altre objectiu 
principal de l’esmentat projecte és establir els criteris de dimensionament i disseny d’aquest 
tipus de sistema de depuració natural. El període d’estudi comença el març del 2001 i 
finalitzarà a finals del 2005. 

 
Figura 4.1. Situació de la planta de tractament dins del sistema de 

conques de Catalunya (adaptat de Chiva, 2002) 

Corró d’Amunt, 
Les Franqueses 
del Vallès,   
Barcelona
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44..11..11  AAiigguuaa  AAfflluueenntt  
La planta rep les aigües provinents d’un col.lector que recull les aigües residuals produïdes a 
la urbanització de Can Suquet. Aquesta urbanització té una població estimada de 103 
habitants, amb una ocupació estacional de caps de setmana i estival que pot arribar fins a una 
població potencial total de 230 habitants. Aquesta població té una dotació de 240 l/hab/d a 
l’estiu i 210 l/hab/d a l’hivern pel que produeix un cabal mig diari d’aigua residual de 57,5 
m3/d segons projecte, amb un cabal punta diari de 86,25 m3/d.  
 
La qualitat de l’aigua residual bruta que ens arriba a l’entrada de la planta ha estat 
caracteritzada per Aguirre (2000) que ha descrit la qualitat de l’aigua afluent com la típica 
d’una aigua residual urbana. Les principals característiques de l’aigua residual es presenten a 
la Taula 4.1. La conductivitat elèctrica és normal per a una aigua residual però varia 
significativament en funció dels dies. La matèria en suspensió pateix una marcada variació 
horària i diària. La càrrega contaminant és mitjana respecte a la matèria orgànica i alta pels 
nutrients (nitrogen i fòsfor). L’aigua residual és biodegradable ja que la relació DBO5/DQO és 
superior a 0,50. 
 

Taula 4.1. Valors mitjos dels paràmetres de qualitat de l’afluent de la urbanització de Can Suquet 
(Aguirre, 2000) 

Paràmetre Unitat Promig Desviació 
Estàndard 

Càrrega 
contaminant 

pH  7 0,2 Normal 
Conductivitat (CE) µS/cm 2150 294 Mitjana 
Matèria en suspensió (MES) mg/l 160 142 Alta 
DBO5 total mg O2/l 220 35 Mitjana 
DBO5 soluble mg O2/l 90 11 Mitjana 
DQO total mg O2/l 415 51 Mitjana 
DQO soluble mg O2/l 220 86 Mitjana 
Nitrogen total mg N/l 72 6 Alta 
Amoníac (NH3) mg N/l 58 3 Alta 
Nitrogen orgànic mg N/l 14 5 Alta 
Fòsfor total mg P/l 13 2 Alta 
Fòsfor orgànic mg P/l 3 2 Alta 
Ortofosfats (PO4

-3) mg P/l 9,7 1 Alta 

44..11..22  EElleemmeennttss  ddee  llaa  PPllaannttaa  ddee  TTrraaccttaammeenntt  
L’aigua residual procedent de la urbanització de Can Suquet es recull a través de la xarxa de 
clavegueram unitària i es porta a la capçalera de la planta depuradora mitjançant un col.lector. 
La Figura 4.2 conté l’esquema de la planta. La línia de tractament s’inicia amb un 
pretractament constituït per una reixa de desbast. Seguidament l’aigua passa a un tanc Imhoff 
que fa la funció d’un decantador primari. A continuació l’aigua, ja amb menys quantitat de 
matèria en suspensió, es bombeja a una arqueta de distribució on el cabal bombejat es 
reparteix uniformement als vuit aiguamolls per mitjà d’una regla horitzontal. L’afluent de 
cada aiguamoll és repartit en tot l’ample del llit granular a través d’una canonada foradada 
ubicada a la capçalera. Un cop l’aigua ha recorregut l’aiguamoll és recollida amb una 
canonada foradada ubicada al final del llit. Finalment l’aigua ja tractada s’aboca a una riera 
propera. 
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A continuació es descriu de manera més detallada els principals elements que conformen la 
planta de tractament. 
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Figura 4.2. Esquema de la planta pilot de tractament d’aigües residuals formada per vuit aiguamolls 

de flux subsuperficial (adaptat de Ruiz et al., 2000) 
 

Pretractament 

La reixa de desbast (Figura 4.3) és el primer tractament que rep l’aigua residual. Reté els 
sòlids gruixuts i flotants (fulles, teixits ...) existents a l’aigua i que pertorben el funcionament 
de la planta. És necessari netejar la reixa periòdicament per evitar la seva obturació. 
 
Abans de la reixa de gruixos, s’ha construït un sobreeixidor per evitar que en el cas de pluges 
un cabal superior al cabal punta horari de disseny de la planta, que és de 15,3 m3/h, entri dins 
del sistema de depuració. Aquest cabal és conduït per una canonada de pas alternatiu (by-
pass) fins al final de la depuradora i abocat a la riera sense passar per cap tipus de tractament. 
Per tant, el cabal provinent de la urbanització inferior a 15,3 m3/h travessa la reixa de desbast i 
accedeix al tractament primari de la planta. 
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Figura 4.3. Reixa de desbast i vessador per a cabals 

majors a deu vegades el cabal mig (Chiva, 2002) 

Tractament primari 

L’aigua que rep la planta ha estat caracteritzada i presenta una quantitat de matèria en 
suspensió (MES) massa elevada per un aiguamoll artificial ja que una alimentació continuada 
d’aigua amb una alta MES produiria ràpidament la colmatació del llit granular de l’aiguamoll. 
Evitant l’entrada de sòlids en suspensió és possible allargar la vida útil de l’aiguamoll. És 
degut a això que un sistema d’aiguamolls de flux subsuperficial requereix d’un decantador 
primari a on té lloc una reducció de prop del 70 % de la matèria en suspensió de l’aigua que 
entra.  
 
El decantador primari escollit consisteix en un tanc Imhoff o pou clarificador de base circular 
de 2,4 m de diàmetre, 4,5 m de fondària i un volum útil aproximat de 18 m3. Sabent que el 
cabal mig diari de disseny és 57,5 m3/d i el volum del dipòsit 18 m3, estimem un temps de 
permanència hidràulica (Th=V/Q) del tanc Imhoff d’unes 7,5 hores, essent suficient per a que 
la major part de la matèria en suspensió sigui retinguda.  

Bombaments i cabalímetre 

L’aigua tractada al tanc Imhoff és conduïda per una canonada ubicada a la part superior del 
tanc, fins a una arqueta de repartiment, en la qual la meitat de l’aigua va a parar a una arqueta 
de distribució que alimenta els vuit aiguamolls i l’altra meitat es condueix de moment cap a la 
riera, fins que es construeixin dos nous aiguamolls i d’aquesta manera tractar tota l’aigua 
residual de la urbanització Can Suquet. Aquest seria el recorregut que faria l’aigua per 
gravetat un cop finalitzat el projecte de recerca.  
 
Una de les exigències de l’estudi de recerca és conèixer exactament quin és el cabal de 
tractament i poder manipular-lo. Per aquest motiu, comunicats amb el decantador primari 
s’han construït dos dipòsits d’aproximadament 1 m3 de capacitat cadascun, els quals estan 
connectats entre sí per la part superior, i que emmagatzemen aigua provinent del decantador 
primari en espera de ser bombada cap a l’arqueta de distribució que serveix als vuit 
aiguamolls. L’equip de bombament instal.lat està format per una bomba amb una vàlvula de 
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regulació del cabal i un cabalímetre, el qual ens indica quin és el volum d’aigua bombejat als 
aiguamolls. D’aquesta manera el cabal que travessa els aiguamolls és una variable controlada 
per nosaltres. 

Arqueta de distribució 

L’aigua bombada és abocada a l’arqueta de distribució, a on el cabal que rep és dividit en vuit 
parts d’igual magnitud. La repartició es realitza mitjançant una regla horitzontal (Figura 4.4) 
amb vuit forats d’igual diàmetre que connecten amb les vuit canonades que transporten els 
cabals a cada aiguamoll. Aquesta regla és regulable en alçada i inclinació gràcies a dues guies 
laterals metàl.liques, que permeten graduar la regla horitzontalment i així assegurar que els 
cabals que es reparteixen siguin idèntics. 
 
 

 
Figura 4.4. Regla de distribució del cabal bombat cap als 

vuit aiguamolls (Chiva, 2002) 
 

 

Estructura d'entrada de l'afluent de l'aiguamoll 

Cadascun dels cabals repartits és conduït al seu aiguamoll corresponent a través d’una 
canonada soterrada de PVC de 100 mm de diàmetre. A continuació, l’aigua que porta aquesta 
canonada es distribueix uniformement a l’ample de l’aiguamoll a través d’un element de 
repartició que es troba a l’entrada de l’aiguamoll.  
 
L’element de repartició consisteix en una canonada, també de PVC de 100 mm de diàmetre, 
foradada en punts equidistants i d’igual grandària situats a mitja alçada. Aquesta canonada 
ocupa tot l’ample de l’aiguamoll i ha estat col.locada horitzontalment en superfície, és a dir, 
és perpendicular al flux principal d’aigua que travessa l’aiguamoll. Per afavorir la distribució 
homogènia de l’aigua dintre del llit granular s’han disposat a l’entrada de l’aiguamoll un 
paquet de graves més gruixudes, de 10 a 15 cm de diàmetre. 
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Les característiques de l’element de repartició han de permetre una distribució de l’aigua 
uniforme a tot l’ample de l’aiguamoll. Ara bé, no es pot assegurar una distribució 
perfectament homogènia degut a que la horitzontalitat de la canonada pot perdre’s 
principalment per les deformacions del plàstic produïdes per variacions tèrmiques provocades 
per la radiació solar i també pel moviment de la grava on es recolza. Tot i així, la distribució 
de l’aigua a l’entrada d’aquests aiguamolls es pot considerar força homogènia en ample i en 
profunditat. 

Aiguamolls 

L’aiguamoll està constituït per un vas excavat a terra i recobert de tela asfàltica impermeable 
que evita la infiltració de l’aigua residual a les capes freàtiques. Aquest vas està omplert amb 
una capa de grava gruixuda o grava fina, la qual s’anomena llit de l’aiguamoll; és aquí on es 
realitza pròpiament el tractament secundari. L’aigua avança a través de la porositat del medi 
granular gràcies al pendent que té la solera (1 %).  
 
La planta consta de vuit aiguamolls de flux subsuperficial d’aproximadament 56 m2 cadascun, 
i amb una superfície total de 450 m2. Es distingeixen quatre tipus d’aiguamolls en quant a 
forma: en un extrem tenim la forma quadrada amb una relació llargada:ample 1:1, i a l’altre, 
tenim la forma rectangular amb una relació 2,5:1.  
 
Cadascun dels aiguamolls ha estat anomenat amb la següent terminologia A1, A2, B1, …, on 
la lletra ens indica la forma de l’aiguamoll i el dígit, el tamany de la grava que té l’aiguamoll. 
Segons aquests criteris, els aiguamolls quadrats s’anomenen A i els aiguamolls rectangulars 
amb una relació 2,5:1 són els D. Per altra banda, el dígit 1 ens indica aquells aiguamolls que 
tenen grava gruixuda (d10 < 8 mm) i el número 2 aquells amb grava fina (d10 < 4 mm). La 
Taula 4.2 mostra les dimensions i formes de cadascun dels aiguamolls.  
 
 
 

Taula 4.2. Dimensions i forma dels vuit aiguamolls que integren la planta pilot de tractament 
d’aigües residuals de la urbanització de Can Suquet (Ruiz et al., 2000) 

Calat Piezòmetre 
Aiguamoll Relació 

longitud:ample  
Longitud

m 
Ample 

m 

Grava 
d10, 
mm 

1 
cm 

2 
cm 

3 
cm 

Vol. 
aigua, 

m3 
A1 1 / 1 7,5 7,5 8 45 45 50 10,4 
A2 1 / 1 7,5 7,5 4 45 46 49 10,4 
B1 1,5 / 1 8,7 6,2 8 46 50 50 10,4 
B2 1,5 / 1 8,7 6,2 4 46 48 53 10,4 
C1 2 / 1 10,3 5,1 8 48 52 53 10,4 
C2 2 / 1 10,3 5,1 4 50 51 52 10,4 
D1 2,5 / 1 11,6 4,8 8 16 28 38 6,0 
D2 2,5 / 1 11,6 4,8 4 14 25 35 6,0 

 
 
De l’assaig granulomètric que va realitzar Chiva (2002) a partir d’una mostra representativa 
de cada un dels dos sòls, nº 1 i nº 2, s’arriben a les següents conclusions: 
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- El sòl nº 1, segons la classificació ASTM (American Society for Testing Materials), 
pertany al grup GP, grava i mescla grava-sorra mal gradada amb predomini de tamanys 
entre 5 i 12 mm, i amb molt pocs fins.  

- El sòl nº 2, segons la classificació ASTM, s’inclou dins del grup SP, sorra i mescla 
sorra-grava mal gradada amb majoritàriament tamanys entre 2 i 5 mm, i amb molts 
pocs fins.  

La Taula 4.3 recull els valors d’uns coeficients representatius pels sòls estudiats. Amb 
aquestes característiques, ambdós sòls tenen propietats molt semblants. Són materials 
granítics de porositat considerable en estat compacte, alta permeabilitat i amb una 
compressibilitat molt baixa. També els hi afecta poc la humitat, no es modifiquen pels 
efectes de les gelades i són estables al flux de l’aigua. 

 
 

Taula 4.3. Coeficients representatius del material granular present als llits 
d'estudi (Chiva, 2002) 

Sòl D10 D30 D60 Porositat 
Coeficient 

d’uniformitat 
Cu 

Coeficient 
de curvatura 

Cc 
 [mm] [mm] [mm]    

nº 1 6 8 10 0,41 1,6 1,1 
nº 2 2 3 3,5 0,39 1,7 1,3 

 
 
Els aiguamolls de tipus A, B i C tenen una profunditat mitja de grava de 0,50 m, mentre que 
els D 0,27 m. El nivell d'aigua es manté aproximadament a 5 cm per sota la superfície del llit 
granular. 
 
A cada llit de grava disposem de tres piezòmetres d’aproximadament 10 cm de diàmetre i 
d’alçada la profunditat de l’aiguamoll. Estan formats per una malla metàl.lica que permet tenir 
un espai lliure de grava, des del qual es poden extreure mostres d’aigua i mesurar nivells 
d’aigua en aquests punts intermedis de l’aiguamoll. Aquests punts estan situats en el centre 
del llit respecte a l’amplada d’aquest i distribuïts de forma equidistant al llarg de la longitud 
de l’aiguamoll (Figura 4.5). 
 
A cada aiguamoll es van plantar canyissos (Phragmites australis) el mes de març de l’any 
2001, amb una densitat de plantació de 3 unitats per m2. El creixement de les plantes fou ràpid 
ja que l’abril de 2001 l’alçada d’aquestes plantes no arribava als 10 cm, i l'agost les plantes ja 
tenien alçades d’entre 40 i 50 cm i cobrien bona part de la superfície dels aiguamolls. El 
desembre l'alçada de les tiges superava els dos metres. Per tant, el procés de consolidació del 
canyissar als aiguamolls va durar un cicle biològic. Es va realitzar una sega de manteniment 
cap a finals de gener de 2002 per a evitar que, la degradació de la matèria vegetal de la part 
aèria dels canyissos aportés contaminants (matèria orgànica, nutrients) a l'aigua que hi circula 
a l'interior del llit. Després de la sega de manteniment, no és necessària cap actuació per 
assegurar el creixement dels canyissos ja que a la primavera del 2002 hi tornen a brotar noves 
tiges de les arrels romanents al llit, iniciant-se un nou cicle biològic de les plantes. 
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Figura 4.5. Perfil i planta d'un aiguamoll construït de flux subsuperficial 

que té inserits tres piezòmetres, distribuïts uniformement en la seva 
longitud. Elaboració pròpia 

Estructura de recollida i evacuació de l'efluent de l'aiguamoll 

Per facilitar el drenatge de l’aigua a la sortida de l’aiguamoll hi ha un paquet de graves del 
mateix tipus i tamany que l’existent a l’entrada. L’aigua tractada al llit granular és recollida a 
través d’una canonada foradada de drenatge, disposada al fons del llit transversalment a la 
direcció del flux, que condueix l’aigua fins un vessador d’aigua. El vessador consisteix en una 
canonada flexible, l’extrem del qual es pot regular en alçada per mitjà d’una cadena fixada en 
un extrem a aquesta canonada i en l’altre a una de les parets de l’arqueta de recollida de 
l’efluent on s’hi troba. A mesura que entra cabal a l’aiguamoll, l’efluent vessa en aquesta 
arqueta de sortida per l’extrem de la canonada flexible.  
 
A la planta hi ha quatre arquetes de sortida de l'efluent, on cadascuna  conté dues canonades 
flexibles provinents de cada parell d’aiguamolls (A1 i A2, B1 i B2, C1 i C2, D1 i D2).  
 
El volum d’aigua que conté el llit granular, o equivalentment el nivell d’aigua dins 
l’aiguamoll, es regula amb l’alçada en què situem el vessador d’aigua. Per tant, disminuint la 
cota del tub flexible es pot buidar l’aiguamoll en cas de necessitat per raons de manteniment. 
 
Per finalitzar la descripció de la planta, comentar que l’aigua que vessa a cada arqueta de 
sortida és recollida per una canonada que condueix l’aigua a una canonada principal, que la 
porta fins a una riera propera a la planta depuradora. 
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44..22  RRCCBB  ((RREEAACCTTIIVVEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  SSOOLLUUTTEE  AANNDD  CCOODDEEBBRRIIGGHHTT))  

El codi RCB està dissenyat per a modelar problemes complexos que tenen processos tèrmics, 
hidràulics i geoquímics acoblats, simula transport reactiu de espècies dissoltes i gasoses en 
problemes no isotèrmics saturats o no saturats. Té les següents capacitats: 
 
- Simulació dels flux de líquid i/o gas en una aproximació multifase. 
- Simulació de transport de calor. 
- Simulació del transport (advecció, dispersió i difussió) d´espècies químiques en la fase 

líquida o gasosa. 
- Simulació de les següents reaccions químiques: complexació aquosa (incloent reaccions 

redox i d´àcid-base), adsorció (incloent intercanvi catiònic) per mitjà de models 
electrostàtics i no-electrostàtics, precipitació i dissolució de minerals i interacció gas-
líquid. La precipitació i dissolució pot ser considerada cinemàticament o en equilibri. Les 
altres reaccions són sempre considerades en equilibri. 

- Efectes de la precipitació i dissolució en la porositat i la permeabilitat. 
- El codi pot utilitzar elements finits 1D, 2D o 3D per a la discretització espaial. 

44..22..11  EEqquuaacciioonnss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddee  ccaalloorr  ii  ddee  fflluuxx    

El problema de flux està formulat en una aproximació multifase, és a dir, un medi porós 
format per grans sòlids, aigua i gas. Dintre del medi porós, aspectes tèrmics i hidràulics han 
de ser tinguts en compte, interactuant simultàniament i considerats d´una manera integrada. 
Es consideren tres fases: sòlida (mineral), líquida (aigua i aire dissolt), gasosa (mescla d´aire 
sec i vapor d´aigua). Igualment es consideren tres components: aigua, aire sec i calor. Les 
equacions del balanç de massa estan formulades per a cada component. Una variable d´estat 
està associada a cada balanç màssic: pressió de líquid (Pl en Pa), pressió de gas (Pg en Pa) i 
temperatura (T en ºK). Les lleis constitutives s´han d´utilitzar per expressar el balanç màssic 
en funció de les variables d´estat. 

44..22..11..11  EEqquuaacciioonnss  ddee  BBaallaannçç    

El balanç màssic total d´aigua s´expressa com: 
 

                  (4.1) 
 

on els subíndexs l i g fan referència a líquid i gas i el superíndex w a aigua,  és la fracció 
màssica (kg kg-1) de una component en una fase, ρ  és la densitat (kg m-3) de una fase, S és el 
grau de saturació hidràulica (m3 m-3), φ  és la porositat (m3 m-3), j (kg m-2 s-1) és el flux total 
(advecció, dispersió i difusió) i f és un terme de font/pou extern (kg m-3 s-1). El primer terme 
representa el canvi de massa de l´aigua en la fase líquida, el segon terme representa el canvi 
de massa d´aigua en la fase gasosa (vapor) i el tercer i quart termes representen el transport 
d´aigua en fase líquida i gasosa, respectivament. 
 
Similar al balanç màssic de l´aigua, el d´aire es pot expressar com: 
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                        (4.2) 
 

on el superíndex “a” fa referència al aire. 
 
L´Equació per al balanç d´energia interna per al medi porós s´estableix tenint en compte 
l´energia interna de cada fase (ES, El, Eg en J kg-1): 
 

                   (4.3) 
 

on ic és el flux d´energia (J m-2 s-1) degut a la conducció a través del medi porós, els altres 
fluxos (jEs, jEl, jEg) són el flux advectiu (J m-2 s-1) d´energia causat pels moviments de massa i 
fQ és un subministrament d´energia interna/externa (J m-3 s-1). 

44..22..11..22  EEqquuaacciioonnss  ccoonnssttiittuuttiivveess  ii  rreessttrriicccciioonnss  aall  eeqquuiilliibbrrii    

Un conjunt de lleis constitutives i d´equilibri són necessàries per a expressar diversos 
paràmetres o variables dependents de les equacions de balanç màssic ( ρω, , S, E, j, ic, etc) 
com a funcions de les variables d´estat o de les variables independents (Pl , Pg i T). La Taula 
4.4 és un resum de les lleis constitutives i les restriccions a l´equilibri que s´han d´incorporar a 
la formulació general. També mostra les variables dependents que es calculen emprant cada 
una de les lleis.  
 

Taula 4.4. Equacions constitutives i restriccions a l´equilibri. 
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Les lleis constitutives poden contenir paràmetres físics que, a la vegada, són funció de les 
variables d´estat. 

44..22..22  EEqquuaacciioonnss  qquuíímmiiqquueess  

44..22..22..11  EEqquuiilliibbrrii  qquuíímmiicc  

4.2.2.1.1 Espècies, reaccions i coeficients estequiomètrics  

Un sistema químic esta compost d´un conjunt de constituents atòmics o elements. Una espècie 
química està definida com qualsevol entitat química que es pugui distingir de la resta a partir 
de la seva composició elemental, i de la fase en la que es troba present. Per exemple, CO2 gas 
és una espècie diferent a CO2 dissolt. 
 
No totes les espècies són necessàries per a descriure totalment el sistema químic. El 
subconjunt d´espècies que són estrictament necessàries està format per les que es coneixen 
com a components. Aquests components es poden triar arbitràriament entre totes les espècies. 
Encara que els Ne constituents atòmics podrien servir com a conjunt de components, no 
s´utilitzen mai perquè els constituents mateixos rarament es troben presents en fases aquoses. 
Per aquesta raó, és més convenient seleccionar com a components un subconjunt de Nc 
espècies químiques. 
 
En un sistema format per Ns espècies químiques, qualsevol de les Nr reaccions que tenen lloc 
poden ser representades com a combinació lineal de la següent manera: 
 

                                  (4.4) 
 
on Qj és la fórmula química de la j-ava espècie, i ν ij és el seu coeficient estequiomètric en la 
reacció i. La matriu S de coeficients estequiomètrics és una Nr x Ns matriu rectangular que un 
rang igual a Nr. S té la forma: 
 

                        (4.5) 
 

on la matriu –I substitueix les reaccions de descomposició de les espècies secundàries (no 
primàries) en la fase aquosa, sòlida o gasosa. In RCB els valors de ijν  de la submatriu S* ( S 
= S*-I) s´obtenen de una base de dades termodinàmiques definint un conjunts d´espècies 
aquoses com a primàries. El codi comprova que aquest conjunt d´espècies sigui independent i 
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capaç de formar la resta d´espècies, anomenades secundàries, combinació lineal de les 
primàries. 

4.2.2.1.2 Reaccions de complexació aquosa  

El moviment continu dels ions dissolts juntament amb el seu gran nombre per unitat de volum 
causa nombroses col.lisions fent possible la formació de parelles d´ions i/o complexos dissolts 
que normalment tenen una vida efímera. Pel fet de què aquestes reaccions són quasi 
instantànies, poden ser considerades com a reaccions en equilibri. Aplicant la llei d´acció de 
masses arribem a: 
 

                                                                  (4.6) 
 

on Ka és el vector de constants d´equilibri, que només depèn de la temperatura i de la pressió, 
Sa és la matriu de coeficients estequiomètrics per a reaccions de complexació aquosa, ca és el 
vector de concentracions molals de les espècies aquoses i aγ  és el vector dels coeficients 
d´activitat termodinàmica, calculats de ca d´acord amb la fórmula de B-dot (Helgeson and 
Kirkham, 1974). 
 
L´Equació 4.7 permet calcular les concentracions de les espècies secundàries, ca2, a partir del 
conjunt de concentracions de Nc espècies primàries ca1: 
 

                                                        (4.7) 

4.2.2.1.3 Reaccions d´adsorció  

En un primer pas, l´adsorció de soluts en fases sòlides ha estat descrita com a relacions 
experimentals com la KD lineal o les equacions de Freundlich i Langmuir. Models mecanístics 
més elaborats per a descriure l´adsorció són els models de complexació superficial i intercanvi 
iònic. 
 
Per a major detall d´aquests models d´adsorció es pot consultar el manual RCB, on també 
s´explica igual que abans el tractament matemàtic d´aquest tipus de reacció. 

4.2.2.1.4 Interaccions sòlid-líquid  

Sota condicions d´equilibri, les reaccions de dissolució-precipitació poden ser descrites per la 
llei d´acció de massa que estableix que: 
 

                                                        (4.8) 
 

on Xm és el vector de la fracció molar de la m-ava espècia de la fase sòlida, mγ  és el seu 
coeficient d´activitat termodinàmica i Sm és la submatriu de coeficients estequiomètric de les 
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reaccions de dissolució (Nm x Na1, Nm és el nombre de minerals), i Km és el vector de les 
constants d´equilibri. 
 
La condició d´equilibri només proporciona una relació entre les concentracions de les 
espècies aquoses involucrades. 

4.2.2.1.5 Interaccions gas-líquid  

S´assumeix que totes les reaccions gas-líquid són suficientment ràpides respecte al flux per a 
arribar a l´equilibri. Llavors la llei d´acció de masses estableix que: 
 

                                                         (4.9) 
 
on pf és el vector de les pressions parcials de les espècies gasoses en la fase gasosa, fγ  són 
els seus coeficients d´activitat, Sf

* és la submatriu de coeficients estequiomètrics de les 
reaccions de dissolució de gas (Nf x Na1), i Kf és el vector de les constants d´equilibri. 

44..22..22..22  AApprrooxxiimmaacciióó  cciinnèèttiiccaa    

Alguns processos geoquímics progressen molt lentament respecte el flux de fluid i mai poden 
arribar a l´equilibri, tals com dissolucions i precipitacions d´alguns minerals. També reaccions 
de complexació aquosa, particularment reaccions redox, no poden sempre ser considerades en 
equilibri.  
 
Contràriament a l´aproximació en equilibri, l´expressió cinètica proporciona una manera 
explícita de calcular la quantitat de reactants i productes per unitat de volum i de temps. Això 
s´expressa a través d´una llei cinètica. Per a reaccions cinètiques en que intervenen minerals, 
RCB usa una formulació general que inclou diversos tipus de funcions experimentals (Steefel 
and Lasaga, 1994): 
 

                                                      (4.10) 
 
on rk és la taxa de dissolució del mineral (mols de mineral per unitat de volum i unitat de 
temps), Ea,k és la energia d´activació aparent del conjunt del procés reactiu; Nk és el nombre 
de termes de la expressió experimental, i kkj és una constant experimental; kijp

ia representa 
l´efecte catalític d´algunes espècies, on el valor de pi és determinat experimentalment; kΩ  és 
l´índex de saturació per a la reacció del mineral k-èssim; els paràmetres θ  i η  han de ser 
determinats a partir d´experiments. El terme entre parèntesis , anomenat funció “enfora-
equilibri”, decreix la taxa de reacció no linealment, quan la solució s´acosta al equilibri. El 
factor kξ agafa el valor de +1 o -1 en funció de sí kΩ és més gran o més petit que 1 
(precipitació o dissolució), respectivament. 
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44..22..33  EEqquuaacciioonnss  ddee  ttrraannssppoorrtt  rreeaaccttiiuu    
S´utilitza la formulació matemàtica per al transport reactiu de Saaltink et al. (1998), a la que 
s´afegeixen els termes per al transport i química de les espècies gasoses. Llavors, les 
equacions de transport reactiu es poden escriure com: 
 

                                                     (4.11) 
 

Les Equacions 4.11 son les Nc equacions globals de transport reactiu. Els vectors ca, cd, cm, 
(mol kg-1) i pf (Pa) són les concentracions d´espècies aquoses, espècies adsorbides, minerals i 
pressions parcials de les espècies gasoses respectivament. La matriu Sk i el vector rk contenen 
els coeficients estequiomètrics i les taxes de les reaccions cinètiques, que poden ser 
considerades com a funció de totes les concentracions aquoses. Les matrius Ua, Ud, Um i Ug es 
coneixen com les matrius component per a les espècies aquoses, adsorbides, minerals i 
gasoses, i relacionen les concentracions dels components. La matriu U és la matriu de 
components per a totes les espècies. 
 
Utilitzant les equacions d´equilibri mineral es poden eliminar Nm de les Nc equacions de 
transport com explica Saaltink et al (1998) en més detall. Això s´aconsegueix multiplicant les 
equacions per la matriu E, Kernel de Um. Això elimina les concentracions de minerals en 
equilibri i redueix el nombre de les equacions de transport per node a Nc - Nm. El resultat és: 
 

                                                       (4.12) 
 

Com s´ha explicat abans les variables ca, cd, pf es poden escriure com a funció de  Nc - Nm 
variables primàries ci. 
 
Ll i Lg són operadors lineals per a l´advecció, dispersió/difussió i termes font/pou no químics 
per a les fases líquida i gasosa, respectivament: 
 

                                                      (4.13) 
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on ml i mg son els termes font/pou no químics (mol m-3 s-1) i Dl i Dg són els tensors de 
dispersió/difussió (m2 s-1). En dues dimensions: 
 

                                               (4.14) 
 

on el subíndex α fa referència a la fase i els termes Lα i Tα  són les dispersivitats longitudinal 
i transversal (m), vx,a i vy,a són les velocitats (m s-1) en les direccions x i y per a la fase α , Do 
és la difusió molecular (m2 s-1) en la fase pura i τ  és la tortuositat. 

44..22..44  SSoolluucciióó  NNuummèèrriiccaa    
Prèviament a la solució de les equacions del calor i del transport de solut, s´ha de resoldre 
l´equació de flux en medi porós. En general, per a condicions transitòries, aquesta equació 
parabòlica pot ser resolta adequadament per elements finits i diferències finites. 

44..22..44..11  PPrroobblleemmaa  mmeeccàànniicc  ii  ddee  fflluuxx    

El sistema resultant de EDP’s es soluciona numèricament. L´aproximació numèrica es 
divideix en dues parts: discretització espaial i temporal. El mètode dels elements finits 
s´utilitza per a la discretització espaial mentre que les diferències finites s´utilitzen per a la 
discretització temporal. Finalment, pel fet de què el problema presentat aquí és no lineal, el 
mètode de Newton-Raphson és l´escollit per a trobar un esquema iteratiu. 

44..22..44..22  TTrraannssppoorrtt  ccoonnsseerrvvaattiiuu  ddee  ssoolluuttss    

S´aplica el mètode dels elements finits a l´equació general del transport. Per tal de ser capaços 
de calcular aquest transport, es necessiten les velocitats de Darcy, que es poden obtenir de la 
llei generalitzada de Darcy que incorpora el codi. Per tant, abans de poder resoldre l´equació 
del solut, s´ha de resoldre l´equació del flux. 
 
Per tal d´evitar problemes d´estabilitat numèrica, s´utilitzen dos criteris referits a la 
discretització espaial i temporal, com són el nombre de Courant i el de Peclet. 

44..22..44..33  TTrraannssppoorrtt  RReeaaccttiiuu    

Les equacions per al transport reactiu amb elements finits estan basades en les del transport 
conservatiu. 
 
Com a criteris de convergència s´utilitzen el de la màxima diferència relativa entre les dues 
darreres iteracions i el màxim valor del residu. 
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Després de calcular les concentracions de les espècies primàries, es pot calcular les 
concentracions de les demés espècies químiques, les adsorbides i les minerals cinètics i en 
equilibri. 




