
Resum

Els aiguamolls construïts de �ux subsuper�cial són sistemes extensius de tractament de
laigua residual generalment aplicats al sanejament de petits municipis (<2000 PE). Una
propietat intrínseca daquests aiguamolls és la baixa concentració doxigen (<1 mg/L)
que sobserva al seu interior. Els mecanismes principals doxigenació de laigua en els
aiguamolls són la reaireació física i el transport a través de les plantes. En el present
estudi sha determinat experimentalment la taxa de transferència doxigen (TTO) en un
aiguamoll horitzontal de �ux subsuper�cial mitjançant un assaig en què sha utilitzat
propà com a traçador. Per la realització dels experiments shan utilitzat ampolles de
gas convencional (barreja de gasos amb un 87% de propà). El ratio de transferència
de massa (relació entre laugment doxigen i la disminució de propà) es va determinar
especí�cament per als objectius de lestudi. El ratio es va mesurar en un dipòsit de 20 L
amb aigua de laixeta i el seu valor fou de 0,99.
La TTO es va determinar en un aiguamoll situat al terrat del Departament dEnginyeria
Hidràulica, Marítima i Ambiental (Universitat Politècnica de Catalunya). Es van real-
itzar un total de tres experiments en els quals laiguamoll fou explotat amb els següents
temps de retenció hidràulic: 18, 15 i 15 hores, i en els que es va injectar aigua satu-
rada amb propà a laiguamoll. La TTO es va determinar fonamentalment a partir de les
diferències observades en la concentració de propà a lentrada i la sortida de laiguamoll.
En els dos primers experiments laiguamoll es va explotar de forma discontínua i en el
darrer de forma contínua. Els valors obtinguts van ser de 2.08, 3.26 i 2.43 g

m2∗d , els quals
sassemblen molt als observats en daltres estudis i demostren que la metodologia desen-
volupada és adequada i �able per a la determinació de TTO en sistemes daiguamolls.
A més, les despeses econòmiques dels experiments són força baixes pel fet dutilitzar gas
comercial convencional.
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