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Resum
El punt de partida d’aquest projecte és la problemàtica relacionada amb l’eliminació de fòsfor a
l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Olot. En aquesta instal·lació s’utilitza un sistema
d’addició de clorur fèrric (FeCl3) que no dona els resultats esperats, provocant abocaments puntuals
d’aquest nutrient superiors als permesos.
Per aconseguir complir l’objectiu principal d’aquest projecte, que és oferir una solució a aquest
problema, s’ha estudiat el sistema de depuració usat actualment, determinant que ofereix poca
flexibilitat d’operació. A més, les dades extretes del sistema actual han servit de punt de partida pel
desenvolupament del nou sistema.
Per escollir el sistema a desenvolupar s’ha fet una recerca per estudiar l’estat de l’art d’aquest
tractament. S’ha vist que la tendència actual és l’ús de sistemes d’eliminació biològica pels
nombrosos avantatges que ofereix respecte les altres opcions. Finalment, s’ha decidit que el mètode
que més es pot adequar a les necessitats consisteix en incorporar una zona en condicions anaeròbies
prèvia al tractament biològic actual.
Per estudiar la viabilitat tècnica d’aquesta opció, s’han dimensionat les diferents zones del sistema i
s’han fet les comprovacions pertinents. Per determinar la viabilitat econòmica d’aquesta modificació,
s’ha acabat de definir tot l’equipament necessari i les obres a realitzar per poder presentar un
pressupost.
Com a conclusió principal, s’ha extret que aquest projecte és viable tècnicament i econòmicament.
L’execució d’aquesta millora es considera prioritària per l’EDAR d’Olot en el cas que s’aconsegueixi el
finançament públic necessari.
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Resumen
El punto de partida de este proyecto es la problemática asociada a la eliminación de fósforo en la
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Olot. En dicha instalación se usa un sistema de
adición de cloruro férrico (FeCl3) que no conlleva los resultados esperados, provocando vertidos
puntuales del nutriente superiores a los permitidos.
Para cumplir el objetivo principal del proyecto, que es ofrecer una solución al problema, se estudia el
sistema de depuración actual, del que se determina que ofrece poca flexibilidad de operación.
Además, los datos extraídos del sistema actual sirven de punto de partida para el desarrollo del
nuevo sistema.
Para la elección del sistema de desarrollar se lleva a cabo un estudio del estado del arte del
tratamiento en cuestión. Se determina que la tendencia actual consiste en el uso de los sistemas de
eliminación biológica para las numerosas ventajas que ofrece. Finalmente, se decide que el método
que más se adapta a las necesidades consiste en incorporar una zona en condiciones anaerobias
antes del tratamiento biológico actual.
Para el estudio de la viabilidad técnica de esta opción, se dimensionan las diferentes zonas del
sistema y se llevan a cabo las comprobaciones pertinentes. Para determinar la viabilidad económica
de la modificación, se define todo el equipo y obras necesarias para presentar un presupuesto.
Como conclusión principal, se determina que el proyecto es viable técnica i económicamente. La
ejecución de la mejora se considera prioritaria para la EDAR de Olot en caso de conseguir el
financiamiento público necesario.
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Abstract
The starting point of this project is the trouble related to phosphorus removal in Olot’s wastewater
treatment plant (WWTP). In this plant a method of removal using ferric chloride (FeCl3) is used
although it works in an inefficient way, causing occasional dumping in higher concentration than
permitted.
To achieve the main goal of this project, to offer a solution to the problem, a study of the current
water treatment is required. From the data of this study, which will be used to develop the new
system, it is determined that the removal system used offers a lack of operational flexibility.
To select the new system to develop, a state of the art analysis is done. From this study it is
determined that biological nutrient removal systems are the cutting edge technology for the
advantages they provide. Finally, the new system to develop will consist in adding an anaerobic zone
prior to the biological treatment used.
To study the technical viability of the modification, all the parts involved are sized and the system is
checked. To prove the economical viability it is necessary to specify all the work required in order to
make a budget.
To conclude, the technical and economical viability of this project is proved. To perform the project is
considered prior to any other work in Olot’s WWTP if public funding is received.
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Glossari
AE

Aerobi

AGV

Àcids grassos volàtils

AN

Anaerobi

AX

Anòxic

DBO

Demanda biològica d’oxigen

DO

Oxigen dissolt

DQO

Demanda química d’oxigen

EBPR

Enhanced biological phosphorus removal

EDAR

Estació depuradora d’aigües residuals

GAO

Glycogen accumulating organisms

HA

Formigó armat

HDPE

High density polyethylene

h-e

Habitant equivalent

MLSS

Mixed liquid suspended solids

MLVSS

Mixed liquid volatile suspended solids

N

Nitrogen

P

Fòsfor

PAO

Polyphosphate-accumulating organisms

PRFV

Polièster reforçat amb fibra de vidre

RAS

Return activated sludge

SBR

Sequencing batch reactor

SS

Sòlids en suspensió

TKN

Total Kjeldahl nitrogen

TRC

Temps de retenció cel·lular

TRH

Temps de retenció hidràulic

UCT

University of Cape Town
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1. Introducció
1.1. Objectius del treball
L’objectiu principal d’aquest treball és aportar una solució que permeti millorar la problemàtica
actual associada a l’eliminació de fòsfor a l’EDAR d’Olot. A partir d’aquest objectiu principal, es
deriven un conjunt d’objectius específics que s’exposen a continuació.
-

Revisar l’estat de l’art sobre els diferents mètodes utilitzats per l’eliminació de fòsfor a les
aigües residuals.

-

Estudiar el sistema de depuració utilitzat a l’EDAR d’Olot, parant especial atenció en el
mètode d’eliminació de fòsfor.

-

Seleccionar i desenvolupar un sistema d’eliminació fòsfor que permeti millorar la
problemàtica presentada.

-

Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de l’alternativa proposada.

-

Analitzar l’impacte ambiental que presenta cadascun dels sistemes, l’actual i el plantejat.

1.2. Abast del treball
L’abast d’aquest Treball de Fi de Grau (TFG) és fer un estudi per buscar una alternativa que permeti
solucionar una problemàtica concreta. Aquesta problemàtica a tractar ha estat plantejada pel tècnic
de sanejament de l’EDAR d’Olot i, a partir d’aquesta proposta, s’ha desenvolupat aquest projecte.
Per fer aquest estudi es parteix d’una recerca bibliogràfica per adquirir els coneixements necessaris.
També s’analitza el cas d’estudi i, constatada la problemàtica, es desenvolupa un nou sistema. El
desenvolupament d’aquest sistema s’ha realitzat amb els recursos disponibles que han permès
realitzar l’estudi.
En el cas d’implementar la proposta desenvolupada en aquest treball a la realitat serà necessari fer
una revisió de l’estudi per adequar-se a les condicions del contracte d’obra que serà publicat per
l’organisme convocant.
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2. El fòsfor i les aigües residuals
En qualsevol estació depuradora d’aigües residuals, o EDAR, hi ha un conjunt de paràmetres que
sempre són mesurats pels tècnics de l’explotació i que són cabdals per caracteritzar i controlar el
funcionament de la planta. Entre aquests paràmetres s’hi troben la DBO, la DQO i els sòlids de
suspensió, entre d’altres. Entre aquests altres s’hi troba el fòsfor.
El fòsfor, juntament amb el nitrogen, és un dels dos nutrients principals presents a l’aigua residual.
Cal controlar en quina concentració s’aboca un cop tractada l’aigua per evitar danys col·laterals
derivats d’un abocament excessiu al medi.
La concentració de fòsfor a les aigües residuals domèstiques es troba habitualment entre 4 i 8 mg/l ,
tot i que pot augmentar si es tracten aigües industrials. Aquest fòsfor, que es troba en diverses
formes, prové de diferents fonts. Les principals fonts són: fertilitzants i altres productes agrícoles que
es filtren pel sòl, residus humans i animals, detergents i altres productes de neteja.
El fòsfor a les aigües residuals es pot trobar en tres formes: ortofosfat, polifosfat i fòsfor orgànic.
-

Ortofosfat (PO43-, HPO42-, H2PO4-, H3PO4): la fracció d’ortofosfat és soluble i consisteix en
molècules individuals de fosfat que es poden trobar en diferents formes depenent del pH de
la dissolució.

-

Polifosfat (P2O7): són cadenes llargues d’ortofosfats. També són solubles però no precipiten
amb l’ús de sals metàl·liques o calç. Es poden convertir en fosfats simples per hidròlisi o
activitat biològica.

-

Fòsfor orgànic: consisteix en fosfat combinat amb algun compost orgànic. Aquesta fracció
pot ser soluble, col·loïdal o en forma de partícules. Per tant, si es troba en aquestes dues
formes es pot eliminar amb el fang. La part soluble es pot hidrolitzar a ortofosfat durant el
tractament.

El conjunt d’aquestes tres formes de fòsfor és el que es coneix com a fòsfor total. Assumint un
afluent amb una concentració de P total entre 6 i 8 mg/l, una aigua residual típica estarà composta
aproximadament per: entre 3 i 4 mg/l d’ortofosfat, entre 2 i 3 mg/l de polifosfat i 1 mg/l de fòsfor
orgànic. (1)

2.1. Cicle del fòsfor
Molt abans de la presència dels humans a la Terra el fòsfor ja es movia de forma natural amb el que
es coneix com a cicle del fòsfor, que segurament va tardar milions d’anys a tancar-se. L’origen
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d’aquest cicle és una molècula de fòsfor atrapada en una roca que, per erosió, comença el seu viatge
fins a acabar a l’oceà. Pel camí pot ser utilitzada per plantes o animals, que, un cop complerta la seva
funció, tornarà al sòl. Finalment, arribarà a l’oceà. Un cop hi arribi, aquesta molècula sedimentarà i,
amb l’ajuda de processos geològics, acabarà retornant al seu estat original en forma de roca
terrestre. (2)
Aquest seria el cicle natural del fòsfor però, al tractar-se d’un nutrient essencial per el
desenvolupament dels éssers vius fa que aquest cicle es vegi ramificat en diversos punts per satisfer
les necessitats d’aquest nutrient als éssers vius. A més a més, el desenvolupament humà dels últims
temps ha provocat l’acceleració d’aquest cicle. L’extracció de roca fosfòrica a gran escala per fabricar
fertilitzants i altres productes arreu del món ha provocat aquesta acceleració. Amb aquests canvis la
distribució de fòsfor a l’escorça terrestre queda alterada i el cicle original es veu alterat, fins el punt
que es podria desequilibrar.
Aquests cicle està compost per quatre etapes (escorça terrestre, sòl, sistemes aquàtics i oceà). Les
molècules de fòsfor extretes a través de la mineria per fabricar fertilitzants o altres productes acaben
al sòl en un procés molt més ràpid que l’erosió. En aquest punt el fòsfor pot ser utilitzat pel
desenvolupament de vegetals en cultius, que seran consumits per animals o humans. Aquests
animals o humans acabaran expulsant aquest fòsfor en forma d’orina o excrements al sòl o a
sistemes aquàtics. La part abocada al sòl podrà ser novament usada pel creixement de vegetals o bé
acabarà sedimentant, començant novament el cicle.
La major part del fòsfor abocat als sistemes aquàtics acabarà passant, en un moment o altre, per
alguna EDAR, on entra en joc l’importància d’aquestes plantes en el control del fòsfor. Si no es
controla l’eliminació d’aquest nutrient en l’aigua a tractar provocarà que aquest fòsfor passi més
ràpidament als sistemes aquàtics on es corre el risc que se n’hi acumuli un excés provocant
l’eutrofització. Controlant els abocaments s’eviten problemes com l’eutrofització i el fòsfor extret pot
ser reutilitzat com a compost per reutilitzar-lo i reincorporar-lo al seu cicle.
En qualsevol cas, mica en mica, part del fòsfor que circula contínuament seguint el seu cicle acaba
passant per rius i llacs, acabant als oceans on, amb els moviments terrestres, es tornarà a dipositar el
fòsfor en forma de roca. Però aquest procés serà molt més lent que la resta provocant la ràpida
disminució de les reserves en forma de roca fosfàtica en els últims anys. A la pràctica, considerar que
aquest fòsfor dipositat als oceans pugui tornar a ser extret en forma de roca fosfàtica és inviable, al
tractar-se d’un procés que pot tardar milers d’anys. Per tant, és d’extremada importància fer una
bona gestió d’aquest recurs per assegurar la disponibilitat d’aquest nutrient principalment per poder
garantir la producció i manteniment dels sistemes vegetals i, en conseqüència, la continuïtat de totes
les espècies.
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2.2. Eutrofització
L’eutrofització es pot definir com el procés d’acumulació de nutrients en sistemes aquàtics que causa
un creixement excessiu d’algues i provoca la disminució de la qualitat de l’ecosistema afectat. Els
efectes negatius de l’eutrofització deguts a la concentració excessiva de fòsfor i nitrogen estan ben
documentats i estudiats.
Aquest procés és degut principalment a dos nutrients, el fòsfor i el nitrogen. Aquests dos nutrients,
juntament amb d’altes, són essencials pel creixement de les plantes. La falta d’un d’aquets nutrients
provoca que les plantes no puguin sobreviure ni proliferar. En cas contrari, si hi ha una presència en
excés d’algun d’aquests nutrients en un ecosistema aquàtic, ja sigui un llac, un riu o altres ambients,
provoca un creixement sobtat i excessiu de la vegetació present, principalment algues superficials.
Aquest és el punt de partida de l’eutrofització.
En general, la presència de nutrients en qualsevol massa d’aigua es troba en unes proporcions
estables. La proporció que s’acostuma a acceptar és 100:15:1 (C:N:P), quedant el fòsfor com a
element limitant.
Precisament, pel fet que pel creixement de les plantes sigui necessària l’aportació d’aquests dos
nutrients, fa que també estiguin present en la majoria de fertilitzants. A més a més, també estan
presents en altres residus agrícoles i quotidians, com detergents. Com a resultat, l’aportació
d’aquests productes a gairebé qualsevol indret, fa que es filtrin i acabin circulant fins a acabar en
algun sistema aquàtic (rius, llacs, etc.), donant lloc al principi de l’eutrofització.
Aquest creixement desmesurat de la vegetació en els ecosistemes afectats té efectes perjudicials tant
per l’entorn com pels humans. Les algues que creixen en excés cobreixen la superfície aquàtica
impedint l’arribada de llum a les capes inferiors i provocant que la vegetació present en aquesta zona
no pugi dur a terme la fotosíntesis. Aquesta situació provoca la mort d’aquestes plantes i, en
conseqüència, dels peixos i altra fauna que habita en el medi aquàtic. Altres efectes col·laterals són
l’empobriment de l’ecosistema que envolta el sistema afectat i les males olors generades en la
descomposició de les espècies afectades. També té efectes negatius pels usos humans de l’entorn
afectat, perquè es redueix dràsticament la qualitat de l’aigua per ús de boca i altres usos humans
(pesca, navegació, etc.).
Durant al últims anys s’ha endurit la regulació respecte aquest tema aconseguint la millora en la
qualitat dels ecosistemes més afectats. També s’ha restringit la utilització de fòsfor en la fabricació de
detergents. Tot i haver frenat l’ús i abocament gairebé incontrolat de fòsfor al medi ambient, la
presència d’aquest nutrient al sòl encara és ben present i cal tenir-ho controlat. El fòsfor provinent
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d’altres fonts, com els residus humans i industrials, continua formant part de les aigües residuals que
cal tractar adequadament per tal d’evitar problemes d’eutrofització.
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3. Legislació
En aquest apartat es fa un recull de la principal legislació actual a diferent nivells referent a la gestió
de l’aigua. En aquestes normatives s’estableixen els mètodes de tractament necessaris per tal de
garantir una bona qualitat de l’aigua tractada, el límits legals aplicables i les responsabilitats del
tractament, entre d’altes.

3.1. Nivell europeu
- Directiva 91/271/CEE, té per objectiu protegir el medi ambient de la Unió Europea de les
repercussions negatives que produeixen les aigües residuals urbanes i estableix les normes de
recollida, tractament i abocament d’aquestes.
Aquesta directiva estableix dues obligacions: en primer lloc, les aglomeracions urbanes hauran de
disposar de sistemes col·lectors per la recollida i conducció de les aigües residuals i, en segon lloc,
aquestes aigües s’hauran de sotmetre a tractaments previs abans del seu abocament a les aigües
continentals o marines.
Taula 3-1. Límits de qualitat dels efluents depurats (Font: Directiva 91/271/CEE)

Paràmetre Concentració Percentatge mínim de reducció
DBO5

25 mg/l O2

70-90%

DQO

125 mg/l O2

75%

SS

35 mg/l

90%

També s’hi estableixen els requisits que han de complir els abocaments procedents de les
instal·lacions de tractament.
Taula 3-2. Límits de fòsfor i nitrogen total dels efluents depurats en zones sensibles (Font: Directiva 91/271/CEE)

Paràmetre

Concentració
2 mg/l P (10.000-100.000 h-e)

Fòsfor total

1 mg/l P (>100.000 h-e)
15 mg/l N (10.000-100.000 h-e)

Nitrogen total

10 mg/l N (>100.000 h-e)

Percentatge mínim de reducció
80%
70-80%

En aquesta directiva també s’hi recullen els criteris per determinar quines zones es poden considerar
com a sensibles i menys sensibles a l’abocament de nutrients. A les zones considerades com a menys
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sensibles els límits exigits seran únicament els que es recullen a la Taula 3-1. Per zones considerades
sensibles, a més, s’exigiran els nivells d’eliminació de nutrients descrits a la Taula 3-2.
- Directiva 2000/60/CE, o DMA (Directiva Marc de l’Aigua), estableix un marc comunitari d’actuació
en l’àmbit de la política de l’aigua. Amb aquesta directiva es vol unificar la forma de gestionar els
recursos hídrics a la Unió Europea. El punt de partida és la definició de l’aigua com un patrimoni que
cal protegir i defensar i a partir d’aquesta premissa es vol garantir un ús sostenible d’aquest recurs
per tal de protegir-lo.

3.2. Nivell espanyol
- Real Decreto Legislativo 1/2001, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Aguas, modificant les
lleis 46/1999 i 29/1985. Aquest decret regula el domini públic, l’ús de l’aigua i les competències en la
matèria a nivell espanyol.
- Real Decreto-ley 11/1995, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües
residuals urbanes. És l’aplicació a nivell espanyol de la directiva 91/271/CEE de la Unió Europea. S’hi
recullen les mesures per tal aconseguir una millor qualitat de les aigües continentals i marítimes així
com els requisits per tal de realitzar abocaments.
- Real Decreto 849/1986, pel qual s’aprova el reglament del domini públic hidràulic. S’hi
desenvolupen els títol preliminars I, IV, V, VI i VII de la Ley de Aguas.

3.3. Nivell català
- Decret legislatiu 3/2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya. Té per objectiu ordenar les competències de la Generalitat i dels organismes locals en
matèria d’aigües i obres hidràuliques per tal protegir, preservar i millorar el medi.

3.4. Nivell comarcal
- Ordenança G002, aprovada pel Consell Comarcal de la Garrotxa, per la qual s’estableix “l’Ordenança
d’abocament d’aigües residuals de la Garrotxa” aplicable als municipis de la comarca de la Garrotxa
que disposen d’un sistema de sanejament públic gestionat pel consell comarcal.
En aquesta ordenança es regula d’ús i control dels sistemes públics de sanejament per garantir que
els abocaments de les estacions depuradores compleixen les exigències establertes a la normativa
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vigent, per evitar efectes nocius en el medi i la salut de les persones. A nivell local, s’hi detallen les
competències dels abocaments i les causes d’infraccions i les possibles sancions. (3)

19

Memòria

4. Cas d’estudi
En aquest apartat es fa una descripció de l’EDAR cas d’estudi d’aquest projecte. S’hi explica la seva
ubicació, característiques generals i processos i sistemes que utilitza actualment per realitzar la
depuració de les aigües que tracta. Es fa especial èmfasi en el sistema d’eliminació de fòsfor utilitzat,
a partir de la precipitació utilitzant clorur fèrric, plantejant i analitzant els problemes que provoca
actualment i que es pretenen estudiar i solucionar en apartats posteriors.

4.1. Característiques generals
L’EDAR cas d’estudi està ubicada a la Carretera de les Feixes, 300, de la població d’Olot (Garrotxa).
Està operativa des de l’any 1998 i tracta les aigües residuals procedents de la mateixa ciutat d’Olot i
dels pobles veïns de les Preses, la Vall d’en Bas (Sant Esteve d’en Bas), la Vall de Bianya, Santa Pau
(Can Blanc) i Sant Joan les Fonts. El punt d’abocament de l’aigua tractada és la Riera de Riudaura que
desemboca a la Riera de Bianya, un afluent del Riu Fluvià.
El paràmetres de disseny pels quals té capacitat d’operar l’estació són els que es mostren a la següent
taula.
Taula 4-1. Paràmetres disseny (Font: EDAR Olot)

Paràmetre

Valor

Cabal disseny (m3/dia)

17.000

Població eq. disseny (h-e) 99.166
SS disseny (mg/l)

250

DBO5 disseny (mg/l)

350

DQO disseny (mg/l)

-

N disseny (mg/l)

-

P disseny (mg/l)

15

La introducció en el procés de depuració té lloc per dues vessants que conflueixen en el dipòsit
d’entrada. Per una banda entren les aigües residuals procedents de la part occidental i per l’altra les
de l’oriental. Per la banda occidental es recullen les aigües residuals de la Vall d’en Bas, la Vall de
Bianya, les Preses i la zona oest d’Olot. Per l’altra banda es recullen les de l’altra meitat de la ciutat
d’Olot, Sant Joan les Fonts i la zona de Can Blanc.
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Figura 4-1. Situació geogràfica EDAR d’Olot (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya)
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Un cop conflueixen els dos afluents s’inicia el pretractament que consisteix en un pou de gruixuts,
tres línies de tamisos i dos canals dessorrador-desgreixador. En aquest cas no hi ha cap decantador
primari i es passa directament als dos reactors biològics. Cada reactor biològic és independent i cada
un d’aquests té una part anòxica i una airejada. Al finalitzar el procés biològic es tornen a ajuntar el
efluents dels dos reactors i es bombeja el seu contingut als tres decantadors secundaris. L’aigua que
sobreïx dels decantadors secundaris ja és apta per ser abocada a la Riera de Riudaura.
Els fangs produïts passen per un procés d’espessiment i centrifugat i són transportats a la planta de
compostatge ubicada just al costat de les instal·lacions de la EDAR.

Figura 4-2. Vista aèria EDAR Olot (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya)

A nivell més detallat el procés de depuració utilitzat es pot dividir en tres etapes: pretractament,
tractament secundari i tractament de fangs.
-Pretractament: s’elimina matèria grollera de major a menor mida
1. Pou de gruixuts, primera etapa del pretractament on es separen els materials més voluminosos
que arriben utilitzant una pala bivalva. Els materials que es retiren són pedres, branques, plàstics, i
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altres residus voluminosos que són dipositats en un contenidor. Aquests materials es gestionen com
a residus.
2. Tamisos, la seva funció és separar material de mida petita que no s’ha pogut enretirar en el pou de
gruixuts. En aquest cas la línia d’aigua passa per tres tamisos, habitualment en funcionen dos, on les
partícules que no poden passar pels orificis són separades per tal que no interfereixin en els
processos posteriors.
3. Dessorrador-desgreixador, es tracta d’un canal allargat on es fa passar l’aigua residual a una
velocitat baixa i s’aireja. Amb això s’aconsegueix que les sorres decantin cap al fons del tanc degut a
la baixa velocitat de l’aigua. Amb l’aeració es separa l’aigua dels greixos per flotació, en què les
bombolles d’aire queden retingudes dins la capa de greix, facilitant que aquesta capa quedi a la
superfície del líquid i es pugui enretirar amb una pala superficial. En el cas d’Olot hi ha dos canals que
funcionen simultàniament.
-Tractament secundari: s’elimina matèria orgànica dissolta i nutrients
4. Reactors biològics, dos dipòsits de grans dimensions independents on hi arriba l’aigua pretractada
però carregada de matèria orgànica dissolta. Els microorganismes presents en el reactor s’alimenten
d’aquesta càrrega contaminant durant un temps de residència determinat per eliminar la major part
contaminants.
En el cas d’Olot s’ha implementat un tractament biològic de fangs activats amb dos reactors de tipus
carrousel d’oxidació que operen de forma independent. En aquest tipus de reactor, de forma
ovalada, l’aigua circula al llarg del seu recorregut i es creen zones aeròbies i anòxiques per
l’eliminació de nitrogen utilitzant un sistema d’aeració i mescla. En aquest sistema, tant el temps de
retenció hidràulica com de sòlids són més prolongats que en els reactors convencionals. El volum
aproximat de cada reactor és de 11.000 m3.
5. Decantadors secundaris, finalment, per tal de tancar la línia d’aigua, cal separar part dels
microorganismes, que ja han complert la seva missió, de l’aigua que ja serà apta per ser abocada al
medi receptor. L’altra part dels microorganismes serà recirculada per mantenir-ne la població. Aquest
últim pas té lloc en un decantador on els microorganismes sedimenten al fons del dipòsit i es poden
separar fàcilment de l’aigua depurada. En el cas d’estudi hi ha tres decantadors secundaris que
operen simultàniament amb un volum unitari aproximat de 1.800 m3.
-Tractament de fangs
6. Espessiment i centrifugat, els dos tractaments que reben els residus decantats, anomenats fangs,
dins les instal·lacions de la EDAR. Dins de dos espessidors, es redueix el volum dels fangs reduint-ne el
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contingut d’aigua. Un cop han passat per aquests dos processos són transportats a la planta de
compostatge ubicada just al costat de la depuradora on acabaran de ser tractats per ser usats com a
compost.
Per acabar de definir a nivell general la instal·lació destinada al tractament d’aigües residuals d’Olot,
es mostren les taules on es recull la caracterització de l’aigua afluent i efluent entre els anys 2017 i
2019.
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Taula 4-2. Resultats analítiques any 2017 (Font: EDAR Olot)

Cabal tractat

SS

DBO5

DQO

N total

P total

E

S

R

E

S

R

E

S

R

E

S

R

E

S

R

Unitats

m3/mes

m3/dia

mg/l

mg/l

%

mg/l

mg/l

%

mg /l

mg/l

%

mg/l

mg/l

%

mg/l

mg/l

%

Gener

473.299

15.268

567

6,9

99

354

5,3

98

815

29,1

96

63,8

12,2

81

11,7

1,5

88

Febrer

462.193

16.507

408

6,5

98

379

5,3

99

702

16,8

98

51,4

4,6

91

12,4

1,4

89

Març

491.151

15.844

448

7,7

98

449

16,9

96

787

30,1

96

56,5

11,9

79

10,1

1,4

86

Abril

435.597

14.520

374

9,0

98

336

9,0

97

667

30,3

95

43,3

6,3

86

8,9

1,8

80

Maig

460.780

14.864

402

9,3

98

336

7,0

98

659

28,7

96

46,1

4,9

89

15,1

2,3

85

Juny

411.218

13.707

242

8,0

97

404

7,6

98

594

25,4

96

64,6

4,7

93

11,7

2,0

83

Juliol

396.253

12.782

263

7,6

97

320

5,9

98

593

23,1

96

40,3

7,4

82

10,7

1,8

83

Agost

379.415

12.239

317

8,6

97

402

5,2

99

662

19,8

97

42,0

6,2

85

11,8

2,0

83

Setembre

388.570

12.952

418

10,7

97

318

4,1

99

760

19,9

97

67,8

5,7

92

12,5

1,5

88

Octubre

386.231

12.459

671

9,5

99

580

6,6

99

1.177

28,8

98

77,3

3,8

95

18,9

1,1

94

Novembre

363.753

12.125

628

8,8

99

541

7,3

99

1.155

21,6

98

84,8

6,6

92

15,5

1,5

90

Desembre

351.748

11.347

769

9,6

99

655

3,6

99

1.395

28,6

98

148,2

3,7

98

16,6

1,6

90

Mitjana

416.683

13.718

459

8,5

98

423

7,0

98

830

25,2

97

65,5

6,5

88

13,0

1,7

87

Màxim

491.151

16.507

769

10,7

99

655

16,9

99

1.395

30,3

98

148,2

12,2

98

18,9

2,3

94

Mínim

351.748

11.347

242

6,5

97

318

3,6

96

593

16,8

95

40,3

3,7

79

8,9

1,1

80

TOTAL

3

5.000.200 m /any
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Taula 4-3. Resultats analítiques any 2018 (EDAR Olot)

Cabal tractat

SS

DBO5

DQO

N total

P total

E

S

R

E

S

R

E

S

R

E

S

R

E

S

R

Unitats

m3/mes

m3/dia

mg/l

mg/l

%

mg/l

mg/l

%

mg /l

mg/l

%

mg/l

mg/l

%

mg/l

mg/l

%

Gener

391.296

12.622

849

8,8

99

661

5,4

99

1.185

20,7

98

74,5

4,3

94

11,4

1,3

89

Febrer

402.780

14.385

656

8,0

99

496

5,3

99

953

17,0

98

95,8

5,7

94

18,2

1,4

92

Març

446.643

14.408

481

9,0

98

465

5,5

99

826

21,1

97

71,7

4,9

93

14,5

1,1

93

Abril

492.785

16.426

378

10,3

97

294

5,0

98

578

19,9

97

34,3

4,2

88

10,2

1,6

84

Maig

521.791

16.832

372

8,2

98

290

5,3

98

612

18,0

97

41,7

4,3

90

11,0

1,6

85

Juny

495.485

16.516

290

9,2

97

286

6,0

98

512

24,1

95

58,0

5,8

90

8,9

1,9

79

Juliol

465.200

15.006

359

8,7

98

253

4,6

98

611

25,9

96

52,8

2,9

94

10,9

1,4

87

Agost

422.093

13.616

342

9,1

97

310

4,5

99

644

22,2

97

37,1

2,6

93

10,1

2,4

76

Setembre

399.088

13.303

345

9,3

97

269

4,6

98

570

27,0

95

43,2

3,9

91

11,5

1,7

85

Octubre

484.847

15.640

441

7,8

98

265

4,1

98

617

17,9

97

53,8

2,6

95

11,6

2,4

80

Novembre

584.745

19.491

296

18,3

94

228

8,0

96

606

30,6

95

46,9

8,1

83

9,8

2,1

79

Desembre

517.103

16.681

390

6,8

98

335

3,4

99

731

16,7

98

62,9

8,7

86

10,8

1,8

83

Mitjana

468.655

15.408

433

9,5

98

346

5,1

98

704

21,8

97

56,0

4,8

91

11,6

1,7

84

Màxim

584.745

19.491

849

18,3

99

661

8,0

99

1.185

30,6

98

95,8

8,7

95

18,2

2,4

93

Mínim

391.296

12.622

290

6,8

94

228

3,4

96

512

16,7

95

34,3

2,6

83

8,9

1,1

76

TOTAL

3

5.623.856 m /any
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Taula 4-4. Resultats analítiques any 2019 (EDAR Olot)

Cabal tractat
3

3

SS

DBO5

DQO

N total

P total

E

S

R

E

S

R

E

S

R

E

S

R

E

S

R

Unitats

m /mes

m /dia

mg/l

mg/l

%

mg/l

mg/l

%

mg /l

mg/l

%

mg/l

mg/l

%

mg/l

mg/l

%

Gener

435.378

14.044

376

13,7

96

417

5,4

99

789

26,3

97

55,5

12,5

77,5

10,0

2,1

79

Febrer

375.399

13.407

500

9,6

98

455

4,1

99

845

24,0

97

80,8

3,6

96

12,9

2,4

81

Març

416.693

13.442

562

9,1

98

430

4,8

99

946

23,8

97

81,9

3,2

96

15,1

2,5

83

Abril

443.935

14.798

518

12,3

98

283

8,9

97

695

25,3

96

51,3

2,6

95

13,4

2,3

83

Maig

448.905

14.481

547

7,3

99

330

4,1

99

623

25,5

96

49,0

2,4

95

12,8

2,4

82

Juny

378.836

12.628

529

5,6

99

413

2,8

99

877

21,4

98

47,1

2,0

96

15,6

2,3

86

Juliol

407.210

13.136

329

5,6

98

273

3,1

99

564

15,5

97

58,0

3,6

94

12,3

1,8

86

Agost

370.372

11.947

208

5,4

97

210

3,5

98

487

16,4

97

49,1

2,6

95

9,0

1,9

79

Setembre

375.160

12.505

236

7,1

97

218

4,9

98

437

16,5

96

46,8

3,3

93

9,0

1,5

83

Octubre

396.106

12.778

271

6,2

98

176

5,7

97

475

20,3

96

37,5

3,3

91

8,0

2,1

73

Novembre

384.011

12.800

193

9,4

95

201

4,5

98

425

19,5

95

58,6

4,2

93

7,2

2,0

72

Desembre

437.165

14.102

466

7,5

98

426

6,9

98

840

18,3

98

56,2

8,5

85

11,0

1,2

89

Mitjana

405.764

13.340

395

8,2

98

319

4,9

98

667

21,0

97

56,0

4,3

92

12,0

2,0

82

Màxim

448.905

14.798

562

13,7

99

455

8,9

99

946

26,3

98

81,9

12,5

96

17,0

2,5

91

Mínim

370.372

11.947

193

5,4

95

176

2,8

95

425

15,5

95

37,5

2,0

77

7,2

1,2

72

TOTAL

4.869.170 m3/any
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4.2. Tractament secundari
La part del procés de depuració d’aigües residuals més rellevant per l’objecte d’estudi d’aquest
treball és el tractament secundari, especialment el reactor biològic. En aquest punt del tractament és
on té lloc el tractament biològic per eliminar matèria orgànica i nutrients (nitrogen i fòsfor) amb la
posterior separació al sedimentador secundari.
El tipus de reactor biològic utilitzat és el que es coneix com a canal d’oxidació. El canal d’oxidació és
un tractament biològic de fangs activats que opera amb un temps d’aeració prolongat. Aquest
sistema acostuma a prescindir de tractament primari i només és necessari realitzar un pretractament
a l’aigua d’entrada a l’EDAR. La seva configuració és d’un sol canal en forma ovalada o d’anell en el
qual es fa circular l’aigua residual i la recirculació de fangs del decantador secundari. La velocitat de
l’aigua residual acostuma a ser de entre 0,25 i 0,35 m/s (4). Per tal que tingui lloc aquesta circulació al
llarg del canal, s’instal·len turbines i airejadors per tal de mantenir el cultiu en suspensió i poder crear
diferents zones d’oxigenació. Controlant l’aportació d’oxigen amb el sistema d’aeració, en aquest
sistema es poden crear diferents zones aeròbies i anòxiques on es podrà eliminar nitrogen, a més de
matèria orgànica.

Figura 4-3. Esquema bàsic d'un carrousel d'oxidació (Font: EPA (1992))

El temps de residència hidràulic (TRH) és superior a les 10 hores i el temps de residència cel·lular es
troba normalment entre 10 i 50 dies (5). Alguns dels avantatges d’aquest sistema són que es tracta
d’un procés estable, amb uns requeriments energètics i de manteniment baixos i és fàcilment
adaptable a l’eliminació de nutrients. En contra, la superfície necessària per la construcció dels
reactors ha de ser molt més gran que en altres sistemes convencionals.
A la EDAR d’Olot, tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, hi ha instal·lats dos carrousels d’oxidació
de forma ovalada amb una capacitat unitària de 11.000 m3. Les dimensions de cada reactor són
aproximadament 89,5×22,25×5,5 m. Com és habitual en aquest tipus de reactor, no hi ha tractament
primari i, a l’entrada dels reactors biològics, conflueixen l’aigua residual procedent del pretractament
i la recirculació de fangs dels decantadors secundaris.
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Els dos reactors operen de forma independent i el cabal a tractar es reparteix equitativament. El
procés que hi té lloc és el mateix en els dos casos. A més de l’eliminació de matèria orgànica que té
lloc en qualsevol sistema de fangs activats, en aquest cas també hi té lloc l’eliminació de nutrients. Els
nutrients que s’eliminen són el nitrogen i el fòsfor (el P es discuteix al següent punt). Per eliminar
nitrogen es creen dues zones al reactor, una aeròbia i una anòxica, airejant o no el licor mescla. Per
controlar el temps d’aeració necessari per desenvolupar les condicions per la nitrificació i la
desnitrificació es disposa de sondes que mesuren els nivells de NH4+ i NO3- i regulen el sistema
d’airejadors. Amb aquest sistema automatitzat s’aconsegueix eliminar el nitrogen necessari per
complir els requeriments legals alhora que s’optimitza la despesa energètica de la instal·lació.
Per aconseguir crear una zona aeròbia on tindrà lloc un procés de nitrificació cal disposar d’un
sistema d’aeració que permetrà proporcionar l’oxigen necessari per aconseguir aquestes condicions
determinades. Per proporcionar l’aire necessari pels dos reactors es disposa de tres
turbocompressors HST20-6000-190, amb un cabal d’aire unitari entre 2000 i 7000 Nm3/h. D’aquests
tres turbocompressors o bufadors, n’hi ha un per cada reactor i el tercer de reserva. Cada bufador
està connectat de forma independent amb cada reactor permetent que qualsevol bufador pugui
proporcionar aire a cada reactor i aconseguir una gran versatilitat segons les necessitats.
Per distribuir l’aire que proporcionen els turbocompressors a dins els reactors es disposa de 4 panells
de difusors de bombolla fina per cada reactor. L’aireig es distribueix entre els 4 panells a través del
sistema intel·ligent d’aireig ATL, que recull les lectures d’un conjunt de sondes d’amoni, nitrats, redox
i d’oxigen dissolt.

Figura 4-4. Sistema aeració EDAR Olot (Font: EDAR Olot)
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Els difusors de bombolla fina produeixen una gran quantitat de bombolles de diàmetre inferior a 3
mm. El principal objectiu d’aquest sistema és transferir l’oxigen necessari pels microorganismes
entre la base del reactor fins a la superfície. Com menor sigui la mida de la bombolla, millor serà la
transferència i l’eficiència del tractament. Com a conseqüència, es reduirà la despesa associada a
aquesta part del tractament, que suposa entre el 50 i el 70% de l’energia de la planta.
Per acabar de tenir una visió general del tractament secundari, es recull un taula on es mostren els
paràmetres bàsics que regeixen el funcionament dels reactors secundaris, tant els temps de retenció
com els microorganismes presents al sistema, durant l’any 2019.
Taula 4-5. Dades reactor biològic any 2019 (Font: EDAR Olot)

MLSS

MLVSS

CM

TRH

TRC

mg/l

%

DBO5/kg MLSS

dies

dies

Gener

3.142

79,1

0,11

1,6

6,9

Febrer

3.098

81,8

0,09

1,7

5,0

Març

3.329

79,7

0,10

1,7

6,1

Abril

3.402

74,5

0,08

1,6

6,3

Maig

3.510

74,0

0,06

1,6

4,8

Juny

3.169

69,5

0,18

1,8

5,4

Juliol

2.935

70,0

0,11

1,7

4,3

Agost

2.475

64,8

0,10

1,9

4,0

Setembre

1.939

72,0

0,08

1,8

4,2

Octubre

1.508

70,5

0,15

1,8

3,2

Novembre

1.872

71,6

0,09

1,7

3,6

Desembre

2.198

76,7

0,25

1,6

3,9

4.3. Sistema d’eliminació de fòsfor
El sistema d’eliminació de fòsfor utilitzat actualment a la EDAR d’Olot és la precipitació química
utilitzant clorur fèrric (FeCl3). L’addició del precipitant FeCl3 té lloc a la sortida dels reactors biològics i
el procés de formació de precipitat i posterior sedimentació i extracció del fang té lloc als
decantadors secundaris.

4.3.1.

Eliminació química

L’eliminació de fòsfor per via química o precipitació química és un mètode àmpliament usat que
consisteix en l’addició de sals metàl·liques o calç a l’aigua residual a tractar que reacciona amb el
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fosfat soluble per tal de formar un precipitat ric en fòsfor. L’addició dels reactius es pot dur a terme al
tractament primari, secundari, terciari o a altres parts del tractament. Per separar el precipitat de la
resta d’aigua tractada es sol fer amb processos de sedimentació o filtració.
En línies generals, es pot aconseguir una eliminació de fòsfor entre el 70 i 95% arribant a nivell de 0,3
mg/l de P. Aquest procés també proporciona una aplicació senzilla i una gran estabilitat. En contra,
amb la precipitació es crea una gran quantitat de fang extra que caldrà tractar i l’addició de
precipitats pot suposar un efecte ecològic negatiu per la concentració de sals de ferro o alumini a
l’efluent. A nivell econòmic el cost dels reactius utilitzats és una part important de la despesa de les
estacions depuradores.
Els productes químics més utilitzats com a precipitants són sals metàl·liques o calç. Les dues sals
metàl·liques més utilitzades són el sulfat d’alumini (Al2(SO4)3) i el clorur fèrric (FeCl3). La calç es pot
utilitzar en forma de calç viva (CaO) o en forma hidratada com hidròxid de calci (Ca(OH)2). La reacció
simplificada que té lloc entre cada tipus de reactiu i el fosfat es mostra a continuació.
-

Reacció ió alumini (III)- fosfat: 𝐴𝑙 3+ + 𝐻𝑛 𝑃𝑂43−𝑛 ⇄ 𝐴𝑙𝑃𝑂4 + 𝑛𝐻 +

-

Reacció ió ferro (III)- fosfat: 𝐹𝑒 3+ + 𝐻𝑛 𝑃𝑂43−𝑛 ⇄ 𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑛𝐻 +

-

Reacció ió calci (II)- fosfat: 10𝐶𝑎2+ + 6𝑃𝑂43− + 20𝐻 − ⇄ 𝐶𝑎10 (𝑃𝑂4 )6 (𝑂𝐻)2

Aquestes reaccions permeten tenir una visió global de la reacció principal que té lloc, però a la
realitat es formen altres compostos complexos. Les reaccions de l’alumini i el ferro mostren una
relació estequiomètrica 1:1 perquè tingui lloc l’eliminació de fòsfor. Aquesta relació pot ser
acceptable si el requeriment de l’efluent no és inferior a 1 mg/l. En cas que ho sigui, caldrà
augmentar la relació molar. A part de l’estequiometria també cal tenir en compte altres factors que
afectaran l’eficiència de l’operació, com el pH. El valor del pH pren especial importància en
l’eliminació utilitzant calç, ja que es requereix un pH elevat per què tingui lloc la reacció.
Coneixent les principals alternatives pel que fa a possibles reactius a utilitzar també cal considerar a
quin punt del tractament es realitza l’addició d’aquests. Els punts d’addició de reactiu es poden
classificar com a preprecipitació, coprecipitació i postprecipitació. Es coneix com a preprecipitació
quan s’addiciona el reactiu abans del decantador primari. En la postprecipitació l’addició té lloc a la
sortida del decantador secundari. La coprecipitació pot tenir lloc en diferents punt del tractament
secundari (abans, durant o després del reactor biològic). Segons el punt on es dugui a terme l’addició
de reactiu variaran principalment la quantitat de precipitant necessària i la producció de fangs.
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Figura 4-5. Tipus de precipitació química segons el punt d'addició del reactiu (Font: elaboració pròpia)

4.3.2.

Estat actual

Com s’ha comentat al començament d’aquest punt, l’addició de FeCl3 té lloc a la sortida dels reactors
biològics i el procés d’eliminació té lloc als tres decantadors secundaris de què disposa l’estació.
El reactiu FeCl3 al 40% es troba emmagatzemat en forma líquida en un tanc cilíndric de 25 m3 i la
dosificació al reactor es realitza amb una bomba de diafragma PROTEUS™ amb la qual s’aboca el
reactiu a través d’un petit conducte de 50 mm de diàmetre (veure foto). Aquesta dosificació es fa en
funció de la concentració de fòsfor present a l’entrada del procés.

Figura 4-6. Dipòsit i punt d'addició de FeCl3 (Font: elaboració pròpia)

L’anàlisi de les mostres recollides regularment té lloc al laboratori de la instal·lació. El mètode usat es
basa en la reacció dels ions fosfat en medi àcid amb molibdat (MoO4-2), donant lloc a fosfomolibdat
([PMo12O40]-3). La seva reducció mitjançant àcid ascòrbic dona lloc a un compost anomenat blau de
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molibdè. La intensitat de coloració blava és directament proporcional a la concentració de fòsfor
present a la mostra i, a través d’un espectrofotòmetre UV-VIS i diferents patrons es pot determinar la
concentració incògnita.
Aquest mètode analític de mesura no permet un seguiment continu i entre el moment de presa de la
mostra i quan s’ajusta de dosificació necessària passa un cert període de temps. Aquest decalatge
provoca que la dosificació no sigui en temps real provocant que en alguns moments es dosifiqui per
sobre les necessitats i a la inversa.
El consum de clorur fèrric en kilograms addicionat mensualment al llarg dels tres darrers anys es
mostra a la taula següent.
Taula 4-6. Dosificació FeCl3 en kg (Font: EDAR Olot)

Mes

2017

2018

2019

Gener

5.123

12.450

4.238

Febrer

3.948

5.807

4.918

Març

3.868

2.922

7.097

Abril

4.171

2.409

9.133

Maig

4.241

4.927

13.090

Juny

8.452

5.364

16.307

Juliol

14.444

4.173

22.216

Agost

14.250

4.577

21.328

Setembre

11.479

4.693

13.604

Octubre

17.549

4.735

10.432

Novembre

7.813

3.239

13.666

Desembre

6.454

2.700

9.029

101.792

57.996

145.058

TOTAL

Les dades de dosificació l’any 2018 són considerablement inferiors a les dels altres dos anys recollits.
Això és degut a que al llarg d’aquell any es van produir diversos problemes de funcionament amb les
bombes dosificadores de FeCl3, resultant en una dosificació inferior a la desitjada pels operadors de
planta.
Els requeriments a nivell legislatiu referents a l’eliminació de nutrients, tant fòsfor com nitrogen, es
mostren a la Taula 3-2. L’EDAR d’Olot es troba dins la categoria de 10.000 a 100.000 habitants
equivalents i els requeriments de mínims de fòsfor i nitrogen són 2 mg/l o 80% d’eliminació pel fòsfor
i 15 mg/l o 70-80% pel nitrogen. Els habitants equivalents pel cas d’Olot són 99.166 h-e.
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Coneixent el consum de FeCl3 requerit per tractar el fòsfor d’entrada i els requeriments legals cal
veure en detall quins són els resultats que ofereix aquest sistema. A nivell global, tal i com es pot
veure a les taules dels resultats de les analítiques, a la columna corresponent al fòsfor total, en la
majoria de casos es compleixen els requeriments exigits. Cal tenir en compte que aquests valors són
mitjanes mensuals a partir d’analítiques realitzades periòdicament al llarg del mes. En aquests
resultats de les analítiques detallats es pot veure que és recurrent que es superin els límits establerts,
fet que porta a pensar que el sistema utilitzat no permet oferir un control i estabilitat adequats.
Taula 4-7. Exemples resultats analítiques fòsfor

Entrada

Sortida

Rendiment

(mg/l)

(mg/l)

(%)

16/01/2019

9,4

3,1

67,0

28/02/2019

13,3

3,7

72,2

13/03/2019

12,1

2,7

77,7

29/04/2019

12,6

2,8

77,7

08/05/2019

11,3

3,3

70,8

02/06/2019

10,0

2,3

77,0

29/07/2019

7,8

2,2

71,8

06/08/2019

7,0

2,6

62,9

24/09/2019

10,4

2,8

73,1

08/10/2019

8,6

3,0

65,1

26/11/2019

7,2

2,3

68,1

Data

A la següent taula es realitza el recompte del nombre d’analítiques realitzades que no compleixen els
requeriments recollits a la Directiva 91/271/CEE. Es recorda que pel cas d’estudi (<100.000 h-e)
l’abocament d’aigua residual ha de tenir una concentració de fòsfor inferior a 2 mg/l o bé una
reducció de la concentració superior al 80%.
Taula 4-8. Recompte del compliment de la Directiva per l'any 2019

Nombre

34

Incompliments Percentatge

Mes

d’analítiques

Directiva

(%)

Gener

9

5

55,6

Febrer

13

7

53,8

Març

14

5

35,7

Abril

14

6

42,9

Maig

14

6

42,9
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Juny

10

1

10,0

Juliol

20

3

15,0

Agost

13

4

30,8

Setembre

12

2

16,7

Octubre

11

6

54,5

Novembre

13

7

53,8

Desembre

9

0

0

152

52

34,2

TOTAL

Analitzant breument els resultats recollits a la taula anterior es demostra que l’ incompliment és un
fet recurrent. En alguns mesos s’ha arribat al cas que més de la meitat de les analítiques realitzades
hagin portat a determinar que no s’han complert les necessitats d’eliminació. A nivell anual, es veu
que més de 3 de cada 10 analítiques porten a corroborar l’incompliment. Fent una repassada als
valors mitjans mensuals recollits a la Taula 4-5 es veu que en els mesos de gener i octubre tampoc s’ha
arribat als valors d’eliminació desitjables.
Vist el consum necessari del precipitant FeCl3 i els resultats que ofereix en l’eliminació de fòsfor es
veu la necessitat de buscar una alternativa per millorar la situació actual.
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5. Eliminació biològica de fòsfor
Un cop s’ha estudiat la situació i estat actual de la EDAR d’Olot, es vol estudiar un sistema alternatiu
que permeti donar solució als requeriments exigits minimitzant costos econòmics i ambientals. El
principal sistema alternatiu a l’eliminació de fòsfor per la via química és el que es coneix com a
eliminació biològica de fòsfor. En aquest apartat es fa una descripció sobre què es basa aquest
sistema i com funciona i es detallen les principals opcions que existeixen actualment per, finalment,
establir quina pot ser la més adequada pel cas d’estudi.

5.1. Principis
La principal alternativa a l’eliminació utilitzant la precipitació química és la que es coneix com a
eliminació biològica de fòsfor. Aquest sistema parteix del fet que, sota certes condicions, es poden
desenvolupar bacteris que són capaços d’absorbir fosfats de l’aigua en una quantitat superior a la
necessària pel funcionament normal del seu metabolisme. A aquests bacteris se’ls coneix amb el nom
de bacteris acumuladors de fòsfor, en anglès, Phosphate Accumulating Organisms (PAO). El sistema
global d’eliminació de fòsfor també se l’anomena EBPR, Enhanced Biological Phosphorus Removal.(4)
L’estudi d’aquest fenomen es remunta al 1959 quan, en un experiment, Srinath et al. volien estudiar
la viabilitat del creixement d’una plantació d’arròs a la superfície d’una planta de tractament de fangs
activats. Es va observar el creixement excessiu de la part vegetal i una producció d’arròs minsa.
Aquests dos fets indiquen una deficiència de fòsfor i, després d’investigar-ho es va arribar a la
conclusió que la manca de P que patia el cultiu era degut a la captació de P que tenien lloc en els
fangs. Aquest va ser el punt de partida d’un procés que ha anat evolucionant. (6)
Actualment, les EDARs que operen amb aquest sistema requereixen que el tractament utilitzat sigui
de fangs activats. Si es compleix aquest requisit indispensable, el sistema consta en essència d’una
zona anaeròbia prèvia a una zona aeròbia, amb variacions entre els diferents sistemes. El mètode
d’operació de la planta acostuma a ser de flux de pistó o de tanc agitat.
Per entendre amb detall com té lloc l’EBPR cal veure quins processos tenen lloc tant en l’etapa
anaeròbia com en l’aeròbia:
-

Etapa anaeròbia: en absència d’oxigen els organismes anomenats PAO alliberen el fosfat que
emmagatzemaven inicialment i amb l’energia resultant acumulen compostos fàcilment
biodegradables, anomenats àcid grassos volàtils (AGV). Els PAOs polimeritzen aquests AGV
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en forma de l’ anomenat PHB. D’aquesta manera el fosfat acumulat inicialment s’allibera a
l’aigua residual i n’hi augmenta la concentració.
-

Etapa aeròbia: un cop torna a haver-hi oxigen present, es consumeix el PHB generant
energia per tal que els PAOs puguin capturar el fosfat que necessiten per desenvolupar-se
més un excés present a l’aigua residual. En aquestes condicions la concentració de fosfat a
l’aigua es reduirà, quedant per sota el valor d’entrada. Els PAOs que hauran emmagatzemat
el fosfat per sobre les seves necessitats biològiques seran eliminats per sedimentació o
filtració en la següent etapa.

Figura 5-1. Esquema mecanisme PAOs (Font: Moore (2010))

Aquest mecanisme d’eliminació biològica de fòsfor és possible gràcies a l’avantatge competitiva que
tenen els PAOs en la zona anaeròbia respecte la resta de microorganismes. La majoria dels
microorganismes requereixen la presència d’oxigen per capturar les fonts d’energia presents en els
AGV i això permet que els PAOs puguin dur a terme la seva funció abans que intervinguin la resta de
microorganismes. Hi ha una excepció, els Glycogen Accumulating Organisms (GAO), que en algunes
condicions poden coexistir i competir amb els PAO provocant que el rendiment global de l’eliminació
es vegi reduït.

Figura 5-2. Evolució de les concentracions de DBO i ortofosfat (Font: Tchobanoglous (2003))
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S’estima que les plantes que utilitzen aquest sistema d’eliminació poden arribar a eliminar entre un
80 i 90% del fòsfor a l’entrada del procés, quedant un efluent amb una concentració menor a 1 mg/l
de fòsfor, inferior a la concentració requerida legalment.

5.2. Factors a tenir en compte
Els factors que influeixen en l’eliminació biològica de fòsfor són la quantitat i tipus de substrat
disponible, el temps de duració de les fases, la presència d’oxigen dissolt, nitrats i nitrits, la
temperatura de l’aigua residual, el pH i el temps de retenció de sòlids. (7)
A continuació es detallen alguns d’aspectes que cal tenir més en compte.
- Substrat disponible: la quantitat de fòsfor alliberat durant la fase anaeròbia depèn de la quantitat
de substrat dissolt disponible per captar i emmagatzemar matèria orgànica en forma de PHB. El
substrat més idoni per aquest procés són els àcids grassos volàtils (AGV) de baix pes molecular.
Aquest tipus de substrat és necessari perquè tingui lloc el primer pas de l’eliminació biològica de
fòsfor. Per tal d’evitar pèrdues de temps d’operació, reduir el volum dels reactors i augmentar el
rendiment d’eliminació cal, en alguns casos, entregar al començament de la fase anaeròbia la
quantitat suficient de matèria orgànica de forma de AGV per tal de no interrompre el procés.
En la fase aeròbia, el substrat dissolt en el líquid serà el primer en consumir-se, i no el que es troba
emmagatzemat en forma de PHB. Per tal que tingui lloc l’eliminació de fòsfor cal que l’energia que es
consumeixi sigui l’ emmagatzemada en PHB, i es produeixi la captació del fòsfor dissolt. Per això, cal
garantir un temps anaerobi suficient per tal que s’alliberi el màxim fòsfor dissolt i es capti el màxim
de matèria orgànica, millorant així el rendiment de la fase aeròbia. (7)
- Nitrats i nitrits: la presència de nitrats i nitrits a la zona anaeròbia provoca que l’alliberament de
fòsfor es vegi restringit. Relacionat amb el punt anterior, la presència d’aquests dos compostos
provoca que es consumeixi el substrat present en la fase anaeròbia i no en quedi suficient perquè
tingui lloc l’alliberament de fòsfor a la dissolució. Cal unes condicions anaeròbies estrictes per tal que
s’alliberi el fòsfor i es capti la matèria orgànica.
- Temperatura: la temperatura de l’aigua residual no sembla afectar la capacitat global de treball
quan es pretén eliminar fòsfor de forma biològica. Tot i això, pels dos processos dels que es compon
el sistema, anaerobi i aerobi, la temperatura sí que els afecta de forma diferent. La zona anaeròbia
treballa millor a temperatures elevades mentre que la zona aeròbia ho fa millor a temperatures
baixes. Combinant els dos processos no s’ha observat una clara influència en el rendiment global de
sistema en plantes a gran escala on s’ha implementat el sistema. Tot i això, la temperatura sí que és

38

Estudi de la millora del rendiment d’eliminació de fòsfor de la EDAR d’Olot

un paràmetre determinant en l’eliminació de nitrogen, on s’aconsegueixen millors resultats a
temperatures elevades.
- pH: valors de pH baixos poden reduir i fins i tot prevenir l’eliminació biològica de fòsfor. Per pH
inferior a 5,4 a la zona anaeròbia no hi té lloc l’eliminació. Aquesta és l’única restricció clara. Els
estudis realitzats estableixen el rang de treball adequat entre valors de pH 5,5 i 8,5, sense haver-hi
una influència evident en el procés global d’eliminació.
- Temps de retenció cel·lular (TRC): la concentració de fòsfor al fang augmenta a mesura que
augmenta el TRC, tot i així, no s’observa una gran variació en el rang entre 4 i 30 dies. Per tal que
tingui lloc l’eliminació d’una forma eficient cal que el TRC sigui com a mínim de 3 o 4 dies. Un temps
massa elevat pot provocar la degradació de la qualitat de l’efluent d’aigua resultant. (1)
- Temps de retenció hidràulic (TRH): cal permetre que passi el temps necessari per tal que tinguin
lloc les reaccions de la zona anaeròbia. Si no es permet, també hi haurà un efecte a la zona aeròbia ja
que la captació de fòsfor serà menor i l’eliminació disminuirà. El TRH de la zona anaeròbia no cal que
sigui molt llarg, ja que les reaccions tenen que tenen lloc són ràpides. Es suggereix que el temps
adequat per la zona anaeròbia és de entre 0,5 i 3 hores (6). El valor més usual són 1,5 hores.

5.3. Configuracions
En aquest apartat es fa una descripció dels principals sistemes d’eliminació biològica de fòsfor. Cal
tenir present que l’eliminació biològica de fòsfor utilitzant les configuracions que es mostren va molt
lligada a l’eliminació de nitrogen i, en la majoria de casos, s’aconsegueixen els dos objectius.
La principal característica d’aquests sistemes és la combinació de zones anaeròbies, aeròbies i
anòxiques per tal d’aconseguir l’objectiu d’eliminació. Per tal d’aclarir quines són les condicions que
tenen lloc en cada una de les zones, es fa una descripció de les condicions que tenen lloc en cada
zona i el procés general que hi té lloc.
-

Zona anaeròbia: és la zona dins la planta de fangs activats pràcticament lliure d’oxigen i
nitrats i sense entrada d’aquests components. Aquesta etapa és fonamental perquè permet
proliferar als organismes responsables de l’eliminació biològica de fòsfor(8).

-

Zona aeròbia: és una zona airejada introduint aire o oxigen. En aquest entorn els bacteris
utilitzen l’oxigen per degradar la matèria orgànica biodegradable. En aquestes condicions té
lloc el pas d’amoni a nitrat per l’eliminació de nitrogen i també té lloc l’última etapa de
l’eliminació de fòsfor.

-

Zona anòxica: aquesta zona de la planta de fangs activats no conté oxigen lliure però conté
nitrat o bé té una entrada d’aquest component. També pot contenir oxigen combinat (NO2-,
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NO3-). Aquesta zona és indispensable per l’eliminació biològica de nitrogen perquè és on el
nitrat es converteix en nitrogen gas. Des del punt de vista de l’eliminació de fòsfor, aquesta
etapa no és rellevant.
A continuació es detallen les configuracions més rellevants.
-

Sistema A/O

Es tracta del sistema d’eliminació biològica de fòsfor més senzill. Aquest mètode permet l’eliminació
de P i matèria orgànica però no de nitrogen. El sistema A/O consta de dues etapes, una anaeròbia i
una aeròbia. L’entrada de l’aigua residual té lloc al principi de la zona anaeròbia, on també es mescla
amb la part del fang recirculat del decantador secundari, tal i com es mostra en el diagrama del
procés. En aquesta primera etapa s’allibera el P, que queda en dissolució, i es passa a la zona aeròbia
on els microorganismes presents el capten i emmagatzemen en excés, quedant dipositats en el fang i
deixant una aigua amb uns nivells inferiors a l’entrada.
El TRH per la zona anaeròbia es troba entre 30 minuts i 1 hora i el TRC varia entre 2 i 4 dies depenent
de la temperatura.(9)

Figura 5-3. Sistema A/O (Font: elaboració pròpia)

Tot i no ser el procés més utilitzat, és el més senzill i serveix com a punt de partida pel
desenvolupament d’altres sistemes com els que es descriuen seguidament.
-

Sistema A2/O

És una modificació del sistema A/O que incorpora la nitrificació. Es basa en tres etapes, anaeròbia,
anòxica i aeròbia, abans de la decantació secundaria. La diferència amb el sistema A/O és que el
sistema A2/O inclou una zona anòxica entre les zones anaeròbia i aeròbia. Aquesta etapa anòxica
permet que tingui lloc la desnitrificació, amb un TRH de 1 hora en aquesta etapa. També s’hi
incorpora una recirculació entre la zona aeròbia i la zona anòxica. Aquesta recirculació, rica en nitrat,
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millora la desnitrificació però també pot provocar problemes en l’eliminació de fòsfor degut a la
presència de nitrat en la recirculació del fang.

Figura 5-4. Sistema A2/O (Font: elaboració pròpia)

-

Sistema Bardenpho modificat

La diferència amb el sistema Bardenpho original, que només contempla l’eliminació de C i N, és la
incorporació d’una zona anaeròbia al començament del sistema per incloure l’eliminació de fòsfor.
Després de la primera etapa anaeròbia segueixen un conjunt d’etapes anòxica, aeròbia, anòxica i
aeròbia en sèrie. Hi ha una recirculació entre la primera zona aeròbia i la primera anòxica i una
segona recirculació entre el decantador i la primera etapa del sistema.
La incorporació de la zona anaeròbia permet que tingui lloc el primer pas per l’eliminació de P, que
segueix amb la primera zona aeròbia. En aquestes etapes té lloc l’alliberament i captació de fosfat
que desenvolupen els bacteris PAO. La zona aeròbia final serveix per prevenir la formació de
condicions anaeròbies en el decantador secundari, fet que provocaria un alliberament de P a l’efluent
(10). La concentració en el fang recirculat del decantador secundari té una concentració baixa (1 a 3
mg/l) evitant les interferències el l’eliminació de fòsfor que es produïen en el sistema A2/O. (1)

Figura 5-5. Sistema Bardenpho modificat (Font: elaboració pròpia)
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-

Sistema UCT

Aquest és un sistema desenvolupat per la Universitat de Capetown. El procés inclou tres etapes
bàsiques, anaeròbia, anòxica i aeròbia, igual que el sistema A2/O. La diferència amb aquest altre
sistema és la disposició de les recirculacions. En aquest cas hi ha tres recirculacions: una entre la zona
anòxica i la anaeròbia, una entre l’aeròbia i la anòxica i la tercera entre el decantador secundari i la
zona anòxica. Aquesta modificació permet reduir la càrrega de nitrat a la zona anaeròbia i afavorir
les reaccions relacionades amb l’eliminació de fòsfor que tenen lloc en aquesta etapa. La quantitat de
nitrat a la zona anaeròbia és crítica en l’eficiència del procés, fet que amb aquesta modificació se’n
minimitzen els efectes. En la resta d’etapes el procés que té lloc és similar al que es desenvolupa en
altres sistemes semblants. (10)

Figura 5-6. Sistema UCT (Font: elaboració pròpia)

-

Sistema UCT modificat

La modificació del sistema UCT consisteix en dividir la zona anòxica en dues etapes anòxiques.
D’aquesta manera les recirculacions també quedaran distribuïdes de manera lleugerament diferent.
La primera zona anòxica rep la recirculació del decantador secundari alhora que fa recircular el seu
contingut a la primera etapa anaeròbia. La segona etapa anòxica rep la recirculació de l’etapa
aeròbia. Aquesta modificació permet reduir la càrrega de nitrat a la zona anòxica per evitar
problemes d’excés de nitrat que provocaria que no es produís la desnitrificació completa. (4)
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Figura 5-7. Sistema UCT modificat (Font: elaboració pròpia)

-

Sistema VIP

El sistema VIP (Virginia Initiative Plant) és semblant als sistemes A 2/O i UCT exceptuant les
disposicions de les recirculacions. Les recirculacions en aquest procés queden distribuïdes de la
següent manera: decantador secundari- zona anòxica, zona aeròbia- zona anòxica i zona anòxicazona anaeròbia. Aquest procés permet operar TRC menors per maximitzar l’eficiència d’eliminació de
P. El TRC de les zones anaeròbia i anòxica és d’entre 1,5 i 3 dies i el TRH en aquestes zones és de 60 a
90 minuts. A la zona aeròbia hi té lloc la nitrificació.

Figura 5-8. Sistema VIP (Font: elaboració pròpia)

-

Canal d’oxidació amb zones anòxiques i anaeròbies

El canal d’oxidació és un sistema de fangs activats en el qual es fa circular el licor mescla al llarg d’un
reactor ovalat a una velocitat de entre 0,2 i 0,37 m/s. Amb l’ajuda d’algun sistema mecànic, com
rotors o turbines, es va circulant l’aigua aconseguint TRC majors que en els reactors convencionals. Al
tractar-se de reactors molt llargs, es poden crear diferents zones anòxiques i aeròbies per aconseguir
l’eliminació de nitrogen utilitzant sistemes d’airejadors.
El principi de funcionament és el mateix que en els casos anteriors on s’utilitzen reactors
convencionals, amb la diferència del tipus de reactor utilitzat. Per aconseguir l’eliminació de fòsfor cal

43

Memòria

incorporar una zona anaeròbia al començament del sistema. Com que aquesta zona no pot estar
influïda per la zona anòxica, cal situar un reactor en condicions anaeròbies separat del canal
d’oxidació. Es fa una recirculació de fangs entre el sedimentador secundari i l’entrada del reactor
anaerobi per mantenir la població de microorganismes. La recirculació interna que té lloc dins del
canal d’oxidació permet obtenir unes concentracions de nitrat molt baixes, minimitzant la seva
concentració a la recirculació del fang del decantador secundari i reduint considerablement els
problemes d’interferència a la zona anaeròbia.
Operat correctament, es poden obtenir uns nivells d’eliminació de nitrogen i fòsfor que permeten
complir amb els requeriment legals alhora que els requeriments energètics són baixos comparats
amb altres sistemes.

Figura 5-9. Sistema canal d’oxidació amb zones anòxiques i anaeròbies (Font: elaboració pròpia)

-

Sistema Biodenipho

En aquest sistema, igual que en l’anterior, s’utilitzen canals d’oxidació. En el sistema Biodenipho en
són necessaris dos, que operen en sèrie. També s’hi incorpora una zona anaeròbia anterior als canals
d’oxidació. El funcionament d’aquest sistema es basa en quatre etapes que es poden repetir entre 4 i
6 vegades en funció de les necessitats. La instal·lació està controlada mitjançant sistemes tipus PLC
que permeten optimitzar els recursos energètics necessaris en funció de les necessitats reals.
Aquestes quatre etapes que conformen el cicle del sistema es descriuen tot seguit. Durant la primera
etapa l’aigua entra al canal 2 que es troba en condicions anòxiques. Al mateix temps, part de l’aigua
que es troba al canal 2 passa al canal 1, que allibera part del seu contingut al sedimentador. En la
segona fase l’aigua residual entra al canal 1 alhora que s’oxigena el canal 2. Durant les etapes tercera
i quarta, el procés que té lloc és el mateix que la primera i la segona intercanviant els canals. Un cop
passades totes les etapes torna a començar el cicle.
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Figura 5-10. Sistema Biodenipho (Font: Veolia Water)

-

Sistema SBR

A diferència de la resta de processos descrits anteriorment, el sistema SBR no treballa en règim
continu. El sistema Sequencing Batch Reactors (SBR), com indica el seu nom és un sistema que
funciona en un règim discontinu d’ompliment, tractament i descàrrega. Tot el procés té lloc en un
únic reactor on es desenvolupen les diferents condicions necessàries per aconseguir el tractament
desitjat. Les operacions unitàries que tenen lloc en les diferents etapes són les mateixes que en la
resta de sistemes descrits amb anterioritat. Al requerir un cert temps d’operació i per tal d’optimitzar
el procés de tractament, en alguns casos és necessari instal·lar dos o més reactors en sèrie per tal de
poder absorbir el cabal a tractar necessari. Aquesta limitació fa que aquest sistema no sigui aplicable
a totes les plantes de tractament. (11)
Per altra banda, en els sistemes SBR ofereixen una gran flexibilitat d’operació en funció de les
necessitats de la planta de tractament. Per tal d’aconseguir l’eliminació de fòsfor, nitrogen i matèria
orgànica les etapes que cal seguir són: omplerta, anaeròbia, anòxica, aeròbia, sedimentació i buidat.
El temps total del cicle pot variar entre les 3 i les 24 hores. Un exemple típic de funcionament
d’aquest tipus de sistema és el que es mostra a la figura següent.
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Figura 5-11. Esquema funcionament SBR (Font: Dai (2017))

-

Sistema Phostrip

La particularitat d’aquest sistema és que combina la eliminació de fòsfor per la via química i per la
biològica. Pel seu funcionament, es deriva una part del cabal de recirculació a un reactor anaerobi on
s’allibera fòsfor del fang. El fòsfor alliberat s’extreu amb la resta de part líquida i el fang pobre en
fòsfor es recircula a la zona aeròbia. El temps de residència típic és entre 8 i 12 hores. La part rica en
fòsfor s’envia a un nou tanc on és tractat químicament, habitualment amb calç o altres precipitants.
El fòsfor precipita i s’extreu després de la corresponent decantació. La part no precipitada, es
recircula amb els fang pobres en fòsfor a la zona aeròbia on torna a començar el procés.
Aquest sistema, al incorporar una part de tractament químic on és necessari dosificar reactius,
existeix un cost que no és necessari en els tractaments biològics purs. Tot i això, la producció de fangs
no és tan exagerada com en els tractaments únicament a través de precipitació. A favor d’aquest
sistema hi ha el fet que és de fàcil aplicació en plantes ja existents i s’aconsegueixen bon resultats en
l’eliminació de fòsfor, arribant a nivells de 0,5 mg/l. En aquest cas la presència de DBO en l’entrada
no té gaire importància en l’eliminació de fòsfor. (12)
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Figura 5-12. Sistema Phostrip (Font: elaboració pròpia)

5.4. Comparativa
A la següent taula es mostra una comparativa entre els diferents sistemes mostrant-ne els principals
avantatges i inconvenients.
Taula 5-1. Comparativa sistemes d'eliminació biològica

Sistema
A/O

A2/O

Bardenpho
modificat

UCT

Avantatges

Inconvenients

-

- No permet l’eliminació de N
- Problemes en l’eliminació de P si té
lloc la nitrificació
- La recirculació de fangs a la zona
anaeròbia pot provocar la presència
de nitrat que interfereixi en
l’eliminació de P
- Les recirculacions incrementen els
requeriments
d’energia
i
manteniment
- Requereix volums de tanc més
elevats
- S’ha de controlar la recirculació de
nitrats a la zona anòxica per no
sobrecarregar-la i que siguin
retornats a la zona anaeròbia
- Les recirculacions incrementen els
requeriments
d’energia
i
manteniment

Sistema senzill d’operar
TRH relativament curt
Bona eliminació de P
Elimina P i N simultàniament
Operació relativament senzilla
Estalvia energia

- És el sistema que produeix menys
quantitat de fangs
- El fang resultant té un alt contingut
en fòsfor útil com a fertilitzant
- Si la recirculació a la zona anaeròbia
conté molt poc nitrat i oxigen es pot
fer un ús gairebé òptim de la zona
anaeròbia
- Bona eliminació de N

47

Memòria

UCT
modificat
VIP

Canal

- S’eviten els problemes relacionats
amb la recirculació de nitrats i
afectacions a l’eliminació de fòsfor.
- No cal fer un control de la
recirculació de nitrats
- Permet operat un cabal major
comparat amb el sistema UCT

Biodenipho

-

SBR

- Procés flexible
- Senzill d’operar

d’oxidació

Phostrip

Operació simple
Requeriments energètics baixos
Flexibilitat d’operació
Molta flexibilitat d’operació

- Implementació senzilla en sistemes
existents
- Procés flexible
- L’eliminació de fòsfor no depèn de la
DBO

- Les recirculacions incrementen els
requeriments
d’energia
i
manteniment
- Es redueix lleugerament la capacitat
per reduir nitrats
- L’ increment de recirculacions i
bombeig comporta requeriment
d’energia i manteniments majors
- Requeriments d’espai grans
- Cal disposar de més d’un sistema en
paral·lel per operar
- Requeriments d’espai grans
- Es necessiten sistemes paral·lels
- Procés discontinu
- Es necessiten sistemes paral·lels
- Més adequat per cabals baixos
- L’ús de reactius fa el procés menys
sostenible
- Cal equipament extra pel control i
dosificació.
- Es necessita un reactor addicional

5.5. Selecció
Al llarg dels punts 5 i 6 d’aquest projecte s’ha fet una revisió de les instal·lacions de l’EDAR d’Olot i la
teoria existent sobre l’eliminació biològica de fòsfor o EBP on s’ha vist en quins principis es basa
aquesta pràctica i quins processos tenen lloc a nivell microbiològic. També s’han considerat quines
són les variables principals que cal considerar per aplicar l’EBP. Finalment, s’han descrit de forma
general les diferents opcions de configuració més usades, exposant els avantatges i inconvenients de
cadascuna d’elles. Amb tot això, cal considerar si, a priori, és adequat i viable implementar un sistema
d’EBP a l’EDAR d’Olot i quina configuració hauria d’adoptar tenint en compte l’estat actual, els
requeriments legals i la teoria recollida.
A continuació es detallen els diferents punt que cal considerar per establir la conveniència o no
d’aplicar un sistema d’aquest tipus. Aquestes són unes condicions mínimes que en el cas de complirse resultaria inviable seguir amb un sistema d’aquest tipus. Més endavant caldrà discutir si el nivell
d’eliminació és acceptable i s’aconsegueixen els resultats desitjats.
-

Sistema de fangs activats: la principal condició per poder aplicar un tractament d’eliminació
biològica de nutrients és que hi hagi un sistema de fangs activats. En aquest sistema s’hi
poden desenvolupar els microorganismes i condicions necessàries perquè tingui lloc el
procés. Com s’ha vist a l’apartat 4, l’EDAR d’Olot sí disposa d’un sistema de fangs activats.

48

Estudi de la millora del rendiment d’eliminació de fòsfor de la EDAR d’Olot

-

Ràtio DBO5-P: la proporció entre el valor de la DBO5 i el fòsfor total ha de ser superior a 20
per assegurar un bon funcionament de l’EBP. Per fer una primera aproximació es prenen els
valors mitjans anuals dels últims tres anys per fer aquest càlcul i es veu que es compleix la
relació per tots els casos.
Taula 5-2. Càlcul ràtio DBO5-P

-

Any

DBO5

P

Ràtio

2019

319

12,03

26,52

2018

346

12,00

28,83

2017

423

13,01

32,51

Ràtio DQO-P: una altra relació que indica si es podran aconseguir uns bons rendiments
d’eliminació és la relació entre la DQO i el fòsfor total, que el valor mínim recomanat es troba
al voltant de 40. Es repeteixen els càlculs anteriors per la DQO i es comprova que es compleix
la condició.
Taula 5-3. Càlcul ràtio DQO-P

Any

DQO

P

Ràtio

2019

667

12,03

55,44

2018

704

12,00

58,67

2017

830

13,01

63,80

Les condicions anteriors són les principals que a nivell teòric s’han de complir per poder aplicar un
tractament biològic d’eliminació de nutrients. Vist que es compleixen, es conclou que és viable aplicar
un tractament d’eliminació biològica de fòsfor. Ara cal veure quina és la configuració més adequada
que pot adoptar el sistema atenint-se a la situació actual. S’intentarà buscar un sistema que permeti
aprofitar al màxim la infraestructura existent i que alhora permeti obtenir uns resultats d’eliminació
estables i dins del marc legal.
A continuació es discuteix la viabilitat de les configuracions recollides a l’apartat 5.3.
-

Sistema SBR

Aquesta opció de reactor discontinu per lots suposaria una remodelació total del tractament
secundari utilitzat actualment. Recordant que l’EDAR d’Olot disposa d’un tractament secundari
format per dos reactor de tipus carrousel i tres decantadors secundaris, la implantació d’un sistema
SBR comportaria que cap d’aquestes unitats seria reutilitzable ja que amb la instal·lació dels reactors
discontinus seqüencials en paral·lel es cobririen les necessitats de tractament i decantació.
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A nivell tècnic seria possible fer funcionar adequadament la EDAR, tot i que el cabal a tractar és
elevat, i hi ha casos que operen amb aquest sistema però, fer un canvi tant dràstic de sistema
d’operació suposa un cost econòmic innecessari, segurament inassumible i una gestió de les obres
complicada durant el període de transició.
Els motius exposats porten a descartar aquest sistema com a una opció viable en el cas d’estudi.
-

Sistema Phostrip

En aquest cas, si bé el sistema d’operació ja és continu, també són necessàries diverses modificacions
importants per aconseguir una configuració que s’adapti al sistema Phostrip.
A banda de les modificacions necessàries cal considerar que aquests sistema incorpora l’addició de
precipitants químics pel fòsfor. En aquest projecte un dels objectius és eliminar o reduir a nivells
mínims la utilització de reactius per la precipitació del fòsfor. En aquest sistema, la utilització d’aquest
reactiu és sistemàtica, anant en contra de l’objectiu.
Per aquests dos motius, s’opta per no seguir considerant aquest sistema.
-

Sistemes amb reactors convencionals

En aquest punt s’hi inclouen els sistemes A/O, A2/O, Bardenpho modificat, UCT, UCT modificat i VIP.
En aquests sistemes no es troben alguns dels inconvenients vistos en els sistemes anteriors. Aquests
sistemes operen en règim continu i en unes bones condicions d’operació no és necessària l’addició de
reactius per precipitar el fòsfor.
A nivell d’infraestructura sí que suposaria un canvi ja que caldria modificar la instal·lació dels canals
d’oxidació actuals per reactors convencionals. Caldria compartimentar els carrousels d’oxidació per
transformar-los en reactors convencionals i adoptar el sistema de recirculació adequat segons la
configuració escollida. Si bé l’espai disponible podria ser suficient, les modificacions a realitzar serien
costoses tant a nivell econòmic com tècnic i més tenint en compte que hi ha altres opcions que es
poden adaptar molt millor a les instal·lacions actuals.
Aquesta opció, a priori, no es considera com a viable.
-

Sistema Biodenipho

Aquest sistema requereix de dos canals d’oxidació i un reactor anaerobi. Els dos canals d’oxidació ja
formen part de la configuració de la EDAR d’Olot actual, fet que suposa un gran avantatge a aquest
sistema enfront dels anteriors.
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També és cert que serien necessàries vàries modificacions per adaptar el sistema. En primer lloc
caldria afegir un reactor anaerobi a la capçalera del sistema a més a més de connectar els dos canals
per tal de poder realitzar les diferents fases d’operació. A nivell econòmic aquestes modificacions
suposen un cost molt inferior als altres casos, on era necessari realitzar una remodelació més
extensa.
Malgrat això, hi ha dos punts que poden anar en contra aquest sistema. Per una banda, en aquest
tipus d’instal·lacions, és molt recomanable disposar de sistemes en paral·lel per, en cas de necessitat
(avaries, pics de cabal, etc.), poder seguir amb el tractament sense haver d’aturar el procés. En
aquest cas només es disposa de dos canals d’oxidació i, per tenir mínim dos sistemes en paral·lel,
caldria disposar de quatre canals, duplicant la instal·lació actual. Per altra banda, pensant en el procés
constructiu necessari per adequar la planta, resultaria impossible realitzar la modificació sense aturar
el tractament durant un part del període de realització de l’obra. La necessitat d’interconnectar els
dos reactors provocaria aquesta aturada del tractament i no hi hauria cap altra depuradora propera
que el pogués assumir.
Aquests dos inconvenients, especialment el segon, fan que aquesta proposta, tot i ser més atractiva
econòmicament que les anteriors, resulti poc viable especialment pel greu problema que suposaria
l’aturada de la planta durant un cert període de temps.
Aquesta opció, a priori, no es considera com a viable.
-

Canal d’oxidació amb zones anòxiques i anaeròbies

Per aquest sistema és necessari un canal d’oxidació i un reactor anaerobi previ a aquest. Actualment
es disposa de dos canals d’oxidació en paral·lel, fet que permet solucionar la problemàtica del cas
anterior. La instal·lació addicional a nivell general es redueix a la instal·lació de dos reactor anaerobis,
i, a nivell econòmic, el cost hauria de ser inferior comparat amb altres casos. A nivell operacional,
s’han estudiat casos reals en els que s’aconsegueixen uns bons resultats d’eliminació de matèria
orgànica i nutrients.
Pel que fa al procés constructiu, com que es disposarà de dos sistemes en paral·lel independents, es
poden fer les modificacions necessàries per separat, disposant en tot moment de com a mínim un
reactor per seguir amb el tractament. La capacitat es pot veure reduïda en algun moment de la
construcció però es podrà seguir operant, solucionant el principal inconvenient de la proposta
anterior.
Aquest sistema, a priori, suposa una bona opció amb unes modificacions mínimes amb resultats
provats per altres plantes d’arreu del món. Ara bé, caldrà veure si és aplicable al cas d’Olot.
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S’agafa aquesta configuració com a punt de partida per realitzar l’estudi de la viabilitat
d’implementar aquest sistema en el cas d’estudi.

52

Estudi de la millora del rendiment d’eliminació de fòsfor de la EDAR d’Olot

6. Desenvolupament nou sistema
Fins aquest punt s’ha desenvolupat la part més teòrica del projecte. Repassant el que s’ha descrit
amb anterioritat, s’hi troben els següents punts destacats: problemàtica del fòsfor, legislació de les
aigües residuals, descripció del cas d’estudi i identificació del problema, cerca d’alternatives i selecció
de la més viable seguint uns criteris. En aquest punt, partint del sistema d’eliminació biològica escollit
anteriorment, es desenvolupa la metodologia necessària per dissenyar i avaluar la viabilitat de
l’alternativa que pretén acabar amb la problemàtica actual.

6.1. Dades de partida
En primer lloc cal definir quines seran les dades de partida per fer el disseny del sistema. La definició
de les dades de partida es farà agafant els paràmetres de funcionament actuals i els de disseny
utilitzats en la construcció de la instal·lació.
A l’hora de planificar una EDAR o instal·lació similar cal considerar uns criteris de disseny que tinguin
en compte diferents factors que puguin variar en el futur. Els principals factors que cal considerar són
els canvis de població i d’indústries dins l’àrea de servei. Cal tenir en compte estimacions d’augment
de la població a la zona per poder allargar al màxim el temps d’ús de la instal·lació. El període típic de
projecció de la instal·lació acostuma a ser de 20 anys (1). Un augment de la població en el futur
pròxim farà que sigui necessari deixar un marge per poder tractar aquest augment de cabal i no tenir
problemes d’excés de cabal a tractar. Un cas similar pot tenir lloc si es preveu la instal·lació d’alguna
zona industrial o fàbrica amb un consum d’aigua elevat. Altres factors que cal tenir en compte són
possibles enduriments de la legislació pel que fa a requeriments de l’efluent així com garantir la
sostenibilitat, operativitat i flexibilitat.

6.1.1.

Cabal

Com s’ha comentat al punt anterior, cal fer una previsió de cabal futur. En el cas concret d’Olot
aquest estudi per estimar futurs augments de població o indústria no és necessari que sigui
exhaustiu. La situació actual és que es preveu la construcció d’una nova EDAR situada a la Vall d’en
Bas. Amb aquesta nova instal·lació, que encara no està projectada, es reduirà el cabal a tractar, ja que
les poblacions de Les Preses i la Vall d’en Bas tractaran les seves aigües a la nova estació de
tractament. Alhora, aquesta disminució de cabal per l’EDAR d’Olot permetrà absorbir el possible
creixement de població de la resta de municipis que continuaran enviant les seves aigües residuals a
la planta actual.
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A falta de dades més concretes sobre aquesta nova instal·lació i del fet que la modificació que es
planteja en aquest projecte afecta solament una part del tractament, s’opta per prendre com a punt
de partida les dades de disseny i funcionament actuals proporcionades pels tècnics.
El cabal de disseny pel qual està projectada la instal·lació de tractament és de 17.000 m3/dia. Per
saber si aquest cabal continua sent adequat es recullen les dades de cabal mitjà diari tractat dels
darrers 3 anys. A continuació es fa la representació gràfica d’aquestes dades mitjanes per cada mes i
es comparen amb el valor de disseny. Totes les dades es poden consultar a la Taula 4-2, la Taula 4-3 i la
Taula 4-4, corresponents a les dades de funcionament de l’EDAR.

Cabal mitjà diari (m3/d)

25000
20000
15000

2017
2018

10000

2019
5000

Qm

0

Figura 6-1. Anàlisi cabals (Font: elaboració pròpia)

Amb aquest anàlisi es veu que tan sols en un dels casos es supera el cabal mitjà de disseny. Això
1

suposa només un 36 ∙ 100 = 2,8% de les dades, considerant com a fet puntual aquest augment de
cabal en un dels mesos d’estudi. També cal tenir en compte que aquest és un valor mitjà que no
indica que aquest cabal hagi estat constant al llarg de tot el mes i que, a més a més, pel disseny dels
diferents equips ja es contemplen pics de cabal. En definitiva, a excepció del cas comentat, la resta de
valors de cabal mitjà diari es troben per sota el cabal de disseny per la qual cosa es pren aquest valor
com a acceptable.
Amb la definició del cabal de disseny en el valor de 17.000 m3/dia es defineixen els diferents valors
que permeten caracteritzar el cabal de la planta (cabal màxim, horari, punta, etc.).
Es calcula el cabal mitjà horari dividint el cabal diari entre 24h. El cabal horari serà
710 𝑚 3 /ℎ.
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Es pot estimar el cabal punta a partir del cabal mitjà utilitzant la següent expressió empírica (13):
𝑄𝑝 = 𝑄𝑚 · (1,5 +

2,5
√𝑄𝑚

) = 710 · (1,5 +

2,5

) = 1.132 𝑚3 /ℎ
√710

(6-1)

I el factor punta, la relació entre el cabal punta i el cabal mitjà, resulta el següent valor.
𝐹𝑝 =

𝑄𝑝 1.132
=
= 1,6
𝑄𝑚
710

(6-2)

Taula 6-1. Caracterització del cabal

Paràmetre

Valor

Hab. equivalents (h-e)

99.166

Dotació (l·hab/d)

170

Cabal disseny (m3/dia) 17.000

6.1.2.

Cabal horari (m3/h)

710

Cabal punta (m3/h)

1.132

Factor punta

1,6

Caracterització aigua residual

En aquest punt es determina quina és la composició de l’aigua residual a l’entrada de la planta de
tractament. Aquesta caracterització de l’afluent es realitza amb les dades recollides durant el període
2017-2019. Es calcula la mitjana de les dades recollides durant els 3 anys per fer la caracterització de
l’afluent.
Taula 6-2. Carecterització de l’afluent (Font: EDAR Olot)

Paràmetres afluent Concentració
SS (mg/l)

429

DBO5 (mg/l)

363

DQO (mg/l)

734

N (mg/l)

59

P (mg/l)

12,2

També és necessari establir quins són els requisits que cal exigir a l’efluent. Caldrà saber quina és la
concentració màxima permesa de cadascun dels paràmetres a la sortida de la planta. Aquestes
exigències venen determinades per la legislació vigent recollida al punt 3 d’aquest document. En
concret, la directiva que regula els requisits dels abocaments procedents de les instal·lacions de
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tractament d’aigües residuals és la Directiva 91/271/CEE. Els requisits que s’hi recullen pel cas d’Olot
es mostren a continuació.
Taula 6-3. Requisits de l'efluent (Font: Directiva 91/271/CEE)

Paràmetres efluent Concentració Percentatge mínim

6.1.3.

(mg/l)

de reducció (%)

SS

35

90

DBO5

25

70-90

DQO

125

75

N

15

70-80

P

2

80

Temperatura

Un altre dels paràmetres importants que cal tenir en compte per la projecció de sistemes de
depuració d’aigües residuals és la temperatura. D’aquest paràmetre pot dependre l’eficiència del
conjunt de la instal·lació i cal considerar-lo. La temperatura de l’aigua residual pren especial
importància en el tractament secundari on, dins del reactor biològic, alguns microorganismes es
veuran més afavorits a temperatures altes i a la inversa.
Taula 6-4. Anàlisis temperatura mitjana mensual (Font: Meteo.cat)

Mes
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2017 2018 2019

Gener

6,4

3,5

3,9

Febrer

3,5

8,4

7,4

Març

8,4

10,8

10,0

Abril

12,8

12,0

10,8

Maig

14,3

16,3

13,7

Juny

19,3

22,0

20,6

Juliol

22,6

22,4

23,9

Agost

22,1

22,9

23,4

Setembre

19,3

17,0

18,9

Octubre

14,1

15,4

15,4

Novembre

9,2

7,0

7,8

Desembre

6,3

3,3

7,3
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Mitjana

13,3

13,5

13,6

La temperatura mitjana de treball s’estableix a 13,5°C. A partir d’aquest punt es prendrà aquest valor
en els casos que sigui d’utilitat.
Malgrat això, a l’hora de dissenyar un procés d’eliminació biològica de nitrogen cal tenir en compte
que el procés es veu menys afavorit a baixes temperatures. Això indica que, idealment, caldria
establir el disseny en base a la temperatura més baixa durant el període de funcionament. A la
pràctica això suposaria dimensionar la instal·lació per unes condicions que es donen en comptades
ocasions al llarg de l’any. Per aquest motiu cal escollir una temperatura que permeti establir un
equilibri entre un bon funcionament i un volum adequat. En aquest cas, vistes les temperatures
mitjanes al llarg de tres anys, es pren la temperatura de 8°C.

6.2. Estructura general
Segons els criteris exposats a l’apartat corresponent a la Selecció de la millor alternativa, el sistema
escollit és el del canal d’oxidació combinant zones anòxiques i anaeròbies per l’eliminació tant de
matèrica orgànica com fòsfor i nitrogen.
Concretant la disposició de les diferents zones, es plantegen tres zones amb condicions diferenciades.
Dues d’aquestes zones es trobaran dins el canal d’oxidació ja existent i, una tercera zona es trobarà
en un reactor independent a la capçalera del canal. La zona de condicions anaeròbies serà la que cal
instal·lar en un reactor separat, per assegurar que es mantenen els requisits d’absència d’oxigen i
nitrats. Dins el canal d’oxidació hi haurà una zona anòxica i una aeròbia on tindran lloc els processos
de nitrificació i desnitrificació, així com la resta de processos microbiològics necessaris per depurar
l’aigua residual.
Un cop l’aigua residual hagi complert el seu temps de residència hidràulic establert dins el canal
d’oxidació serà conduïda fins als tres decantadors secundaris ja instal·lats on es separarà l’aigua
depurada dels fangs generats. En aquest punt, l’aigua ja depurada serà transportada al dipòsit
d’aigua tractada on estarà a punt per ser abocada al medi receptor, en aquest cas el riu Riudaura.
Per altra banda, els fangs generats en els tres decantadors seran bombejats fins a l’estació de
bombament de fangs on, una part d’aquests, seran extrets i transportats al tractament de fangs i la
resta seran recirculats. La recirculació d’aquests fangs tindrà lloc al principi del tractament biològic
per mantenir la població de microorganismes estable al llarg del procés. Una de les preocupacions
per l’eliminació biològica de fòsfor és la necessitat de mantenir la zona anaeròbia en aquestes
condicions estrictes i per això cal tenir en compte les condicions del fang recirculat. La principal
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restricció en la zona anaeròbia és la presència de nitrats que impediria un correcte rellançament del
fòsfor però, la presència de nitrats en aquest fang serà mínima, ja que els nitrats generats al canal
d’oxidació passaran a nitrogen molecular (N2).
Referent als decantadors i com ja s’ha comentat, es disposa de tres unitats que operen
simultàniament i amb un volum de treball equitatiu. Aquesta part del sistema no serà sotmesa a cap
modificació a nivell constructiu. No serà necessària cap modificació ja que el cabal tractat es
mantindrà invariable durant el temps de vida projectat per la instal·lació, seguint el raonament
prèviament detallat.
A continuació es mostra un esquema de la disposició general de les diferents parts. Les fletxes de
color blau indiquen la línia d’aigua mentre que les de color marró mostren la línia de fangs. Aquest
esquema no es correspon amb la disposició real a planta.

Figura 6-2. Esquema general tractament secundari (Font: elaboració pròpia)

Conegudes totes les parts que han de compondre la modificació proposada es passa a determinar
quines són les modificacions necessàries per adaptar la instal·lació actual a les noves necessitats. A
grans trets, les modificacions es poden dividir en tres grups: reactors, obra civil i equipament. A
continuació es defineix breument en què consisteix cadascun dels grups definits.
-

Reactors: el punt més important d’aquest grup de modificacions és la instal·lació dels dos
reactor anaerobis ja definits anteriorment. Per dur a terme aquesta instal·lació caldrà tenir
en compte l’adequació de l’espai on s’ubicaran i la construcció en si. Dins d’aquest grup
també s’hi inclou la comprovació per determinar si els canals d’oxidació existents permeten
adaptar-se a la nova situació.
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-

Canalitzacions: la instal·lació d’una nova part en el procés de depuració suposa
inevitablement determinar com haurà d’anar connectada a la línia de tractament. Per una
banda caldrà connectar la línia d’aigua procedent del pretractament amb els reactor
anaerobis i aquests amb els canals d’oxidació. Per altra banda, la recirculació de fangs dels
decantadors secundaris ja no aniran directament al canal d’oxidació, sinó que es recircularan
a la capçalera del sistema d’eliminació biològica pels motius ja comentats. Tot això
comportarà la necessitat d’instal·lar noves canonades amb capacitat per fer circular l’aigua i
el fang adequadament.

-

Equipament: per acabar de fer funcionar correctament el sistema proposat cal disposar d’un
seguit d’equipament addicional per operar correctament el sistema. Algunes accions seran la
necessitat d’agitació del licor mescla dels reactors anaerobis, la necessitat de control dels
paràmetres del procés, entre d’altes.

Tots aquests punts s’aniran desenvolupant en els següents apartats.

6.3. Dimensionament dels reactors
Per una banda es farà el dimensionament des de zero de dos reactors anaerobis ubicats entre el
pretractament i els canals d’oxidació. Per altra banda, seguint un mètode de dimensionament, es
comprovarà l’adequació dels reactors actuals a les noves necessitats.

6.3.1.

Reactor anaerobi

Per poder disposar d’una zona anaeròbia on tindrà lloc l’alliberament del fosfat emmagatzemat en
els microorganismes anomenats PAOs cal projectar una zona específica separada del canal
d’oxidació. Aquesta necessitat és deguda al fet que, per tenir una bona eficiència d’eliminació, cal
que sigui una zona anaeròbia estricta, és a dir, que cal evitar la presència de nitrats i oxigen. Es podria
crear una zona d’aquest tipus dins el canal d’oxidació però seria complicat controlar que es
mantinguessin aquestes condicions estrictes.
Per dimensionar la zona anaeròbia es solen considerar dues alternatives: segons el temps de retenció
hidràulic (TRH) i segons el percentatge d’aquesta zona sobre el volum total del sistema d’eliminació
de nutrients (1). El volum adoptat de zona anaeròbia és el que dona un valor major (14).
-

Temps de retenció hidràulic (TRH)

A la zona anaeròbia cal disposar d’un temps de retenció hidràulic suficient per assegurar
principalment l’alliberació de fòsfor per part dels microorganismes responsables d’aquesta funció.
Segons la bibliografia consultada s’estima que el temps de retenció necessari es troba entre 1 i 2

59

Memòria

hores, prenent com a valor de referència pel càlcul del volum del reactor 1,5 hores. Es pot relacionar
el volum i el temps de retenció hidràulic a través del cabal.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 (𝑚3 ) = 𝑄 (

𝑚3
) ∙ 𝑇𝑅𝐻 (ℎ)
ℎ

(6-3)

Aplicant l’expressió anterior per un temps de retenció de 1,5 hores i el cabal mitjà horari a tractar es
pot obtenir el volum anaerobi seguint aquest criteri.
𝑉𝐴𝑁 (𝑚3 ) = 710

𝑚3
∙ 1,5 ℎ = 1065 𝑚3
ℎ

(6-4)

Seguint el primer criteri proposat s’obté un volum teòric de 1065 m3.
-

Percentatge sobre el volum total de biològic (%)

L’altra proposta per obtenir el volum teòric de reactor anaerobi consisteix en calcular-lo en funció del
percentatge que ocupa aquest sobra el total del volum de reactor biològic, incloent les zones
aeròbies i anòxiques. Aquest percentatge s’estima que es troba entre el 5% i el 15% del volum total.
El valor percentual més acceptat i recomanat segons la bibliografia és el 5%, d’aquesta forma es pot
aplicar l’expressió següent per aproximar el volum de reactor anaerobi necessari.
𝑉𝐴𝑁 (𝑚3 ) = 5% ∙ 𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚3 )

(6-5)

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐴𝑁 + 𝑉𝐴𝑋 + 𝑉𝐴𝐸

(6-6)

On:

Combinant les dues equacions anteriors per deixar el volum anaerobi en funció del volum del reactor
anòxic/aerobi, queda la següent equació.
𝑉𝐴𝑁 =

(𝑉𝐴𝑋 + 𝑉𝐴𝐸 ) ∙ 0,05
0,95

(6-7)

Sabent el volum de reactor anòxic/aerobi que, pel cas d’estudi correspon al volum del canal
d’oxidació, es pot obtenir el volum teòric del reactor anaerobi. Tal i com s’ha especificat
anteriorment, el volum total de canal d’oxidació és 22.000 m3.
𝑉𝐴𝑁 =

(22.000) ∙ 0,05
= 1.158 𝑚3
0,95

Seguint aquest segon criteri proposat el volum calculat és de 1.158 m3.
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Dels dos mètodes s’ha de prendre el que obté un valor més elevat, en aquest cas 1.158 m3. Cal
recordar que aquest càlcul s’ha realitzat tant pel volum com pel cabal total de la instal·lació. Al
disposar de dos línies de tractament, es repartirà entre les dues línies disponibles per poder realitzar
el mateix tractament simultani en paral·lel.
𝑉𝐴𝑁 =

1.158
= 579 𝑚3 → 600 𝑚3
2

(6-9)

Per tant, a nivell constructiu, caldrà instal·lar dos reactors independents que funcionaran en
condicions anaeròbies a la capçalera dels canals d’oxidació, amb un volum unitari de 600 m3.

6.3.2.

Reactor anòxic/aerobi

La zona anòxica/aeròbia correspon al canal d’oxidació. Tal i com s’ha comentat àmpliament a
l’apartat 6.2 corresponent a l’estructura general a obtenir, el canal d’oxidació ja forma part de la
construcció actual. Per aquest motiu, en aquest punt no es fa un dimensionament de la instal·lació
des de zero sinó que el que es pretén és comprovar si la infraestructura existent és aprofitable per
aconseguir els resultats desitjats, principalment l’eliminació de matèria orgànica, nitrogen i fòsfor.
Per aquest punt s’utilitzen les equacions teòriques recollides de la bibliografia consultada i que
permeten relacionar les capacitats de desnitrificació i nitrificació en el sistema, el volum necessari, el
TRC, entre d’altres paràmetres.
El mètode que es considera és el que es recull al Metcalf & Eddy (9).
Els coeficients cinètics a 20°C necessaris per aplicar el mètode es recullen a la següent taula. Els
primers 5 coeficients corresponen als bacteris heteròtrofs i la resta a la cinètica de nitrificació.
Taula 6-5. Coeficients cinètics a 20°C (Font: Tchobanoglous (2003))

Coeficient Unitat Valor
𝜇𝑚

g/g·d

6

𝐾𝑠

g/m3

20

𝑌

g/g

0,4

𝑘𝑑

g/g·d

0,12

𝑓𝑑

-

0,15

𝜇𝑛𝑚

g/g·d

0,75

𝐾𝑛

g/m3

0,74

𝑌𝑛

g/g

0,12

𝑘𝑑𝑛

g/g·d

0,08
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g/m3

𝐾0

0,50

Els factors de correcció de la temperatura, per ajustar el coeficients cinètics a la temperatura de
treball, es mostren a continuació. Per realitzar aquesta correcció cal aplicar la següent expressió:
𝑋𝑇 = 𝑋20°𝐶 ∙ 𝜃 (𝑇−20) . La temperatura de treball T és 8°C.
Taula 6-6. Factors de correcció de temperatura (Font: Tchobanoglous (2003))

ϴ pel coeficient

Valor

𝜇𝑚

1,07

𝑘𝑑

1,04

𝐾𝑠

1,00

𝜇𝑛𝑚

1,07

𝐾𝑛

1,053

𝑘𝑑𝑛

1,04

En primer lloc cal determinar la taxa específica de bacteris nitrificants, μn.
𝜇𝑛 = (

𝜇𝑛,𝑚 ∙ 𝑁
𝐷𝑂
)∙(
) − 𝑘𝑑𝑛
𝐾𝑛 + 𝑁
𝐾𝑜 + 𝐷𝑂

(6-10)

Cal corregir els coeficients, inicialment donats a 20°C, per la temperatura de treball.
𝜇𝑛,𝑚,8 = 0,75 ∙ 1,07(8−20) = 0,333 𝑔/𝑔 · 𝑑
𝐾𝑛,8 = 0,74 ∙ 1,053(8−20) = 0,398 𝑔/𝑚3
𝑘𝑑𝑛,8 = 0,08 ∙ 1,04(8−20) = 0,05 𝑔/𝑔 · 𝑑

(6-11)
𝑔

Amb els valors dels altes paràmetres de l’equació es pot fer el càlcul. 𝑁 = 15 𝑚3 ; 𝐷𝑂 =
𝑔

2,0 𝑚3 ; 𝐾0 = 0,50

𝑔
𝑚3

, on N correspon a la concentració de nitrogen a l’efluent desitjada, DO a

l’oxigen dissolt al reactor i K0 una constant.
𝜇𝑛 = (

0,333 ∙ 15
2
)∙(
) − 0,05 = 0,21
0,398 + 15
0,50 + 2

(6-12)

En segon lloc, es determina l’edat del fang o temps de retenció cel·lular (TRC) teòrica i de disseny.
El TRC teòric es determina amb l’expressió següent.
𝑇𝑅𝐶𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐 =
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1
1
=
= 4,77 𝑑𝑖𝑒𝑠
𝜇𝑛 0,21

(6-13)
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Es relaciona el TRC teòric amb el de disseny utilitzant un factor de seguretat.
𝑇𝑅𝐶𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦 = 𝐹𝑆 ∙ 𝑇𝑅𝐶𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐 = 1,5 · 4,77 = 7,16 𝑑𝑖𝑒𝑠

(6-14)

En tercer lloc, es calcula la producció de biomassa amb l’equació que es mostra a continuació.
𝑃𝑥,𝑏𝑖𝑜 =

𝑄 ∙ 𝑌 ∙ (𝑆0 − 𝑆) 𝑓𝑑 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑄 ∙ 𝑌 ∙ (𝑆0 − 𝑆) ∙ 𝑇𝑅𝐶 𝑄 ∙ 𝑌𝑛 ∙ (𝑁𝑂𝑥 )
+
+
1 + 𝑘𝑑 ∙ 𝑇𝑅𝐶
1 + 𝑘𝑑 ∙ 𝑇𝑅𝐶
1 + 𝑘𝑑𝑛 ∙ 𝑇𝑅𝐶

(6-15)

On:
𝑄 = 17.000 𝑚3 /ℎ
𝑆0 = 1,6 · 𝐷𝐵𝑂5 = 1,6 · 363 = 580,8 𝑔 𝐷𝑄𝑂𝑏/𝑚3
𝜇𝑚,8 = 6 ∙ 1,07(8−20) = 2,664 𝑔/𝑔 · 𝑑
𝑘𝑑,8 = 0,12 ∙ 1,04(8−20) = 0,075 𝑔/𝑔 · 𝑑
𝑆=

𝐾𝑠 · [1 + 𝑘𝑑 · 𝑇𝑅𝐶]
20 · [1 + 0,075 · 7,16]
=
= 1,753 𝑔 𝐷𝑄𝑂𝑏/𝑚3
𝑇𝑅𝐶 · (𝜇𝑚 − 𝑘𝑑 ) − 1 7,16 · (2,664 − 0,075) − 1
𝑁𝑂𝑥 ≈ 0,8 · 𝑇𝐾𝑁 = 0,8 · 59 = 0,8 · 59 = 47,2 𝑔/𝑚3

(6-16)

Amb tots els paràmetres de l’equació per calcular la producció de biomassa definits, es pot realitzar
el càlcul.
𝑃𝑥,𝑏𝑖𝑜 =

+

+

17.000 ∙ 0,4 ∙ (580,8 − 1,753)
1 + 0,075 ∙ 7,16

0,15 ∙ 0,075 ∙ 17.000 ∙ 0,4 ∙ (580,8 − 1,753) ∙ 7,16
1 + 0,075 ∙ 7,16

17.000 ∙ 0,12 ∙ (47,2)
= (2561,8 + 206,4 + 70,9) · 103 𝑔/𝑑
1 + 0,05 ∙ 7,16
𝑃𝑥,𝑏𝑖𝑜 = 2839,1 · 103

𝑔 1 𝑘𝑔
×
= 2.839,1 𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑉/𝑑
𝑑 103 𝑔

(6-17)

En quart lloc, es determina la quantitat de nitrogen oxidat a nitrat fent un balanç de nitrogen.
𝑁𝑂𝑥 = 𝑇𝐾𝑁 − 𝑁𝑒 − 0,12 ·

𝑃𝑥,𝑏𝑖𝑜
2.839,1 · 103
= 59 − 15 − 0,12 ·
= 23,96 𝑔/𝑚3
𝑄
17.000

(6-18)

El cinquè pas és determinar la concentració i la massa del sòlids en suspensió volàtils i totals, SSV i SST
respectivament, en el tanc d’aeració.
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Abans de poder seguir amb aquest pas cal realitzar una caracterització més exhaustiva de les
característiques de l’aigua residual a tractar.
𝐷𝑄𝑂𝑏 = 1,6 · 𝐷𝐵𝑂5 = 1,6 · 363 = 580,8 𝑔/𝑚3
𝐷𝑄𝑂𝑛𝑏 = 𝐷𝑄𝑂 − 𝐷𝑄𝑂𝑏 = 734 − 580,8 = 153,2 𝑔/𝑚3
sDQO = 0,4 · DQO = 0,4 · 734 = 293,6 𝑔/𝑚3
sDBO = 0,5 · DBO = 0,5 · 363 = 181,5 g/m3
𝑆𝑆𝑉 = 0,35 · 𝑆𝑆𝑇 = 0,35 · 429 = 150,15 𝑔/𝑚3
𝑛𝑏𝑆𝑆𝑉 = [1 − (

𝑏𝑝𝐷𝑄𝑂
)] · 𝑆𝑆𝑉
𝑝𝐷𝑄𝑂

𝑏𝑝𝐷𝑄𝑂 (bDQO⁄DBO) · (DBO⁄sDBO) (580,8⁄363) · (363 − 181,5)
=
=
= 0,66
𝑝𝐷𝑄𝑂
DQO − sDQO
734 − 293,6
𝑛𝑏𝑆𝑆𝑉 = [1 − (0,66)] · 150,15 = 51,14 𝑔/𝑚3

(6-19)

Ara ja es pot seguir amb el càlcul de la concentració i la massa de SSV i SST. Per relacionar la massa i
la producció de biomassa s’usa d’edat del fang (TRC): 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑃𝑥 · 𝑇𝑅𝐶.
𝑃𝑥,𝑆𝑆𝑉 = 2.839,1 + 𝑄 · (𝑛𝑏𝑆𝑆𝑉) = 2.839,1 + 17.000 ·

𝑃𝑥,𝑆𝑆𝑇 =

51,14
= 3.708,48 𝑘𝑔/𝑑
103

2.839,1
+ 𝑄 · (𝑛𝑏𝑆𝑆𝑉) + 𝑄 · (𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑉) =
0,85

(429 − 150,15)
2.839,1
+ 869,38 + 17.000 ·
= 8.950 𝑘𝑔/𝑑
0,85
103
𝑀𝑆𝑆𝑉 = 𝑃𝑥,𝑆𝑆𝑉 · 𝑇𝑅𝐶 = 3.708,48 · 7,16 = 26.552,7 𝑘𝑔
𝑀𝑆𝑆𝑇 = 𝑃𝑥,𝑆𝑆𝑇 · 𝑇𝑅𝐶 = 8.950 · 7,16 = 64.082 𝑘𝑔

(6-20)

A continuació, ja es pot calcular el volum del tanc d’aeració. Per això, cal especificar la concentració
de MLSS al reactor. En aquest cas, al tractar-se d’un sistema de canal d’oxidació, els valors disseny
d’aquest paràmetre es troben entre 3000 i 5000 mg/l. Per aquest disseny es pren MLSS=4000 mg/l.
𝑉𝐴𝐸 =

𝑀𝑆𝑆𝑇 · 103 64.082 · 103
=
= 16.020 𝑚3
𝑀𝐿𝑆𝑆
4.000

Es determina el temps de retenció hidràulic (TRH).
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𝑇𝑅𝐻 =

𝑉𝐴𝐸 · 24ℎ 16.020 · 24
=
= 22,6 ℎ
𝑄
17.000

(6-22)

I la concentració de volàtils al reactor, MLVSS.
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑆𝑆𝑉 =

𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑉 26.552,7
=
= 0,414
𝑘𝑔 𝑆𝑆𝑇
64.082

𝑀𝐿𝑉𝑆𝑆 = 0,414 · 4000 = 1.657,42 𝑔/𝑚3

(6-23)

També cal calcular la ràtio F/M i la càrrega volumètrica de DBO.
𝐹 𝑄 · 𝑆0
17.000 · 363
=
=
= 0,23𝑔/𝑔 · 𝑑
𝑀 𝑋 · 𝑉 1.657,42 · 16.020
𝐿𝑜𝑟𝑔 =

𝑄 · 𝑆0 17.000 · 363
=
= 0,39 𝑘𝑔/𝑚3 · 𝑑
𝑉
16.020 · 103

(6-24)

Amb els càlculs corresponents a la zona aeròbia finalitzats, tot seguit cal determinar quin volum de
zona anòxica serà necessari en les condicions de disseny especificades i la concentració de nitrogen a
l’efluent. Es segueix amb el sistema desenvolupat en el llibre Metcalf & Eddy.
En primer lloc, per aquesta segona fase dels càlculs, es determina la concentració de biomassa activa
amb la següent expressió.
𝑋𝑏 = [

𝑄 · 𝑇𝑅𝐶
𝑌 · (𝑆0 − 𝑆)
17.000 · 7,16 0,4 · (580,8 − 1,753)
]·[
]=[
]·[
]
𝑉
1 + 𝑘𝑑 · 𝑇𝑅𝐶
16.020
1 + 0,075 · 7,16
= 1.145 𝑔/𝑚3

(6-25)

En segon lloc, per seguir amb el procediment, cal establir el cabal de recirculació entre els
decantadors i el canal d’oxidació.
(𝑄 + 𝑄𝑟 ) · 𝑋 = 𝑄𝑟 · 𝑋𝑟 → 𝑄𝑟 =

𝑋·𝑄
4.000 · 17.000
=
= 13.600 𝑚3 /𝑑
𝑋𝑟 − 𝑋 9.000 − 4.000

(6-26)

Ara es troba el cabal total diari que entra al canal, sumant el cabal diari més el cabal de recirculació.
També es determina la quantitat de nitrat alimentat a la zona anòxica.
𝑄𝑇 = 𝑄 + 𝑄𝑟 = 17.000 + 13.600 = 30.600 𝑚3 /𝑑
𝑚3
𝑔
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑁𝑂𝑥 = 30.600
· 15 3 = 459.000 𝑔/𝑑
𝑑
𝑚

(6-27)
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Per determinar el volum anòxic cal fer un procés iteratiu. Cal fer una primera aproximació del TRH a
la zona anòxica per determinar-ne el volum. La primera aproximació que es fa és TRH=2,5h.
𝜏=

2,5ℎ
= 0,104𝑑
24ℎ/𝑑

𝑉𝐴𝑋 = 𝜏 · 𝑄 = 0,104 · 17.000 = 1.771 𝑚3

(6-28)

Es determina el valor de F/Mb.
𝐹/𝑀𝑏 =

𝑄 · 𝑆0
17.000 · 363
=
= 3,04 𝑔/𝑔 · 𝑑
𝑉𝐴𝑋 · 𝑋𝑏 1.771 · 1.145

(6-29)

A continuació cal trobar el valor del specific denitrificaction rates (SDNR) utilitzant la representació
gràfica que es mostra a la Figura 6-3.
Pel percentatge de la fracció de DQO fàcilment biodegradable, rbDQO, s’utilitza el valor del 20%.

Figura 6-3. Representació SDNR vs F/Mb per diferents precentatges de rbDQO (Font: Tchobanoglous (2003))

Per tant, 𝑆𝐷𝑁𝑅𝑏 = 0,34. Cal ajustar aquest valor per la temperatura de treball 8°C.
𝑆𝐷𝑁𝑅8°𝐶 = 0,34 · 1,026(8−20) = 0,25 𝑔/𝑔 · 𝑑
I es determina el nitrat que es pot reduir.
𝑁𝑂𝑟 = 𝑉𝐴𝑋 · 𝑆𝐷𝑁𝑅 · 𝑋𝑏 = 1.771 · 0,25 · 1.145 = 506.950 𝑔/𝑑

(6-30)

Comparant els valors de NOx i NOr, es veu que el nitrat que entra a la zona anòxica (NOx=459.000) és
inferior al que es pot reduir (NOr=506.950), fet que indica que amb el temps de retenció suposat
inicialment (2,5h) es pot reduir més nitrat del necessari, fet que indica que amb un TRH inferior i, per
tant un volum menor, ja s’aconseguiria el nivell de reducció necessari. Per aquest motiu cal fer una
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nova iteració amb un TRH menor i veure si s’aconsegueix el nivell de reducció desitjat. Es repeteix el
procés per un TRH=2,25h.
𝑉𝐴𝑋 = 𝜏 · 𝑄 =

𝐹/𝑀𝑏 =

2,25
· 17.000 = 1.594 ≈ 1.600 𝑚3
24

𝑄 · 𝑆0
17.000 · 363
=
= 3,4 𝑔/𝑔 · 𝑑
𝑉𝐴𝑋 · 𝑋𝑏 1.594 · 1.145

𝑆𝐷𝑁𝑅20 = 0,35 → 𝑆𝐷𝑁𝑅8°𝐶 = 0,35 · 1,026(8−20) = 0,257
𝑁𝑂𝑟 = 𝑉𝐴𝑋 · 𝑆𝐷𝑁𝑅 · 𝑋𝑏 = 1.594 · 0,257 · 1.145 = 469.058 𝑔/𝑑

(6-31)

Amb una ràtio 469.058/459.000=1,02, el TRH=2,25h és acceptable.
Es comprova si el valor de SDNR es troba dins el rang de valors convencional, entre 0,04 i 0,42 g/g·d.
Es fa el càlcul en funció del MLSS.
𝑆𝐷𝑁𝑅 (𝑀𝐿𝑆𝑆) = 0,25 ·

𝑋𝑏
1.145
= 0,25 ·
= 0,072 𝑔/𝑔 · 𝑑
𝑋𝑇
4.000

(6-32)

El valor entra dins el rang acceptat. Indicant finalment que els valors obtinguts s’ajusten als rangs
establerts a la bibliografia, donant finalment un TRH=2,25h i un volum anòxic de 1.600 m3.
Amb els càlculs realitzats en aquest apartat s’ha determinat quin és el volum anòxic i aerobi i, per
tant, el volum total de canal d’oxidació per dur a terme un sistema d’eliminació biològica de matèria
orgànica i nutrients en les condicions de treball establertes. El volum total del canal d’oxidació (Vc)
necessari és la suma de les necessitats de la zona anòxica i aeròbia, 1.600 i 16.020 m3 respectivament.
𝑉𝑐 = 𝑉𝐴𝑋 + 𝑉𝐴𝐸 = 1.600 + 16.020 = 17.620 𝑚3

(6-33)

Tal i com s’indica a la bibliografia consultada per aquest punt del projecte, aquests càlculs realitzats
es basen en condicions de disseny mitjanes i, per tant, a l’hora de fer el disseny real cal deixar un cert
marge per les variacions de cabal i concentracions a l’aigua residuals. S’aplica un factor de disseny per
tenir aquest marge necessari per fer front a aquests casos. Per un factor de disseny 1,2 s’obté el
següent volum real.
𝑉𝑐 = 1,2 · 17.620 = 21.144 𝑚3

(6-34)

Que es troba per sota el volum actual dels dos canals d’oxidació (22.000 m3). Per tant, en aquest punt
es pot concloure que aquesta part de la instal·lació actual continua sent útil per la modificació
proposada.
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6.4. Comprovacions
Prèviament a seguir detallant l’obra civil que caldrà per dur a terme la modificació és necessari fer
algunes comprovacions per assegurar que sigui viable seguir amb la proposta feta. La més important i
sobre la qual es basa la major part del projecte és la comprovació sobre si s’aconseguirà reduir la
concentració de fòsfor a l’efluent fins als límits legals.

6.4.1.

Requeriments d’oxigenació

La part del procés on és necessari disposar d’un sistema d’aeració és en la zona aeròbia. Es vol
comprovar si la instal·lació actual permet cobrir les necessitat d’oxigenació del procés. El sistema
actual està compost per tres turbocompressors que reparteixen l’aire pels dos reactors i s’allibera al
líquid mescla a través de 4 panells de difusors de bombolla fina per reactor.
El càlcul es farà seguint el mètode proposat la referència bibliogràfica Metcalf & Eddy.
Es comença calculant la demanda d’oxigen amb la següent expressió, on tots els paràmetres són
coneguts.
𝑅𝑂 = 𝑄 · (𝑆0 − 𝑆) − 1,42 · 𝑃𝑥,𝑏𝑖𝑜 + 4,33 · 𝑄 · (𝑁𝑂𝑥 )
𝑅𝑂 = 17.000 · (580,8 − 1,753) · 10−3 − 1,42 · 2.839,1 + 4,33 · 17.000 · 47,2 · 10−3
= 9.286,7 𝑘𝑔 𝑂2 /𝑑 → 386,9 𝑘𝑔 𝑂2 /ℎ

(6-35)
Coneixent les necessitats d’oxigen, es pot estimar el cabal d’aire necessari que caldrà subministrar als
difusors de bombolla fina. Es calcula la concentració d’oxigen dissolt al reactor a una temperatura T
(8°C) i una altitud H (400m).
𝐶𝑆̅ ,𝑇,𝐻 = 𝐶𝑆,𝑇,𝐻 ·

1
𝑃𝑑
𝑂𝑡
·(
+ )
2 𝑃𝑎𝑡𝑚 21

𝑃𝑏
𝑔 · 𝑀 · (𝑍𝑏 − 𝑍𝑎 )
9,81 · 28,97 · (400 − 0)
] = 𝑒𝑥𝑝 [−
] = 0,95
= 𝑒𝑥𝑝 [−
𝑃𝑎
𝑅·𝑇
8314 · (273,15 + 8)
𝐶𝑆,𝑇,𝐻 = 10,77

𝑃𝑎𝑡𝑚,𝐻 =

(𝑃𝑎𝑡𝑚,𝐻 𝑘𝑁/𝑚2 ) 0,95 · 101.325
=
= 9,82 𝑚
(𝛾 𝑘𝑁/𝑚3)
9.804

𝐶𝑆̅ ,𝑇,𝐻 = 11,27 ·
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𝑚𝑔
· 0,95 = 11,27 𝑚𝑔/𝑙
𝑙

1 9,82 + (5,5 − 0,5) 19
·(
+ ) = 13,6 𝑚𝑔/𝑙
2
9,82
21

(6-36)
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Es calcula del SOTR (standard oxygen transfer rate) usant els següents factors: α=0,5; β=0,95; F=0,9.
𝐶20
] · (1,02420−𝑇 )
𝑆𝑂𝑇𝑅 = 𝐴𝑂𝑇𝑅 · [
𝛼 · 𝐹 · (𝛽 · 𝐶𝑆̅ ,𝑇,𝐻 − 𝐶)
= 386,9 · [

9,08
] · (1,02420−8 ) = 906,7 𝑘𝑔/ℎ
0,5 · 0,9 · (0,95 · 13,6 − 2

(6-37)
Finalment, el cabal d’aire necessari serà el que es calcula tot seguit.
𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚3
𝑆𝑂𝑇𝑅
906,7
=
=
= 9.595 𝑚3 /ℎ
𝑂2
ℎ
0,35
· 0,27
(𝐸) · (𝑘𝑔 3 𝑎𝑖𝑟𝑒)

(6-38)

𝑚

El cabal d’aire necessari pel funcionament dels dos reactors és 9.595 m3/h. Repartint equitativament
aquest cabal pels dos reactors resulta un cabal unitari de 9.595/2=4.797,5 m3/h. Tal i com s’ha
explicat en apartats anteriors, el sistema d’aeració actual està compost per tres turbocompressors
que proporcionen l’aire necessari. D’aquests tres, normalment en funciona un per cada reactor i en
queda un tercer de reserva. Cada unitat pot proporcionar entre 2.000 i 7.000 m 3/h, per tant,
treballant amb un cabal de 4.797,5 m3/h es trobarà en un règim de treball mitjà que li deixarà marge
inferior i superior per les variacions. També cal tenir en compte que hi ha la tercera unitat de reserva
en cas de necessitat.

6.4.2.

Capacitat d’eliminació de fòsfor

Cal determinar si amb la instal·lació projectada s’aconseguirà una eliminació de fòsfor que permeti
complir amb els requeriments establerts per llei. Pel cas d’estudi, els requeriments mínims són 2 mg/l
de P a l’efluent o un 80% d’eliminació.
La determinació de la capacitat d’eliminació de fòsfor per via biològica es pot fer de tres maneres. Per
una banda, a partir de l’experiència i estudis realitzats pels experts, s’han recollit procediments de
càlcul que permeten fer una estimació de la capacitat d’eliminació d’un sistema a partir de les
condicions i paràmetres típics que caracteritzen el sistema. Per altra banda, es poden fer estudis en
planta pilot per poder determinar els paràmetres d’operació que caldrà aplicar a la planta real. La
tercera opció consisteix en utilitzar els simuladors de procés desenvolupats per diferents empreses i
institucions. La majoria d’aquests simuladors apliquen els models ASM (activated sludge model) que
permeten fer la modelització de la planta sencera i controlar-ne el funcionament i els resultats
obtinguts en diferents condicions d’operació.
D’aquestes tres opcions, en aquest projecte s’utilitzarà la primera. La realització de proves a planta
pilot suposaria una necessitat de material i recursos fora de l’abast d’aquest projecte. Pel que fa a la
simulació, per poder caracteritzar i calibrar un model correctament, és necessari definir amb tot
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detall el sistema. Alguns dels valors necessaris són paràmetres dels quals no es mesuren a l’EDAR
d’Olot, fet que portaria a una manca de fiabilitat si es volgués dur a terme la simulació. A banda
d’això, un dels objectius del projecte és establir la viabilitat d’aquest sistema, un objectiu que ja es
pot aconseguir amb la primera opció.
Abans de començar amb els càlculs que permetran obtenir un valor de concentració de fòsfor a la
sortida de la planta i un rendiment d’eliminació a partir de les condicions de disseny, convé recordar
el punt de la Selecció del sistema escollit. Al principi d’aquest apartat s’hi recullen les condicions
mínimes que s’han de complir per poder aplicar un sistema del tipus proposat. Com es demostra,
aquestes condicions es compleixen i també poden servir en aquest apartat.
A més a més de la petita comprovació anterior, el mètode més desenvolupat i precís que es proposa
es troba recollit a la mateixa referència bibliogràfica consultada pels càlculs realitzats anteriorment
pel càlcul del volum de reactor AX/AE, Metcalf & Eddy.
A més de les dades i paràmetres ja utilitzats anteriorment, cal definir algunes condicions i estimacions
noves per poder seguir els càlculs. Es recullen a continuació:
-

Ràtio recirculació (RAS): 0,5

-

Es necessiten 10 g DQOrb/g P per l’eliminació biològica

-

Ràtio DQOrb/nitrat: 6,6 g DQOrb/g NO3-N

-

Contingut P en la biomassa: 0,015 g P/g biomassa

El sistema de càlcul proposat comença amb un balanç de nitrat al reactor.
𝑄 · (𝑁𝑂3 − 𝑁)𝑖𝑛 + 𝑄𝑅𝐴𝑆 · (𝑁𝑂3 − 𝑁)𝑅𝐴𝑆 = (𝑄 + 𝑄𝑅𝐴𝑆 ) · (𝑁𝑂3 − 𝑁)𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡
𝑎𝑚𝑏 𝑄𝑅𝐴𝑆 = 0,5 · 𝑄 → 𝑄 · 0 + 0,5 · 𝑄 · 15 = 1,5 · 𝑄 · (𝑁𝑂3 − 𝑁)𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡
(𝑁𝑂3 − 𝑁)𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡 = 5 𝑔 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡/𝑚3

(6-39)

Coneixent el nitrat produït al reactor, es determina la quantitat de rbDQO necessària per aquest pas i
la disponible per l’eliminació de fòsfor.
𝐷𝑄𝑂𝑟𝑏 𝑛𝑖𝑡𝑟 = [5 𝑔 (𝑁𝑂3 − 𝑁)/𝑚3] · [6,6 𝑔 𝐷𝑄𝑂𝑟𝑏 /𝑔 (𝑁𝑂3 − 𝑁)] = 33 𝑔/𝑚3
𝐷𝑄𝑂𝑟𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 20% · 𝐷𝑄𝑂𝑏 = 0,2 · 580,8 = 116,16 𝑔/𝑚3
𝐷𝑄𝑂𝑟𝑏 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = (116,16 − 33) = 83,16 𝑔/𝑚3

(6-40)

Amb aquesta concentració de DQOrb es pot calcular la capacitat d’eliminació de P amb aquest
substrat a través de la relació DQOrb/P definida (10 g/g).
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𝑃 𝑒𝑙𝑖𝑚 𝑏𝑖𝑜𝑙ò𝑔𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =

83,16
= 8,32 𝑔 𝑃/𝑚3
10

(6-41)

A més d’aquest fòsfor eliminat biològicament, cal considerar l’usat pel creixement dels
microorganismes, ja que també seran eliminats. Es determina la producció de fangs amb l’expressió
següent:
𝑃𝑥,𝑏𝑖𝑜 =

𝑄 ∙ 𝑌 ∙ (𝑆0 − 𝑆) 𝑄 ∙ 𝑌𝑛 ∙ (𝑁𝑂𝑥 )
+
1 + 𝑘𝑑 ∙ 𝑇𝑅𝐶
1 + 𝑘𝑑𝑛 ∙ 𝑇𝑅𝐶

(6-42)

Aquesta expressió ja ha estat utilitzada a l’equació (6-15), els valors pel primer i tercer terme són els
mateixos i s’apliquen en aquest cas.
𝑃𝑥,𝑏𝑖𝑜 = (2.561,8 + 70,9) · 103 = 2.632,7 · 103 𝑔/𝑑
𝑃 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡𝑧𝑎𝑡 = (0,015 𝑔 𝑃/𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎) · (2.632,7 · 103 𝑔/𝑑) = 39.490,5 𝑔/𝑑
𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑒𝑛 𝑔/𝑚3 →

39.490,5 39.490,5 𝑔/𝑑
=
= 2,32 𝑔/𝑚3
𝑄
17.000 𝑚3 /𝑑

(6-43)

Finalment, es determina el fòsfor total eliminat i el que quedarà a l’efluent.
𝑃 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡 = 8,32 + 2,32 = 10,64 𝑔/𝑚3
𝑃 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 = 12,2 − 10,64 = 1,56 𝑔/𝑚3
% 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó =

12,2 − 1,56
· 100 = 87%
12,2

(6-44)

Seguint aquest mètode, es compleixen els requisits tant de concentració com de percentatge
d’eliminació.

6.5. Obra civil
En aquest punt es detallen els elements necessaris pel procés constructiu. Es mostra la distribució de
l’espai, la disposició dels components, la connexió entre ells i els equips necessaris.

6.5.1.

Ubicació

Dels elements que componen la modificació, el que pren més importància és determinar la ubicació
dels reactors anaerobis. Al tractar-se aquest d’un element nou que no existeix actualment cal veure
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on es podrà situar tenint en compte la distribució dels elements actuals. Consultant els plànols del
projecte constructiu es plantegen les diferents opcions d’ubicació dels reactors anaerobis.
Hi ha dues opcions principals: a la capçalera dels canals d’oxidació i a la part sud de la instal·lació.
Veient la imatge aèria que es mostra a la Figura 4-2 i considerant els requeriments tècnics mínims
necessaris es determina que la opció més adequada és ubicar els reactors a la capçalera dels canals
d’oxidació.
La segona opció, en la que s’ubicarien els reactors a la zona sud de la planta, no presenta cap
problema d’espai disponible. Aquest espai havia estat considerat inicialment per la instal·lació d’un
tercer canal d’oxidació en una segona fase però que finalment no ha estat mai necessari. A nivell
operacional, caldria conduir l’aigua del pretractament més enllà dels canals per tornar a retrocedir
per introduir-la en aquests. A més a més, la recirculació dels fangs dels decantadors als reactors
anaerobis comporta un recorregut més llarg que en l’altra opció. Aquests inconvenients provoquen
que aquesta opció sigui poc coherent si es pot optar per la primera.
Ubicant els reactors anaerobis a la capçalera, el principal problema és determinar si hi ha suficient
espai disponible. A nivell operacional, aquesta és la opció més natural per disposar els elements i les
seves corresponents connexions. A la zona on es proposa aquesta ubicació actualment hi ha edifici
construït que inicialment havia de servir d’edifici de control. Tot i així, aquest edifici està en desús i
totes les tasques de control estan centralitzades a l’edifici ubicat a l’entrada. D’aquesta manera,
aquesta construcció en desús pot ser enderrocada, alliberant molt d’espai per encabir la nova
estructura.

72

Estudi de la millora del rendiment d’eliminació de fòsfor de la EDAR d’Olot

Figura 6-4. Identificació de l’espai disponible (Font: Plànols EDAR Olot)

La zona marcada en verd a la figura anterior correspon a una superfície aproximada de 1060 m2. La
principal ocupació d’aquesta zona seran els reactors anaerobis. A l’apartat corresponent, s’ha
determinat que el volum unitari de cada reactor és 600 m3, per dues unitats aquest volum serà de
1200 m3. La profunditat d’aquestes unitats serà de 5,5 m. Amb això, es pot obtenir la superfície
mínima que ocuparan aquests reactors.
𝑆𝑚𝑖𝑛 =

1.200 𝑚3
= 220 𝑚2
5,5 𝑚

(6-45)

Llavors, 220 m2<1060 m2, indicant que la superfície mínima necessària és considerablement inferior a
la disponible demostrant que en l’espai proposat és possible la instal·lació dels reactors i es disposa
d’espai extra per les construccions associades a la modificació. Es conclou que la primera opció
plantejada és la més viable.
Referent a la resta de modificacions necessàries es considera que no tenen uns requeriments d’espai
considerables i podran ser encabides de la forma que es definirà posteriorment.
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6.5.2.

Reactors anaerobis

Anteriorment s’ha calculat el volum anaerobi necessari per l’eliminació biològica de fòsfor però no
s’han determinat les dimensions reals dels reactors ni com es distribuirà l’entrada i sortida d’aigua en
cada reactor.
Les dimensions per cada un dels dos reactors seran 12×10×5,5 m. S’ubicaran quedant units per un
costat, operant independentment, i centrats respecte els canals d’oxidació. La separació entre les
dues unitats serà amb un mur de 0,55 m. La profunditat serà la mateixa que la dels canals, d’aquesta
manera quedaran alineats pel que fa a profunditat. Per distribuir l’aigua procedent del pretractament
i els fangs recirculats dels decantadors secundaris s’ubicarà una arqueta de repartiment, de 6×3×4 m,
a la capçalera dels reactors. Des d’aquesta arqueta, mitjançant una comporta mural de 0,8×0,8 m per
reactor s’introduirà l’aigua a la zona anaeròbia. Un cop passat el temps de residència hidràulic
calculat (aproximadament 1,7 h), pel fons del reactor es connectarà cada reactor amb el seu
corresponent canal. Per la sortida d’aigua dels canals es segueix el mateix sistema actual, on s’evacua
l’aigua amb un sistema de cascada connectat per canonades.
A l’Annex corresponent als plànols es pot consultar el detall de la modificació plantejada.
Per arribar a aquest disseny hi ha alguns aspectes que s’han considerat. És important que les dues
línies de tractament biològic realitzin tractaments independents per oferir un major control del
procés. Si entre els reactors anaerobis i els canals hi hagués una mescla dels cabals, en cas d’un
funcionament deficient, no es podria controlar tan fàcilment la procedència del problema.
L’arqueta de repartiment situada abans dels reactors biològics ha de permetre fer un repartiment
equitatiu entre les dues línies de tractament i permetre a l’operador de planta controlar el sistema.
Amb el disseny d’arqueta de repartiment proposat, a la primera càmera d’aigua el nivell d’aigua serà
el mateix en tot moment i, gràcies als dos murs intermedis que creen dues càmeres secundàries, el
cabal que passi a l’altra banda serà el mateix en tot moment. Amb les comportes murals
s’aconsegueix regular el cabal i aïllar les línies en cas de necessitat.
Un altre aspecte important és la necessitat d’incorporar un sistema d’agitació als reactors anaerobis.
Aquest sistema servirà per mantenir el cultiu de microorganismes en suspensió i propiciar les
interaccions necessàries per tal que tingui lloc l’alliberació de fosfat que té lloc en aquesta etapa.
Aquest sistema d’agitació, que s’especificarà a l’apartat d’equipament, ha d’evitar que l’agitació que
genera no provoqui oxigenacions indesitjades que provocarien la ruptura de les condicions
anaeròbies. Alhora, amb les comportes murals situades a la sortida del reactor es podrà regular i
aïllar l’aigua que circula d’una banda a l’altra del tractament biològic.
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S’ha mantingut, en la mesura del possible, l’estructura i estil actuals. El sistema d’evacuació de l’aigua
del canal es manté igual i s’ha aconseguit adaptar la connexió entre les zones AN i AX/AE sense haver
d’interferir en el funcionament de l’evacuació. Per aconseguir-ho, l’aigua es traspassarà d’un punt a
l’altra a una cota inferior a la que es troba la canonada que surt cap als decantadors secundaris. A
part d’evitar haver de moure el sistema actual d’evacuació, fent circular l’aigua pel fons s’evita que es
produeixi una oxigenació indesitjada que podria ocórrer si aquesta estigués en contacte amb l’aire. La
circulació amb el mínim contacte amb l’aire exterior també s’afavoreix fent passar la sortida de
l’arqueta de repartiment submergida.
El material utilitzat per la construcció dels diferents tancs proposats serà el formigó. A partir d’una
capa de formigó de neteja per adequar el terreny, es construirà la resta de l’estructura a partir de
formigó armat. El gruix d’aquesta capa es troba entre 0,5 i 0,6 m tal i com s’especifica als plànols de
l’annex.

6.5.3.

Distribució

Definida l’estructura principal dels reactors anaerobis, cal establir quines modificacions caldrà
realitzar per adaptar les canalitzacions existents a les noves necessitats.
A l’annex corresponent als plànols s’hi recull com queda aquesta disposició.
A la següent taula es recullen les canonades que cal considerar de la part que es veu afectada per la
modificació. S’hi indica el diàmetre i material corresponent a cada una.
Taula 6-7. Tipus de canalitzacions

Nom

Material

Diàmetre (mm)

Col·lector Est d’entrada

Formigó armat (HA)

1000

Pretractament a biològic Polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV)

600

Recirculació de fangs

Polietilè d’alta densitat (HDPE)

400

AN a AX/AE

Polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV)

500

Biològic a decantadors

Polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV)

700

Unió de canals

Polietilè d’alta densitat (HDPE)

500

Subministrament FeCl3

Polietilè d’alta densitat (HDPE)

50
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La principal modificació consisteix en adequar l’entrada al sistema de tractament biològic. Al ampliar
la superfície de tractament, la introducció de l’aigua del pretractament i el fang recirculat no es pot
realitzar pel mateix punt sinó que ha de ser desviat lleugerament. Una altra modificació és incorporar
dues canonades que connectin cada reactor anaerobi amb el seu respectiu canal.
La resta de canonades de distribució no patiran modificacions. La canonada que connecta els canals
amb els decantadors secundaris es mantindrà tal i com està actualment. El cabal de treball i el
recorregut per on circula no es veu alterat. L’altura de la canonada que uneix els canals és suficient
per poder-hi passar la nova que uneix els tancs. Per la zona on es planteja l’ampliació també hi circula
el col·lector est de l’EDAR, que no es veurà afectat amb les dimensions projectades. La tercera
canalització que es mantindrà serà la que proporciona el clorur fèrric a la sortida dels canals. És cert
que amb els càlculs realitzats que han portat al plantejament d’aquest sistema els requeriments
d’eliminació de fòsfor s’han de complir en gairebé la totalitat de casos. Tot i això, i considerant que la
instal·lació està disponible i operativa, resulta adequat disposar d’un sistema addicional per donar
suport en casos on es puguin donar pics de contaminació o situacions excepcionals.
Tornant a les modificacions anunciades anteriorment, es passa a detallar en què consisteixen
cadascuna.
-

Canonada de pretractament a biològic

Actualment aquesta canonada de PRFV de 600 mm de diàmetre condueix l’aigua de sortida dels
canals dessorrador-desgreixador fins a l’arqueta de repartiment d’entrada al tractament biològic,
passant per un mesurador de cabal. El recorregut que fa inicialment és perpendicular als canals i
abans de connectar amb l’arqueta de repartiment hi ha dos colzes de 135° que redirigeixen la
direcció.
Amb el sistema proposat no és possible que aquesta canonada segueixi la perpendicular dels canals,
ja que toparia enmig dels reactors anaerobis. Per rectificar la direcció cal que després d’un tram
recte, es combinin quatre colzes de 135° per poder introduir l’aigua a l’arqueta dels reactors
anaerobis. Amb aquesta nova trajectòria s’augmentarà lleugerament la longitud de la canonada en
qüestió. La longitud de la canonada actual és de 38 m, mentre que la de la projectada es troba a 40,5
m. Tot i aquesta diferència de tan sols 2,5 m, el que pren més importància és la modificació de la
trajectòria.
-

Recirculació de fangs

Amb la canonada de recirculació de fangs de HDPE de 400 mm de diàmetre passa una situació similar
al cas anterior. La trajectòria de les dues és gairebé paral·lela actualment, trobant-se aquesta segona
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una mica per sobre, acabant coincidint en diferents cotes a l’arqueta de repartiment. Així doncs, la
solució adoptada és la mateixa, requerint una longitud una mica major que inicialment i afegint dos
colzes extra. La longitud actual des de l’estació de bombament situada a la zona de decantadors fins a
l’arqueta de repartiment és 98 m. La mateixa canonada arribant a la nova arqueta de repartiment
mesura 104 m. Com en el cas anterior, a més d’una longitud major requerida es varia
considerablement la trajectòria.
-

Unió de la zona anaeròbia amb els canals

La necessitat de fer circular l’aigua des del reactor anaerobi fins al canal implica connectar aquestes
dues zones d’alguna forma. Per fer-ho es connectarà amb una canonada de polièster reforçat amb
fibra de vidre (PRFV) de 500 mm de diàmetre per unitat de tractament. La longitud d’aquest
conducte serà la corresponent a la distància en línia recta entre les dues zones, 2,4 m. Amb el pas
d’aquest conducte submergit s’evita el rellançament de fòsfor a la zona anaeròbia que podria trencar
aquestes condicions, reduint l’eficiència del tractament. Al principi d’aquesta canonada es situarà una
comporta mural adossada que permetrà la regulació del cabal.

6.6. Equipament
Per acabar de definir completament el nou sistema proposat cal especificar el principal equipament
necessari per poder operar i controlar aquesta part de la instal·lació.
-

Comporta mural

Són necessàries quatre comportes de canal, dues per cada reactor
anaerobi. Una d’elles es situarà a la sortida de l’arqueta de repartiment i
l’altra a la sortida del reactor. La cota inferior de la primera serà 4 m i la
de l’altra serà 5,5 m. El material de l’estructura i la comporta serà l’acer
inoxidable. Es trobaran encastades al centre del canal de formigó per on
circularà l’aigua. El seu accionament serà mitjançant un motor elèctric,
connectat al sistema de control, que es podrà regular des de l’edifici de
control. El model serà Orbinox de 800×800 o similar.
Taula 6-8. Especificacions comporta mural (Font: Orbinox)

Característica

Especificació

Nom

Comporta mural Orbinox

Dimensions

800×800×70 mm

Figura 6-5. Comporta
mural Orbinox (Font:
Orbinox)
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-

Material

AISI 316

Muntatge

Adossat al mur

Tipus

Bidireccional

Pressió màxima

10 mca per banda

Accionament

Motor elèctric

Agitador

El sistema d’agitació s’ubicarà als reactors anaerobis i ha de permetre mantenir el cultiu en suspensió
i evitar oxigenació indesitjades. El nivell d’agitació adequat per aconseguir les dues finalitats s’estima
al voltant de 5 W/m3. Per un tanc de 600 m3, el volum de cada un dels reactors a instal·lar, es
requereix la següent potència d’agitació.
600 𝑚3 ×

5𝑊
1 𝑘𝑊
×
= 3 𝑘𝑊
3
1𝑚
1000 𝑊

El model que s’adequa a les necessitats és l’agitador submergible gamma ABS RW 4032 CR o similar.
Amb aquest model serà necessari un agitador per reactor.
Taula 6-9. Especificacions agitador submergible (Font: Sulzer)

Característica

Especificació

Nom

Agitador RW 4032 CR

Diàmetre hèlices

400 mm

Pes

102 kg

Material

AISI 316

Potència motor

4,0 kW

Potència agitador

3,0 kW

Vida útil

100.000 h

Motor

Trifàsic 50 Hz

-

Figura 6-6. Agitador RW 4032 CR (Font:
Sulzer)

Sensor d’oxigen

Per controlar els nivells d’oxigen al reactor anaerobi s’instal·larà un sensor per cada reactor. En
aquesta zona la presència d’oxigen a de ser teòricament nul·la. El model escollit és el sensor per
oxigen dissolt LDO sc de Hach o similar.
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Taula 6-10. Especificacions sensor oxigen (Font: Hach)

Característica

Especificació

Nom

Sensor LDO sc

Referència

LXV416.99.20001

Dimensions

254×48,25 mm

Mètode mesura

Luminescència, òptic

Rang mesura

0,1-20,0 mg/l O2

Rang temperatura

0 a 50 °C

Material

AISI 316

Temps resposta

40 s

-

Figura 6-7. Sensor LDO sc (Font: Hach)

Sensor combinat per amoni i nitrat

Per controlar simultàniament els nivells d’amoni i nitrat al reactor anaerobi s’instal·larà un sensor per
cada reactor. Igual que el nivell d’oxigen, la concentració teòrica de nitrat haurà de ser nul·la per un
funcionament adequat de la zona anaeròbia. El model escollit és el sensor AN-ISE sc de Hach o
similar.
Taula 6-11. Especificacions sensor per amoni i nitrats (Font: Hach)

Característica

Especificació

Nom

Sensor AN-ISE sc

Referència

LXV440.99.00001

Dimensions

320×84,5 mm

Mètode mesura

Elèctrode de ions selectiu

Rang mesura

0-1000 mg/l NH4-N
0-1000 mg/l NO3-N

Rang temperatura

2 a 40 °C

Material

AISI 316Ti

Figura 6-8. Sensor AN-ISE sc (Font: Hach)

6.7. Descripció de les actuacions a realitzar
Fins aquest punt s’han definit les diferents unitats i equips que formaran el sistema proposat. En
aquest apartat es recolliran totes aquestes actuacions per veure com intervindran en la realització de
l’obra. També s’hi detallen accions complementàries que seran necessàries i que es recolliran en el
pressupost.
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La primera actuació serà adequar el terreny on s’ubicarà la instal·lació. Per aquesta acció caldrà
enderrocar l’edifici de control, que, com s’ha assenyalat anteriorment, actualment es troba en desús.
També serà necessari eliminar una superfície de paviment que es troba a la zona on es realitza
l’actuació. Els residus generats seran transportats a espais habilitats.
Les següents actuacions a realitzar seran les excavacions on s’ubicaran els dos reactors anaerobis, la
nova arqueta de repartiment i les rases de les noves canonades. A continuació caldrà passar a la
construcció dels diferents tancs a partir de formigó. Es projecta una capa de formigó de neteja de 10
cm per adequar la superfície. Com a fonament pels murs, es disposaran sabates de formigó armat al
llarg del seu recorregut. La resta de superfície es recobrirà amb soleres. Per la construcció dels murs
que delimitaran les diferents zones s’utilitzarà formigó armat..
Amb l’estructura clarament definida serà el moment de connectar la instal·lació. Es disposaran les
noves canonades amb la nova trajectòria definida. També s’instal·laran les comportes murals i els
agitadors. Els equips de control projectats s’ubicaran al seu espai i es connectaran al sistema de
control de la planta. En aquest punt es podrà posar en marxa el nou sistema de tractament.
Per acabar d’adequar els voltants de la zona on es realitzen les obres, es projecta la plantació de
gespa per integrar la zona amb l’entorn natural del voltant.
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7. Anàlisi econòmic
L’anàlisi econòmic per determinar la viabilitat del sistema proposat per millorar el rendiment
d’eliminació de fòsfor de l’EDAR d’Olot es farà a partir de dues vessants. Per una banda, s’analitzaran
els costos que comporta el sistema actual de precipitació química a partir de clorur fèrric i, per altra
banda, s’estudiaran els costos del sistema proposat basat en l’eliminació biològica de nutrients.

7.1. Precipitació química
Per fer l’anàlisi econòmic associat al mètode actual d’eliminació química de fòsfor es considera el cost
dels reactius consumits ens els tres darrers anys.
El cost de reactius, en aquest cas FeCl3, és de 0,21 €/kg. Aquest preu correspon a un subministrament
a planta amb camió cisterna de 24 tones i inclou totes les despeses associades.
Convertint la Taula 4-6, on es mostra el consum de clorur fèrric en els darrers tres anys, el cost de
reactius genera la següent despesa.
Taula 7-1. Cost de reactius

2017

2018

2019

Consum (kg)

101.792

57.996

145.058

Cost (€)

21.376

12.179

30.462

TOTAL Reactius

64.017 €

El cost total de reactius els darrers tres anys ha estat de 64.017€.

7.2. Eliminació biològica
Per l’anàlisi econòmica del sistema proposat d’eliminació biològica de nutrients es desglossen els
diferents costos.
-

Redacció del projecte

El temps de redacció del projecte és l’equivalent a 24 crèdits ECTS, és a dir, 600 hores. Aquest temps
està destinat a la recerca d’informació, l’estudi del cas i el disseny i redacció del projecte d’obra.
Per definir el preu horari es considera el salari mínim mensual per un enginyer, recollit al BOE, de
1.453,13€. Això correspon a 9€/h, considerant una jornada laboral de 8 hores.
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Taula 7-2. Cost de redacció

Concepte

Quantitat Preu/unitat Preu (€)

Redacció del projecte

600 h

9

5.400

TOTAL Redacció (TR)

5.400€

La resta de costos de recursos humans (cap d’obra, operaris, etc.) s’inclouen en cada punt de l’obra a
realitzar.
-

Obra

Inclou les accions constructives necessàries per adequar la instal·lació actual i convertir-la a la
construcció plantejada al projecte. El preu inclou el material, maquinària i equip humà necessari per
dur a terme cada acció.
Taula 7-3. Costos d’obra

Concepte

Quantitat

Preu/unitat

Preu (€)

-

-

6.235

350 m2

6,70

2.345

1.320m3

5,68

7.497,6

175 m3

21,91

3.834,25

330 m2

6,80

2.244

200 m2

13,52

2.704

Enderroc de l’edifici de control
Enderroc complet d’edificació aïllada, per mitjans manuals i
mecànics, de 180 m2, 5 m d’alçària, amb estructura d’obra de
fàbrica.
Acondiciament del terreny
Demolició de paviment d’aglomerat asfàltic en calçada, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Excavació per reactors i arqueta de repartiment
Excavació a cel obert, en terra d’argila semi dura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Excavació de rases per les canonades
Excavació de rases per instal·lacions, en terra d’argila semi
dura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió
Capa de formigó de neteja
Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de
fonamentació, de 10 cm d’espessor, fabricat en central i
abocament des de camió.
Solera
Solera de formigó en massa de 10 cm d’espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat manualment mitjançant regla
vibrant.
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Sabata correguda
Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat,

104 m3

176,31

18.336,24

205 m3

246,66

50.565,3

1.495m3

5,25

7.848,75

500 m3

3,11

1.555

600 m2

12,22

7.332

realitzada en excavació prèvia, i abocament des de camió.
Murs de formigó armat
Mur de formigó armat, entre 3 i 6 m d’altura i 55 cm de gruix,
superfície plana, i abocament amb cubilot i acer amb una
quantia aproximada de 50 kg/m3.
Transport de terres
Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l’excavació de qualsevol tipus de terreny.
Transport de residus
Transport de residus inerts de formigó, morter i prefabricats
amb camió.
Presentació del terreny
Plantació de gespa per sembrada
TOTAL Obra (TO)
-

110.497,14 €

Equipament

Inclou els equips descrits al punt anterior i les canonades necessàries.
Taula 7-4. Costos d’equipament

Concepte

Quantitat Preu/unitat

Preu (€)

Canonada PRFV Ø600
Canonada de polièster reforçat amb fibra de vidre, 600 mm de
diàmetre interior. Inclou materials, muntatge, col·locació i

40,5 m

112,83

4.569,6

42 m

179,25

7.528,5

4,8 m

91,99

441,55

4u

1.344,23

5.376,92

proves.
Canonada HDPE Ø400
Canonada de polietilè d’alta densitat, 400 mm de diàmetre
interior. Inclou materials, muntatge, col·locació i proves.
Canonada PRFV Ø500
Canonada de polièster reforçat amb fibra de vidre, 500 mm de
diàmetre interior. Inclou materials, muntatge, col·locació i
proves
Colze 45° PRFV Ø600
Colze polièster reforçat amb fibra de vidre, 600 mm de
diàmetre interior. Col·locat i muntat a l’obra.
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Colze 45° HDPE Ø400
Colze polietilè d’alta densitat, 400 mm de diàmetre interior.

4u

1.216,37

4.865,48

2u

3.851,3

7.702,6

2u

4.302,5

8.605

2u

5.960

11.920

2u

1.812

3.624

2u

6.740

13.480

Col·locat i muntat a l’obra.
Comporta mural
Comporta mural de 0,8×0,8 m d’acer AISI 316 a una profunditat
de 4 m
Comporta mural
Comporta mural de 0,8×0,8 m d’acer AISI 316 a una profunditat
de 5,5 m
Agitador
Agitador submergible gamma ABS RW 4032
Sensor d’oxigen
Sensor per oxigen dissolt LDO sc
Sensor per amoni i nitrat
Sensor combinat per amoni i nitrat AN-ISE sc
TOTAL Equipament (TE)
-

68.113,65 €

Pressupost total
Taula 7-5. Pressupost total

Concepte
Pressupost d’execució material (PEM)

Preu (€)
178.610,79

-

Despeses generals (13%)

+23.219,4

-

Benefici industrial (6%)

+10.716,65

Pressupost redacció projecte

5.400

Pressupost abans d’impostos

217.946,84

-

21% IVA

Pressupost TOTAL

+45.768,84
263.715,68 €

El pressupost puja a l’ esmentada quantitat de 263.715,68 €.

7.3. Avaluació
Per determinar si econòmicament compensa fer la inversió que suposa el sistema proposat
s’analitzen els costos que comporta cada opció.
Amb les dades de les que es disposa, s’ha determinat un cost de reactius triennal de 64.017€. Això
dona un cost anual de 21.339€.
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A nivell operacional, dels diferents costos d’operació i manteniment que intervenen en el pressupost
d’una EDAR no n’hi haurà cap que es vegi considerablement alterat. Els personal que treballa a la
instal·lació serà el mateix i no hi ha cap equip que tingui un consum energètic considerable que es
retiri. Els cabals tractats es mantindran constants i el funcionament de les bombes serà estable.
Per altra banda, es podrien considerar possibles sancions per abocaments sobre els límits. No és un
risc a curt termini però un allargament en el temps d’aquest fet i un hipotètic enduriment de la
legislació podria incórrer a despeses no desitjades. Tot i així, al tractar-se d’un fet hipotètic no es
tindran en compte per aquest anàlisis.
Es considera el sistema d’eliminació biològica projectat, amb un pressupost de 263.715,68€. En
aquest projecte s’hi inclouen alguns equips que suposaran un increment en el consum energètic i que
cal tenir en compte. D’aquests aparells, els agitadors dels reactors anaerobis seran els que tindran un
ús més regular en el temps i suposaran un increment de la partida energètica. Per la resta d’aparells
(motors de comporta mural, sensors, etc.) es considera que aquesta despesa no repercuteix en el
còmput global.
Pels agitadors, es considera un ús de 12 hores diàries durant els 365 dies de l’any. El consum per cada
un d’ells és 5,6 kW. El preu del kWh són 0,075 €/kWh.
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 × 5,6 𝑘𝑊 × 12

ℎ
365 𝑑𝑖𝑒𝑠 0,075€
×
×
= 3.679,2 €/𝑎𝑛𝑦
𝑑𝑖𝑎
1 𝑎𝑛𝑦
1 𝑘𝑊ℎ

(7-1)

Cal afegir un cos d’operació addicional aproximat de 3.679,2 €/any respecte el sistema actual.
Del cost anual de reactius es descompta aquest increment de cost energètic associat al sistema
actual. Resulta un cost de 17.659,8 €/any.
Es passa a calcular en quants anys s’haurà igualat l’estalvi que suposa prescindir del consum de
reactius enfront de la inversió que cal fer pel nou sistema.
263.715,68 €
= 14,9 𝑎𝑛𝑦𝑠
17.659,8 €/any

(7-2)

En un període aproximat de 15 anys s’haurà aconseguit igualar el cost que suposa el consum de
reactius i la inversió que cal realitzar per la modificació proposada.
Considerant que el període de disseny típic per una instal·lació d’aquest tipus són 20 anys,
s’aconsegueix amortitzar la instal·lació en un temps menor pel qual es projecta.
Cal no oblidar que aquesta instal·lació està gestionada per organismes públics, en aquest cas el
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), integrat pel Consell Comarcal de la
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Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot. Per poder tirar endavant la realització d’aquest projecte seria
necessari que s’assignés una partida pressupostària considerable a aquest organisme per poder
iniciar tot el procediment administratiu per adjudicar una obra pública.
En aquest apartat s’ha confirmat la viabilitat econòmica d’aquesta alternativa però la realització
d’aquesta inversió va a compte d’un organisme públic que ha de repartir el seu pressupost entre
molts fronts. En el supòsit que s’aconseguís destinar part del pressupost gestionat per la Generalitat
de Catalunya al Consorci SIGMA, la realització d’aquesta obra seria prioritària.
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8. Impacte ambiental
Igual que en el cas de l’anàlisi econòmic, aquest anàlisi de l’impacte ambiental també es farà a partir
de dues vessants: precipitació química i eliminació biològica.

8.1. Precipitació química
El sistema de precipitació química implica seguir amb el mètode de gestió actual que implica
l’incompliment reiterat de l’abocament establert en la Directiva 91/271/CEE. En el còmput global,
com s’ha vist, aquests abocaments es contraresten amb la resta de dies i en conjunt s’assoleixen el
requeriments exigits. Malgrat això, aquesta aportació intermitent de nutrients al medi poden acabar
derivant en problemes seriosos d’eutrofització al medi receptor.
Per comprovar si aquest excés d’abocament de nutrients té efecte al medi receptor s’ha observat el
curs fluvial on desemboca l’aigua tractada. Al parell de fotografies següents es mostra el curs fluvial
500 m aigües amunt i aigües avall, respectivament.

Figura 8-1. Riera de Riudaura aigües amunt i aigües avall respectivament (Font: elaboració pròpia)

Es pot observar clarament la diferència en la vegetació que es troba submergida al riu. En la primera
imatge, presa aigües amunt, només es pot observar una lleugera capa de molsa en algunes pedres
que es troben submergides al curs. A la segona, en canvi, aquesta vegetació que es troba
principalment incrustada a les roques ha proliferat considerablement. Si bé és cert que en el punt de
creiexement en el que es troben no es pot considerar com un problema seriós d’eutrofització, sí que
indiquen un excés de nutrients. A la zona on s’ha pres la segona fotografia també s’hi pot sentir una
olor desagradable, indicador d’una qualitat regular de l’aigua. Seguint amb aquests problemes pot
arribar el punt tenir un impacte ambiental seriós a l’ecosistema.
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A més de l’impacte derivat directament de l’abocament d’aigües amb un contingut en fòsfor superior
a l’exigit, que podria ocórrer en qualsevol sistema d’eliminació mal gestionat, també cal considerar
l’impacte de l’ús de clorur fèrric. L’ús d’aquest reactiu com a precipitant genera una quantitat de
fangs extra que caldrà tractar, generant un residu extra que cal tractar per reutilitzar-lo o incinerar-lo.
Alhora, cal anar amb precaució degut a que es tracta d’un producte corrosiu que en cas d’accident
pot afectar la salut dels treballadors i el medi ambient.

8.2. Eliminació biològica
Amb el nou sistema plantejat a partir de l’eliminació biològica de fòsfor s’ha de permetre solucionar
la problemàtica ambiental relacionada amb l’abocament d’aigua amb una concentració de P superior
a l’indicada a la Directiva 91/271/CEE. Alhora, pel fet de gairebé prescindir del precipitant FeCl3, l’ús
del qual es restringirà a casos excepcionals, es reduirà molt considerablement la problemàtica
exposada anteriorment.
Per contra, hi haurà l’impacte ambiental derivat de la construcció necessària per adequar la
instal·lació. A diferència de l’altra problemàtica ambiental, que s’allarga al llarg del temps, l’impacte
provocat per les obres durarà el temps que durin aquestes. A continuació es detallen diferents
afectacions que podrien provocar.
-

Contaminació acústica: provocada principalment per la maquinària necessària per dur a
terme les obres. Els límits de soroll es superen en la majoria d’obres en moments
determinats i això també succeirà en aquest cas. La zona on es troba la instal·lació està
allunyada de qualsevol nucli habitat i aquesta contaminació puntual no hauria d’afectar la
salut humana. Pels treballadors caldrà utilitzar els equips de protecció indicats. Els treballs es
realitzaran en horari diürn de dilluns a divendres, minimitzant d’aquesta manera les
molèsties acústiques. Un cop finalitzades les obres, els nivells de soroll seran els habituals.

-

Contaminació atmosfèrica: deguda a l’emissió de contaminants a l’atmosfera, principalment
partícules en suspensió, CO2, SO2 i NOx. Es poden produir emissions d’aquest tipus de forma
puntual sense provocar un efecte a gran escala. Amb l’obra finalitzada, aquests tipus
d’emissions retornaran a nivells normals.

-

Contaminació visual: no es preveuen alteracions paisatgístiques a l’entorn. Tota l’obra es
realitza dins les instal·lacions actuals, en una zona ja urbanitzada, i no és necessària
l’expropiació ni desforestació de cap terreny.

-

Contaminació lumínica: tots els treballs es realitzaran durant el dia. Durant la nit, quan es
posa de manifest aquest tipus de contaminació, no es preveu cap increment dels nivells
lumínics més enllà de l’enllumenat habitual.

88

Estudi de la millora del rendiment d’eliminació de fòsfor de la EDAR d’Olot

-

Abocaments i residus: produïts en l’excavació i construcció de l’estructura a base de formigó.
Els abocaments es realitzaran en espais regulats i controlats i s’intentarà reciclar o reutilitzar
tots aquells materials que sigui possible.

-

Afectació a flora i fauna: no hi haurà cap efecte sobre l’entorn vegetal pel fet que la zona
afectada està urbanitzada. S’espera recuperar la qualitat del riu efluent. A nivell de fauna, en
aquesta instal·lació i el seu entorn s’hi desenvolupa el projecte BiObserva, un projecte de
voluntariat ambiental impulsat per Agbar i l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), on els
treballadors aporten informació de les observacions d’aus. Amb aquesta informació es
realitzen diversos projectes. Fruit del procés de construcció es podria veure afectat aquest
projecte ja que podrien disminuir les aus que es troben en aquella zona. Posteriorment, amb
la modificació en marxa, es recuperarà la fauna habitual.

En general, tots aquells tipus d’alteracions de la normalitat que es puguin produir durant el temps de
construcció i posada en marxa de la instal·lació, es normalitzaran i recuperaran els nivells adequats
un cop estigui tot en marxa. El que s’espera millorar és el curs fluvial a la desembocadura del
col·lector de sortida de l’EDAR, on es preveu una reducció dels nivells de fòsfor que permetin millorar
la biodiversitat i qualitat ambiental de l’entorn.
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Conclusions
Com a conclusió d’aquest projecte es determina que s’han assolit els objectius plantejats inicialment.
S’ha aconseguit arribar a una solució que ha de permetre resoldre la problemàtica descrita relativa a
l’eliminació de fòsfor.
A partir de la revisió de la bibliografia, s’han identificat i descrit el sistemes més utilitzats actualment
per l’eliminació de nutrients a les aigües residuals. Amb aquest ventall de possibilitats s’ha escollit un
mètode que, seguint uns criteris definits, es podia adequar millor al cas d’estudi.
Prèviament a desenvolupar el nou sistema, s’ha estudiat el funcionament actual del sistema
d’eliminació de fòsfor de l’EDAR d’Olot, constatant que es produeixen abocaments periòdics per
sobre els límits permesos i que el sistema ofereix poca flexibilitat d’operació.
El nou sistema que s’ha desenvolupat consisteix en afegir una zona anaeròbia abans del tractament
biològic ja utilitzat. Amb les dades de funcionament actual, s’han dimensionat els reactors anaerobis i
s’ha provat que part de la instal·lació actual es pot adaptar a la modificació. S’ha comprovat la nova
capacitat d’eliminació de fòsfor i els requeriment d’oxigenació. Per acabar amb el nou disseny, s’ha
acabat de definir completament el sistema, detallant totes les parts que el componen.
De l’anàlisi econòmic se n’extreu que és necessària una inversió de 263.715,68€, que pot ser igualada
amb el cost de reactius al cap de 15 anys. Demostrada la viabilitat del projecte, aquesta inversió es
considera prioritària si s’aconsegueix el finançament públic necessari.
Per acabar, s’ha fet un anàlisi de l’impacte ambiental que suposa cada una de les dues opcions
treballades en aquest projecte.

(7)(15)(24)–(26)(16)–(23)
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Annex A
A1. Plànols
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