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RESUM 
 

En un principi vam començar a fer aquest projecte amb la idea de posar en 

funcionament el programa Phreeqc i elaborar-ne un manual. El Phreeqc és un 

programa informàtic que permet realitzar simulacions de la distribució dels 

contaminants i les diferents espècies químiques en aigües naturals i 

contaminades a través d’unes paraules clau distribuïdes en quatre barres 

d’eines (depenent de la seva funció). Aquest programa ja té un manual bastant 

extens (més de 300 pàgines, annex I); la nostra idea era copsar-ne les idees 

més importants, i, a partir del manual ja elaborat, els exemples que dóna el 

programa i observant i utilitzant el programa amb els nostres propis exemples 

elaborar-ne un de molt més reduït amb els aspectes més bàsics i necessaris  

per poder dur a terme les simulacions. 

 

La idea era que qualsevol persona que volgués utilitzar aquest programa 

pogués fer-ho a partir del manual que nosaltres hem elaborat. 

 

La part introductòria del projecte tracta bàsicament dels principals contaminants 

del sòl (metalls pesants, nitrats, fosfats...) i els efectes que tenen aquests en els 

sòls (contaminació d’aqüífers subterranis, difusió de lixiviats en un abocador...). 

Aquesta part introductòria ens ha ajudat a entendre millor els casos simulats 

posteriorment. 

 

A part del manual, aquest projecte té altres parts destacables, En primer lloc  

vam realitzar un seguit de simulacions més simples per tal d’agafar pràctica en 

la utilització del Phreeqc i vam simular la dissolució de diferents components en 

aigua per estudiar-ne l’índex de saturació, l’alcalinitat,  i la força iònica.  

Quan ja vam conéixer el programa es va passar a estudiar diferents casos per 

fer-ne un estudi a fons, i, al final ens vam decantar per fer una simulació 

utilitzant com a dades de partida les corresponents a un article (Ferrell, R. - 

Zheng, Z. (2001))  que tracta sobre la contaminació que produeix el plom 

dipositat en un abocador al llarg del temps (10 anys).  
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Hem fet diferents estudis a partir d’aquest variant-ne diferents paràmetres i 

observant com evoluciona la simulació.  Els paràmetres que hem variat en el 

cas de difusió natural són els següents:  

• variant la CEC 

• variant el log k 

• variant el coeficient de difusió 

• variant la quantitat de plom inicial 

• variant la longitud de cel·la 

• variant el nombre d’anys 

 

També hem estudiat  l’opció que la simulació es porti a terme per mitjà de la 

difusió forçada, en aquest cas la diferència es basa en el nombre de shifts, del 

qual també n’hem fet una variació per tal de poder observar detalladament que 

passa si augmentem o disminuïm el nombre shifts. 

 

Finalment, vam fer un cas d’estudi experimental, en el qual, nosaltres mateixos 

vam simular un cas real. Vam buscar els paràmetres que necessitàvem 

(coeficient de difusió, capacitat d’intercanvi, temps de simulació...) i , a partir de 

les dades d’un anàlisi dels lixiviats de l’abocador de Manresa vam simular la 

penetració del cadmi i el zinc en el terreny. 

 

 

Després de realitzar aquest projecte hem pogut extreure’n tot un seguit de 

conclusions que ja hem anat comentat a mesura que fèiem les simulacions;  

En el procés de “familiarització” amb el programa vam fer tot un seguit de 

simulacions, les conclusions de les quals són les següents: 

- Quan afegim una sal (NaCl) a l’aigua; a mesura que n’augmentem la 

quantitat, tant la força iònica com l’alcalinitat com l’índex de saturació 

augmenten. 

-  En canvi, quan afegim una àcid (NH4
+) aquests aspectes també tenen 

tendència a augmentar (quan augmentem la concentració de l’àcid), però de 

manera molt més insignificant. 
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- Per contra, quan afegim una base (CO3
2-) aquests aspectes tenen tendència a 

augmentar de manera més significant, o sigui, de forma més notable i regular 

(augmentem amb claredat) 

 

Tot seguit, dins de les simulacions de “familiarització” amb el programa, vam 

voler veure la variació de la constant de solubilitat i de l’índex de saturació en 

funció de la temperatura en el cas del clorur de sodi. Tal i com era d’esperar, 

tant l’índex de saturació com la constant de solubilitat augmenten. 

 

Després vam fer tot un estudi de transport de contaminants, en el cas de difusió 

natural (no té en compte el moviment de les aigües, és un procés estàtic) les 

conclusions que n’hem extret són les següents : 

- Quan variem la capacitat d’intercanvi : si augmentem la X l’intercanvi es 

produeix més ràpidament, per tant el plom desapareix abans. 

- Quan variem el log k :En el cas que tinguéssim un metall amb un valor de k 

més gran, l’intercanvi es produeix més ràpidament, això implica que no penetra 

en el terreny. 

- Quan variem el coeficient de difusió: com més petit és aquest valor el plom té 

més dificultat per penetrar en el terreny, per tant, és el cas més favorable ja que 

s’intercanvia amb més facilitat i s’elimina abans. 

- Quan variem la quantitat de plom inicial: tal i com és d’esperar, el cas més 

favorable és quan tenim menys plom inicialment, la quantitat de plom a 

intercanviar serà més petita i l’intercanvi es produirà més ràpidament. 

- Quan variem la longitud de cel·la: com més gran és la longitud de cel·la més 

ràpidament desapareix el plom. 

- Quan variem el nombre d’anys: si fem una simulació a curt termini el plom no 

penetra tant donat que troba punts d’intercanvi, i tot el que s’aboca queda 

retingut , per tant, desapareixerà abans; per contra, si fem una simulació a llarg 

termini, el plom es va acumulant  i pot arribar a travessar tot el gruix d’argila ja 

que necessita penetrar més endins per tal de trobar espais lliures. 

 

En el cas de difusió forçada (té en compte el moviment de les aigües, és un cas 

més real), el que diferencia aquest tipus de difusió amb la difusió natural és el 

nombre de shifts.. Les conclusions que n’hem extret són les següents  
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- En el cas de 10 shifts hem pogut observar com penetra el plom en cada shift, 

veiem que en el primer shift quan ens trobem a 3cm de profunditat ja hem 

intercanviat tot el plom pel calci, en canvi en el desè shift observem que quan 

ens trobem a 5.5cm de profunditat encara tenim present aquest metall. Això és 

degut a que la primera vegada que passem la solució 0 per la cel·la les 

molècules de plom queden retingudes més fàcilment (no penetren tant), 

s’intercanvien amb més facilitat amb el calci, en canvi la desena vegada que 

passem la solució, com que el plom no troba espais lliures continua endinsant-

se en el terreny fins que troba espai, i per tant penetra més que en el primer 

shift. 

 

Per finalitzar vam fer una simulació de difusió de metalls pesants d’un cas real. 

Els valors els vam extreure d’una anàlisi de lixiviats de l’abocador de Manresa. 

 

Si consultem els resultats obtinguts veiem que els dos metalls pesants (cadmi i 

zinc) hi són presents en molt poca concentració i no presenten cap perill 

mediambiental. 

 

 


