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CCaappííttooll  66      CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  II  RREECCOOMMAANNAACCIIOONNSS  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
 
S´ha dut a terme aquest estudi per tal de desenvolupar un model de simulació de transport 
reactiu que permeti entendre millor el funcionament dels aiguamolls construïts en conjunt i de 
cadascuna de les reaccions bioquímiques de degradació de matèria orgànica que es donen al 
seu interior. Així es pretén optimitzar els paràmetres de disseny dels aiguamolls construïts de 
flux subsuperficial al poder analitzar com afecten els canvis de valor d´alguns del paràmetres 
més importants dels distints processos que succeeixen dins l´aiguamoll. Els resultats obtinguts 
en aquest estudi permeten formular les següents conclusions: 
 

 En relació al calibratge i validació dels models de flux i transport reactiu: 
 

1. El codi RCB ha respost bé a l´hora de simular el flux i el transport reactiu en 
aiguamolls construïts de flux subsuperficial. Encara que s´ha comprovat que els 
models presentaven un rang bastant limitat de valors per alguns dels paràmetres 
que els defineixen, de manera que a vegades una variació 5 % del valor separava la 
convergència o no del programa. Aquests són paràmetres com la permeabilitat 
hidràulica o les constants cinètiques de primer ordre. 

2. Pel que fa al model de flux i transport conservatiu, el programa no va convergia 
amb el valor d´evaporació estimat i es va haver de reduir per un factor 100, 
perdent tota influència sobre els resultats del model. El programa tampoc no 
permetia simular  la presència de zones mortes, d´ombra...d´una manera no massa 
complexa; de totes maneres tampoc no es tenia informació suficient com per a fer 
una simulació fiable o representativa d´aquests fenòmens. En el model de flux 
tampoc no es va incloure el fenomen de la colmatació. A més, no es va simular la 
transpiració de les plantes.  

3. Les possibles mancances del model de transport reactiu desenvolupat en aquest 
estudi es deuen bàsicament a limitacions del codi RCB. El programa no va 
permetre la simulació del fenomen de sedimentació com a tal i tampoc la reacció 
d´hidròlisi d´una espècie química adsorbida, que es com es pretenia representar en 
segon terme. Només es van incloure les espècies químiques més importants en el 
sistema químic per tal d´alleugerir la resolució del model, al disminuir la dimensió 
dels sistemes lineals que s´han de resoldre en cada node i cada instant de temps. 

4. El problema que pateixen les dades disponibles de les diferents campanyes que 
s´han portat a terme en la planta pilot de les Franqueses és que les mostres 
recollides en els diferents punts de l´aiguamoll no presenten una correlació 
temporal adequada. No es va tenir en compte el temps de permanència de 
l´aiguamoll a l´hora de determinar l´interval de temps que s´havia de deixar passar 
entre el mostreig de dos punts consecutius de l´aiguamoll. Això fa que el mètode 
de regressió utilitzat per a determinar les constants cinètiques no sigui el 
teòricament més correcte. 

5. La simulació dels principals microorganismes que assimilen matèria orgànica, 
dissolta o en suspensió, com a minerals i de les lleis cinètiques de les reaccions 
que protagonitzen com a taxes de precipitació/dissolució ha funcionat molt bé i ha 
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permès calcular els percentatges d´eliminació de matèria orgànica de cadascuna. 
També s´ha pogut comprovar que el model de Monod amb factors d´inhibició 
representa bastant bé les lleis cinètiques de les reaccions bioquímiques dels 
aiguamolls construïts de flux subsuperficial. 

6. Els resultats obtinguts amb els models usats per al calibratge i validació del 
programa s´ajusten bé a les dades experimentals i per tant es considera que els 
models representen correctament el funcionament dels dos aiguamolls. 

 
 En relació al funcionament dels aiguamolls: 

 
1. La xarxa de flux obtinguda mostra com el flux a l´interior de l´aiguamoll es dóna a 

la zona saturada fonamentalment i és bastant paral.lel a la solera, la component 
vertical és dos ordres de magnitud menor que la horitzontal. 

2. L´oxigen present a l´aiguamoll prové de la difusió des de l’atmosfera. Es troben 
concentracions d´uns 0,70 mg O2/l a la zona no saturada, per a disminuir 
ràpidament en els primers centímetres de la zona saturada fins a concentracions de 
0,10 mg O2/l o inferiors. A més,al disminuir la concentració de matèria orgànica i 
augmentar el temps en contacte amb l´atmosfera a mesura que l´aigua avança al 
llarg de l´aiguamoll, resulta que les concentracions d´oxigen del perfil del tercer 
piezòmetre sempre són superiors a les del segon, i les d´aquest a les del primer. 

3. La respiració aeròbica, la nitrificació i la desnitrificació tenen lloc en els primers 
centímetres de la zona saturada ja que és on hi ha majors concentracions d´oxigen. 
Aquestes reaccions són les responsables del descens brusc en profunditat de la 
concentració d´oxigen. 

4. La sulfatoreducció i la metanogènesi es troben sempre a la zona del fons de 
l´aiguamoll, per sota de les altres reaccions bioquímiques, on no hi ha 
pràcticament oxigen que les pugui inhibir. La sulfatoreducció es concentra més en 
el primer terç del fons de l´aiguamoll, mentre que la metanogènesi cobreix 
pràcticament els dos primers terços del llit. 

5. La reacció biològica que presenta sempre un major percentatge d´eliminació de 
matèria orgànica dissolta és la metanogènesi. La resta tenen uns percentatges del 
10-20 %. 

 
 En relació al canvi de funcionament dels aiguamolls al modificar algun dels seus 

paràmetres de disseny més importants: 
 

1. Les diferències que es poden veure amb el canvi de sòl són molt petites perquè les 
diferències en la granulometria i la porositat també ho són. Així doncs, al 
disminuir el diàmetre de les partícules del sòl també disminueix la permeabilitat 
hidràulica i la porositat, per la qual cosa si es vol mantenir el mateix temps de 
permanència s´ha d’augmentar el calat d´aigua dins l´aiguamoll. Aquest augment 
de volum d´aigua genera una major eliminació de contaminats a la sortida de 
l´aiguamoll. 

2. Si el que varia és el cabal afluent mantenint constants tots els altres valors del 
model, el que succeeix bàsicament és que canvia el temps de permanència i, per 
tant, el temps de què disposen els microorganismes per assimilar matèria orgànica. 
Els resultats obtinguts són coherents amb aquest augment o disminució de les 
reaccions bioquímiques. Per exemple, si es disminueix el cabal les concentracions 
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de l´efluent de matèria orgànica dissolta, MES, amoni i sulfats disminueixen. Les 
variacions dels percentatges d´eliminació de cadascuna de les reaccions són molt 
petites, bàsicament el que passa és que al reduir el cabal augmenta un poc el 
percentatge de metanogènesi a partir de la  disminució del de sulfatoreducció. 

3. Si es disminueix el nivell d´aigua dintre de l´aiguamoll, els efectes principals que 
es produeixen són: una disminució del temps de permanència, i la reducció d´una 
part de la zona anaeròbica més eficient. Tot això suposa un augment de les 
concentracions de contaminants a l´efluent. Al rebaixar el nivell d´aigua dins 
l´aiguamoll, disminueix el percentatge d´eliminació de la metanogènesi i 
augmenten els de les altres reaccions, sobretot el de la respiració aeròbica. 

4. Si es redueix la càrrega orgànica afluent, s´ha pogut comprovar que disminueixen 
les concentracions efluents i a més augmenta el percentatge d´eliminació de 
matèria orgànica dissolta afluent, és a dir, l´aiguamoll és més eficient. Aquest 
augment de l´eficiència dels aiguamolls es provocat per una disminució del 
percentatge de metanogènesi i un augment del de sulfatoreducció i de 
desnitrificació. 
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RREECCOOMMAANNAACCIIOONNSS  
 
A partir de tot el succeït en el desenvolupament d´aquest estudi es poden fer les següents 
recomanacions: 
 

1. Intentar acoblar als models de flux i transport reactiu els diferents aspectes no 
simulats comentats anteriorment. De tots aquests fenòmens no simulats amb els 
models aquí desenvolupats, el més important és el sistema sedimentació-
hidròlisi de la MES. També seria interessant veure com afecta al flux 
l´evapotranspiració. 

2. Buscar dades de la distribució de velocitats de flux en profunditat en diferents 
seccions de l´aiguamoll per tal de tenir més informació sobre les zones mortes, 
zones d´ombra, estratificacions...i així poder calibrar millor el model de flux. 

3. Ajustar les constants cinètiques a partir de dades de concentracions procedents 
de campanyes que tinguin en compte el temps de permanència de l´aiguamoll a 
l´hora de fer el mostreig i que analitzin DQO´s, amoni i sulfats. Per tal de 
verificar completament el funcionament del model seria convenient tenir també 
valors de les concentracions de metà a diferents punts de l´aiguamoll. 

4. Analitzar el comportament dels altres aiguamolls, que presenten diferents 
relacions longitud/amplada, i en concret dels D que també tenen un calat 
inferior a la resta.  




