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CAPÍTOL 1. PLANTA PILOT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
 

 
1.1 DESCRIPCIÓ DE LA PLANTA PILOT 
 
 
Els resultats obtinguts en aquesta primera part de la tesina provenen del mostreig 
realitzat en la planta pilot construïda per la UPC conjuntament amb el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) a les Franqueses del Vallès.  
 
 
Aquest municipi pertany a la comarca del Vallès Oriental (la localització de la qual 
dins de Catalunya es pot veure en la fig. 1.1) i limita al nord amb els municipis de la 
Garriga, Cànoves i Sant Antoni Vilamajor, a l'est amb els municipis de Cardedeu i Llinars 
del Vallès, al sud amb el de Granollers i a l'oest amb els de Canovelles i l'Ametlla del 
Vallès (fig. 1.2). 
 
 

 
 
 

 
 
El projecte d’investigació que va motivar la construcció d’aquesta planta va ser 
l’estudi d’aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal (HSSF) com alternativa de 
tractament d’aigües residuals en petits nuclis urbans. L’afluent d’aquesta planta són les 
aigües residuals domèstiques procedents de la urbanització de Can Suquet que 
disposa d’una població fixa de 104 residents més una població no permanent de 210 
habitants. Els condicionants atmosfèrics als quals està sotmesa són, principalment, un 
clima mediterrani, una temperatura mitja anual de 13,5ºC i una precipitació anual 
acumulada d’uns 460 mm.  
 
 

Vallès 
Oriental 

Fig. 1.1 Localització del Vallès Oriental dins
de Catalunya 

Fig. 1.2 Situació de les Franqueses dins la comarca del 
Vallès Oriental 
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A continuació s’adjunta una fotografia aèria de la zona on s’hi destaca la urbanització 
de Can Suquet, juntament amb l’emplaçament de la planta pilot, (la fotografia és 
anterior al 2001 i és per això que no s’aprecien els aiguamolls ja construïts). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El recorregut de l’aigua residual en arribar a la planta s’inicia amb un pretractament 
que consisteix en una reixa de desbast de neteja manual de 2 cm d’obertura. D’aquí 
flueix cap a un tanc Imhoff on s’hi realitza el tractament primari. Des d’aquest punt surt 
l’efluent primari cap a un altre tanc connectat en sèrie que el bombeja a una cambra 
de repartiment amb un sobreeixidor. Aquest el distribueix de forma equitativa entre vuit 
aiguamolls col·locats en paral·lel i agrupats, pel què fa a les característiques 
geomètriques, de dos en dos. Quan el cabal que arriba a la cambra de distribució és 
superior a la capacitat de la bomba, l’excés d’aigua és derivat directament cap a la 
riera a través d’un by-pass, cosa que també succeeix quan la bomba està aturada i el 
tanc ple. Entre la bomba i la cambra de repartiment hi ha una vàlvula i un cabalímetre 
amb un comptador que permet registrar el volum total d’aigua bombejada durant les 
campanyes de mostreig i verificar que el cabal mesurat és el real d’entrada a les lleres. 
 
L’afluent que arriba a cadascun dels aiguamolls a través dels tubs de distribució, passa 
per una zona inicial de grava de gran diàmetre per mitjà de la qual s’afavoreix una 
ràpida infiltració. Una vegada infiltrada, l’aigua circula a través del medi granular 
gràcies al pendent amb què s’ha construït cada aiguamoll. 
 
En tots vuit aiguamolls HSSF s’hi va plantar canyís (Phragmites australis) amb una 
densitat uniforme al llarg de la superfície de 3 plantes/m2. Aquesta operació es va 
realitzar al mateix temps que la planta va ser posada en funcionament, el març del 
2001, de manera que no va ser fins a l’agost del mateix any que el canyís va cobrir la 
total superfície dels aiguamolls. 
 
Quant als trets constructius més destacables, és important fer esmena que els 
aiguamolls van ser excavats en el terreny i coberts amb una làmina impermeable per 
tal d’evitar la infiltració en el terreny de l’aigua tractada. La base dels aiguamolls va ser 
dissenyada amb un pendent d’entre 0 i 1% que garantís la circulació de l’aigua 
residual per gravetat cap als col·lectors situats al final de cada aiguamoll. Tots els llits 
van ser construïts amb una superfície aproximadament igual, entre 54 i 56 m2, però 
amb diferents ratis longitud : amplada, els quals varien de dos en dos. Així doncs, el 
parell A té un rati de 1:1, el parell B de 1,5:1, el parell C de 2:1 i el parell D de 2,5:1. 
 

Urbanització 
Can Suquet 

Localització 
Planta Pilot 

Fig. 1.3 Situació aèria 
de la planta respecte 
la zona que l’alimenta  
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A continuació s’adjunta un esquema de la planta pilot on es poden veure els diferents 
passos per on circula l’aigua des de la seva recepció fins a la seva equidistribució entre 
els vuit aiguamolls: 
 
 

A1A2B1B2C1C2D1D2

By-pass

Tank Imhoff

PantallaBomba

Cabalímetre

Sobreeixidor

Llits de canyes

Cabal efluent

Cabal afluent

Col·lector riera

Aigua residual domèstica
(Urbanització Can Suquet)

Planta pilot d'aiguamolls SSF de les Franqueses del Vallès

  
 
 
 
A més a més d’aquestes diferències constructives, també hi ha diferències pel què fa 
al material granular de rebliment dins de cada parella de llits. És a dir, els aiguamolls de 
tipus 1 estan formats per una grava grossa de propietats: D60 = 10 mm i Cu = 1,6, 
mentre que la grava dels de tipus 2 és fina i de característiques: D60 = 3,5 mm i Cu = 1,7. 
La porositat d’ambdós medis granulars és del 39 i 40 % respectivament.  
 
Tenint en compte que el nivell de l’aigua es va ajustar a 5 cm per sota del nivell de la 
grava més superficial, la profunditat mitjana d’aigua en els aiguamolls de tipus A, B i C 
oscil·la entre 0,47 i 0,51 m, mentre que en els llits de canyes D és de 0,27 m. Aquests 
últims van ser construïts amb una profunditat menor i han servit per poder comprovar 
l’efecte d’aquest paràmetre de disseny en la depuració de l’aigua. 
 
Així doncs, tenint en compte la superfície, la profunditat i la porositat anteriorment 
anomenades, el volum nominal pels llits de tipus A, B i C és de 10,4 m3 i de 6,0 m3 pels 
de tipus D. 
 
Pel què fa al sistema de sortida de l’efluent, l’aigua és recollida cap un tub flexible que 
desemboca a l’interior d’una arqueta. La flexibilitat d’aquest tub permet els canvis 
necessaris per ajustar el gradient hidràulic. Això és possible regulant-lo a través d’unes 
cadenes unides a la boca del tub que es poden fixar amb una altura o una altra en 
funció de si es vol que el llit es buidi més o menys. 
 
Des de la posada en marxa de la planta pilot fins a finals del 2004 i per tal d’evitar 
períodes en els quals no arribés cabal als aiguamolls degut a les variacions instantànies 
de la producció d’aigua residual, l’efluent primari es bombeja majoritàriament a 
primeres hores del matí, al migdia, i a darreres hores de la tarda. Durant la nit, el cabal 
bombejat és aproximadament un 20% del cabal diari total. Aquest règim 
d’alimentació també permet operar la planta d’una manera més realista enlloc de 
bombejar cada hora un cabal constant. Durant els últims mesos de funcionament de 
la planta compresos entre setembre del 2004 i febrer del 2005 (període en el qual es va 
realitzar la present Tesina d’Especialitat), la bomba va ser desmuntada i el cabal 
d’entrada a la planta oscil·lava segons la producció d’aigua residual.  

Fig. 1.4 Esquema de la planta pilot de les Franqueses del Vallès 
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El sistema va ser dissenyat per assolir una qualitat d’aigua corresponent a la d’efluent 
secundari segons estableix la Directiva Europea 91/271. La qualitat de l’aigua efluent 
obtinguda, però, no arriba a ser prou bona com per considerar que es tracta d’un 
tractament secundari complet. Tot i que aquest resultat era d’esperar, ja que 
inicialment hi havia planejada la construcció d’aiguamolls complementaris, l’aigua 
abocada a la Riera de Cànoves està en millors condicions de les que tenia inicialment 
abans de ser tractada a la planta pilot. 
 
 
 
 

1.2 PARÀMETRES DE LA PLANTA PILOT 
 
 

 Condicions d’oxigen dissolt i potencial redox 
 
En aiguamolls de flux subsuperficial és important conèixer les condicions d’oxigen 
dissolt, pH i potencial redox presents als llits de canyes per preveure l’existència o no 
d’activitat metanogènica. 
 
D’acord amb estudis realitzats a la planta pilot durant el 2002 (Huang et al., 2002), la 
concentració d’oxigen dissolt és molt baixa en gairebé tota la profunditat dels 
aiguamolls i només al llarg d’una fina capa en la superfície, la concentració d’O2 és 
lleugerament major sense superar mai els 0,4 mg O2/l. D’acord amb això, es pot parlar 
de condicions d’anòxia en els llits de canyes a partir d’una profunditat de 5 cm. 
 
Pel què fa al potencial redox (Eh), té valors molt negatius en els aiguamolls, entre -350 
mV i -400 mV, exceptuant el cas dels aiguamolls de tipus D on l’Eh oscil·la entre -250 
mV i -315 mV. Per tal que es pugui donar l’activitat metanogènica, són necessàries 
unes condicions reductores importants, cosa que implica un Eh per sota de com a 
mínim -200 mV. Així doncs, quant a Eh, es pot dir que tots els aiguamolls compleixen les 
condicions com perquè les bactèries metanògenes puguin actuar.  
 
De totes formes, cal tenir en compte que aquesta activitat depèn també d’altres 
paràmetres importants com són el pH que en el cas de la planta pilot oscil·la entre 7 i 
7,5 (valor típic per aquest tipus de sistemes) i la disponibilitat d’àcids grassos. 
 
 
 

 Disponibilitat d’àcids grassos 
 
El procés de degradació anaeròbica de la matèria orgànica per fermentació es 
divideix en dues fases principalment: una primera fermentació àcida en la qual es 
formen àcids grassos i una segona fase en la qual aquests àcids grassos es transformen 
en gas metà mitjançant l’acció dels bacteris metanògens, o bé en sulfhídric mitjançant 
els bacteris sulfato-reductors. Tots dos tipus de bacteris compateixen per l’àcid acètic, 
amb la qual cosa és important saber si aquest àcid està com a limitant, o bé és un 
excedent del sistema. En el cas de la planta pilot de Les Franqueses del Vallès, els 
estudis realitzats han demostrat que no es troba com a limitant, ja que a més a més de 
trobar-ne en grans quantitats en l’aigua dels aiguamolls, també se’n troba en l’efluent, 
de manera que no és consumit en la seva totalitat pels bacteris. Tot seguit s’adjunta la 
taula 1.1 amb els resultats obtinguts: 
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Taula 1.1 Mitjana i desviació estàndard de la concentració d’àcid acètic en l’afluent i efluent 
dels aiguamolls de la planta pilot de les Franqueses del Vallès, així com el percentatge 
d’eliminació d’acètic (Huang et al., 2004) 
 

EFLUENT PARÀMETRE AFLUENT 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

Acètic 18,88 13,91 13,89 14,42 11,73 9,29 11,81 10,95 7,91 
Error ±10,66 ±11 ±10,06 ±9,67 ±6,66 ±6,81 ±10,55 ±11,92 ±9,4 
% eliminat  26,3% 26,4% 23,6% 37,9% 50,8% 37,4% 42% 58% 
 
 
 

 Eliminació de MES i DBO5 
 
Durant els tres primers anys, d’ençà que la planta es va posar en funcionament, es va 
portar a terme un seguiment per veure l’eficiència del sistema quant a l’eliminació de 
sòlids en suspensió i matèria orgànica. 
 
La concentració mitjana de sòlids en suspensió que entren als aiguamolls està al 
voltant dels 100 mg/l i la concentració de sortida és d’uns 10 mg/l. Això vol dir que 
l’eficiència del sistema en l’eliminació de MES és d’aproximadament el 90% (Castro A., 
2003). 
 
 
 

 Vies de degradació de la matèria orgànica 
 
La degradació de la matèria orgànica en els aiguamolls engloba diverses reaccions 
bioquímiques, com són la respiració aeròbica, la desnitrificació, la sulfato-reducció i la 
fermentació (les tres últimes es donen sota respiració anaeròbica). 
 
En estudis portats a terme durant els dos primers anys de funcionament de la planta es 
va mesurar la importància relativa d’aquests processos. Els resultats estimatius als quals 
es va arribar són els següents: 
 
 
Taula 1.2 Percentatge d’eliminació de matèria orgànica segons el tipus de reacció en funció de 

la profunditat de les lleres de la planta pilot de Les Franqueses del Vallès, (Castro, 2003). 
 
% Eliminació de matèria orgànica per cada reacció 
Tipus de llera Respiració 

Aeròbica Desnitrificació Sulfato-
reducció Fermentació 

Poc profunda 
35 cm (D) 9,9 56,9 33,2 0 

Profunda 50cm 
(A, B, C) 5,7 0 89,4 4,9 

 
 
Aquests resultats mostren que la reacció més important en lleres profundes és la sulfato-
reducció, mentre que en les menys profundes és la desnitrificació. Es pot veure com la 
respiració aeròbica és una reacció minoritària en tots dos tipus de lleres, cosa que està 
en concordança amb altres estudis que indiquen que el rol dels macròfits en la difusió 
de l’oxigen a través de la rizosfera no és tan actiu com es creia als anys ’90 (Brix, 1990). 
Molts estudis han demostrat com el transport d’oxigen a través de les tiges s’empra 
principalment per la respiració de les arrels (Tanner, 2001). 
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Així doncs, segons aquesta estimació gairebé el 95% de la matèria orgànica eliminada 
és depurada a través de respiració de tipus anaeròbic en lleres profundes.  
 
 
 

1.3 PROBLEMÀTICA PLANTEJADA EN EL PRESENT ESTUDI 
 
Una vegada descrita la planta i les seves característiques principals tant geomètriques 
com de depuració, en aquest apartat es presentarà la problemàtica que ha motivat 
l’estudi realitzat en la present Tesina d’Especialitat. 
 
Tal i com s’ha dit anteriorment, l’efluent secundari que surt de la planta no compleix els 
estàndards requerits per poder ser considerat com un tractament secundari complet. 
Això es deu principalment als valors de DBO5 obtinguts que són superiors als 25 mg O2/l 
segons la normativa vigent. 
 
La present Tesina d’Especialitat es planteja determinar si aquesta matèria orgànica 
romanent en l’efluent secundari és biodegradable o no tant sota condicions 
anaeròbiques com aeròbiques. L’evolució de la respiració anaeròbica es mesura en 
base a la producció de metà i la de la respiració aeròbica es determina a través de la 
DQO dissolta. Tots dos assajos es realitzen a 20ºC, ja que es pretén treballar amb una 
temperatura que faciliti l’activitat biològica. 
 
La realització d’ambdós tipus d’assaig, permetrà al mateix temps, avaluar l’eficiència 
quant a eliminació de matèria orgànica de tots dos tipus de respiració. D’acord amb 
els resultats obtinguts es podran proposar, també, algunes modificacions en el disseny 
dels aiguamolls que afavoreixin les condicions òptimes de degradació, o bé una 
ampliació de la planta on es materialitzin les condicions que permetin assolir els nivells 
d’un tractament secundari complet. 
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CAPÍTOL 2.  OBJECTIUS 
 

 
 

D’acord amb la problemàtica que motiva l’estudi realitzat en la present Tesina 
d’Especialitat presentada al capítol anterior, se’n desprenen els objectius principals 
d’aquest treball: 
 

 Definir una metodologia d’assaig aeròbic (construcció i mostreig d’un reactor 
aeròbic). 

 
 Determinar si la matèria orgànica romanent en l’efluent secundari dels 

aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal de la planta pilot d’estudi és 
biodegradable. 

  
 Quantificar la biodegradabilitat tant per via aeròbica com anaeròbica sota 

unes condicions que afavoreixin l’activitat bacteriològica.  
 

 Comparar els  resultats obtinguts entre les dues tipologies d’assaig. 
 
 
Les conclusions obtingudes d’aquest estudi faran referència només a la 
biodegradabilitat o caràcter refractari de la matèria orgànica de l’efluent, és a dir, no 
estaran avaluant l’eficiència o ineficiència dels aiguamolls analitzats, ja que les 
condicions en les que s’han realitzat els assajos no són les mateixes que les existents en 
mitja durant l’any als aiguamolls i per tant no és possible extrapolar de forma directa els 
resultats obtinguts a la totalitat del llit de canyes. 
 
De totes formes, la comparació entre les dues tipologies d’assajos, permetrà veure 
quins són els factors que promouen una millor degradació de la matèria orgànica i en 
conseqüència que podrien comportar una millora en l’eficiència dels aiguamolls quant 
a eliminació de la matèria orgànica. 
 
 
En resum, la pregunta d’investigació a la qual dóna resposta aquesta primera part de 
la tesina és la següent: 
 

 La matèria orgànica romanent en l’efluent dels aiguamolls de la planta pilot de 
Les Franqueses del Vallès és biodegradable tant en condicions aeròbiques com 
anaeròbiques? 

 En cas de ser-ho, sota quines condicions, aeròbiques o anaeròbiques, la 
degradació és més eficient? 
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CAPÍTOL 3. MATERIALS I MÈTODE 
 
 
 

3.1 MOSTREIG DE CAMP 
 
 
3.1.1 ASPECTES GENERALS 
 
En la present Tesina d’Especialitat es van portar a terme quatre campanyes de 
mostreig a la planta pilot de Les Franqueses del Vallès. La primera d’elles va ser una 
campanya de prova durant la qual es van provar totes dues tipologies d’assajos 
aeròbica i anaeròbica. Els resultats presentats en aquest treball han estat obtinguts de 
les altres tres campanyes que constitueixen la part experimental de la primera part de 
la present tesina. 
 
El mostreig que es va portar a terme en la planta pilot de les Franqueses del Vallès es 
va realitzar seguint el mateix procediment en cadascuna de les tres campanyes. Les 
mostres assajades al laboratori provenien de l’aiguamoll B2 i consistien en mostres 
d’aigua efluent i de grava de la zona central i final d’aquest llit de canyes.  
 
La diferència principal entre la grava del centre i la del final de l’aiguamoll és la 
quantitat de biofilm adherit. És a dir, a mesura que l’aigua circula des de la zona 
d’entrada de l’aiguamoll en direcció cap a l’arqueta de sortida, es va reduint el seu 
contingut de matèria orgànica com a conseqüència de dos tipus de processos 
principalment: físics i bioquímics. Els processos predominants al llarg del primer quart de 
llera són la sedimentació i la filtració, cosa que fa que, en general, més del 50% del 
COT (carboni orgànic total) sigui eliminat (García et al., 2005). Des d’aquest primer 
quart fins al final de l’aiguamoll, els processos predominants són bioquímics i la seva 
intensitat decreix en el sentit del flux de l’aigua. Així doncs, es produeix un procés 
d’adsorció i acumulació de matèria orgànica i microorganismes al voltant de la grava 
formant el biofilm que va perdent intensitat conforme disminueix la distància a la zona 
de sortida del llit de canyes.  
 
Així doncs, d’acord amb les dades anteriors, és d’esperar que la grava mostrejada al 
centre de l’aiguamoll tingui més quantitat de biofilm adherit que la del final i que, 
conseqüentment, en ser assajada doni valors de producció de metà, en els assajos 
anaeròbics, i de DQO, en els aeròbics, majors que en el cas de la grava del final de la 
llera. 
 
Degut a que l’interès de la present tesina és la determinació de la biodegradabilitat de 
la matèria orgànica romanent en l’efluent i no en el biofilm de la grava en diferents 
zones de l’aiguamoll, els motius específics pels quals ha estat necessari mostrejar grava 
de la zona central i final de la llera es justificaran a l’apartat 3.3 del present capítol on 
s’explica com es mostregen els reactors assajats per via aeròbica i anaeròbica. 
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3.1.2 PUNTS DE MOSTREIG DE LA GRAVA 
 
En totes tres campanyes les mostres de grava tant de la part central com final de 
l’aiguamoll van ser extretes a la mateixa distància respecte la zona d’entrada, és a dir, 
sobre la mateixa perpendicular al flux de l’aigua, tal i com es pot veure en l’esquema 
següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El motiu principal pel qual la parella de punts de mostreig de grava del centre i del 
final en cadascuna de les campanyes no es troba sobre la mateixa vertical respon a 
l’estat de l’aiguamoll. És a dir, cal tenir en compte que quan es va realitzar la tesina, el 
projecte de la planta pilot de Les Franqueses del Vallès estava arribant a la seva fi, de 
manera que la planta acusava tots els experiments realitzats durant 4 anys des de la 
seva posada en marxa i apareixia aigua superficial en alguns punts dels llits de canyes. 
Això també succeïa en l’aiguamoll B2 (tot i ser el que es trobava en millors condicions). 
Aquest fet, va fer que el que s’ha considerat zona central de l’aiguamoll no es 
localitzés a la meitat geomètrica de la llera, sinó que una mica més a prop de la zona 
de sortida i que els punts de mostreig s’escollissin en funció de l’estat que presentava la 
zona en el moment de la presa. Això vol dir que es mostrejava aquell punt que no 
presentés ni matèria orgànica ni aigua en la superfície de l’aiguamoll.  
 
 
 
3.1.3 ASPECTES CONSIDERATS EN LA PRESA DE MOSTRES 
 
Per agafar les mostres del medi granular calia 
cavar un forat prou profund com per extreure 
grava que estigués totalment immersa en el 
flux d’aigua i el més lliure possible de 
branques, arrels i sòl orgànic procedent de la 
superfície del llit de canyes. La fig. 3.2 permet 
fer-se una idea del tamany de la grava així 
com mostra la presència de matèria 
orgànica a la superfície de l’aiguamoll. 
 
 
 

B1B2

Grava final aiguamoll
Grava centre aiguamoll

1a campanya

2a campanya

3a campanya

Tank imhoff
Cabalímetre

Col·lector riera

Cabal efluent

Cabal afluent

Arqueta

8,
7 

m

6,2 m

2 
m

4 
m

Fig. 3.1 Esquema dels punts de mostreig de grava en les 3 campanyes realitzades 

Fig. 3.2   Grava mostrejada 
del llit de canyes B2 



                                                                                                             3.1. Mostreig de Camp 

31 

 
A la fotografia de l’esquerra 
es poden veure els dos 
forats fets a la zona central 
de l’aiguamoll durant les 
dues primeres campanyes 
de mostreig. Anàlogament, 
la figura de la dreta mostra 
els dos forats realitzats a la 
zona del final del llit de 
canyes. 
 
 
 
 
 
 
 
Al final de cada parella d’aiguamolls de la planta 
pilot, s’hi va construir una arqueta de recollida de 
l’aigua efluent on hi drenaven dos tubs, un de 
cadascuna de les lleres. Aquesta arqueta no era 
més que un petit pou quadrat de formigó, tapat 
amb una reixa metàl·lica dimensionada per suportar 
el pes de com a mínim dues persones. El fet que la 
tapa sigui de reixa, és a dir, amb forats, respon a la 
necessitat d’evitar que els gasos que emanen de 
l’aigua abocada es quedin concentrats i afectin les 
característiques resistents del formigó de les parets. 
A la fig. 3.4 es pot veure l’arqueta on s’agafaven les 
mostres d’aigua efluent amb la reixa que la tapa. 
  
 
 
 
 

Pel què fa a la presa de mostres de l’aigua 
efluent, s’agafava, tal i com s’ha dit, des de 
l’arqueta de sortida de l’aiguamoll on hi 
arriben les canonades d’abocament dels llits 
de canyes B1 i B2. Aquests tubs de sortida són 
flexibles i estan lligats per mitjà de cadenes a 
l’arqueta, de manera que la seva altura es 
pot regular. D’aquesta manera, es pot 
controlar el nivell de la làmina d’aigua del llit 
de canyes, és a dir, si es vol que no surti aigua 
de la llera, serà necessari pujar la boca del 
tub per sobre de l’altura d’aigua existent, de 
manera que pel principi de vasos 
comunicants, deixi de sortir-n’hi. Si per contra, 
es volgués decréixer aquesta altura d’aigua, 
caldria doncs, baixar la posició de la boca del 
tub per sota del seu nivell.  

 

Fig. 3.3 Forats realitzats pel mostreig de grava de l’aiguamoll B2 
durant les dues primeres campanyes 

Fig. 3.4 Arqueta de recollida de 
l’aigua efluent dels llits de canyes B1 
i B2 

Fig. 3.5 Mostreig de l’aigua efluent de 
l’aiguamoll B2 
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Tal i com es pot veure en la següent ampliació 
(fig. 3.6), el mostreig de l’aigua havia de fer-se 
de tal manera que el pot per recollir-la no 
toqués el tub de drenatge de l’aigua. Això es 
feia d’aquesta manera per tal d’evitar cops al 
tub que fessin desprendre part de la pel·lícula 
orgànica que el recobria interiorment entrant 
així, a la mostra d’aigua i alterant els resultats. 
 
 
 
 
 
 
 

Durant les campanyes realitzades es va 
mesurar la temperatura a la que estava 
l’aiguamoll. Això es feia com a nota 
informativa de la diferència entre la 
temperatura a la que es realitzava l’assaig al 
laboratori i la temperatura real existent a la 
llera en el moment del mostreig. Tal i com es 
pot veure a la fig. 3.7, la temperatura existent 
és d’uns 5ºC i per tant és força més baixa que 
els 20ºC als que es realitzen els assajos. 
 
 

 
 
 
 
 
3.1.4 CARACTERITZACIÓ INICIAL DE LES MOSTRES D’AIGUA 
 
Una vegada mostrejada tant l’aigua com la grava, es traslladen al laboratori i es 
preparen els reactors tal i com s’explica en els següents capítols. 
 
Abans del muntatge dels reactors, però, es realitza una caracterització inicial de 
l’aigua que consisteix en una sèrie d’assajos l’objectiu dels quals és el d’obtenir una 
caracterització el més completa possible de les propietats de l’efluent abans de 
començar els experiments. 
 
Els resultats obtinguts serveixen com a referència per saber el grau de depuració 
aconseguit en finalitzar la campanya i saber quines propietats han canviat i en quina 
magnitud ho han fet. 
  
Els assajos realitzats en el procés de caracterització inicial  són els següents(els assajos 
s’han realitzat d’acord amb la metodologia presentada en el llibre Standard Methods 
for the Examination of Water & Wastewater): 
 

- DQO (tant la dissolta com la total) 
- DBO5 
- Nitrats 
- Nitrits 
- Sulfats 
- Fòsfor (ortofosfats) 

Fig. 3.6 Detall de la boca del tub de drenatge de 
l’aigua efluent de la llera B2 amb el biofilm 
recobrint el seu interior 

Fig. 3.7 Temperatura de la llera B2 durant la 
segona campanya de mostreig 
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3.2 CONSTRUCCIÓ DELS REACTORS 
 
 
3.2.1 REACTORS ANAERÒBICS 
 
Els reactors on s’han portat a terme els assajos anaeròbics han estat construïts 
fonamentalment a partir dels dos elements següents: 
 
 

- Baló de vidre de 2,2 l de capacitat 
- Tap tipus “minert” amb vàlvula d’estanqueïtat 

 
 
 

L’obertura o tancament d’aquesta vàlvula ve 
representada pels colors verd i vermell, de manera 
que quan el color vermell és l’extrem premut, la 
vàlvula està tancada i quan ho és el verd, vol dir que 
està oberta. 

 
En la part superior d’aquest tap 
hi ha un petit orifici per on, una 
vegada oberta la vàlvula, s’hi 
pot introduir l’agulla d’una 
xeringa i extreure una mostra 
del gas emmagatzemat en el 
volum de capçalera del 
reactor. 
 

 
 

 
 
Els reactors han estat omplerts amb grava fina procedent de l’aiguamoll B2 fins a 
ocupar el 90% del volum del baló, és a dir,  2 l en total que equivalen a uns 3 kg de 
grava (Field J. et al., 1988). 
 
 
En la planta pilot de les Franqueses la làmina d’aigua 
queda uns 5 cm per sota de la superfície del medi 
granular. En el cas dels reactors i amb la intenció de 
simular, en la mesura del possible, aquesta relació 
grava-aigua, s’ha afegit l’aigua efluent que es vol 
assajar fins arribar al mateix nivell de la grava 
quedant enrasats. La quantitat de grava afegida ha 
estat calculada en funció de la porositat del medi 
granular la qual és del 40%. Així doncs, han estat 
necessaris 0,8 l d’aigua per a cadascun dels reactors. 
 
 
 
 
 
 
 

Orifici xeringa 

Vàlvula 
tancada Fig. 3.8 Detall del tap tipus “minert”  que 

manté estancs els reactors anaeròbics 

Fig. 3.9 Imatge del reactor 
amb la grava i l’aigua 
gairebé al mateix nivell 
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Una vegada grava i aigua han estat introduïdes dins dels reactors, és necessari 
borbollejar heli en l’interior del baló durant un minut per tal d’extreure’n l’oxigen que hi 

hagi pogut quedar (veure fig. 3.10). 
Transcorregut aquest minut, cal tapar el 
reactor el més ràpid possible per evitar 
l’entrada d’aire i embolicar-lo amb paper de 
plata impedint així l’accés de la llum i la 
conseqüent realització de la fotosíntesi. La 
realització d’aquest procés invalidaria les 
condicions anaeròbiques creades 
inicialment, ja que es produiria oxigen com a 
resultat. 
 
 
 
 

 
 
 
Una vegada embolicats i marcats per tal 
d’identificar de quin reactor es tracta, es 
guarden en una nevera que es manté a una 
temperatura constant de 20ºC (característica 
que serà important a l’hora d’analitzar els 
resultats obtinguts en relació a les condicions 
reals existents als aiguamolls), (veure fig. 3.11).  
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.10 Procés de borbolleig d’heli a l’interior del 
reactor anaeròbic per desallotjar l’oxigen existent 

Fig. 3.11 Reactors anaeròbics conservats a 20ºC i 
protegits de la llum amb paper d’alumini 
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Observacions sobre els reactors construïts: 
 
Els principals problemes que presenten aquests reactors són els següents: 
 

 El coll del baló és molt estret (1,4 cm de diàmetre interior). Aquest fet dificulta 
molt la introducció de la grava a l’interior del reactor i el posterior buidat del 
mateix. A més a més, aquest tamany de coll de recipient només permet 
l’assaig de grava fina, ja que una grava de diàmetre superior a D60 = 3,5 mm 
no passaria (tamany del medi granular assajat en aquesta primera part de la 
tesina). 

 
 
 Els balons utilitzats tenen forma esfèrica amb la qual cosa es necessita d’un 

element per a recolzar-los. Aquesta morfologia dificulta molt la seva 
manipulació, ja que són menys estables per ells mateixos i la probabilitat que 
es puguin trencar és força major, (transcorreguts 14 dies d’assaig de la segona 
campanya, es va trencar un dels reactors). 

 
A la segona part de la present tesina va ser necessari realitzar els mateixos assajos 
anaeròbics, però amb una grava més grossa. Això va fer necessària la utilització d’uns 
altres recipients que solucionessin els problemes anteriors. 
 
 
 
3.2.2 REACTORS AERÒBICS 
 
La realització d’assajos per via aeròbica suposa la utilització de reactors aeròbics 
caracteritzats principalment per la difusió d’aire en el seu interior. 
 
 
Per portar a terme aquest tipus d’assajos en la present Tesina d’Especialitat es va 
construir un prototip de reactor de prova. Transcorregut el període de proves se’n va 
construir un altre on s’arreglaven els problemes detectats en el primer. Tots dos reactors 
es poden veure en funcionament a la fotografia següent (fig. 3.12): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com es pot veure en la figura anterior, l’estructura bàsica que conforma ambdós 
reactors consisteix en un cilindre de 40 cm d’alçada i 20 cm de diàmetre enganxat a 
una base que està recolzada sobre dos suports de fusta.  
 

Fig. 3.12  Reactors 
construïts per a la 
realització d’assajos 
aeròbics 
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A més a més d’aquesta estructura general, el reactor es composa de diferents parts, 
les característiques i funcions de les quals s’expliquen a continuació: 
 
 
 Base:   la base del reactor està formada alhora per dues bases diferents: una d’elles 

va recolzada sobre dues peces de fusta fent de suport del reactor (base 
suport), mentre que l’altra té un forat de 19 cm de diàmetre sobre el qual s’hi 
enganxa el cilindre del reactor de forma concèntrica (base del cilindre). 

 
Totes dues plaques de metacrilat estan unides a través de cargols que 
comprimeixen dues juntes tòriques col·locades entre elles. La seva funció és la 
d’evitar qualsevol fuga una vegada el reactor estigui ple amb l’aigua a 
assajar.  
 
Aquestes juntes són dos cercles de goma de diferent diàmetre, situades sobre 
la base suport de forma concèntrica. La més petita d’elles és de diàmetre 
igual al forat de la base del cilindre i la major és de diàmetre superior a 20 cm 
i fa el paper de junta de seguretat en cas de fallar la primera. 

 
La difusió d’aire a l’interior del reactor es realitza a través d’una goma circular 
microperforada col·locada també entre les dues plaques de la base, les 
característiques de la qual s’expliquen a continuació. 

 
 

 
 
 
 
 

 Difusor: tal i com s’ha introduït en el punt 
anterior, es tracta d’una tela de goma 
microperforada recolzada sobre la junta 
tòrica de diàmetre més petit, de manera que 
una vegada les dues bases han estat 
apretades amb els cargols, el difusor queda 
fixat entre elles.  

 
A la fig. 3.14 es pot veure una vista en planta 
del reactor on s’observa la tela difusora 
fixada entre la base suport i la base del 
cilindre. 

 

Base suport reactor 

Cargols fixació bases 

Junta tòrica de seguretat 

Difusor recolzat sobre 
junta tòrica 

Base cilindre reactor 

Fig. 3.14 Vista en planta de la base del 
reactor  

Fig. 3.13 Base del reactor amb les diferents 
parts que el conformen 
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L’entrada d’aire a l’interior del reactor a 
través d’aquesta goma difusora es realitza 
per mitjà d’un orifici fet a la base suport. En 
aquest orifici s’hi connecta un tub de 
plàstic que enllaça amb una bomba d’aire 
de poca potència. D’aquesta manera, 
una vegada es posa en marxa la bomba, 
l’aire flueix des d’ella a través del tub fins 
entrar al reactor per sota la tela difusora. A 
mesura que es va omplint d’aire, la goma 
es va tensant i deformant fins estar 
totalment inflada. A partir d’aquest punt, 
l’aire comença a sortir en forma de 
microbombolles pels porus de la tela 

difonent-se per l’aigua amb la que s’ha omplert el reactor (veure fig. 3.15). 
 
 

 Tronc: cilindre de metacrilat de 20 cm de 
diàmetre i 40 cm de longitud que una vegada 
fixat a la base suport serveix com a recipient on 
s’hi confina la mostra que es vol assajar i en 
l’interior del qual s’hi difonen les microbombolles 
d’aire. 

 
A la fig 3.16 es pot veure una fotografia del 
període de proves que es va realitzar amb el 
primer reactor construït. La mostra assajada 
consistia en grava del final de l’aiguamoll B2 de 
la planta pilot de les Franqueses del Vallès i aigua 
sintètica preparada al laboratori amb una 
solució de micro i macronutrients. 

  
 

 
 
 
 
 
 Fals fons: degut a que la mostra a assajar es composa de grava i aigua, va ser 
necessari dissenyar un fals fons de separació entre la grava i la tela difusora per tal 
que l’àrid no es recolzi directament sobre ella. D’aquesta manera s’evita una mala 
difusió de les microbombolles d’aire com a conseqüència del pes que exerciria la 

grava sobre la tela difusora i que no 
permetria que aquesta es pogués inflar de 
forma normal. El fals fons, doncs, va ser 
l’element construït a tal efecte i es 
composa de dos cilindres de metacrilat 
concèntrics de 6 cm d’alçada fent pressió 
l’un contra l’altre. Ambdós cilindres 
serveixen per fixar entre ells una reixa d’acer 
inoxidable que suporta el pes de la grava 
introduïda al reactor. A més a més, tal i com 
es pot veure en la fig. 3.17 es van lligar uns 
fils de pescar als cilindres de tal forma que 
actuessin com a nanses a l’hora de treure’l 
de dins el reactor. 

Fig. 3.15 Deformació del difusor amb l’aireació 

Fig. 3.16 Assaig aeròbic per provar 
el funcionament del reactor 

Fig. 3.17 Fals fons per a suportar el pes de la 
grava 
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Després del període de proves amb el primer prototip, es van detectar problemes 
per treure el fals fons de dins del reactor una vegada finalitzat l’assaig. El problema 
era causat pel fang que portava la grava i l’aigua que en sedimentar quedava en 
l’espai entre el fals fons i les parets del reactor. Això suposava una gran fricció a 
l’hora de treure el fals fons de dins i per solucionar-ho se li va col·locar una junta 
tòrica al damunt que exercia pressió contra les parets del reactor evitant així 
l’entrada de sorra i fang en l’espai en qüestió (veure fig. 3.18). 

 
 
 

 
     
 
 
 

Tela difusora deformada per 
l’entrada d’aire 

Fals fons Junta tòrica que evita 
l’entrada de fangs entre 
fals fons i parets reactor 

Base cilindre 
reactor 

Base suport reactor 

Fig. 3.18 Detall del fals fons amb la junta tòrica 
al damunt 
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3.3 MOSTREIG DELS REACTORS 
 
 
3.3.1 REACTORS ANAERÒBICS 
 
Cadascuna de les campanyes realitzades en condicions anaeròbiques està 
constituïda pels següents reactors: 
  

- Reactor 1: grava del final de l’aiguamoll + aigua efluent de l’aiguamoll B2 
- Reactor 2: grava del final de l’aiguamoll + aigua embotellada 
- Reactor 3: grava del centre de l’aiguamoll + aigua efluent de l’aiguamoll B2 
- Reactor 4: grava del centre de l’aiguamoll + aigua embotellada 

 
 
Tal i com ja s’ha explicat a l’apartat 3.1 de mostreig de camp, als primers metres de la 
zona d’entrada dels aiguamolls de flux subsuperficial s’hi produeix un important procés 
de filtració i sedimentació on gran part de la matèria orgànica en suspensió queda 
retinguda en el medi granular. La intensitat d’aquests processos físics disminueix força 
passat el primer quart de llera (segons el flux de l’aigua) donant pas al predomini dels 
processos bioquímics. Un d’aquests processos és l’adsorció de matèria orgànica i 
microorganismes al voltant del medi granular formant el biofilm. L’adsorció, però, a 
l’igual que els processos físics disminueix conforme augmenta la distància a la zona 
d’entrada de la llera. És important tenir en compte aquest aspecte alhora de realitzar 
assajos de degradació de matèria orgànica on hi intervé tant la grava del llit de 
canyes com l’aigua que hi circula pel seu interior. 
 
En el cas de la present tesina, els processos associats al biofilm són d’especial 
importància, ja que només es vol avaluar la degradació de la matèria orgànica 
romanent en l’efluent de l’aiguamoll i per tant no interessa contaminar els resultats 
obtinguts amb concentracions de metà procedents de la degradació del biofilm que 
envolta la grava. 
 
Com a resultat d’aquestes reflexions inicials es va arribar a dues conclusions pel què fa 
a la preparació dels reactors a assajar en condicions anaeròbiques: 
 

- Referent al medi granular: la grava amb la que es preparen els reactors només 
procedirà del centre i del final de l’aiguamoll B2. 

- Referent a l’aigua: de cada mostra de grava se’n farien dos reactors, un amb 
aigua embotellada i l’altre amb aigua efluent de l’aiguamoll B2. 

 
Les justificacions a les dues reflexions anteriors són les següents: 
 
- Referent al medi granular: com més propera a la zona d’entrada de l’afluent sigui la 
grava, més biofilm adherit i matèria orgànica en suspensió retinguda portarà i per tant 
la concentració de metà mesurada com a conseqüència de la seva degradació serà 
molt major que la de la matèria orgànica de l’efluent. 
 
Per una banda i d’acord amb els objectius de la tesina, se suposava que la utilització 
de grava del final de l’aiguamoll com a medi granular pels reactors no aportaria una 
elevada concentració de metà com a resultat de la degradació del biofilm que 
l’envolta degut a que és la zona de l’aiguamoll on menys n’hi ha. Per aquest motiu, 
s’esperava trobar uns resultats força similars al què seria la pròpia degradació de la 
matèria orgànica de l’efluent.  
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D’altra banda i tenint en compte que el cromatògraf a utilitzar té un nivell de mesura 
mínim de 10 ppm, no se sabia si la degradació de la matèria orgànica de l’efluent i el 
biofilm de la grava del final seria suficientment elevada com per arribar al llindar de 
mesura de l’aparell.  
 
És per això que es va decidir que com a mesura de seguretat, es construirien dos 
reactors homòlegs als fets amb grava del final de l’aiguamoll però amb grava del 
centre, de la qual se n’esperaven concentracions de metà més elevades. 
 
- Referent a l’aigua: per tal de diferenciar perfectament les concentracions de metà 
degudes a la degradació de la matèria orgànica romanent en l’efluent i les del biofilm 
de la grava, es va decidir que dels dos reactors amb el mateix tipus de grava, un 
s’omplís amb aigua embotellada (anomenat blanc) i l’altre amb aigua efluent de 
l’aiguamoll B2.  
 
D’aquesta manera, és possible saber les concentracions de metà produïdes per la 
degradació del biofilm a partir del blanc. En base a aquest resultat, es pot conèixer la 
producció de metà deguda a la degradació de la matèria orgànica de l’efluent si es 
descompte la producció de metà mesurada al blanc de la mesurada al reactor 
omplert amb aigua efluent. 

 
 
 

 
Una vegada muntats tots els reactors de cadascuna de 
les campanyes es procedeix a extreure mostres d’1 ml de 
gas de cada reactor i cada dia, per tal de veure 
l’evolució en la producció de gas metà (veure fig. 3.20). 
L’extracció d’aquestes mostres es realitza a través d’una 
xeringa tipus Hamilton d’1ml de capacitat, la qual 
s’adjunta a continuació: 
 
 

                                 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Les mostres extretes són analitzades mitjançant cromatografia de gasos. En aquest cas, 
el cromatògraf utilitzat és el del Laboratori de la Secció d’Enginyeria Sanitària i 
Ambiental de la UPC les característiques del qual es detallen a continuació. 
 

Fig. 3.19 Extracció d’una mostra de gas a través d’una xeringa 

Fig. 3.20 Xeringa tipus Hamilton d’1ml de capacitat 
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3.3.1.1 Cromatografia de gasos 
 

 Característiques generals: 
 
El cromatògraf del Laboratori de la Secció d’Enginyeria Sanitària i Ambiental de la UPC 
és de la marca Thermo Finnigan, model Trace GC (fig. 3.21) i consta d’un detector del 
tipus TCD (thermal conductivity detector).  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest detector consisteix en un conductor metàl·lic escalfat elèctricament. En 
condicions estàndards, el detector està immers en el flux del gas portador, i la seva 
temperatura està regulada en funció de la conductivitat tèrmica (és a dir, la capacitat 
d’absorbir la calor) del gas portador.  
 
 
El pas de molècules de diferents conductivitats tèrmiques que les del gas portador 
(heli) provoca la variació de temperatura en el conductor metàl·lic, que queda 
registrada com a variació en la resistència elèctrica. El nivell mínim de mesura (MDL, 
minimum detectable level) d’aquest detector és de 10 ppm.  
 
 
Els paràmetres de funcionament utilitzats són: temperatura de l’injector 120 °C, 
temperatura de la columna 32 °C, temperatura del detector 120  °C, gas portador 
d’heli amb un flux de 30 ml/min. A més temperatura de la columna, més ràpid 
apareixen en el cromatograma els pics dels diferents gasos, però això també fa que els 
pics surtin més seguits o junts i que per tant, siguin difícils de distingir. Una temperatura 
massa baixa de la columna faria que es necessités massa temps per a obtenir un 
cromatograma sencer cosa que tampoc interessa per qüestions d’optimització del 
temps. A una temperatura de 32 °C el cromatograma es realitza en 3 min. 
 
 
El detector del cromatògraf produeix un impuls elèctric a un software que el tradueix 
en un cromatograma. És a dir, un diagrama en el qual s’indica el temps en l’eix 
d’abscisses, i la diferència de potencial registrada pel detector en l’eix d’ordenades. 
Els diferents gasos de la mostra s’identifiquen en el cromatograma a través dels pics 
que hi apareixen. A continuació s’adjunta un dels diagrames obtinguts en la primera 
campanya de les Franqueses del Vallès: 
 
 
 
 

Fig. 3.21     Equip de 
cromatografia de la 
Secció d’Enginyeria 
Sanitària i Ambiental 
de la UPC 



PART 1. Biodegradabilitat de la matèria orgànica romanent en l’efluent                                   

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura anterior és un exemple dels cromatogrames que s’han obtingut durant la 
primera campanya realitzada. Els tres pics que s’observen corresponen en ordre 
d’esquerra a dreta amb els de nitrogen, metà i diòxid de carboni. En tots els 
cromatogrames aquests són els únics tres gasos que es detecten durant els tres minuts 
que dura el cromatograma d’acord amb com s’ha configurat.  
 
 
 

 Relació àrea de pic / mols: 
 
L’àrea del pic és proporcional als mols d’aquell gas específic. Per tal d’establir una 
relació àrea/mols, és necessari realitzar una recta de calibració mitjançant un patró de 
concentració coneguda. El patró utilitzat en la present tesina per a detectar gas metà 
té una concentració d’un 1% de metà (la resta d’heli) expressada en termes 
volumètrics. Per obtenir aquesta recta de calibració, cal injectar diferents quantitats de 
patrons. 
 
Per l’extracció dels patrons de gas i la injecció en el cromatògraf s’han utilitzat 
xeringues “Hamilton” amb capacitat d’1 ml. Les xeringues de 5 ml no s’han utilitzat ja 
que són imprecises i no ofereixen resultats fiables tal i com s’ha verificat en tesines 
anteriors a aquesta (Castro, 2002 i Capel, 2004). 
 
Per tal d’obtenir una corba de calibració de la qual se’n pogués fer una recta de 
regressió representativa, es van analitzar 5 volums diferents de gas patró (1, 0.8, 0.6, 0.4 
i 0.2 ml) i es van punxar 4 mostres de cadascun d’aquests valors.  
 
Una vegada obtinguts tots els valors de les àrees, es van realitzar els càlculs necessaris 
per a determinar la quantitat de mols de metà presents en cadascun dels volums 
punxats i poder elaborar una gràfica on a l’eix de les abscisses hi hagués les àrees 
mesurades i a l’eix de les ordenades la quantitat de mols associats a cadascun 
d’aquests volums. Una vegada dibuixats els punts, es realitza la recta de regressió i es 
verifica que la correlació obtinguda és molt propera a 1. Els valors de les àrees 
mesurades així com els càlculs realitzats per a determinar la quantitat de mols 
s’adjunten a l’apèndix A.1. 

Fig.3.22 Cromatograma obtingut en una de les mostres extretes durant la primera 
campanya de les Franqueses del Vallès 



                                                                                                        3.3. Mostreig dels Reactors 

43 

 
La relació entre àrea/mols obtinguda es mostra a la gràfica següent: 
 

Cromatografia de gasos: Relació mols CH4 / àrea pic 
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Una vegada acabada la campanya de prova, es va veure que les àrees de metà 
obtingudes poc després d’iniciar-la superaven de bon tros el valor màxim de 900000 
mvolt·min al qual arribava la corba de calibració obtinguda amb el gas patró i per 
tant calia fer-ne una altra utilitzant un patró més concentrat al 10% de metà. 
 
Finalment, però, no ha estat possible disposar d’aquesta botella de gas patró més 
concentrat, de manera que s’ha extrapolat la relació obtinguda als valors d’àrees 
mesurats durant les tres campanyes considerant que la gràfica seguiria el mateix 
pendent per valors superiors a 900000 mvolt·min. 
 
Com a solucions alternatives a l’extrapolació de la corba de calibració anterior i tenint 
en compte que no es podia disposar del patró més concentrat, a continuació es 
presenten una altra opció que es va pensar i els motius pels quals es va desestimar: 
 

- Extreure un volum inferior a 1 ml dels reactors anaeròbics. Per una banda, 
aquesta opció seria possible en la present tesina, ja que les mostres no 
presenten fluctuacions importants a la base del cromatograma en els trams on 
no hi ha pics. Aquest fet permetria baixar el volum de mostra d’1ml a 100 μl i 
d’aquesta manera s’aconseguiria que una major part de les mostres punxades 
estiguessin dins del rang de la corba patró obtinguda.  

 
 

D’altra banda, però, tampoc seria un percentatge molt alt de mostres el que 
entraria dins la corba de calibració anterior i el fet de punxar 100 μl posaria en 
perill la homogeneïtat de la mostra punxada, de manera que des d’aquest 
punt de vista no seria recomanable. 

 
 

Fig. 3.23 Relació (àrea pic metà) /(mols metà) obtinguda a partir d’un gas patró a l’1% de metà 
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 Observacions sobre l’ús del cromatògraf: 

 
A l’hora d’utilitzar el cromatògraf prèviament descrit és important tenir en compte una 
sèrie de problemes que poden interferir en els resultats obtinguts: 
 
 

- L’injector del cromatògraf està format per un sèptum on s’hi punxa la xeringa 
amb la mostra a analitzar. Aquest element és una goma que com a 
conseqüència de les repetides punxades a les que està sotmès es va perforant. 

 
La perforació del sèptum provoca la pèrdua de mostra cap a l’exterior del 
cromatògraf, de manera que no tota la quantitat de gas extreta passa per la 
columna conductora. Això introdueix un error en la mesura realitzada i per tant 
cal controlar l’estat del sèptum en cada episodi de mostreig. 
 
Per saber si la goma està malmesa o no, cal mirar un quadre de control de la 
pressió de l’injector situat a la part superior del cromatògraf. Aquesta pressió ha 
d’estar sempre al voltant de 1,5-2 kPa.  Un valor inferior a 1,5 vol dir que el 
sèptum està perforat.  
 
 

- Cal verificar que l’agulla de la xeringa està sempre ben roscada, ja que sinó es 
produeixen fugues de mostra. En aquest cas, el problema es detecta a través 
de l’aspecte que presenta el cromatograma. És a dir, si adjacent als pics de 
nitrogen i metà i prop de la cua d’aquests (que són en ordre els dos primers en 
ser detectats) hi apareix un subpic (veure fig. 3.24), això vol dir que l’agulla no 
està ben roscada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si es queda un tros de goma del sèptum dins la xeringa d’una punxada 

anterior, a l’hora de mostrejar el reactor no s’estarà extraient mostra de gas del 
volum de capçalera, ja que l’agulla estarà obturada. Això es pot observar 
també en el cromatograma perquè el seu aspecte és el d’una línia horitzontal 
sense gairebé cap pic.  

 
 
 

Fig.3.24 Alteració del cromatograma degut a les fugues de mostra en la xeringa 
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- Cal verificar l’estat de l’èmbol de la xeringa per tal de veure si manté les seves 

condicions d’estanqueïtat. Això es pot fer, agafant aire amb la xeringa, 
tancant la vàlvula d’entrada i pressionant l’èmbol com si es volgués buidar la 
xeringa. Si en fer aquesta operació l’èmbol rebota, vol dir que el gas que 
s’havia introduït no s’ha escapat, sinó que està pressionat en l’interior de la 
xeringa i per tant, aquesta és estanca. Si l’èmbol arriba fins al final, vol dir que hi 
ha pèrdues i aquella xeringa no es pot utilitzar. 

 
 
 
3.3.1.2 Caracterització de l’aigua finalitzats els assajos 
 
 
Una vegada acabats els assajos anaeròbics d’una campanya, es miren els paràmetres 
de DQO, nitrats i sulfats de l’aigua continguda al reactor. Els resultats obtinguts es 
comparen amb l’aigua amb la qual es van omplir els reactors a l’inici de la campanya. 
 
En aquest cas i a diferència de la caracterització inicial, no es miren ni les 
concentracions de nitrits ni les de fòsfor, ja que en la campanya de prova es va veure 
que eren molt pròximes a zero. 
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3.3.2 REACTORS AERÒBICS 
 
 
Les campanyes realitzades en condicions aeròbiques es composen dels dos reactors 
següents: 
 

- Reactor 1: grava del centre de l’aiguamoll + aigua embotellada 
- Reactor 2: grava del centre de l’aiguamoll + aigua efluent 

 
Cadascun dels reactors s’omple amb uns 10 kg de grava i uns 5,5 l d’aigua, de manera 
que s’aconsegueix una altura de grava de 25 cm. Amb aquestes quantitats el nivell de 
l’aigua queda uns 4 cm per sobre de la superfície de la grava per tal que sigui possible 
l’extracció dels 20 ml d’aigua necessaris en cadascuna de les mostres. 
 
D’aquestes mostres, se’n fa la DQO dissolta, és a dir, es filtren a 0,20 μm de tamany de 
porus, i seguidament es realitza la DQO amb l’aigua filtrada. 
 
Les raons principals per les quals es porta a terme la DQO dissolta es fonamenten en els 
resultats obtinguts d’unes campanyes de mostreig portades a terme durant el 2005 a 
l’aiguamoll B2 de la planta pilot de les Franqueses del Vallès:  
 

Aquest estudi conclou que la majoria de la DQO de l’afluent correspon 
a partícules majors de 1,2 μm i que en els primers 0,75 m del llit des de la 
zona d’entrada de l’afluent, aquestes partícules són pràcticament 
eliminades. Des d’aquest punt cap al final de la llera, la major part de la 
matèria orgànica romanent està dissolta (menys de 0,2 μm) i sembla no 
ser eliminada (Puigagut et al, 2005). 

 
Paral·lelament a aquest estudi es van realitzar dues campanyes  de 
mostreig (durant el 2003) en l’aiguamoll C2 per a determinar la 
distribució de les partícules segons el seu tamany. Els resultats mostraven 
com la majoria de les partícules de l’afluent tenen un tamany comprès 
entre 0,7 i 2 μm, cosa que representa més del 95 % del nombre total de 
partícules. Aquests resultats, doncs, estan en concordança amb els que 
es van obtenir al llit de canyes B2 i deixen veure com la matèria 
orgànica present en l’efluent es troba en la seva gran majoria en estat 
dissolt (Puigagut et al, 2005). 

 
A més a més de la justificació de per què es feien els assajos de DQO dissolta cal 
especificar el per què s’assaja només amb grava del centre de l’aiguamoll. El motiu 
pel qual es va decidir fer els assajos utilitzant només grava del centre de l’aiguamoll 
respon a les següents reflexions: 
 

- Es pressuposa una baixada dels punts de DQO inicials de tendència similar a 
una exponencial negativa. Això implica una reducció important del valor de la 
DQO en un curt període de temps, és a dir, en pocs dies d’assaig s’espera 
passar de fer DQO alta inicialment a DQO baixa (*). 

 
- El mètode d’anàlisi de la DQO utilitzat porta associat major precisió en els 

resultats per a DQO alta en comparació amb la DQO baixa. 
 

- La grava del centre donarà valors inicials de DQO força majors que la grava 
del final, de manera que, tot i que pocs dies després de l’inici de l’assaig 
s’hagin de fer DQO’s baixes, els valors d’aquestes sempre seran més alts que 
assajant amb grava del final de l’aiguamoll. Això fa que el grau d’error en la 
realització d’aquestes DQO sigui menor. 
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(*) Nota: Els valors de DQO alts no són deguts a la matèria orgànica present en l’efluent 
sinó al biofilm adherit a la grava que es desprèn com a conseqüència de l’aireació 
produïda a l’interior del reactor. 
 
Aquesta nota explica el motiu pel qual es treballa amb dos reactors un dels quals està 
omplert amb aigua embotellada i l’altre amb l’aigua efluent. Així és possible 
determinar els punts de DQO aportats per la grava a partir del reactor blanc i 
descomptar-los dels obtinguts en el reactors amb l’aigua efluent de l’aiguamoll. 
 
 
 

D’acord amb les corbes de DQO esperades, durant els 3-4 
primers dies d’assaig, la presa de mostres es fa cada 
aproximadament 4h (durant el dia), per tal de registrar la 
baixada de punts de DQO. A partir del 4rt dia, la 
freqüència de mostreig es va espaiant en el temps 
passant a ser cada 12h durant 4 dies més i cada 24h en 
els últims 4 dies de l’assaig (fig. 3.25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.25 Presa de mostres en els 
reactors aeròbics 
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CAPÍTOL 4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 
 

4.1 RESULTATS 
 
 
En aquest apartat es presentaran els resultats obtinguts en les campanyes realitzades a 
la planta pilot de les Franqueses del Vallès. Per a cadascuna d’aquestes campanyes 
es mostraran en ordre els següents resultats: 
 

- Caracterització inicial de l’aigua efluent recollida  
- Resultats dels assajos anaeròbics que es divideixen en dues parts: 

- Produccions de metà mesurades 
- Nivell de DQO, nitrats i sulfats de l’aigua finalitzats els assajos 

- Resultats dels assajos aeròbics 
 
 
Abans de començar la presentació dels resultats és important detallar la durada de 
cadascuna de les campanyes, per tal de veure si hi ha diferències significatives en els 
període d’assajos realitzats en cadascuna d’elles. 
 
 
 
Taula 4.1 Durades dels assajos aeròbics i anaeròbics en cadascuna de les campanyes 
 
Campanya 1 

Campanya Data d’inici 
Durada assajos 

anaeròbics 
(data final) 

Durada assajos 
aeròbics 

(data final) 

Campanya 1 1/12/05 29 dies 
(fins 30/12/05) 

10 dies 
(fins 10/12/05) 

Campanya 2 18/12/05 25 dies 
(fins 12/01/06) 

12 dies 
(fins 30/12/05) 

Campanya 3 31/12/05 44 dies 
(fins 15/02/06) 

13 dies 
(fins 12/01/06) 

 
 
D’acord amb les dades presentades a la taula 4.1, es pot veure com pel què fa als 
assajos aeròbics no hi ha diferències en la durada d’aquests entre les tres campanyes i 
referents als anaeròbics, l’única diferència està en la tercera campanya que s’allarga 
una mica més, degut a que en la caracterització inicial es va veure que l’aigua 
mostrejada presentava uns nivells de DQO superiors a les campanyes anteriors. 
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4.1.1 CARACTERITZACIÓ INICIAL DE L’AIGUA EFLUENT RECOLLIDA 
 
 
A continuació s’adjunta una gràfica resum que engloba els resultats obtinguts en 
aquesta caracterització inicial de l’aigua efluent de l’aiguamoll B2 per  totes tres 
campanyes: 
 
 

Caracterització inicial de l'aigua efluent
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Tal i com es pot veure en la figura anterior (fig. 4.1), totes tres campanyes 
comparteixen el mateix eix d’ordenades. Això permet comparar els valors obtinguts i 
veure si es parteix d’aigües efluents de característiques similars o molt diverses, la qual 
cosa servirà al mateix temps, per avaluar les diferències en els resultats obtinguts al final 
dels assajos. 
 
En línies generals, es pot observar com les dues primeres campanyes parteixen d’una 
aigua efluent de característiques semblants, mentre que l’última dista una mica d’elles.  
 
 

 Estructura de la gràfica: 
 

- Demanda Química d’Oxigen (DQO): 
 

Pel què fa a l’estructura de la gràfica, les dues primeres columnes de color blau 
mostren els punts de la demanda química d’oxigen (DQO) que presenta l’aigua 
efluent mostrejada. La primera de les columnes correspon a la DQO total, mentre que 
la segona d’elles correspon a la DQO dissolta (l’aigua és filtrada a 0,2 μm de tamany 
de porus abans de realitzar-se l’assaig). 
 

Fig. 4.1 Resultats de la caracterització inicial de l’aigua efluent mostrejada per cadascuna de les tres 
campanyes realitzades 

Campanya 1 Campanya 2 Campanya 3 
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Es pot veure com el resultat obtingut per l’aigua filtrada (DQO dissolta) és d’uns 52 mg 
O2/l en les dues primeres campanyes i la de l’aigua no filtrada (DQO total) està al 
voltant dels 56 mg O2/l (mitja de les dues campanyes). Aquest últim valor està dins dels 
125 mg O2/l requerits en abocaments procedents d’instal·lacions de tractament 
d’aigües residuals urbanes d’acord amb l’establert als articles 4 i 5 de la Directiva 
Europea 91/271/CEE (en aquesta comparació de valors només es té en compte el de 
la DQO total, ja que els requeriments de la norma així ho especifiquen).  
 
D’altra banda, el valor de DQO tant total com dissolta obtingut en la tercera 
campanya difereix en un augment d’uns 20 punts respecte les altres dues. D’aquest 
resultat en podem extreure que l’aigua mostrejada en la tercera campanya té un 
contingut de matèria orgànica major que les dues primeres. 
 
 
La poca diferència entre el valor de DQO de la mostra que ha estat filtrada i la que no, 
posa de manifest que la major part de la matèria orgànica romanent en l’efluent es 
troba en dissolució, ja que el tamany de porus de 0,2 μm només deixa passar tot allò 
que està en estat dissolt en l’aigua (Puigagut et al, 2005). 
 
 

- Demanda Biològica d’Oxigen (DBO): 
 

La DBO es pot interpretar com un subconjunt de la DQO. Això es deu al fet que la DQO 
fa referència a tota aquella matèria orgànica que és químicament oxidable, mentre 
que la DBO només contempla aquella part que es pot degradar biològicament. 
D’aquí se’n pot extreure que el resultat obtingut de l’assaig de la DBO sempre ha de 
ser menor que el de la DQO. 
  
Les columnes taronges de la fig. 4.1 corresponen al valor de la DBO de l’aigua 
analitzada al cinquè dia d’assaig. Es pot veure com per aquest paràmetre totes tres 
campanyes mostren valors diferents, ja que en la primera es registren 45 mg O2/l de 
DBO5 que suposen un 84% de la DQO i en la segona campanya la DBO5 és de 34 mg 
O2/l, és a dir, un 60% de la DQO. Pel què fa a la tercera campanya, no es disposa del 
valor de la DBO5 degut a problemes en la realització de l’assaig.  
 
Un aspecte destacable és el fet que ambdós valors de DBO5 obtinguts són força 
superior als 25 mg O2/l establerts per la Directiva Europea anomenada anteriorment. 
Aquest fet ja s’havia observat en campanyes d’investigació anteriors i és la principal 
raó que ha motivat la present Tesina d’Especialitat amb la qual es pretén saber si la 
matèria orgànica romanent en l’efluent és biodegradable o no. 
 
 

- Contingut de sulfats, fosfats, nitrats i nitrits: 
 

La resta de columnes de la gràfica presenten en ordre els continguts de sulfats, fòsfor, 
nitrats i nitrits respectivament.  
 
Tal i com es pot veure en la fig. 4.1 els valors obtinguts per tots aquests paràmetres no 
presenten diferències significatives entre les tres campanyes. 
 
A continuació es mostren valors  promig trobats en l’efluent de l’aiguamoll B2 durant 
campanyes d’estudi anteriors a aquestes. Amb aquestes dades serà possible 
comparar els resultats obtinguts i veure si estan dins del rang de mesura d’estudis 
anteriors:  
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Taula 4.2 Valors promig i desviacions estàndards (entre parèntesis) de paràmetres de qualitat de l’aigua 
efluent per la llera B2 de la planta pilot de les Franqueses del Vallès 

 
Efluent llera B2 
          Paràmetres 
Any 

DQO 
(mg / l ) 

DBO5 
(mg / l) 

Fòsfor reactiu 
dissolt 

(mg / l) 

SO4 2-  
(mg / l) 

NO3 - 
(mg N/l) 

2001 91±26 (65) 52±19 (60) 9.7±2.1 (8) 
2002 69±36 (64) 59±31 (55) 6.5±1.8 
2003 66±27 (61) 43±25 (69) 5.1±2.0 (9) 

Jul/ 
Ago 
2001  

9(39)/ 
17(35) <0.10 

 
 
 
No es disposa d’informació referent a la concentració de nitrits per la llera B2, però si 
per la C2, la qual es prendrà com a ordre de magnitud per l’aiguamoll d’estudi: 
 

Taula 4.3 Concentració promig de NO2- en la llera C2 durant el 
desembre de 2001 

 
Efluent llera C2 
                    Paràmetre 
Any 

NO2- 
(mg N/l) 

Desembre 2001 0.05±0.07 
 

 
 
En base als valors mostrats en les taules 4.2 i 4.3 es considera que els resultats obtinguts 
en la caracterització inicials de sulfats, fosfats, nitrats i nitrits estan dins dels rangs 
mesurats en campanyes anteriors. 
 



PART 1. Biodegradabilitat de la matèria orgànica romanent en l’efluent                                   

53 

4.1.2 RESULTATS ASSAJOS ANAERÒBICS 
 
4.1.2.1 Produccions de metà mesurades 
 
A continuació es presenten les gràfiques resultat del mostreig dels reactors anaeròbics 
durant cadascuna de les campanyes amb les corresponents produccions de metà 
mesurades.  
 
 

 Primera campanya 
 

Campanya 1: 
Metà acumulat en la capçalera del reactor
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 Estructura de la gràfica: 
 
En la gràfica anterior s’han representat les produccions de metà diàries de cadascun 
dels quatre reactors assajats anaeròbiament durant la primera campanya. Les dues 
corbes que presenten una major producció de metà corresponen als reactors amb 
grava del centre del llit de canyes i concretament, la línia vermella representa el 
reactor amb aigua efluent i la blava el reactor amb aigua embotellada (també 
anomenat blanc).  
 
Anàlogament, les dues línies que presenten una menor producció de metà 
corresponen als reactors omplerts amb grava del final del llit de canyes on la línia 
verda representa el que té aigua efluent i la rosa el blanc. 
 
En l’eix d’abscisses s’ha representat el temps en dies, és a dir, el període de temps 
durant el qual s’han extret mostres dels reactors i s’han punxat al cromatògraf. 
 
A l’eix d’ordenades es representen els mg de CH4 presents en un litre d’espai de 
capçalera del reactor que en aquest cas té un volum de 0,2 l. L’eix de les y ha estat 
definit amb aquestes unitats perquè són les mateixes que el nivell mínim de mesura 
(NMM) del cromatògraf de manera que és possible veure tots aquells valors que 
queden per sota d’aquest i que, per tant, són susceptibles a contenir errors de mesura. 

Fig. 4.2 Producció de metà resultat dels assajos anaeròbics realitzats durant la Campanya 1 a la planta 
pilot de les Franqueses del Vallès 

Nivell Mesura Mínima (NMM) 

10 
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Així doncs, si la mostra injectada al cromatògraf presenta una concentració de metà 
superior al NMM de l’aparell, el software és capaç de delimitar automàticament la 
base del pic de metà i conseqüentment calcular l’àrea que abraça. Contràriament si 
la mostra injectada té una concentració de metà petita, inferior al NMM, l’aparell és 
capaç de detectar el pic podent-se apreciar en el cromatograma, però no és capaç 
de delimitar-ne la seva base automàticament. Això fa que l’usuari l’hagi de marcar de 
forma manual, de manera que tot i que se segueixin uns criteris determinats en 
cadascuna de les injeccions, mai serà possible fer-ho exactament igual que en la 
mesura anterior i s’estarà introduint així un error que s’arrossegarà en el càlcul de l’àrea 
de pic per part del software. Aquest fet introdueix un grau d’error elevat, de manera 
que la mesura no es considera fiable. 
 
D’acord amb el paràgraf anterior i tal i com es veu en la fig. 4.2 les  produccions de 
metà provinents dels reactors amb grava del final queden totes per sota del llindar de 
mesura i per tant no seran considerades. 
 
 
 

 Explicació de la gràfica: 
 
La diferència en la producció de metà entre les dues parelles de corbes es deu a la 
major quantitat de matèria orgànica adsorbida en la grava del centre de l’aiguamoll 
que en la del final tal i com s’ha comentat als capítols anteriors. La degradació 
d’aquesta matèria orgànica dóna com a resultat una major producció de metà. 
 
La producció de metà deguda només a la matèria orgànica present en l’aigua efluent 
es pot obtenir de forma aproximada restant la producció de metà deguda al reactor 
amb aigua efluent menys la deguda al reactor amb aigua embotellada (blanc) per a 
cada tipus de grava.  
 
La tendència de la corba de producció de metà resultant s’espera que segueixi un 
comportament asimptòtic, és a dir, creixent al principi de l’assaig fins arribar a 
estabilitzar-se. L’explicació a aquest comportament respon a un augment inicial i 
progressiu de la producció de metà a mesura que es va degradant la matèria 
orgànica fins arribar a exhaurir-la. En aquest punt, la gràfica mostraria la producció 
màxima del gas mesurada i s’estabilitzaria en aquest valor. De totes formes, s’ha de 
tenir en compte que això seria el comportament ideal i que en la pràctica, les mesures 
obtingudes de cadascuna de les injeccions depenen de molts factors que poden 
introduir interferències a nivell puntual. Aquestes interferències van referides a l’ús del 
cromatògraf (presentades anteriorment a l’apartat 3.3.1.1 del capítol 3 que es 
presenten una sèrie d’ ”Observacions sobre l’ús del cromatògraf”) i les més rellevants 
són les següents: 
 
 
- Estat del cromatògraf en el moment de la mesura, és a dir, si el cromatògraf té el 
sèptum de l’injector una mica més perforat del compte, la pressió d’aquest disminuirà i 
s’escaparà mostra cap a l’exterior sense circular per l’interior de la columna 
conductora. 
 
- Estat de l’agulla de la xeringa, és a dir, si aquesta no està perfectament roscada 
tindrà petites fugues quasi indetectables en el perfil del cromatograma, però que faran 
que s’infravalori l’àrea de pic determinada a partir d’aquest.  
 
 
Ambdós factors influenciaran en la mesura de metà de les mostres realitzades aquell 
dia sense ser possible quantificar quina part de mostra s’ha escapat en cada injecció. 
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Aquest fet fa que en ocasions les diferències entre les dues línies de cadascuna de les 
parelles de la fig. 4.2 siguin majors o menors. Això suposa una dispersió de punts 
respecte la corba de tendència de la producció de metà de l’aigua efluent que s’ha 
obtingut de restar les corbes de l’efluent i el blanc d’un mateix tipus de grava. 
 
A continuació, es presenta una gràfica amb la producció de metà deguda a l’aigua 
efluent, juntament amb la corba de tendència que mostra el comportament general 
en el temps: 
 

Campanya 1:
Producció de metà de l'aigua efluent del reactor

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Temps (dies)

m
g 

C
H

4 
/ l

 m
os

tr
a 

ga
s

Aigua efluent (grava centre)

Corba de tendència (polinòmica 2n ordre)

 
 
 
 
 
Els punts de color blau de la gràfica anterior corresponen a les produccions de metà 
de l’aigua efluent continguda en el reactor (obtingudes a partir dels reactors amb 
grava del centre). 
 
En la figura anterior es pot veure com la gràfica respon al comportament esperat a 
priori, podent-se observar un creixement inicial en la producció de metà fins arribar a 
un valor al voltant del qual s’ha estabilitzat.  
 
És important fer esmena que tots aquells punts que presentaven un valor molt superior 
o inferior als punts immediatament anterior i posterior no s’han tingut en compte en a 
l’hora de presentar aquesta gràfica. Aquests són fruit d’algunes imprecisions 
conseqüència de l’ús del cromatògraf en l’obtenció de les dades d’on provenen. 
 
D’altra banda, només s’han mostrat els resultats corresponents als 15 primers dies 
d’assaig, ja que es considera que arribat aquest punt la gràfica ja s’ha estabilitzat. 
 
Els motius pels quals la corba de tendència no s’ha fet amb un polinomi de major ordre 
respon a la naturalesa de les dades. És a dir, el fet que les dades siguin experimentals 
fa que estiguin subjectes a error amb la qual cosa no tindria sentit ajustar amb aquella 
funció que millor s’aproximés a tots i cadascun dels punts sinó amb aquella que mostra 
l’evolució esperada i general. En aquest cas i com que no hi havia cap justificació a 
l’elecció d’un determinat grau de polinomi, s’ha escollit el polinomi de grau més petit 
després de la recta (no s’ha ajustat amb una recta perquè llavors no es podia mostrar 
el creixement inicial i la posterior estabilització). 
 
Cal remarcar que les unitats de l’eix d’ordenades de la fig. 4.3 estan referides als mg 
de metà que hi ha en un litre de volum de capçalera. Per tal de saber els mg de metà 

Fig. 4.3 Corba de producció de metà deguda a la degradació de la matèria orgànica 
romanent en l’efluent expressada en mg CH4 l-1 mostra de gas injectada al cromatògraf; 
Campanya 1 de les Franqueses del Vallès 
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produïts per un litre d’aigua efluent continguda al reactor, en la següent figura es 
presenta la mateixa gràfica però amb la conversió d’unitats pertinent en l’eix de les y. 
Aquesta conversió és possible tenint en compte que en el reactor hi ha 0,8 litres 
d’aigua efluent: 

 

Campanya 1:
Producció de metà de l'aigua efluent del reactor
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Així doncs, d’acord amb la figura 4.4, la quantitat de metà final deguda a un litre 
d’aigua efluent continguda en el reactor és d’1 mg de metà. 
 
Per tal de conèixer la velocitat de producció de metà, s’ha realitzat la regressió lineal 
de les corbes representades en la figura 4.2 (s’han modificat les unitats de les 
d’ordenades d’aquesta figura per tal d’obtenir una velocitat de producció expressada 
en μmol CH4 ml-1 d-1). A continuació es mostra la figura modificada amb les corbes 
corresponents als reactors amb grava del centre i les línies de regressió associades a 
cadascuna d’elles. A més a més, s’hi pot veure tant l’equació d’aquestes rectes com 
el coeficient de correlació. 
 

Campanya 1:
Metà produït per l'aigua efluent dels reactors anaeròbics
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Fig. 4.4 Tendència general de la producció de metà durant la Campanya  1 deguda a la matèria 
orgànica romanent en l’efluent expressada en mg CH4 l-1 aigua continguda en el reactor 

Fig. 4.5 Velocitats de producció de metà durant la Campanya  1 degudes a la degradació de la 
matèria orgànica present en l’efluent i en la grava del centre de l’aiguamoll 
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En aquesta gràfica es pot veure com l’eix de les x comença a partir del dia 5, això es 
deu al fet que a l’inici de l’assaig és quan la producció de metà segueix una 
tendència menys lineal. 
 
Així doncs, a partir del pendent d’ambdues rectes es pot veure com la velocitat en la 
producció de metà està al voltant dels 0,1 μmol CH4 ml-1 d-1 d’aigua efluent introduïda 
dins del reactor. 
 
Les velocitats de producció resultants són força diferents a les obtingudes en 
campanyes realitzades amb anterioritat en la mateixa planta pilot. En estudis previs 
realitzats a l’aiguamoll C2 (Capel V., 2004), les velocitats de producció obtingudes són 
fins a deu vegades inferiors (0,010 – 0,008 μmol CH4 ml-1 d-1) a les presentades en 
aquesta tesina considerant un reactor a 20ºC de temperatura amb aigua efluent i 
grava propera a l’inici i al final de l’aiguamoll respectivament. Aquestes velocitats han 
estat obtingudes a partir dels mateixos assajos anaeròbics, és a dir, utilitzant els 
mateixos balons i taps d’estanqueïtat, el mateix cromatògraf i la mateixa temperatura.  
 
Pel què fa a l’aigua inicial de partida, l’efluent del C2 presentava una DQO i una DBO5 
superior a la del B2 (86 i 55 mg O2/l respectivament), amb la qual cosa i d’acord amb 
els resultats obtinguts en aquesta tesina seria d’esperar produccions de metà superiors 
suposant que la matèria orgànica present en l’aigua té unes característiques en termes 
de biodegradabilitat similars a les del B2, ja que provenen de la mateixa urbanització. 
 
 

 Segona campanya 
 
 

Campanya 2: 
Metà acumulat en la capçalera del reactor
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Aquesta gràfica segueix el mateix esquema que l’anterior, amb la diferència que en 
aquest cas no es mostren els resultats dels reactors omplerts amb grava del final degut 
a que no es va registrar metà en els seus volums de capçalera. 
 
El motiu pel qual les mesures de producció de metà en el reactor amb aigua efluent 
s’acaben el dia 14, es deu a que el reactor es va trencar, de manera que des 
d’aquest dia i fins el final dels assajos no se’n van poder obtenir més dades.  

Fig. 4.6 Producció de metà resultat dels assajos anaeròbics realitzats durant la Campanya 2 a la 
planta pilot de les Franqueses del Vallès. Només es presenten les produccions de metà dels 
reactors amb grava del centre 
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De totes formes, d’acord amb el comportament observat durant les dues setmanes 
d’assaig, és d’esperar una tendència similar quant a trajectòria relativa de les dues 
corbes des del 14è dia fins al final de l’assaig. Així doncs, la producció de metà per 
part dels reactors amb grava del centre en aquesta segona campanya presenta un 
comportament molt similar al de la primera.  
 
En aquest cas, es realitza la mateixa operació per obtenir la producció de metà 
deguda a l’aigua efluent, tot i que només es tenen en compte els 14 primers dies de 
l’assaig, ja que és el període on es tenen mesures reals del reactor amb aigua efluent i 
grava del centre. Les produccions de metà que es presenten en la gràfica següent 
estan directament expressades en mg de metà per litre d’efluent: 
 
 

Campanya 2: 
Producció de metà de l'aigua efluent del reactor
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D’acord amb la corba de tendència obtinguda es pot veure com en aquesta segona 
campanya la producció de metà al voltant de la qual sembla que la gràfica 
s’estabilitza és d’uns 1,30 mg CH4/l aigua efluent continguda al reactor.  
 
De la mateixa manera que per la campanya anterior, no s’han tingut en copte tots 
aquells punts el valor dels quals distava moll dels immediatament anterior i posterior. 
Tanmateix i d’acord amb el justificat per la campanya anterior, la corba de tendència 
s’ha fet utilitzant una funció polinòmica de 2n ordre.  
 
D’acord amb la mateixa estructura que per la primera campanya, a continuació es 
presenta la figura 4.6 amb l’eix de les y expressat en μmol CH4 ml-1 d-1 i les rectes de 
regressió associades a les corbes obtingudes dels reactors amb grava del centre. De 
cadascuna de les rectes de regressió s’hi poden veure les corresponents equacions i 
coeficients de correlació. 
 

Fig. 4.7 Tendència general de la producció de metà deguda a la matèria orgànica romanent 
en cada litre d’aigua efluent durant la Campanya 2 
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Campanya 2: 
Metà produït per l'aigua elfuent dels reactors anaeròbics
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En la figura anterior l’eix de les x comença a partir del dia 7. Això es deu al fet que en 
els primers dies d’assaig és quan el comportament de la gràfica és menys lineal i per tal 
d’aconseguir una regressió el més ajustada possible, no es tenen en compte.  
 
En aquest cas només s’ha realitzat la regressió lineal amb el reactor blanc, ja que és 
l’únic del qual es disposen dades des del principi fins al final de l’assaig. Així doncs a 
partir del pendent d’aquesta recta es pot veure que la velocitat de producció de 
metà està al voltant dels 0,05 μmol CH4 ml-1 d-1 d’aigua efluent introduïda dins del 
reactor. 
 
Així doncs, tot i que en aquesta segona campanya la velocitat de producció és inferior 
a la campanya anterior, encara continua sent superior a l’obtinguda a partir d’aigua 
efluent en estudis previs (els resultats dels quals ja s’han presentat al final de la 
campanya 1). 
 
 
 

- Activitat metanogènica dels reactors analitzats: 
 
Per tal de validar les produccions de metà mesurades en les dues primeres campanyes 
d’assaig, s’han volgut comparar les velocitats de producció de metà obtingudes a 
partir dels reactors assajats amb la d’altres fangs de característiques similars. 
 
L’activitat metanogènica específica per fangs anaeròbics procedents de diverses 
fonts s’ha obtingut a través d’un estudi realitzat per Jim Field el 1988. En aquest article 
apareixen diferents tipus de fang amb les seves activitats associades alguns dels quals 
es presenten a la taula següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.8 Velocitat de producció de metà durant la Campanya  2 degudes a la degradació de la 
matèria orgànica present en l’efluent i en la grava del centre de l’aiguamoll 
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Taula 4.4 Activitat metanogènica específica aproximada de fangs 
anaeròbics de diverses fonts (Field et al., 1988) 

Font o tipus de fang 
Activitat metanogènica 

específica 
g DQOCH4/g SSV·d 

Fang domèstic digerit 0,020 a 0,200 
Fem digerit 0,020 a 0,080 
Fossa sèptica 0,010 a 0,070 
Llacunes aeròbiques 0,030 
Fem fresc 0,001 a 0,020 
Fang de riu 0,002 a 0,005 

 
 
En aquest article es presenten també els factors de conversió necessaris per passar de 
ml de CH4 a g DQOCH4 segons quina sigui la temperatura d’assaig. En concret, a una 
temperatura de 20ºC (temperatura d’assaig en aquest cas), 376 mg de CH4 
corresponen a 1 g de DQOCH4. 
 
Per tal d’obtenir els ml de metà produïts en els reactors assajats a través dels mols del 
gas mesurats a través del cromatògraf, ha estat necessari utilitzar l’equació dels gasos 
ideals (PV = nRT). Una vegada obtinguda l’equivalència entre mols i ml de metà i 
passats a g de DQOCH4/g SSV·d (s’han mesurat 0,35 g de SSV per litre en la grava del 
centre) es realitzen les gràfiques corresponents a la primera i segona campanyes 
juntament amb les línies de regressió (el pendent d’aquestes permetrà veure a quin 
tipus de fang s’assimila més l’activitat metanogènica mesurada en els reactors). 
 
 

 

Campanya 1:
Activitat metanogènica del reactor
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Fig. 4.9 Activitat metanogènica del reactor assajat a 20ºC amb les mostres d’aigua i grava extretes 
durant la primera campanya 
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Campanya 2:
Activitat metanogènica del reactor
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D’acord amb les figures 4.9 i 4.10 les velocitats de producció de metà són de 0,014 g 
DQOCH4/g SSV·d en la primera campanya i de 0,01 g DQOCH4/g SSV·d en la segona.  
 
Si es comparen aquestes velocitats amb les presentades a la taula 4.4 es pot veure 
com les activitats obtingudes corresponen a les d’un fang de fossa sèptica en tots dos 
casos, la qual cosa és una equivalència raonable amb l’existent en un aiguamoll com 
l’estudiat. Aquesta comparació ens permet veure doncs, que les produccions de metà 
mesurades mantenen una coherència d’acord amb la tipologia de mostres assajades. 
 
 
 
 

 Tercera campanya 
 

Campanya 3: 
Metà acumulat en la capçalera del reactor
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 Fig. 4.11 Producció de metà resultat dels assajos anaeròbics realitzats durant la Campanya 3 a la 

planta pilot de les Franqueses del Vallès 

NMM 

Fig. 4.10 Activitat metanogènica del reactor assajat a 20ºC amb les mostres d’aigua i grava extretes 
durant la segona campanya 
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Si es compara amb les dues campanyes anteriors es pot veure que aquesta presenta 
un aspecte força diferent, on les corbes corresponents als reactors amb grava del 
centre estan més separades entre elles. 
 
En aquesta gràfica, doncs, les dues corbes de producció de metà i la caracterització 
inicial presenten els següents resultats contradictoris: 
 

- La producció de metà que correspondria a l’aigua efluent (resultat de restar les 
dues corbes anteriors) és força major que en les campanyes anteriors, la qual 
cosa hauria de quedar reflectida en la caracterització final de l’aigua amb una 
major davallada de la DQO en comparació amb les altres campanyes. Així 
doncs, en finalitzar els assajos es comprova com passa tot el contrari, és a dir, 
els valors de DQO obtinguts pel reactor efluent i pel blanc són de 212 i 154 mg 
O2/l respectivament. Això vol dir que la DQO final de l’aigua efluent correspon 
a uns 58 mg O2/l, de manera que respecte la caracterització inicial s’haurien 
reduït només uns 16 punts de DQO, quantitat molt inferior que en les 
campanyes anteriors (com es veurà a continuació). 

 
- La caracterització inicial d’aquesta aigua mostra un valor de DQO força major 

que per les campanyes anteriors. Degut aquest motiu s’esperaven produccions 
de metà superiors (tot i que no es coneixia el resultat de la DBO) i per això, la 
durada dels assajos es prolonga respecte les campanyes anteriors fins a 45 dies. 
Tot i així, s’obté una producció màxima de metà per part del reactors amb 
grava del centre que és poc superior a l’obtinguda en la segona campanya en 
25 dies.  

 
Aquest últim punt, només seria acceptable si les corbes de la gràfica anterior 
presentessin recorreguts molt pròxims, ja que voldria dir, que el contingut de 
matèria orgànica biològicament degradable en l’aigua efluent és baix. Tal i 
com es pot veure en la gràfica, passa totalment el contrari, la separació entre 
ambdues corbes és més pronunciada que en les campanyes anteriors. 

 
- Un altre motiu que es contradiu amb els resultats observats en la gràfica 

anterior fa referència als assajos aeròbics corresponents a la tercera campanya 
(que es veuran més endavant). En aquests s’obtenen DQO’s elevades en 
comparació a les altres dues campanyes. Això s’atribueix al mostreig d’una 
grava del centre de l’aiguamoll que està especialment carregada de matèria 
orgànica. Aquesta observació es contradiu amb el fet que la producció de 
metà corresponent al reactor blanc amb grava del centre de l’aiguamoll 
presenti unes quantitats de metà força inferiors a les mesurades en les 
campanyes anteriors.  

 
Degut a totes aquestes contradiccions, en aquesta tercera campanya no es tindran 
en compte els resultats obtinguts. 
 
 
 
4.1.2.2 Característiques de l’aigua finalitzat l’assaig 
 
Una vegada finalitzat l’assaig, els reactors es buiden i a l’aigua de l’interior se li realitzen 
els assajos corresponents per tal de conèixer els valors finals de DQO, nitrats i sulfats. 
 
A continuació s’adjunten tres figures que il·lustren de forma gràfica els resultats 
obtinguts en finalitzar la primera i segona campanyes per a cadascun dels paràmetres 
analitzats: 
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- DQO finalitzat l’assaig: 
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En la gràfica anterior s’hi presenten els valors de DQO obtinguts per a cadascun dels 
reactors construïts en finalitzar els assajos anaeròbics de la primera i segona 
campanya. Els resultats corresponents a la tercera campanya no s’inclouen, ja que tal 
i com s’ha comentat anteriorment presenten incongruències i per tant, no es tindran 
en compte. 
 
Així doncs, en aquesta gràfica es pot observar com el valor de la DQO dels reactors 
amb aigua efluent i qualsevol dels dos tipus de grava (columnes morades) és major 
que la dels seus homòlegs amb aigua embotellada (columnes blaves). Això es deu al 
fet que la DQO dels reactors amb aigua efluent és la suma de la DQO deguda a la 
grava i la deguda a l’aigua efluent. Anàlogament, la DQO dels reactors amb aigua 
embotellada només es deu a la DQO de la grava mostrejada. 
 
Una vegada més, els resultats obtinguts serveixen per corroborar com la DQO 
corresponent a la grava del centre és major que la de la grava del final de l’aiguamoll.  
 
D’acord amb els objectius d’aquesta primera part de la tesina, interessa saber la 
matèria orgànica que roman en l’aigua una vegada finalitzat l’assaig, per tal de 
determinar quants punts de DQO s’han baixat respecte l’aigua efluent inicial. Aquesta 
dada s’obté, doncs, de restar les DQO’s dels reactors amb aigua efluent de la dels 
reactors amb aigua embotellada per a cada tipus de grava: 
 
 

 

DQO reactor amb grava 
centre i aigua efluent 

DQO reactor amb 
grava centre i aigua 

embotellada 
DQO de la grava + DQO 

de l’aigua 

_ 

DQO de la grava 

= DQO final aigua 
efluent 

Campanya 1 Campanya 2 

Fig. 4.12 DQO de l’aigua dels quatre reactors de la primera i segona campanyes a la planta 
pilot de les Franqueses del Vallès una vegada finalitzat l’assaig 
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A continuació, s’adjunta una gràfica on s’hi representa aquesta resta per a cada 
parella de reactors amb el mateix tipus de grava: 
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La gràfica anterior mostra com per a cada mostra de grava s’obté una DQO final de 
l’aigua al voltant dels 10 i 14 mg O2/l per la primera i segona campanya 
respectivament, mentre que la DQO inicial obtinguda en la caracterització de l’aigua 
efluent era d’uns 54 i 57 mg O2/l. Així doncs, la baixada de punts de DQO 
experimentada en 29 dies d’assaig anaeròbic en la primera campanya és d’uns 44 mg 
O2/l i de 43 mg O2/l en els 25 dies d’assaig de la segona. 
 
 

- Contingut de sulfats finalitzat l’assaig: 
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Igual que per la gràfica de la DQO, les columnes de color morat mostren les dades 
corresponents als reactors tant de grava del centre com del final de l’aiguamoll 

Campanya 1 Campanya 2 

Campanya 1 Campanya 2 

Fig. 4.13 DQO inicial i final de l’aigua efluent assajada durant la primera i segona campanya de 
la planta pilot de les Franqueses del Vallès 

Fig. 4.14 Concentració de sulfats en l’aigua dels quatre reactors que composen la primera i 
segona campanya de la planta pilot de les Franqueses del Vallès una vegada finalitzat l’assaig 
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omplerts amb aigua efluent, mentre que les de color blau corresponen als reactors 
amb aigua embotellada. 
 
Un aspecte important a destacar i que en principi pot no ser el resultat esperat a priori 
és el fet que els valors corresponents als reactors amb aigua efluent (columnes 
morades) tenen concentracions finals de sulfats menors que les dels rectors amb aigua 
embotellada. És per això que si es fes la resta igual que en el cas de la DQO entre 
reactors amb aigua efluent i els homòlegs amb aigua embotellada, s’obtindrien valors 
negatius la qual cosa s’ha d’entendre com que no queden sulfats en l’aigua efluent 
una vegada finalitzat l’assaig.  
 
 
- Contingut final de nitrats: 
 

Concentració de nitrats finalitzat l'assaig

2

1

2

1

1

1
1

0

-0,10

0,90

1,90

2,90

E
flu

en
t

ce
nt

re

B
la

nc
ce

nt
re

E
flu

en
t

fin
al

B
la

nc
fin

al

E
flu

en
t

ce
nt

re

B
la

nc
ce

nt
re

E
flu

en
t

fin
al

B
la

nc
fin

al

Reactors

m
g 

N
O

3-  / 
l

 
 
 
 
 
Seguint amb la mateixa estructura que en les taules anteriors, les columnes morades 
mostren les concentracions finals de nitrats pels reactors amb aigua efluent i les de 
color blau corresponen als reactors omplerts amb aigua embotellada. 
 
La concentració de nitrats present en l’aigua ha estat calculada mitjançant la tècnica 
d’espectofotometria. Aquest assaig és ràpid de realitzar però no és tan precís com la 
mesura de nitrats a través del mètode de la columna de cadmi que requereix un major 
temps per portar-lo a terme. Tenint en compte que les concentracions de nitrats de les 
mostres assajades són molt petites, l’error absolut comès a l’hora d’obtenir resultats a 
través d’un mètode imprecís és molt elevat. És per això, que es considera que el 
contingut de nitrats una vegada finalitzades les campanyes ha estat totalment 
eliminat. 
   
 
 

Campanya 1 Campanya 2 

Fig. 4.15 Concentració de nitrats en l’aigua dels quatre reactors que integren la primera i segona 
campanya de la planta pilot de les Franqueses del Vallès una vegada finalitzat l’assaig 
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4.1.3 RESULTATS ASSAJOS AERÒBICS 
 
Tot seguit s’adjunten les gràfiques resultat dels assajos de biodegradabilitat per via 
aeròbica que es van portar a terme en cadascuna de les tres campanyes: 
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En aquesta gràfica es poden veure les corbes corresponents a la reducció dels punts 
de DQO per via aeròbica dels reactors assajats durant la primera campanya.  
 
La línia blava correspon al reactor amb grava del centre i aigua efluent i la rosa mostra 
els resultats obtinguts pel reactor amb grava del centre i aigua embotellada. Aquest 
últim reactor ens permet saber els punts de DQO aportats per la grava, de manera que 
en restar-los dels punts de DQO obtinguts en el primer reactor, es pot conèixer la 
reducció de DQO que experimenta l’aigua efluent mostrejada. 
 
En la gràfica anterior el comportament general de les corbes ha estat marcada amb 
dues corbes de tendència de tipus potencial tal i com es pot veure en la llegenda de 
la gràfica anterior. S’ha triat aquest tipus de funció com a corba de tendència perquè 
és la que millor mostra el comportament esperat a priori juntament amb l’evolució de 
l’assaig a la pràctica. 
 
Les oscil·lacions que s’observen a la gràfica són fruit de la dificultat d’agafar una 
mostra representativa dins de cadascun dels dos recipients on hi ha un flux turbulent 
d’aigua en constant contacte amb la grava. L’aireació existent a l’interior del reactor 
pot fer que se separi més o menys biofilm de la grava en funció de l’ascensió de les 
microbombolles, de manera que depenent de la quantitat de partícules en dissolució 
que entrin en la mostra en el moment de la presa, la DQO resultant serà major o 
menor.  
 
Tenint en compte les equacions de les dues corbes de tendència de la fig. 4.12 i 
restant-les tal i com s’ha explicat a l’inici d’aquest punt, es pot obtenir la corba que 

Fig. 4.16 Degradació de la matèria orgànica per via aeròbica durant la primera campanya de 
la planta pilot de les Franqueses del Vallès. Els resultats s’expressen en mg O2/l (DQO) en funció 
del temps 
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representa la reducció de DQO corresponent a l’aigua efluent mostrejada. Aquesta 
gràfica s’adjunta a continuació: 
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És important tenir present que aquests resultats són aproximats, ja que provenen de 
restar dues corbes de tendència i no cadascuna de les mesures exactes del laboratori. 
 
D’acord amb aquesta gràfica, poc després del vuitè dia d’assaig, la DQO restant a 
l’aigua és de 2 mg O2/l, la qual cosa significa que respecte la DQO mesurada en la 
caracterització inicial, la depuració aconseguida és d’uns 52 punts de DQO. 
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Fig. 4.18 Degradació de la matèria orgànica per via aeròbica durant la segona campanya de 
la planta pilot de les Franqueses del Vallès. Els resultats s’expressen en mg O2/l (DQO) en funció 
del temps 

Fig.4.17 Reducció de la DQO de l’aigua efluent al llarg dels assajos aeròbics de la primera 
campanya de la planta pilot de les Franqueses del Vallès 
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En aquesta gràfica es pot veure més clarament la caiguda de la DQO poc després de 
l’inici dels assajos aeròbics. De la mateixa manera que s’ha fet per la campanya 
anterior, es pot obtenir la reducció de DQO corresponent a l’efluent a través de restar 
les dues corbes de tendència de les quals se’n coneixen les equacions. La corba 
resultant obtinguda és la següent: 
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En aquest cas, la DQO present a l’aigua als onze dies i mig d’assaig és de poc menys 
de 10 mg O2/l. Així doncs, tot i que aquest resultat sigui una mica major que l’obtingut 
en la primera campanya, es considera que totes dues mantenen moltes similituds i que 
les petites diferències que es poden apreciar són conseqüència de les característiques 
inicials de l’aigua efluent. 
 
 
 
 Tercera campanya 
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Fig. 4.20 Degradació de la matèria orgànica per via aeròbica durant la tercera campanya de la 
planta pilot de les Franqueses del Vallès. Els resultats s’expressen en mg O2/l (DQO) en funció del 
temps 

Fig.4.19 Reducció de la DQO de l’aigua efluent al llarg dels assajos aeròbics de la segona 
campanya de la planta pilot de les Franqueses del Vallès 
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En aquesta tercera campanya es pot observar com els valors de DQO mesurats són 
força superiors als obtinguts en les campanyes anteriors. Això es deu a la utilització 
d’una grava molt més carregada de matèria orgànica. Aquest fet va portar a que 
s’hagués de realitzar DQO alta durant tot l’assaig (en les dues altres campanyes, la 
DQO alta només es feia els primers dies i poc després del principi de l’assaig es 
passava a DQO baixa). 
 
De totes formes, si s’opera de forma anàloga a les campanyes anteriors, la reducció 
de DQO corresponent a l’aigua efluent és la que es presenta a la gràfica següent: 
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D’acord amb aquesta corba, la DQO corresponent al tretzè dia d’assaig és d’uns 10 
mg O2/l, resultat molt similar a l’obtingut en la segona campanya. 
 
Així doncs, la reducció de DQO que experimenta l’aigua efluent des de la 
caracterització inicial fins que s’acaben els assajos per via aeròbica és d’uns 60 punts. 
 
 
 
 

Fig.4.21 Reducció de la DQO de l’aigua efluent al llarg dels assajos aeròbics de la tercera 
campanya de la planta pilot de les Franqueses del Vallès 
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4.2 DISCUSSIÓ DE RESULTATS 
 
 
A partir dels resultats presentats anteriorment, es poden veure les diferències entre la 
degradació aeròbica i anaeròbica i comparar-les en termes d’eficiència en la 
degradació de l’aigua. 
 
Per tal de justificar, en la mesura del possible, les reduccions de DQO experimentades 
durant els assajos es realitzen balanços de massa.  
 
 
4.2.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES SOBRE ELS RESULTATS ANAERÒBICS 
 
En el cas dels assajos anaeròbics, els balanços de massa ens permetran associar un 
determinat nombre de punts de DQO a cadascuna de les reaccions que es donen 
durant aquest tipus de respiració (metanogènesis, sulfato-reducció, desnitrificació). 
Aquestes relacions són possibles a través de la mesura dels principals productes (metà 
en cas de la metanogènesis) o acceptors d’electrons (sulfats i nitrats en la sulfato-
reducció i la desnitrificació respectivament). Aquests elements han estat mesurats tant 
al principi com al final dels assajos i els resultats obtinguts han estat presentats a 
l’apartat anterior. 
 
Tal i com s’ha explicat en la revisió bibliogràfica existeixen dues tipologies de 
metanogènesis: l’acidogènica i la hidrogenotròfica. Els balanços de massa que es 
presenten a continuació, suposaran que la metanogènesis realitzada a l’interior dels 
reactors anaeròbics és de caràcter acidogènic, és a dir, que el metà mesurat és 
només producte del consum de l’àcid acètic (CH3COOH, que també l’expressarem 
com C2H4O2) present en l’aigua efluent. Així doncs, aquest procés s’expressa a través 
de la següent reacció: 
 

CH3COOH    CO2 +  CH4        (1) 
 
Pel què fa a la sufato-reducció, també se suposarà que el procés es realitza a través 
del consum de l’àcid acètic present en l’efluent analitzat. Tot i que normalment 
aquesta reacció s’associa al consum de glucosa, en aquest cas s’ha decidit fer-ho 
amb l’acètic per tal de poder relacionar els resultats obtinguts dels balanços de massa 
amb dades procedents d’estudis anteriors realitzats a la mateixa llera B2. Així doncs, 
aquest procés respon a la següent reacció: 
 
 

CH3COOH  +  SO4 2-         2CO2  +  2H20  +  S2-   (2) 
 
 
L’última reacció considerada és la desnitrificació, que de la mateixa manera que pels 
processos anteriors, també s’ha considerat que es dóna a partir del consum de l’àcid 
acètic utilitzant el nitrat com a acceptor d’electrons. En aquest cas, doncs, la reacció 
corresponent a aquest procés és la següent: 
 

CH3COOH  +  (4/3) NO3  -           2CO2  +  2H20  + (2/3) N2         (3) 
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4.2.2 CONSIDERACIONS PRÈVIES SOBRE ELS RESULTATS AERÒBICS 
 
La reacció general que governa l’eliminació de matèria orgànica biodegradable per 
via aeròbica és la següent (Gutiérrez O., 2003): 
 

2 2 2 (4)microorganismesMatèria orgànica O nutrients microorganismes nous CO H O+ + ⎯⎯⎯⎯⎯→ + +
 

Aquesta equació inclou una sèrie de reaccions bioquímiques més complexes que es 
poden resumir en tres activitats principals: 
 

1. Oxidació: obtenció d’energia mitjançant la conversió de la matèria orgànica 
en CO2  +  H2O. 

 
  2 2 2 (4.1)microorganismesMatèria orgànica O CO H O altres productes energia+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ + + +  

 
2. Síntesi: conversió d’una part de la matèria orgànica en nova biomassa amb 

l’ajuda de l’energia obtinguda en l’oxidació. 
 

2 · (4.2)microorganismesMatèria orgànica O energia noves cèl lules+ + ⎯⎯⎯⎯⎯→  
 
3. Autooxidació: obtenció d’energia mitjançant la conversió d’alguns constituents 

cel·lulars en productes energèticament inferiors. 
 

2 2 2 (4.3)Microorganismes O CO H O energia+ ⎯⎯→ + +  
 

En comparació amb la respiració anaeròbia, l’aeròbia està força menys acotada pel 
què fa a les reaccions que s’hi donen. Així doncs, tots els processos de degradació de 
matèria orgànica queden inclosos dins del que representa l’equació (5), que es descriu 
en el següent apartat. 
 
 
 
4.2.3 AVALUACIÓ I COMPARACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 
 
Tenint en compte les hipòtesis de partida, a continuació es presenten els balanços 
realitzats d’acord amb els resultats dels assajos anaeròbics en les dues primeres 
campanyes i dels assajos aeròbics en totes tres. 
 
 

 Primera campanya 
 
- Assajos anaeròbics 
 
En primer lloc, ens interessa relacionar els mg de metà produïts per litre d’aigua efluent 
amb els punts de DBO5 als quals es corresponen, és a dir, mg O2/l. Per poder obtenir 
aquest resultat, serà necessari considerar l’equació (1), juntament amb la reacció 
següent: 
 
 

CH3COOH  +  2O2              2CO2  +  2H20      (5) 
 
 

Aquesta equació relaciona els mg d’oxigen necessaris per oxidar l’àcid acètic donant 
com a productes diòxid de carboni i aigua. Així doncs, a partir de la reacció (1) és 
possible, passar dels mg de carboni (C) corresponents al metà obtingut, als mg de C 
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corresponents a l’acètic. A partir d’aquí i a través de la reacció (5), es podrà relacionar 
aquest últim valor amb els mg d’oxigen, trobant així els punts de DBO als quals 
correspon els metà mesurat. 
 
Tenint en compte que la degradació de la matèria orgànica present en l’efluent ha 
produït 1 mg de CH4/l efluent (veure fig. 4.4), a continuació es presenten les operacions 
realitzades per trobar la correspondència amb els punts de DBO: 
 
 

4 4 2 4 2 2 2 2

4 4 2 4 2 2

1 1 2 32121 2 ( )
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mg CH mol CH mol C H O mols O g O mg Og C a
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Anàlogament, a continuació es calcularà l’equivalència entre els 12,8 mg SO4 2-/l, 
juntament amb els 0,83 mg NO3 -/l consumits durant la campanya 1 i els punts de DBO 
reduïts (veure figures 4.14 i 4.15). Per obtenir aquests resultats s’utilitzaran les 
combinacions de reaccions (2) i (5) pels sulfats i (3) i (5) pels nitrats: 
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La suma d’aquests tres resultats dóna un total de 11,1 mg O2/l de DBO. Si associem els 
resultats a, b i c al total de la reducció de DBO que s’ha justificat (11,1 mg O2/l), s’obté 
que: 
 

 La sulfato-reducció suposa el 77% de la degradació anaeròbica justificada 
 La metanogènesis correspon al 18% de la degradació anaeròbica justificada 
 La desnitrificació és el 5,4% de la degradació anaeròbica justificada. 

 
Si comparem aquests resultats amb els percentatges d’eliminació estimats en altres 
campanyes realitzades a la planta pilot i tenim en compte les diferències físiques entre 
els reactors i els aiguamolls, es pot veure com els resultats obtinguts no s’allunyen molt 
dels estimats llavors. Segons aquesta campanya anterior, la sulfato-reducció suposa un 
89,4% de la degradació de matèria orgànica, la fermentació (metanogènesis) suposa 
el 4,9%, la respiració aeròbica al 5,7% i es va estimar que no es donava desnitrificació 
(Castro, 2003). Així doncs, tenint en compte que en l’interior dels reactors no es dóna la 
respiració aeròbica i que aquest fet pot fer variar els percentatges en favor de la 
metanogènesis, es pot concloure que els percentatges obtinguts en la primera 
campanya d’aquesta tesina no s’allunyen gaire dels estimats. 
 
Així doncs, això suposa un total d’11,1 mg O2/l de DBO, la qual cosa equival a una 
concentració d’àcid acètic en l’aigua efluent de: 
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Altres campanyes de mostreig portades a terme a l’aiguamoll B2 van mesurar 
concentracions d’àcid acètic en l’efluent d’aquesta llera d’11.73±6.66 mg/l (Huang, Y. 
et al, 2004). El resultat obtingut dels balanços de massa està en concordança amb 
aquesta concentració. Així doncs, podria ser que la hipòtesis de partida on se 
suposava que la metanogènesis que té lloc a l’interior dels reactors és només 
l’acidogènica i que la sulfato-reducció i la desnitrificació es realitzen a partir del 
consum de l’àcid acètic, no s’allunyi massa del que succeeix realment, ja que el valor 
resultant no dista gaire del mesurat en la realitat. 
 
És important tenir en compte que els punts de DBO determinats a partir de la reacció 
(5) corresponen a la DBO límit que en el cas de l’àcid acètic s’assimila a la DQO. Així 
doncs, tenint en compte que una vegada finalitzat l’assaig s’han reduït 44 punts de 
DQO respecte la situació inicial, els 11 punts corresponents a l’àcid acètic justifiquen un 
25% de la reducció total. 
 
 
De tots els paràmetres mesurats en la caracterització inicial, faltaria justificar 
l’eliminació del fòsfor, ja que no n’ha quedat una vegada finalitzats els assajos. En 
general aquest nutrient s’elimina de l’aigua a través del fenomen de l’adsorció. A 
través d’aquest procés també s’eliminaria matèria orgànica que quedaria retinguda al 
medi granular. A més a més, d’aquest fenomen també es donaria el de l’absorció que 
contribuiria a l’eliminació de matèria orgànica de l’aigua quedant retinguda entre la 
grava i els fangs que l’acompanyen. Ambdós processos, explicarien una part 
important d’aquest 75% de la reducció total que queda per justificar.  
 
La resta del 75% que faltaria per definir, podria estar causada per l’eliminació de 
matèria orgànica que els microorganismes utilitzen per crear biomassa i créixer i que 
constitueixen el biofilm que envolta la grava. 
 
Tots aquests processos juntament amb l’error que s’hagi comès en la mesura de 
cadascun dels elements que intervenen en el balanç, justificarien la reducció total de 
DQO experimentada al llarg de la primera campanya d’assajos anaeròbics. 
 
L’article presentat per Huang Y. (2004), conclou que el percentatge de la DBO de 
l’aigua que és deguda a la concentració d’àcid acètic es troba entre el 20 i el 40 %. 
Per tal de veure si aquesta dada concorda amb els resultats obtinguts en aquesta 
primera campanya, és necessari passar la DBO límit determinada a partir de la reacció 
(5) a DBO5. D’aquesta manera serà possible comparar el resultat amb la DBO5 
determinada en la caracterització inicial: 
 

(1 10 ) 0,13k t
t límit àcid acèticDBO DBO on k− ⋅= ⋅ − =  

 
0,13 5 2

5 5
011,1 (1 10 ) 8,6 mgDBO DBO

l
− ⋅= ⋅ − ⇒ =  

 
Així doncs, tenint en compte que la DBO5 inicial és de 45 mg O2/l, el percentatge de la 
DBO de l’aigua que és degut a la concentració d’àcid acètic és del 19%. Es considera 
que el percentatge obtingut és acceptable i concorda amb el rang establert per 
Yuming Huang. 
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- Assajos aeròbics: 
 
 
En la primera campanya d’assajos aeròbics, s’ha vist com la baixada de DQO 
experimentada per l’aigua efluent és d’uns 52 punts (veure fig. 4.13).  
 
Si s’assumeix que la concentració d’àcid acètic trobada a partir dels assajos 
anaeròbics correspon a la concentració total d’aquest component en l’aigua, això vol 
dir que 11 dels 52 punts de DQO reduïts es deuen a la degradació de l’àcid.  
 
Aquests 11 punts equivalen a un 21% de la reducció total. Així doncs, en el cas de la 
respiració aeròbica, quedaria el 79% de la reducció de DQO experimentada sense 
justificar.  
 
En aquest cas, però, aquest percentatge no només estaria associat a processos 
d’adsorció i absorció, sinó que també correspondrà a la degradació d’aquella 
matèria orgànica més difícil de degradar, com són els tensioactius (conseqüència de 
productes de cosmètica, detergents, etc), LAS (linear alkybenzene sulfonates), altres 
àcids grassos com són el propiònic, el butíric, el valèric, etc, entre d’altres que no han 
pogut ser degradats per via anaeròbica, però si per via aeròbica. 
 
D’acord amb la fig. 4.17 presentada en l’apartat anterior, aquests 11 mg /l de DQO es 
reduirien durant les primeres 10 hores d’assaig. L’àcid acètic seria la matèria orgànica 
que probablement es degradaria primer, degut que és fàcilment biodegradable i 
assimilable pels microorganismes. 
 
Si es comparen les reduccions de DQO obtingudes tant per via aeròbica com 
anaeròbica, es pot veure com aeròbicament s’ha aconseguit una reducció 8 punts 
superior a l’anaeròbica en un període de temps de 8 dies, és a dir, 21 dies menys que 
per via anaeròbica. És a dir, la degradació aeròbica ha resultat ser més eficient, no 
només pel què fa a la degradació de la matèria orgànica present en l’efluent, sinó 
també respecte el temps necessari per portar a terme aquest procés. 
 
 
 

 Segona campanya 
 

- Assajos anaeròbics 
 

Per la discussió dels resultats obtinguts en la segona campanya s’ha seguit la mateixa 
estructura que en la primera. És a dir, d’acord amb les concentracions eliminades de 
sulfats i nitrats i la producció de metà per part de l’efluent, s’han determinat els punts 
de DBO límit als quals corresponen: 
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A través de sumar els resultats anteriors, s’arriba a veure que totes tres reaccions 
justifiquen un total d’uns 8 punts de DBO respecte la reducció total que ha 
experimentat l’efluent al llarg de tota la campanya.  
 
Així doncs, els tants per cent que corresponen a cadascuna de les reaccions 
anaeròbiques analitzades respecte els 8 mg O2/l justificats, són els següents: 
 

 La metanogènesis correspon al 32% de la respiració anaeròbica justificada 
 La sulfato-reducció correspon al 54% de la digestió anaeròbica justificada 
 La desnitrificació correspon al 14% de la respiració anaeròbica justificada 

 
En aquest cas la metanogènesis i la desnitrificació han augmentat en detriment de la 
sulfato-reducció, cosa que era d’esperar degut a que el contingut de sulfats inicial de 
l’aigua efluent és menor que en la campanya anterior. 
 
Aquest 8 punts de DBO límit equivalen a la DQO en el cas de l’àcid acètic i per tant, si 
es té en compte que la reducció total de DQO al llarg de la campanya és de 41 punts, 
el percentatge justificat amb l’eliminació de l’àcid acètic és del 20%. Aquest 
percentatge és similar a la campanya anterior. 
  
 
Així doncs, els 8 mg O2/l corresponen a una concentració total d’àcid acètic de: 
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D’acord amb els valors obtinguts de campanyes anteriors, una concentració de 
7,5mg/l d’àcid acètic continua estant dins dels 11.34±6.66 presentats en l’article de 
Huang, Y. del 2004 tot i que aquest valor és menor que l’obtingut en la campanya 
anterior. 
 
Per tal de veure el percentatge de la DBO5 inicial deguda a la concentració de l’àcid 
acètic, es passen els 8 punts de DBO límit determinats a DBO5: 
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Tenint en compte que la DBO5 inicial de l’aigua és de 34 mg O2/l, si s’assumeix que tot 
l’àcid acètic ha estat eliminat, el percentatge de la DBO5 que es deu a la 
concentració d’aquest compost correspon a un 18%. Aquest valor és molt proper al 
rang del 20-40% determinat per Yuming Huang (2004). 
 
 
- Assajos aeròbics: 
 
 
D’acord amb els resultats presentats en la fig. 4.19, es pot veure com la reducció total 
de DQO per via aeròbica durant aquesta segona campanya és de 46 punts de DQO. 
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Si s’assumeix el mateix que en la campanya anterior i s’accepten els 7,5 mg/l d’àcid 
acètic com a la concentració total d’aquest compost en l’aigua, se’n pot extreure 
que 8 dels 46 punts reduïts aeròbicament es deuen a la degradació d’aquest àcid. 
Això justificaria un 17% de la reducció de DQO total i el 83% restant s’explicaria pels 
fenòmens de l’adsorció i l’absorció i la major eficiència en la degradació de 
compostos per via aeròbica. Aquests 8 punts de DQO es degradarien durant les dues 
primeres hores d’assaig (veure fig. 4.19). 
 
En aquest cas, la reducció de matèria orgànica aconseguida per via aeròbica és 5 
punts superior a l’obtinguda anaeròbicament. El temps necessari per arribar a aquest 
grau de depuració per via aeròbica correspon és de gairebé 12 dies, és a dir 13 dies 
menys que per via anaeròbica. Així en aquesta campanya també es pot veure com la 
via aeròbica és més eficient que la via anaeròbica. 
 
 
 

 Tercera campanya 
 
Els assajos anaeròbics realitzats en la tercera campanya no s’han tingut en compte, 
degut a diverses incongruències trobades en els resultats obtinguts. Tot i que els 
aeròbics s’han pogut realitzar sense incidències, el fet de no disposar de les dades 
anaeròbiques, fa impossible la comparació tant a nivell de degradació aeròbica vs 
degradació anaeròbica, com en relació a les campanyes anteriors. 
 
De totes formes, i d’acord amb els assajos aeròbics de la primera i segona campanyes, 
es pot concloure que l’eficiència pel què fa a la depuració per via aeròbica en 
aquesta tercera campanya és bona, ja que s’aconsegueix una reducció total de DQO 
de 60 punts en un període de temps de gairebé 13 dies (veure fig. 4.21). 
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CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
 

5.1 CONCLUSIONS 
 
Tot seguit es presenten les conclusions obtingudes dels experiments realitzats amb les 
mostres de l’aiguamoll B2 de la planta pilot de les Franqueses del Vallès.  
 

1. A partir dels assajos anaeròbics realitzats s’ha pogut comprovar com la matèria 
orgànica romanent en l’efluent de la llera B2 és biodegradable. Aquesta 
afirmació es recolza en una reducció de la DQO inicial al voltant del 80% en un 
període de temps d’entre 25 i 30 dies. 

 
 

2. D’acord amb els resultats obtinguts dels assajos aeròbics, es pot concloure que 
la matèria orgànica romanent en l’aigua es biodegrada més ràpidament que 
per via anaeròbica. S’aconsegueixen reduccions entre el 80 i 90% de la DQO 
inicial en un període de temps d’entre 8 i 13 dies. 

 
 

3. El major percentatge de reducció de matèria orgànica per via aeròbica en 
comparació amb l’anaeròbica pot ser degut a la degradació de compostos 
més difícilment biodegradables com són els tensioactius aniònics (LAS) entre 
d’altres. 

 
 

4. La producció de metà deguda a la degradació de la matèria orgànica 
romanent en l’efluent segueix un comportament creixent a l’inici de l’assaig fins 
arribar a un valor asimptòtic que correspon al màxim que es pot produir i que és 
d’1-1,5 mg CH4 per litre d’efluent contingut en el reactor. Aquest valor s’assoleix 
cap al vuitè dia d’assaig.  

 
 

5. Les velocitats de producció de metà obtingudes a partir dels reactors 
anaeròbics amb grava del centre de l’aiguamoll B2 són de 0,1 i 0,05 μmol CH4 
per mil·lilitre i dia d’aigua continguda als reactors (primera i segona campanya 
respectivament) i són superiors a les velocitats obtingudes en estudis anteriors 
(Capel, 2004) portats a terme en la mateixa planta pilot (però al llit de canyes 
C2). Tot i que en línies generals s’hagi emprat la mateixa metodologia d’assaig, 
els motius que explicarien aquestes diferències serien possibles divergències a 
l’hora de prendre les mostres de gas de metà en els reactors o el procediment 
seguit en la realització dels assajos.  

 
 

6. A partir de les produccions de metà obtingudes per cromatografia i després de 
les conversions d’unitats pertinents, s’ha comprovat com l’activitat 
metanogènica dels reactors assajats (amb grava del centre) correspon a la 
d’un fang de fossa sèptica (0,01 a 0,07 g DQOCH4/g SSV·d) el qual està constituït 
generalment per una part de la matèria en suspensió present en l’aigua 
residual que s’ha sedimentat a la fossa sèptica durant el tractament primari. 
Aquesta matèria és majoritàriament de naturalesa biodegradable.  
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7. Els balanços de massa realitzats consideren les reaccions de metanogènesis, 
desnitrificació i sulfato-reducció i suposen que totes tres reaccions es porten a 
terme a partir del consum de l’àcid acètic present en l’efluent mostrejat. 

 
Mitjançant aquests balanços màssics i, a partir de les produccions de metà 
mesurades i les reduccions de sulfats i nitrats, s’ha pogut determinar la 
concentració teòrica d’àcid acètic eliminada de l’aigua efluent. 

 
Les concentracions d’àcid acètic obtingudes són de 10,4 i 7,5 mg O2/l en la 
primera i segona campanyes respectivament. Aquests valors estan dins del 
rang de les concentracions d’àcid acètic mesurades per Yuming Huang et al. 
(2004) en l’efluent de la llera B2 (11,34 ±6,66 mg O2/l). 
 
 

8. Les concentracions d’àcid acètic obtingudes corresponen a un 20% de la DBO5 
determinada en la caracterització inicial de l’aigua mostrejada. Aquest 
percentatge concorda amb les observacions de Yuming Huang (2004), segons 
les quals el percentatge de la DBO5 deguda a l’àcid acètic està comprès entre 
el 20 i el 40% (cal tenir en compte que aquest rang és la mitja dels vuit 
aiguamolls presents en la planta pilot de les Franqueses del Vallès). 
 
 

9. A partir dels balanços de massa s’ha pogut determinar que les reaccions de 
metanogènesis, sulfato-reducció i desnitrificació justifiquen el 25% de la 
reducció total de DQO que experimenta l’aigua al llarg dels assajos anaeròbics 
(com a conseqüència de la degradació de la matèria orgànica present).  

 
 
10. El 75% restant de la reducció de matèria orgànica per via anaeròbica que 

queda per justificar s’atribueix al fenomen de l’adsorció, a l’assimilació de C per 
part de la biomassa i a l’error de mesura comès en l’obtenció de resultats per a 
cadascun dels elements analitzats. 

 
 
 
 
 

5.2 RECOMANACIONS 
 
 
Les principals recomanacions a fer en aquesta primera part de la tesina van referides a 
l’ús del cromatògraf i a la mesura de certs indicadors de matèria orgànica a l’aigua.  
 

1. En futurs treballs de recerca on s’utilitzi grava del centre de l’aiguamoll per 
realitzar assajos anaeròbics, seria necessari utilitzar un gas patró de metà més 
concentrat. En aquest cas, per exemple, hagués estat necessari utilitzar-ne un 
al voltant del 10% de metà. 

 
 

2. De cara a disminuir l’error en la mesura de les àrees de pic, és molt important 
revisar l’estat del cromatògraf abans de cadascuna de les injeccions. 
L’element més important és el sèptum de l’injector, l’estat del qual es pot revisar 
a través de la pressió que marca en la part superior del cromatògraf. 
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3. És important també revisar l’estat de la xeringa, és a dir, mirar que l’èmbol no 

estigui espatllat i mantingui l’estanqueïtat, que l’agulla estigui ben roscada i no 
hi hagi fugues de gas i que l’agulla no estigui obturada amb un tros de sèptum 
fruit d’una injecció anterior. 

 
 

4. Es considera recomanable quantificar els sòlids volàtils en suspensió (SSV) 
presents en la grava tant al principi de l’assaig com al final per tal disposar de 
dades que ajudin a justificar la totalitat de la reducció de DQO observada. 

 
 

5. Un altre paràmetre que es podria analitzar per tal de disposar de més dades 
que reforcin les conclusions finals seria la DBO5 de l’aigua continguda en el 
reactor una vegada finalitzat l’assaig. 

 
 

6. Per tal de reduir la DBO5 de l’efluent de l’aiguamoll fins arribar a nivells iguals o 
inferiors als estàndards de la directiva europea vigent (25 mg O2/l), una mesura 
que es podria portar a terme seria l’ampliació de la planta pilot de Les 
Franqueses del Vallès construint una llacuna aeròbica després dels aiguamolls. 
D’aquesta manera es produiria la degradació aeròbica de la matèria orgànica 
romanent en l’efluent secundari al llarg de la llacuna, aconseguint així un 
efluent terciari amb nivells de DBO5 més baixos.  




