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RESUM
Els aiguamolls construïts (AC’s) són sistemes de tractament d’aigües residuals. Consisteixen en
sistemes poc profunds omplerts amb graves i plantats amb plantes típiques de zones humides.
La interacció entre l’aigua, substrat sòlid, microorganismes i vegetació és la responsable dels
processos de descontaminació de l’aigua, essent l’activitat de diverses comunitats bacterianes,
que creixen en forma de biofilm, l’element més important en la transformació i eliminació de
contaminants.
Degut a la gran complexitat i simultaneïtat dels processos que tenen lloc al seu interior, el
funcionament i rendiment dels AC’s segueix essent bastant desconegut. Durant les últimes
dècades s’han desenvolupat diversos models numèrics per tal de cobrir aquestes mancances.
Aquest treball es realitza utilitzant del model BIO_PORE (Samsó i García, 2013), desenvolupat
en la plataforma COMSOL MultiphisicsTM, utilitzant les expressions biocinètiques del model
CWM1, basades en les equacions de la sèrie de models ASM per fangs activats (processos
aerobis) i ADM per digestió anaeròbia (processos anaerobis). El model BIO_PORE va ser
calibrat en un estudi anterior fent servir dades experimentals obtingudes en un AC d’una
planta pilot. En aquest treball s’amplia l’abast de les simulacions a quatre AC’s de la planta
pilot, cadascun d’ells amb diferents configuracions de forma i profunditat.
Així, els objectius d’aquest treball són avaluar el comportament, l’eficiència, el temps
d’estabilització, distribució bacteriana i colmatació dels quatre Aiguamolls Construïts en funció
de la forma i profunditat d’aquests, així com avaluar l'impacte de canvis sobtats d'operació.
L’estudi del comportament dels diferents llits s’ha dut a terme analitzant les concentracions
efluents de cinc contaminants (Demanda Química d’Oxigen (DQO), Nitrogen en Amoni i en
Amoníac (SNH), Nitrogen en Nitrat i en Nitrit (SNO), Sofre en Sulfat (SSO4) i Sulfur d’hidrogen
(SH2S)), amb càrregues orgàniques i hidràuliques (CH) influents constants. S’ha comprovat la
importància de la profunditat en l’eliminació de contaminants. Per contra, el factor de forma
mostra una relació dèbil amb l’eficiència, d’acord amb estudis de Garcia et al. (2004b,2005).
L’estudi del comportament dels llits a canvis sobtats d’operació s’ha dut a terme doblant la
càrrega orgànica i hidràulica des de l’inici de la posada en funcionament dels AC i als 500 dies
de funcionament (efluents i comunitats bacterianes estabilitzades). L’augment de càrrega
orgànica (DQO) mantenint constant la CH, té un impacte clarament negatiu en l’eficiència
d’eliminació de DQO, quadruplicant-ne les concentracions de sortida. Per contra, l’augment de
CH, mantenint constant la concentració influent de DQO, té un impacte nul, amb eficiències
gairebé idèntiques. Aquesta tendència es manté en l’entrada de càrrega als 500 dies
d’operació, amb eficiències semblants, però amb concentracions efluents més ràpidament
estabilitzades, fet que s’atribueix al desenvolupament i estabilització de les comunitats
bacterianes. La profunditat torna a ser un factor important: els AC amb menor profunditat
accepten millor els canvis de càrrega orgànica, i tot i la dificultat en acceptar canvis de cabal,
presenten, de forma general, eficiències acceptables, d’acord amb l’estudi d’Ojeda et al.
(2008). La configuració bacteriana s’altera amb els canvis sobtats de càrrega, donant explicació
als valors de les concentracions efluents. Aquest és un fet a tenir en compte en futurs dissenys
de plantes de tractament.
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ABSTRACT
Constructed wetlands (CW's) are wastewater treatment systems. They consist of shallow
systems filled with gravel and planted with wetland plants. The interaction between water,
solid substrate, microorganisms and vegetation is responsible for water decontamination
processes, being the activity of several bacterial communities, growing in a biofilm, the most
important element in the transformation and removal of contaminants.
Due to the complexity and simultaneity of the processes that take place, the operation and
performance of CW is still quite unknown. In recent decades several numerical models have
been developed to cover these shortcomings. This work is performed using BIO_PORE model,
developed in the COMSOL MultiphisicsTM platform. This model uses the CWM1 model
biokinetic expressions, which is based on the equations of the model series ASM activated
sludge (aerobic process) and ADM for anaerobic digestion (anaerobic processes). BIO_PORE
was calibrated in a previous study using experimental data obtained in one CW of a pilot plant.
This work expands the scope of the simulations to four CW's of the pilot plant, each with
different shape and depth configurations.
So, the objectives of this work are to evaluate the performance, efficiency, settling time,
bacterial distribution and clogging of four constructed wetlands depending on the shape and
depth of these, as well as assessing the impact of sudden changes operation.
The study of the behavior of different beds was carried out by analyzing the effluent
concentrations of five pollutants (Chemical Oxygen Demand (COD), Ammonia and Ammonium
Nitrogen (SNH), Nitrate and Nitrite Nitrogen (SNO), Sulphate Sulphur (SSO4) and
Dihydrogensulphide Sulphur (SH2S)) with constant influent of organic and hydraulic loading
rates (HLR). It has been proven the importance of depth in pollutants removal. In contrast, the
form factor shows a weak relationship with efficiency, according to studies of Garcia et al.
(2004b, 2005).
The study of the CW’s behavior of a sudden extra load operation was carried out doubling
organic and hydraulic loading rates since the start of CW operation and after 500 operating
days (effluent and bacterial communities stabilized). The increase in organic load (COD)
maintaining constant HLR has a clearly negative impact on the efficiency of COD removal,
quadrupling effluent concentrations. Conversely, increasing HLR, keeping constant the influent
COD concentration, has zero impact, with almost identical efficiencies.
This trend continues in the sudden extra load entry at 500 days of operation where efficiencies
are similar, but quickly stabilized effluent concentrations, which is attributed to the
development and stabilization of bacterial communities. The depth is again an important
factor: the less depth CW accept better changes in organic load, and despite the difficulty in
accepting HLR changes, have, in general, acceptable efficiencies, according to the Ojeda et al.
(2008) study. The bacterial configuration is altered with sudden changes, giving explanation to
the values of effluent concentrations. This is something to consider in future designs treatment
plants.
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1. INTRODUCCIÓ
Els aiguamolls són zones humides de transició entre sistemes terrestres i aquàtics que
s’inunden periòdicament, on la profunditat és suficient per mantenir la vegetació característica
que s’adapta a les condicions úniques del sòl. En són exemples les maresmes i els pantans
(Cowardin, 1979).
Els aiguamolls naturals serveixen com importants embornals de carboni i esmorteïdors de
contaminació. A més, milloren la qualitat de l’aigua, controlen inundacions i proporcionen
hàbitats de vida silvestre. La capacitat dels aiguamolls per transformar i emmagatzemar
matèria orgànica, nutrients o metalls ha donat lloc a un ús generalitzat dels aiguamolls per al
tractament d’aigües residuals a tot el món (USEPA, 1980; Kadlec i Wallace, 2008; Arroyo et al.,
2015).
Els aiguamolls construïts (AC’s) són reproduccions dels naturals fets per l’home, on s’exploten
de manera òptima els processos físics, químics i biològics que ocorren amb el propòsit del
tractament d’aigües residuals (Figura 1.1)(Rousseau et al., 2008). Representen una tecnologia
de baix cost amb un impacte ambiental baix, que signifiquen una alternativa per a petites
poblacions a les tecnologies convencionals pel tractament d’aigües residuals (UN-HABITAT,
2008).

Figura 1.1. Aiguamoll construït experimental a Ernsthofen, Austria (Langergraber, 2008).

L’extensa investigació duta a terme en els últims anys sobre aquesta tecnologia ha contribuït a
una millor comprensió dels processos que donen lloc al tractament d’aigües residuals. No
obstant això, el seu funcionament i rendiment segueix essent bastant desconegut i difícil de
predir a causa de la diversitat i simultaneïtat dels processos físics, químics i biològics
involucrats, dels quals alguns encara s’han d’entendre (Samsó i García, 2013).
García et al. (2004a,b; 2005) van dur a terme un estudi experimental en una planta pilot
formada per 8 aiguamolls d’igual superfície però amb diferents factors de forma, mida del
medi granular i profunditats. L’objectiu era avaluar l’efecte de diversos paràmetres
operacionals en l’eliminació d’uns contaminants concrets presents en l’aigua residual urbana
(Demanda Química d’Oxigen (DQO), Nitrogen en Amoni i en Amoníac (SNH), Nitrogen en Nitrat i
en Nitrit (SNO), Sofre en Sulfat (SSO4) i Sulfur d’hidrogen (SH2S)), en AC’s de flux sub-superficial
horitzontal durant un període de 3 anys. Els resultats van indicar que la profunditat era un
factor determinant en el funcionament (els aiguamolls amb menor profunditat eliminaven més
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contaminants), i la càrrega hidràulica era un factor important en el control de la eficiència. A
diferència de la mida del medi granular i el factor de forma, variables menys importants.
Durant l’última dècada s’han desenvolupat diversos models matemàtics d’aiguamolls
construïts que poden predir-ne les concentracions efluents de diferents contaminants presents
en l’aigua residual, proporcionant una valuosa informació sobre el seu funcionament i sobre
els processos de tractament més rellevants. Tot i així, l’aplicació dels models és encara limitada
ja que la naturalesa dels processos que es dóna en els aiguamolls és complexa, i aquesta
complexitat es trasllada als models. A més, l’adopció del models per part de la industria és
escassa.
El model BIO_PORE (Samsó i García, 2013) és un model mecanistic en 2D desenvolupat amb
COMSOL MultiphysicsTM que utilitza el mètode d’elements finits (MEF) per a la reproducció del
comportament dinàmic dels aiguamolls construïts de flux sub-superficial horitzontal.
El model implementa equacions de flux i transport de contaminants en el medi porós,
juntament amb expressions biocinètiques de transformació i degradació bioquímica de la
matèria orgànica, nitrogen i sofre (incloses en el model CWM1 (Langergraber et al., 2009a;
Llorens et al., 2011a,b).
A més a més, BIO_PORE introdueix canvis en la formulació biocinètica del model CWM1, i
gràcies als quals BIO_PORE és apte per reproduir el comportament dinàmic d’aiguamolls
construïts a llarg termini. Samsó i García (2013) van calibrar el model amb dades
experimentals, obtenint resultats satisfactoris.
El present treball pren com a base l’estudi experimental de García et al. (2004a,b; 2005).
Prenent els efectes de la càrrega orgànica i hidràulica en el funcionament dels AC’s que
proporciona l’estudi, s’analitza la capacitat del model per reproduir aquest comportament, així
com una interpretació dels resultats coherent amb els processos físics, químics i biològics que
tenen lloc a l’interior dels aiguamolls construïts i l’estructura d’aquests segons la seva
profunditat i factor de forma.
Així mateix, el model BIO_PORE s’utilitza per avaluar l’impacte de modificar diferents
paràmetres operacionals dels AC’s en l’eficiència d’eliminació dels contaminants, així com la
influència del processos biològics en el procés de descontaminació.
Amb aquests objectius s’han dut a terme al voltant d’una trentena de simulacions amb el
model BIO_PORE, cadascun d’ells amb condicions de contorn diferents. Degut a que les
simulacions requereixen un extens temps de càlcul en ordinadors convencionals, s’ha optat
per utilitzar un Ordinador Multi-Processador d’Altes Prestacions (OMPAP), essent el temps de
càlcul per a cada simulació d’entre 7 hores i 20 dies. Aquesta estratègia ha permès fer córrer
diverses simulacions en paral·lel, fet que optimitza el temps.
Aquest treball pretén millorar el coneixement sobre el funcionament generals dels AC’s,
avaluar els efectes dels canvis de càrrega orgànica i hidràulica, millorar el disseny dels
aiguamolls, optimitzar la seva operació i aportar una metodologia eficient per a la simulació
dels AC’s. Així mateix s’espera aportar un gra al continu desenvolupament del models
numèrics d’aiguamolls i en especial al BIO_PORE.
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2. OBJECTIUS
Els objectius d'aquest treball són:
1. Avaluar l'efecte de la profunditat i el factor de forma en el comportament, l’eficiència
d’eliminació de contaminants, el temps d’estabilització de les concentracions efluents
de contaminants, distribució bacteriana i colmatació dels Aiguamolls Construïts.
2. Avaluar els efectes de duplicar de forma sobtada la càrrega orgànica i la càrrega
hidràulica en el comportament, eficiència d’eliminació de contaminants, temps
d’estabilització de les concentracions efluents de contaminants, distribució bacteriana
i colmatació dels Aiguamolls Construïts en funció de la profunditat i el factor de forma.
a) Entrada de doble càrrega orgànica (DQO) des de la posada en
funcionament dels AC’s.
b) Entrada de doble càrrega hidràulica (CH) en la posada en funcionament
dels AC’s.
c) Entrada de doble càrrega orgànica (DQO) en els AC’s que ja estan en
funcionament i amb comunitats bacterianes estabilitzades.
d) Entrada de doble càrrega hidràulica en els AC’s que ja estan en
funcionament i amb comunitats bacterianes estabilitzades.
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3. REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA
3.1. AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS
Els aiguamolls construïts (AC’s) són sistemes de tractament d’aigües residuals consistents en
sistemes poc profunds (menys d’1 m) plantats amb plantes típiques de zones humides. Els
processos de descontaminació hi tenen lloc a través de la interacció entre l’aigua, substrat
sòlid, microorganismes i vegetació (Figura 3.1). L’activitat de diverses comunitats bacterianes,
que creixen en forma de biofilm, és l’element més important en la transformació i eliminació
de contaminants (García et al., 2008; Faulwetter et al., 2009; Kadlec i Wallace, 2008).
Els AC’s, basats en els principis dels aiguamolls naturals, tenen com a objectiu optimitzar la
seva capacitat de purificació natural, fent possible una tecnologia de baix cost amb un impacte
ambiental baix, que respresenta una alternativa a les tecnologies convencionals de tractament
d’aigües residuals per a petites poblacions (fins a 2000 HE) (UN-HABITAT, 2008).

Figura 3.1. Evolució de la construcció d’una planta d’aiguamolls construïts per tractament d’aigües residuals a la
urbanització Can Suquet, a les Franqueses del Vallés (Barcelona). De dalt a baix i esquerra a dreta, excavació dels
aiguamolls (finals 2000); reompliment i plantació dels aiguamolls (Març 2001); aiguamolls amb cobertura incipient
(Abril 2001) on s’observa el tanc Imhoff i la caseta on es troba el cabalímetre; aiguamolls amb cobertura completa
(Juliol 2001) (Garcia, 2000).

En els AC’s hi tenen lloc processos físics, químics i biològics que redueixen els sòlids en
suspensió, la demanda bioquímica d'oxigen (DBO), fòsfor, nitrogen, metalls i alguns productes
químics antropogènics de diferents fonts (municipal, domèstic, ramader, drenatge àcid de
mines, industrials, lixiviats, aigües pluvials urbanes i l'escorrentia agrícola) (Kadlec i Wallace,
2008).
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Els aiguamolls construïts són tecnologies de tractament d'aigües residuals simples d'operar,
tenen una baixa producció de fangs i no consumeixen energia. No requereixen l'addició
d'agents químics ni energia per airejar o recircular l'aigua. La infraestructura necessària per a la
seva construcció és simple i assequible, i el manteniment és relativament fàcil i barat.
Els principals costos i requeriments d'energia per als AC’s estan associats amb els pretractaments, el bombeig i la transmissió i distribució en el lloc, costos i moviments de terra i
medi granular (USEPA, 1988; Collado, 1992). A més, un sistema construït pot requerir la
instal·lació d'una capa de barrera per limitar la percolació a les aigües subterrànies i les
estructures de contenció addicionals en cas d'inundació.
Els desavantatges inclouen: limitacions geogràfiques de les espècies vegetals, disminució del
valor com ecosistema per a la vida silvestre atès que l'aigua no és de fàcil accés per a la fauna, i
el problema més important en AC’s FSSH: l'obstrucció al llit de grava, que en limita la vida útil.
Els AC’s, però, ofereixen major control hidràulic per a ús general i no estan restringits per
moltes de les preocupacions ambientals i els conflictes entre usuaris associats als aiguamolls
naturals. A diferència dels aiguamolls naturals, que es limiten per la disponibilitat i la
proximitat a la font de les aigües residuals, els aiguamolls artificials poden construir-se en
qualsevol lloc, incloent terrenys amb usos alternatius limitats. També ofereixen un major
marge de flexibilitat per al disseny i gestió, i per tant poden proporcionar un rendiment i
fiabilitat superiors (Wile et al., 1985; USEPA, 1988).
Així i tot, es tracta d'una tecnologia molt adequada per ser aplicada en projectes de
cooperació, atès que no generen dependència tecnològica.
A Catalunya, la major part dels aiguamolls construïts són de FSSH (Puigagut et al., 2007).
Algunes poblacions han optat per sistemes de Flux Vertical (FV) o Flux Superficial (AC FS),
encara que el seu nombre és molt petit comparat amb els primers.

3.1.1. Configuracions dels AC’s
Tenint en compte el tipus de circulació d'aigua, els aiguamolls construïts es classifiquen com
AC de Flux Superficial (AC FS) o AC de Flux Subsuperficial (AC FSS).
En els AC FS l’aigua està exposada directament a l'atmosfera i circula preferentment a través
de les tiges i les fulles de les plantes. La profunditat de la capa d'aigua és d'entre 0,3 i 0,4 m.
Normalment s'utilitzen per millorar la qualitat dels efluents que han estat prèviament tractats
en una planta de tractament d'aigües residuals (García i Corzo, 2008).
D’altra banda, en els AC FSS la circulació de l’aigua és de tipus subterrani, a través d'un medi
granular, en contacte amb les arrels i rizomes de plantes. La profunditat de la capa d'aigua és
d'entre 0,3 i 0,9 m. El creixement d’un biofilm en el medi granular i a les arrels i rizomes de les
plantes té un paper essencial en els processos de descontaminació de l’aigua (García i Corzo,
2008).
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Les principals diferències dels AC FSS respecte AC FS són: l’augment de la capacitat de
tractament (major acceptació de càrrega orgànica), el baix risc de contacte de l'aigua amb les
persones i l'aparició d'insectes.
Existeixen dos subtipus d'AC FSS: els de Flux Horitzontal (FH) i els de Flux Vertical (FV) (Kadlec i
Wallace, 2008).

3.1.1.1. Aiguamolls Construïts de Flux Subsuperficial Vertical
Els Aiguamolls FSSV consten d’un llit amb base plana cobert amb sorra o grava i vegetació
(Figura 3.2). L’AC és alimentat amb aigües residuals per la part superior, que es filtren a través
del llit i són recollides per una xarxa de drenatge a la base (USEPA, 2000; García i Corzo, 2008).
La circulació de l'aigua és vertical i es produeix en pulsos, de manera que el medi granular no
està permanentment inundat. La profunditat de medi granular és d'entre 0,5 i 0,8 m, i tenen
càrregues d'operació d'uns 20 g DBO/m2·dia.
Aquests sistemes tenen una capacitat de tractament superior als horitzontals ja que
requereixen menys superfície per tractar una determinada càrrega orgànica.
Aquest tipus d'aiguamoll va ser desenvolupat a Europa com alternativa als aiguamolls
horitzontals per produir efluents nitrificats (Cooper, 2005). De fet, generalment, ambdós
sistemes es combinen per obtenir una nitrificació-desnitrificació en dues etapes i per tant una
major eliminació de nitrogen.

Figura 3.2. Secció transversal d’un Aiguamoll Construït de Flux Subsuperficial Vertical (AC FSSV). Les aigües residuals
circulen des de la part superior a la part inferior de l'aiguamoll (UN-HABITAT, 2008).
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3.1.1.2. Aiguamolls Construïts de Flux Subsuperficial Horitzontal
En els AC FSSH l'aigua circula horitzontalment a través del medi granular, rizomes i arrels de les
plantes. La profunditat de l'aigua és d'entre 0,3 i 0,5 m, i es troba permanentment inundat
(l'aigua es troba entre 0,05 i 0,1 m per sota de la superfície), amb càrregues orgàniques
d'aproximadament 6 g DBO/m2/dia.
Els Aiguamolls Horitzontals (Figura 3.3) es composen d’estructures d'entrada de l’afluent,
contorns laterals i inferiors impermeables amb la base lleugerament inclinada (1%), medi
granular, vegetació emergent típica de les zones humides com els macròfits aquàtics, i les
estructures d'enginyeria per controlar la direcció del flux, temps de retenció de líquids i el
nivell de l'aigua (USEPA, 2000; García i Corzo, 2008).
Els sistemes s’alimenten en superfície en un extrem del llit, i l’aigua flueix a través del substrat
porós sota la superfície del llit en una trajectòria més o menys horitzontal. Es reté durant un
temps determinat, i es descarrega a través d’un sobreeixidor que controla la profunditat de
l’aigua residual a l'aiguamoll (Samsó i García, 2013).
Durant aquest pas, les aigües residuals entren en contacte amb ambients aeròbics, anòxics i
anaeròbics. La vegetació juga també un paper important: les zones aeròbiques estan al voltant
de les arrels i rizomes, les quals introdueixen oxigen al substrat. En aquest recorregut dins l’AC
l'aigua residual es degrada per processos bacterians, físics i químics (Cooper et al. 1996).
Aquesta tipologia d’aiguamoll pot eliminar eficaçment els contaminants orgànics (Sòlids en
suspensió totals (TSS), Demanda biològica d’oxigen (DBO5) i Demanda química d’oxigen
(DQO)) de l'aigua residual. A causa de la restringida transferència d'oxigen dins de l'aiguamoll,
l'eliminació de nutrients (especialment nitrogen) és limitat, però, s’eliminen els nitrats.

Figura 3.3. Secció transversal d’un Aiguamoll Construït de Flux Subsuperficial Horitzontal (AC FSSH). Les aigües
residuals circulen gairebé horitzontalment des de l’extrem superior esquerra (entrada) fins a l’extrem inferior dret
(sortida) (UN-HABITAT, 2008).
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3.1.2. Mecanismes d’eliminació de contaminants
En un aiguamoll construït interactuen aigües residuals, substrat, vegetació i diversos
microorganismes contribuint a l’eliminació de contaminats a través de processos biològics,
físics i químics.
La vegetació juga un paper en les zones humides proporcionant superfícies i un ambient
adequat per al creixement microbià, la filtració i l’adsorció de contaminants (Figura 3.4).

Figura 3.4. Vista simplificada d’una secció transversal d’un aiguamoll construït on es mostren els mecanismes
d’eliminació de contaminants (UN-HABITAT, 2008).

Els mecanismes d’eliminació de contaminants en AC’s es presenten a la Taula 3.1.
Taula 3.1. Mecanismes d’eliminació de contaminants en aiguamolls construïts (Cooper et al., 1996; Saeed i Sun,
2012b).

Constituents de l’aigua residual
Sòlids en suspensió
Orgànics solubles
Fòsfor

Nitrògen

Mecanisme d’eliminació
Sedimentació
Filtració
Degradació microbiana aeròbia
Degradació microbiana anaeròbia
Absorció bacteriana i de les plantes
Precipitació
Adsorció del medi granular
Ammonificació
Nitrificació
Desnitrificació
Assimilació de la biomassa
Reducció de nitrat dissimilatori
Absorció de les plantes
Volatilització de l’ammoni (sobretot en AC FS)
Adsorció
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Metalls

Patògens

Sedimentació
Filtració
Adsorció e intercanvi catiònic
Precipitació
Absorció de les plantes
Oxidació/reducció microbiana
Sedimentació
Filtració
Adsorció
Mort natural
Depredació
Irradiació UV (sobretot en AC FS)

1. Sòlids en suspensió
Els sòlids en suspensió són retinguts en els aiguamolls a través de la combinació dels fenòmens
físics de filtració i sedimentació, promoguts per les baixes velocitats de l'aigua, juntament amb
la presència de plantes (en AC FS) o sorra/grava (en AC FSSH i FSSV) (USEPA, 1988; García i
Corzo, 2008; Kadlec i Wallace, 2008).
En AC FSSH i FSSV, la matèria en suspensió entrant s'elimina majoritàriament en el primer terç
o quart de la longitud/profunditat total, prop de la zona d'entrada i en els primers centímetres
del medi granular corresponentment, i disminueix de forma exponencial al llarg del llit
(Vymazal, 2005; García i Corzo, 2008; Kadlec i Wallace, 2008).
L'eficiència d’eliminació de sòlids en suspensió en FH i FV és sovint molt alta (> 90%), produint
efluents amb concentracions menors de 20 mg/L (García i Corzo, 2008), no obstant, el material
particulat tendeix a acumular-se en els llits. Un contingut excessiu, de tipus orgànic o
inorgànic, pot ocasionar greus conseqüències en la conductivitat hidràulica i el funcionament
del sistema (García i Corzo, 2008; Kadlec i Wallace, 2008).
2. Matèria orgànica
En l'eliminació de la matèria orgànica interactuen processos biòtics, físics i químics de forma
simultània (Figura 3.5), per aquesta raó, és un procés complex que involucra diferents
fraccions de matèria orgànica presents en baixes concentracions.
La matèria orgànica particulada es reté per filtració prop de l'entrada en FH i prop de la
superfície en els sistemes FV. La fracció particulada es converteix en partícules més petites per
fragmentació abiòtica, i es degraden per una cadena bacteriana.
La matèria orgànica dissolta pot ser retinguda per adsorció (en el material orgànic en sí o en el
medi granular) i romandre immòbil, o moure’s i ser reabsorbida o ser degradada per
microorganismes aeròbics o anaeròbics (Reed et al, 1995; Kadlec i Knight, 1996; USEPA, 1999;
García i Corzo, 2008).
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Figura 3.5. Representació esquemàtica dels processos implicats en la degradació de la matèria orgànica en
aiguamolls. García i Corzo, 2008.

L'oxigen dissolt (OD) és d'interès en els AC per dues raons principals: és un participant
important en alguns mecanismes d’eliminació de contaminants, i és un paràmetre regulador
per als abocaments a les aigües superficials (Kadlec i Knight, 1996). L'oxigen necessari per a la
degradació aeròbica es subministra directament de l'atmosfera per difusió o en menor mesura
per transferència en les arrels.
3. Nitrogen
El nitrogen en els AC’s és troba en forma orgànica (present en aminoàcids, urea, àcid úric,
purins i pirimidines) e inorgànica (amoníac, amoni, nitrit, nitrat, òxid nitrós i nitrogen dissolt o
gas) (Figura 3.6). L’eliminació és principalment bacteriana (processos de nitrificació,
desnitrificació i amonificació), tot i així, l’assimilació de la biomassa, la reducció de nitrat
dissimilatori, l’absorció de les plantes, la volatilització i l’adsorció són mecanismes també
presents dins el sistema (Saeed i Sun, 2012b).
En el procés d’amonificació els aminoàcids són transformats a amoníac (NH3). Aquest procés
decreix amb la profunditat, és més ràpid en la zona superior degut a les condicions aeròbies i
més lenta en zones profundes (augment de l’ambient anaeròbic). L’augment de la temperatura
propicia aquest procés, que es duu a terme en un pH ideal de 6,5-8,5.
En el procés de nitrificació l’amoni s’oxida a nitrit i seguidament a nitrat en zona aeròbica, i en
la desnitrificació els nitrats es converteixen en nitrogen gas en zones anòxiques i anaeròbiques.
El cicle del nitrogen s'acobla al cicle del carboni (matèria orgànica), principalment a través de la
desnitrificació (USEPA, 1999; Kadlec et al, 2000; Aguirre et al, 2005; Saeed i Sun, 2012b).
Els processos d’assimilació de la biomassa (on s’incorpora NH4-N a la biomassa heteròtrofa
com a nutrient), la reducció de nitrat dissimilatori (on en ambients rics en carboni i condicions
pobres en nitrat, bacteris anaerobis redueixen NO2-N i NO3-N a NH4-N), l’absorció de les
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plantes (que contribueixen a l’eliminació del nitrogen en un 0,5-40% proporcionant superfícies
i oxigen pel creixement bacterià en la rizosfera i carboni dels exsudats de les arrels (Saeed i
Sun, 2012b)), la volatilització i l’adsorció (depenent de l’intercanvi catiònic entre components
del medi i l’amoni) són també rutes clàssiques de l’eliminació del nitrogen dins els aiguamolls.

Figura 3.6. Transformacions del nitrogen en un aiguamoll construït (Cooper et al., 1996; UN-HABITAT, 2008).

4. Fòsfor
Els mecanismes per a l'eliminació del fòsfor en aiguamolls construïts són biòtics, com ara
l'absorció de bacteris i plantes o abiòtic, com la precipitació i l'adsorció del medi granular
(Watson et al. , 1989; Kadlec i Knight, 1996; ; USEPA, 1999; García i Corzo, 2008).
5. Metalls
El procés d'eliminació de metalls en aiguamolls inclou: sedimentació, filtració, adsorció,
precipitació, intercanvi catiònic, absorció de les plantes i l'oxidació microbiana (USEPA, 1996;
Watson et al., 1989). Adsorció implica la unió d'ions metàl·lics a la superfície de la planta o del
medi granular, mentre que la presència de bacteris provoca la precipitació d'òxids metàl·lics i
sulfurs dins de l'aiguamoll. Alguns tipus d'aiguamolls tenen una capacitat ben establerta per a
l'absorció directa dels metalls, sovint utilitzats en mineria.
6. Patògens
L'eliminació de patògens és un assumpte important per assegurar bones condicions sanitàries
dels efluents. Incloure paràsits, bacteris i virus en l’eliminació depèn del temps de residència i
del medi granular (Garcia et al, 2003a; García i Corzo, 2008). Com més petit és el diàmetre del
medi granular, major serà el nivell d’eliminació (Ottová et al., 1997; Rivera et al, 1995).
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Els patògens s'eliminen principalment per sedimentació, filtració i adsorció de la biomassa.
Una vegada que aquests organismes estan atrapats dins del sistema, el seu nombre disminueix
ràpidament, principalment pels processos de mort natural i depredació (Cooper et al., 1996).
7. Altres contaminants
A més dels esmentats, altres contaminats presents en les aigües residuals són els metalls
pesants, productes farmacèutics, productes cosmètics i de neteja i altres microorganismes,
sobre les quals no se’n coneix prou informació.

3.2. MODELS D’AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS
La modelització numèrica d’Aiguamolls Construïts ha guanyat interès en els últims anys. El
principal objectiu de la modelització numèrica és, d'una banda, obtenir una millor comprensió
dels processos que regeixen la transformació i la degradació biològica i química que ocorre en
els AC’s, i d'altra banda, la necessitat d’una eina per al disseny dels sistemes.
Els AC’s han estat durant molt de temps considerats sovint com "Black box" i s'han fet pocs
esforços per entendre els principals processos que condueixen a la depuració d'aigües
residuals.
Langergraber (2008) va concloure que fins a la data només uns pocs models numèrics eren
disponibles i capaços de descriure els processos de tractament en AC FSS. La major part de la
literatura sobre models per AC’s és rellevant per AC FH i es refereix als models simples de
primer ordre de degradació (Rousseau et al., 2004a; Stein et al., 2006), que encara descriuen
els AC’s com "Black box" (Pastor et al., 2003;. Tomemko et al, 2007) i només aporten un
coneixement limitat.
Es poden distingir dos tipus de models: els models de “Black box” i els Models Basats en
Processos (Mecanistics).

3.2.1. Models de “Black box”
En els models de “Black box” les interaccions entre la vegetació, el medi granular i els
microorganismes no estan ben descrits (Kumar i Zhao, 2011; Toscano et al., 2009).
Gairebé totes les directrius de disseny disponibles es basen en regles empíriques, com els que
utilitzen els requeriments d'àrea superficial específica (Brix i Johansen, 2004; ÖNORM B 2505,
2005; DWA-A 262, 2006) o Models Simples o de Primer Ordre de Desintegració (Kadlec i
Knight, 1996; Rousseau et al., 2004a).
A continuació s’exposen els principals models existents d’aquesta tipologia.
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3.2.1.1. Els Models de Regressió
Els Models de Regressió es basen en un anàlisi de regressió empírica. Encara que les equacions
de regressió proporcionen informació útil sobre el rendiment global dels aiguamolls, en
general són vàlides només per al rang de dades utilitzades per modelar l’aiguamoll.

3.2.1.2. Models de Transport Simple o de Primer Ordre de Desintegració
Aquests models de disseny simplificats inclouen únicament els processos més rellevants per a
l'aplicació específica i tenen, per tant, uns pocs paràmetres.
Consta d'equacions analítiques tancades, simplificades i reduïdes a partir de les equacions de
flux d'aigua i el transport de soluts (com el balanç de massa i l’advecció-dispersió).
Aquests models tenen l'avantatge òbvia que no requereixen cap tractament matemàtic o
numèric especial per resoldre les equacions per a la variable d'interès. No obstant això,
l'inconvenient important és que la validesa dels resultats es limita a situacions en què es
mantenen els supòsits subjacents (Langergraber et al., 2009a). Tot i això, sovint són eines útils
per avaluar el flux i transport de soluts inerts aigua.
Un dels models més populars d'aquest tipus es diu k-C*, un model de degradació
principalment aplicat a AC FSSH per descriure l'eliminació de la matèria orgànica (Rousseau et
al., 2004a; Mena, 2008). Es basa en dos paràmetres: la taxa de desintegració de primer ordre
"k", i la concentració de fons "C *", que és una simplificació dels processos complexos dels
aiguamolls (Kumar i Zhao, 2011).
Kadlec (2000) va arribar a la conclusió que els models de primer ordre són inadequats per al
disseny d'aiguamolls de tractament. No obstant això, Rousseau et al. (2004a) van afirmar que
el model k-C * pot ser utilitzat per al disseny només quan els paràmetres del model són
similars als del sistema (condicions climàtiques, la composició de les aigües residuals, material
granular i espècies de plantes).

3.2.2. Models Mecanistics o Basats en Processos
Els Models Basats en Processos permeten una millor comprensió dels processos que ocorren
dins els AC’s (Kumar i Zhao, 2011; Langergraber, 2007), intentant descriure’ls
matemàticament.
Tot i que el nombre de models mecanistics és encara limitat, aquest tipus de models pot
simular les concentracions de contaminants efluents i obtenir una millor comprensió dels
processos coneguts que tenen lloc dins del sistema, factors que composen el principal
avantatge front altres models.
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La part més important dels models d’aiguamolls és el sub-model biocinètic. La majoria dels
models existents utilitzen el Constructed Wetland Model Nº1 (CWM1) (Langergraber et al.,
2009a; Llorens et al., 2011a,b) o el Constructed Wetland Two Dimensional (CW2D)
(Langergraber i Šimůnek, 2005), que estan basats en l’Activated Sludge Models (ASM) (Henze
et al., 2000) i d’Anaerobic Digestion Model (ADM) (Batstone et al., 2002), per aquest motiu es
descriuran primerament i a continuació es descriuran els models d’aiguamolls construïts que
els implementen.
Tanmateix, és important tenir en compte que a més de model biocinètic s’han de considerar
altres processos per a la formulació completa d’un model: el flux d'aigua en el medi porós, la
influència de les plantes, el transport de partícules/matèria en suspensió (necessària pel
procés de colmatació), els processos d'adsorció i desorció i la ventilació física.

3.2.2.1. Models Biocinètics
3.2.2.1.1. Constructed Wetland Model N°1 (CWM1)
El Constructed Wetland Model N°1 (Langergraber et al., 2009a; Llorens et al., 2011a,b) és un
model biocinètic general per descriure els processos de transformació bioquímica i degradació
de la matèria orgànica, nitrogen i sofre en AC FSS.
CWM1 considera tots els processos biocinètics rellevants que ocorren en AC’s de FH i FV amb
el principal objectiu de predir les concentracions efluents dels aiguamolls construïts, però no
per predir les emissions gasoses (Langergraber et al., 2009a).
El model descriu 17 processos (aeròbics, anòxics i anaeròbics) i 16 components (8 solubles i 8
de partícules).
El model es basa principalment en les formulacions d’Activated Sludge Models (ASM) (Henze et
al., 2000) i d’Anaerobic Digestion Model (ADM) (Batstone et al., 2002), i és reconegut com el
model biocinètic teòric més avançat per AC’s.

3.2.2.1.2. Constructed Wetland Two Dimensional (CW2D)
El model biocinètic CW2D (Langergraber i Šimůnek, 2005) es basa en la formulació matemàtica
dels Activated Sludge Models (ASM) (Henze et al., 2000) i va ser desenvolupat per modelar el
transport i les reaccions dels principals components de les aigües residuals municipals en
aiguamolls de FV. És capaç de descriure l'eliminació bioquímica i els processos de
transformació de la matèria orgànica, nitrogen i fòsfor.
CW2D considera 12 components i 9 processos. Els components inclouen: oxigen dissolt,
matèria orgànica (tres fraccions de diferent degradabilitat), amoni, nitrit, nitrat, gas nitrogen,
fòsfor inorgànic, i dues espècies de microorganismes autòtrofs i un d’heteròtrof. Els processos
inclouen la transformació i degradació bioquímica de la matèria orgànica, nitrogen i fòsfor.

36

El gruix de la biopel·lícula no es considera (Langergraber, 2001). CW2D només considera els
compostos dissolts de les aigües residuals i actualment és inadequat per a la investigació dels
fenòmens d'obstrucció (colmatació) (García et al, 2010b;. Samsó i García, 2012).

3.3.2.2. Models d’aiguamolls construïts
En aquesta secció es revisen els models mecanistics més recents per a la simulació del
tractament d’aigües residuals urbanes, sent PHWAT (Brovelli et al., 2007, 2009a, b, c),
FITOVERT (Giraldi et al. 2009, 2010), HYDRUS-2D-CW2D (Langergraber i Šimůnek, 2005),
HYDRUS-2D-CWM1 (Langergraber i Šimůnek, 2012), CWM1-RETRASO (Llorens et al., 2011a, b),
i BIO_PORE (Samsó i García 2013) els models seleccionats.
El model utilitzat en el treball és BIO_PORE (Samsó i García 2013), per aquest motiu la seva
descripció és més extensa i detallada en la secció 3.2.2.3.

3.3.2.2.1. Software PHWAT
PHWAT (Brovelli et al. 2007, 2009a, b, c; Mao et al. 2006) és un codi computacional 3D per a
AC FH que utilitza MODFLOW (McDonald i Harbaugh, 1988) per simular el transport de
reactius en mitjans porosos amb flux variable-saturat, MT3DMS (Zheng i Wang, 1999) pels
processos de transport, i PHREEQC-2 (Parkhurst i Appelo, 1999) per les reaccions bioquímiques
i interaccions entre aigua i sediment (Samsó, Meyer i García, 2014).
Els processos aerobis estan basats en CW2D, mentre que els anaerobis ho estan del model de
Maurer i Rittmann (2004).
PHWAT també és capaç de simular la colmatació, l’adhesió i despreniment de bacteris en la
biopel·lícula. Aquest model inclou una expressió que limita el creixement bacterià per simular
la reducció de la porositat causada per aquest de forma més realista.
Un avantatge important de PHWAT és que, gràcies a la seva estructura modular, es pot
estendre i tenir en compte l'acoblament entre el flux i el transport, per exemple, la colmatació
dels porus a causa de la deposició de sòlids en suspensió o el creixement de la biomassa. S’han
presentat alguns resultats preliminars de les validacions amb dades experimentals (Brovelli et
al., 2007), i mostren una bona concordança. No obstant això, el calibratge del model s'ha
trobat extremadament difícil, a causa de les no linealitats del model matemàtic.

3.3.2.2.2. Model FITOVERT
El model numèric FITOVERT (Giraldi et al., 2009, 2010) és un codi 1D desenvolupat
específicament per simular AC FSSV i només considera un flux unidimensional des de la part
superior a la part inferior del sistema. La formulació dinàmica del model permet simular el
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comportament no estacionari típic en condicions saturades i no saturades (Kumar i Zhao,
2011).
FITOVERT es desenvolupa en MATLABR, i descriu els processos bioquímics de la matèria
orgànica i el nitrogen per mitjà de l'ASM (Henze et al., 2000). Es tenen en compte tretze
components, set dels quals són dissolts i sis són partícules.
EL model consta d’ un Mòdul Hidràulic per descriure el flux d'aigua a través de mitjans porosos
en condicions no saturades, mitjançant l'equació de Richards, combinats amb
l'evapotranspiració i la transpiració a través de les plantes. Les relacions constitutives entre
càrrega de pressió, conductivitat hidràulica i el contingut d'aigua es descriuen mitjançant la
parametrització de van Genuchten-Mualem.
El Mòdul d'Evapotranspiració considera l'evapotranspiració com la suma de l'evaporació de la
superfície lliure i la transpiració de les plantes en els AC FSSV. Els dos termes s'identifiquen
d'acord amb l'índex d'àrea vegetal (Liu et al., 2005).
A més, el seu Mòdul Bioquímic descriu la degradació de la matèria orgànica i del nitrogen, i el
seu Mòdul de Transport de Components Dissolts explica el transport d'advecció-dispersió en la
fase líquida dels components solubles, que es descriuen d'acord a l'equació de Bresler (Bresler,
1973).
D'altra banda, el Mòdul de Transferència d'Oxigen considera també el transport d'oxigen en la
fase gasosa i el seu intercanvi amb la fase líquida.
Com avantatge principal, FITOVERT és capaç de simular la reducció de porositat produïda pel
creixement bacterià i l’acumulació de components particulats, així com el transport de
components particulats i dissolts. No obstant això, l'absorció de nutrients i metalls per les
plantes es descarta en la versió actual de FITOVERT.
Les primeres simulacions hidrodinàmiques, analitzades en comparació amb les proves
hidrodinàmiques d’un AC FSSV experimental, han demostrat ser satisfactòries (Giraldi et al.,
2009) i la primera cal·libració i validació del Mòdul Hidràulic va ser satisfactòria per condicions
saturades i no saturades, però és necessària una millor descripció matemàtica de la relació
dispersivitat-grau de saturació. Els Mòdul Bioquímic i de Transport encara no han estat
calibrats (Samsó i García, 2012).

3.3.2.2.3. Model HYDRUS-2D-CW2D
El mòdul multicomponent de transport reactiu CW2D (Langergraber, 2001; Langergraber i
Šimůnek, 2005; Langergraber, 2008; Langergraber i Šimůnek, 2012) es va incorporar al
programa HYDRUS-2D de flux variable-saturat i transport de soluts (Langergraber i Šimůnek,
2006; Šimůnek et al, 2006a,b).
El programa HYDRUS resol numèricament l'equació de Richards pel flux d’aigua saturat-no
saturat i l'equació de dispersió-convecció per al transport de calor i solut.
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Les relacions constitutives entre càrrega hidràulica, conductivitat hidràulica i contingut d’aigua
es descriuen utilitzant funcions de van Genuchten-Mualem. L'equació de flux incorpora un
terme per tenir en compte l'absorció d'aigua en les arrels de les plantes. Les equacions de
transport de soluts consideren el transport convectiu-dispersiu en la fase líquida, la difusió en
la fase gasosa, així com reaccions de no equilibri no lineals entre les fases sòlida i líquida
(Šimůnek et al., 2006b).
Actualment HYDRUS-2D-CW2D només considera components dissolts, és per aquest motiu que
no és apte per la investigació del fenomen de colmatació (García et al., 2010b).

3.3.2.2.4. Model HYDRUS-2D-CWM1
El mòdul HYDRUS-2D-CWM1 (Langergraber i Šimůnek, 2012) es presenta com una nova versió
pel mòdul HYDRUS-2D.
Aquesta nova versió afegeix la possibilitat d'escollir entre els models biocinètics CW2D (ja
implementat) i CWM1. L'únic canvi d’HYDRUS-2D-CWM1 pel que fa a HYDRUS-2D-CW2D és,
doncs, el model biocinètica (Samsó, Meyer i García, 2014) .
En Langergraber i Šimůnek (2012), es van realitzar simulacions per verificar numèricament els
dos models biocinètics. Els resultats van demostrar que els dos models biocinètics es van
aplicar correctament en HYDRUS-2D. D’altra banda, HYDRUS-2D-CWM1 també es va utilitzar
per recrear les simulacions realitzades per Llorens et al. (2011a, b), obtenint resultats
diferents.

3.3.2.2.5. CWM1-RETRASO
El model CWM1-RETRASO (Llorens et al. 2011a, b) és un model de simulació 2D obtingut a
partir de l'aplicació de CWM1 (Langergraber et al. 2009a) al codi RetrasoCodeBright (RCB)
(Saaltink et al. 2004) per simular la hidràulica i hidrodinàmica, així com els principals processos
de biodegradació i transformació en AC FSS.
RCB permet la simulació del transport reactiu d'espècies dissoltes i gasosos en situacions
saturades i no saturades no-isotèrmiques per mitjà d’elements finits. El transport de soluts en
l'aigua es modela per mitjà d'advecció, dispersió i difusió, juntament amb les reaccions
químiques. Aquest model considera l'aiguamoll com un mitjà porós saturat, i per tant, el flux
advectiu, dispersiu i de difusió es calculen per mitjà de les lleis de Darcy i Fick, respectivament
(Samsó, Meyer i García, 2014).
La implementació dels processos bioquímics en el codi RCB va consistir en l'addició de les taxes
d'interès de CWM1 al terme de reacció de les equacions de transport RCB. El model de
transport reactiu del present estudi consisteix bàsicament en 19 reaccions o processos en lloc
dels 17 descrit per CWM1.
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La transferència física d'oxigen de l’atmosfera a l'aigua s’inclou en el model, però no es
considera l’absorció de les plantes, el desenvolupament del biofilm i processos vinculats a la
colmatació. Així mateix, s’afegeix una funció exponencial multiplicadora en el procés d’hidròlisi
per evitar sobreestimacions del DQO total. En l'article de Llorens et al. (2011b) es proposen
alguns canvis per la formulació de CWM1 i els seus paràmetres, i es van calibrar i validar els
models hidràulic i bioquímic, comparant amb dades experimentals.
En CWM1-RETRASO les concentracions bacterianes són definides com concentracions
d'entrada i viatgen a través de l'aiguamoll com ho fan els components dissolts. Per tant, amb
aquest model, només es poden realitzar simulacions estacionàries, i el creixement de les
poblacions bacterianes no es poden simular.

3.2.2.3. Model BIO_PORE
BIO_PORE (Samsó i García, 2013) és un model 2D desenvolupat amb COMSOL MultiphysicsTM
(Figura 3.7) que implementa les equacions de flux i transport de contaminants, juntament amb
les expressions biocinètiques de CWM1 (Langergraber et al., 2009a; Llorens et al., 2011a,b), i
resol les equacions utilitzant el mètode d’elements finits (MEF).
El model conté algunes innovacions incloses en el Sub-model Hidràulic, que calcula la ubicació
exacta del nivell freàtic en cada moment, el qual impedeix el creixement de bacteris en les
zones seques del llit (per sobre del nivell d'aigua).
El Sub-model de Transport Reactiu descriu el transport dels components de la formulació
original de CWM1, distingint, com a novetat, entre partícules de biodegradació lenta i
partícules inerts de la DQO (XS i XI, respectivament) en fase aquosa (XSm i XIm) i sòlida (XSf i XIf)
(Samsó i García, 2013a), i incloent processos d’adhesió i despreniment de components
particulats influents, el que permet simular l'acumulació de sòlids en els medi granular.
El Sub-model Biològic utilitza les expressions definides a CWM1 per simular el creixement i
desenvolupament dels grups de bacteris. A més a més, incorpora noves funcions per evitar el
creixement il·limitat de la biomassa en zones amb altes concentracions de substrat i tenir en
compte els efectes de reducció de volum de porus resultant de l'acumulació de sòlids inerts
sobre el creixement bacterià (Samsó i García, 2013b).
Aquest sub-model inclou dos paràmetres empírics Xbio_max i Xcap que corresponen a la màxima
concentració de bacteris que pot ser sostingut dins de la porositat a causa de la disponibilitat
de substrat (capacitat de càrrega), i la quantitat màxima de sòlids inerts que pot cabre un
metre cúbic de medi granulat, respectivament. Aquestes últimes addicions també faciliten la
convergència de les solucions numèriques.
En el Sub-model de Plantes es defineix que les arrels de les plantes es troben distribuïdes de
forma homogènia només en els 30cm superiors del medi granular (Parr, 1990;. Reed et al,
1995; Rousseau, 2005), i després de la zona de mescla.
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També s’inclouen dos valors diferents (un per a la temporada de fred i una per a la temporada
de calor) per alliberament d'oxigen i taxes d’absorció de nutrients de les arrels de les plantes,
incloses en el terme font de l’Oxigen dissolt (So), Nitrogen en Amoni i Amoníac (SNH) i Nitrogen
en Nitrit i Nitrat (SNO). Se suposa que SNH i SNO són absorbits per les plantes amb la mateixa
preferència. Cal tenir en compte que el model no considera explícitament el creixement de les
plantes (Samsó i García, 2013a).
El calibratge del model va ser presentat en Samsó i García (2013a) utilitzant conjunts de dades
experimentals mesurades de concentracions influents i efluents (DQO i NH4-N), cabals i
temperatures de l'aigua a partir del primer any de funcionament d'un aiguamoll pilot
anomenat C2 en García et al. (2004a,b). Durant el calibratge, alguns paràmetres biocinètics de
CWMN1 es van modificar, i altres que faltaven a la font original es van incloure.
El model BIO_PORE també es va utilitzar per determinar el temps necessari per l’estabilització
de les comunitats bacterianes, així com la seva distribució i la seva biomassa total (Samsó i
García, 2013a,b) (veure Secció 3.2.4).

Figura 3.7. Vista de l’interfície gràfica de COMSOL MultiphysicsTM. A l’esquerra es troba la definició, domini, submodels i estudis, al centre les característiques de cadascun d’ells, i a la dreta la representació del domini del model i
la progressió de les simulacions, així com resultats i avisos.

El calibratge del model va donar resultats rellevants, indicant que el model va ser capaç de
reproduir amb precisió el comportament hidràulic i hidrodinàmic, així com un ajust
raonablement bo entre la simulació i la concentració de l'efluent mesurat durant el primer any
d'operació de l’aiguamoll pilot. No obstant això, l’avantatge més notable BIO_PORE sobre
altres models similars és que pot ser usat per predir el funcionament d'aiguamolls construïts
en escenaris a llarg termini (Samsó i García, 2013).
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Posteriorment, es va realitzar una optimització paramètrica de la malla i un anàlisi de
sensibilitat (Samsó i García, 2013). Com a resultat, les malles més fines proporcionen resultats
més precisos, però incrementen el temps de càlcul. Així mateix es mostra que els dos nous
paràmetres introduïts en el model M_max i Act_biof tenen un major impacte en la DQO
efluent (variabilitat màxima del 39%), en la concentració de SNH efluent (variabilitat màxima del
11%), i els valors més alts de Act_biof comporten una major concentració DQO efluent (Samsó
et al., 2014).

3.2.3. Les equacions del model BIO_PORE
En aquesta secció s’enumeren totes les equacions compreses en el model BIO_PORE. Les
modificacions realitzades per Samsó i García (2013) en CWM1 es ressalten en vermell.

3.2.3.1. Sub-model Hidràulic
Es representa per l'equació de Darcy (Eq. 1), que descriu el flux d'un fluid (en aquest cas,
aigües residuals) a través d'un medi porós.

𝜕𝐻

𝑞𝑖 = −𝐾𝑖𝑗 𝜕𝑥

𝑗

EQ. 1

On,
𝑞𝑖 [L·T-1]: descàrrega específica.
𝐾𝑖𝑗 [L·T-1]: tensor de conductivitat hidràulica en condicions saturades
𝜕𝐻
𝜕𝑥𝑗

[sense unitats]: tensor de gradient hidràulic.

El model ajusta el límit superior del domini del model al nivell freàtic calculat en cada pas de
temps.

3.2.3.2. Sub-model de Transport Reactiu
Aquesta sub-model descriu el transport dels components de CWM1. Les espècies dissoltes
només són presents en la fase aquosa. Les espècies particulades es defineixen tant en la fase
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aquosa com sòlida per simular els processos d'adhesió i despreniment de components
particulats.
L'equació general que representa el transport i destinació de les substàncies mòbils és:
𝜕𝐶𝑘
𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝐶

𝜕

= 𝜕𝑥 (𝐷𝑖𝑗 𝜕𝑥𝑘 ) − 𝜕𝑥 (𝑞𝑖 𝐶𝑘 ) + 𝑟𝑟 − 𝑟𝑎𝑡𝑡 + 𝑟𝑑𝑒𝑡 + 𝑠𝑠
𝑖

𝑗

EQ.2

𝑖

On K=1,2, …, m
On,
m: nombre total d'espècies de la fase aquosa (dissolt o en suspensió).
𝐶𝑘 [M·L-3]: concentració de les espècies ka de la fase aquosa.
𝐷𝑖𝑗 [L2·T-1]: tensor de dispersió hidrodinàmica.
𝑞𝑖 [L·T-1]: descàrrega específica i variable d'acoblament entre els sub-models hidràulics
i de transport reactiu.
𝑟𝑟 [M·L-3·T-1]: taxes de reacció de les espècies Ka en la fase
𝑟𝑎𝑡𝑡 and 𝑟𝑑𝑒𝑡 [M·L-3·T-1]: taxes d’adhesió i despreniment, respectivament.
𝑠𝑠 [M·L-3·T-1]: terme font, utilitzat per simular l'alliberament d'oxigen a través de les
arrels de les plantes.

El model considera que els bacteris són fixos. Així que els únics components particulats mòbils
són XS i XI. Aquest substàncies poden adherir-se o ser mòbils. La següent equació (Eq. 3)
s'utilitza per descriure les taxes de fixació de XS mòbil (XSm) i XI mòbil (XIm):
𝑟𝑎𝑡𝑡 = {

𝜆𝑎𝑡𝑡 · 𝐶𝑘 , 𝑓𝑜𝑟(𝑀𝑇 ∧ 𝑀𝑐𝑎𝑝 )
0,∧ 𝑓𝑜𝑟(𝑀𝑇 ∧ 𝑀𝑐𝑎𝑝 )

EQ.3

I les taxes de despreniment de XS fixe (XSf) i XI fixe (XIf) són:
𝑟𝑑𝑒𝑡 = 𝜆𝑑𝑒𝑡 · 𝐶𝑙

EQ.4

On,
𝜆𝑎𝑡𝑡 [T-1]: coeficient d’adhesió de primer ordre
𝜆𝑑𝑒𝑡 [T-1]: coeficient de despreniment de primer ordre
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El SO, d'altra banda, té una equació de transport addicional per representar el transport
d'oxigen dissolt que es produeix entre l'aigua i l'atmosfera. Això s'expressa per l'equació (Eq.
5):

𝑑𝑆𝑂
𝑑𝑡

𝑉

= 𝐾𝐿𝑎,𝑆𝑂 (𝑆𝑂𝑠𝑎𝑡 − 𝑆𝑂) 𝐴

EQ.5

On,
𝑑𝑆𝑂
𝑑𝑡

[M·L-3·T-1]: Velocitat de transferència d'oxigen.

𝐾𝐿𝑎,𝑆𝑂 [T-1]: Coeficient de transferència de massa d’oxigen.
𝑆𝑂𝑠𝑎𝑡 [M·L-3]: Concentració d’oxigen dissolt en saturació (depèn de la temperatura).
𝑆𝑂 [M·L-3]: Concentració d’oxigen dissolt a temps t.
𝑉 [L3]: Volum d’aigua als porus de l’aiguamoll.
𝐴 [L2]: Àrea superficial de l’aiguamoll.

3.2.3.3. Sub-model Biològic
Aquest Sub-model simula el creixement i la descomposició dels grups bacterians definits en el
model. En la Taula 3.2 es mostren les funcions que s'utilitzen per representar aquest fenomen,
i en les Taules A.1 i A.2 de l’Annex es defineixen els paràmetres que intervenen en les funcions
abans esmentades.
Les equacions de creixement de la Taula 3.2 tenen generalment la mateixa estructura: un
coeficient per al creixement màxim d'un grup de bacteris i alguns dels termes entre parèntesis.
Aquests termes entre parèntesis són els termes de Monod i representen l'afinitat o la inhibició
d'un determinat substrat amb cada grup de bacteris.
El model BIO_PORE té en compte l'efecte de la temperatura en els valors dels paràmetres i,
com s'ha comentat abans, l'efecte de la reducció dels porus a causa del creixement dels
microorganismes i la limitació del seu creixement.
Terme d’afectació per la temperatura:
𝜃𝑇 · (𝑇 − 20º𝐶)

EQ.6

On,
𝜃𝑇 =

𝑙𝑛

𝑘(𝑇1 )
𝑘(𝑇2 )

𝑇1 −𝑇2

EQ.7
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Taula 3.2. Funcions utilitzades per representar el creixement i la descomposició dels grups bacterians definits en el model. Les modificacions de CWM1 introduïdes per Samsó i García (2013)
es representen en color vermell.

j

Procés

1

Hidròlisi

2

8
9

Creixement aeròbic
XH en SF
Creixement anòxic
XH en SF
Creixement aeròbic
XH en SA
Creixement anòxic
XH en SA
Lisis de XH
Creixement aeròbic
XA en SNH
Lisis de XA
Creixement de XFB

10
11

Lisis de XFB
Creixement de XAMB

12
13

Lisis de XAMB
Creixement de XASRB

14
15

Lisis de XASRB
Creixement aeròbic de
XSOB en SH2S
Creixement anòxic de
XSOB en SH2S
Lisis de XSOB

3
4
5
6
7

16
17

de
de
de
de

de

Taxa del procés ρj
𝑋𝑆𝑚 ⁄(𝑋𝐻 + 𝑋𝐹𝐵 )
𝑘ℎ × [
] × (𝑋𝐻 + 𝜂ℎ × 𝑋𝐹𝐵 )
𝐾𝑋 + (𝑋𝑆𝑚 ⁄(𝑋𝐻 + 𝑋𝐹𝐵 ))
𝑋𝑆𝑓 ⁄(𝑋𝐻 + 𝑋𝐹𝐵 )
𝑘ℎ × [
] × (𝑋𝐻 + 𝜂ℎ × 𝑋𝐹𝐵 )
𝐾𝑋 + (𝑋𝑆𝑓 ⁄(𝑋𝐻 + 𝑋𝐹𝐵 ))
𝑆𝐹
𝑆𝐹
𝑆𝑂
𝑆𝑁𝐻
𝐾𝐻2𝑆𝐻
𝜇𝐻 × (
)×(
)×(
)×(
)×(
) × 𝑋𝐻
𝐾𝑆𝐹 + 𝑆𝐹
𝑆𝐹 + 𝑆𝐴
𝐾𝑂𝐻 + 𝑆𝑂
𝐾𝑁𝐻𝐻 + 𝑆𝑁𝐻
𝐾𝐻2𝑆𝐻 + 𝑆𝐻2𝑆∗
𝑆𝐹
𝑆𝐹
𝐾𝑂𝐻
𝑆𝑁𝑂
𝑆𝑁𝐻
𝐾𝐻2𝑆𝐻
𝑛𝑔 × 𝜇𝐻 × (
)×(
)×(
)×(
)×(
)×(
) × 𝑋𝐻
𝐾𝑆𝐹 + 𝑆𝐹
𝑆𝐹 + 𝑆𝐴
𝐾𝑂𝐻 + 𝑆𝑂
𝐾𝑁𝑂𝐻 + 𝑆𝑁𝑂
𝐾𝑁𝐻𝐻 + 𝑆𝑁𝐻
𝐾𝐻2𝑆𝐻 + 𝑆𝐻2𝑆∗
𝑆𝐴
𝑆𝐴
𝑆𝑂
𝑆𝑁𝐻
𝐾𝐻2𝑆𝐻
𝜇𝐻 × (
)×(
)×(
)×(
)×(
) × 𝑋𝐻
𝐾𝑆𝐹 + 𝑆𝐴
𝑆𝐹 + 𝑆𝐴
𝐾𝑂𝐻 + 𝑆𝑂
𝐾𝑁𝐻𝐻 + 𝑆𝑁𝐻
𝐾𝐻2𝑆𝐻 + 𝑆𝐻2𝑆∗
𝑆𝐴
𝑆𝐴
𝐾𝑂𝐻
𝑆𝑁𝑂
𝑆𝑁𝐻
𝐾𝐻2𝑆𝐻
𝑛𝑔 × 𝜇𝐻 × (
)×(
)×(
)×(
)×(
)×(
) × 𝑋𝐻
𝐾𝑆𝐹 + 𝑆𝐴
𝑆𝐹 + 𝑆𝐴
𝐾𝑂𝐻 + 𝑆𝑂
𝐾𝑁𝑂𝐻 + 𝑆𝑁𝑂
𝐾𝑁𝐻𝐻 + 𝑆𝑁𝐻
𝐾𝐻2𝑆𝐻 + 𝑆𝐻2𝑆∗
𝑏𝐻 × 𝑋𝐻
𝑆𝑁𝐻
𝑆𝑂
𝐾𝐻2𝑆𝐴
𝜇𝐴 × (
)×(
)×(
) × 𝑋𝐴
𝐾𝑁𝐻𝐴 + 𝑆𝑁𝐻
𝑆𝑂𝐴 + 𝑆𝑂
𝐾𝐻2𝑆𝐴 + 𝑆𝐻2𝑆∗
𝑏𝐴 × 𝑋𝐴
𝑆𝐹
𝐾𝐻2𝑆𝐹𝐵
𝐾𝑂𝐹𝐵
𝐾𝑁𝑂𝐹𝐵
𝑆𝑁𝐻
𝜇𝐹𝐵 × (
)×(
)×(
)×(
)×(
) × 𝑋𝐹𝐵
𝐾𝑆𝐹𝐵 + 𝑆𝐹
𝐾𝐻2𝑆𝐹𝐵 + 𝑆𝐻2𝑆∗
𝐾𝑂𝐹𝐵 + 𝑆𝑂
𝐾𝑁𝑂𝐹𝐵 + 𝑆𝑁𝑂
𝐾𝑁𝐻𝐸𝐵 + 𝑆𝑁𝐻
𝑏𝐹𝐵 × 𝑋𝐹𝐵
𝑆𝐴
𝐾𝐻2𝑆𝐴𝑀𝐵
𝐾𝑂𝐴𝑀𝐵
𝐾𝑁𝑂𝐴𝑀𝐵
𝑆𝑁𝐻
𝜇𝐴𝑀𝐵 × (
)×(
)×(
)×(
)×(
) × 𝑋𝐴𝑀𝐵
𝐾𝐴𝑀𝐵 + 𝑆𝐴
𝐾𝐻2𝑆𝐴𝑀𝐵 + 𝑆𝐻2𝑆∗
𝐾𝑂𝐴𝑀𝐵 + 𝑆𝑂
𝐾𝑁𝑂𝐴𝑀𝐵 + 𝑆𝑁𝑂
𝐾𝑁𝐻𝐴𝑀𝐵 + 𝑆𝑁𝐻
𝑏𝐴𝑀𝐵 × 𝑋𝐹𝐵
𝑆𝐴
𝑆𝑆𝑂4
𝐾𝐻2𝑆𝐴𝑆𝑅𝐵
𝐾𝑂𝐴𝑆𝑅𝐵
𝑆𝑁𝐻
𝜇𝐴𝑆𝑅𝐵 × (
)×(
)×(
)×(
)×(
) × 𝑋𝐴𝑆𝑅𝐵
𝐾𝑆𝐴𝑆𝐴𝑅𝐵 + 𝑆𝐴
𝐾𝑆𝑂𝐴𝑆𝑅𝐵 + 𝑆𝑆𝑂4
𝐾𝐻2𝑆𝐴𝑆𝑅𝐵 + 𝑆𝐻2𝑆∗
𝐾𝑂𝐴𝑆𝑅𝐵 + 𝑆𝑁𝑂
𝐾𝑁𝐻𝐴𝑆𝑅𝐵 + 𝑆𝑁𝐻
𝑏𝐴𝑆𝑅𝐵 × 𝑋𝐴𝑆𝑅𝐵
𝑆𝐻2𝑆
𝑆𝑂
𝑆𝑁𝐻
𝜇𝑆𝑂𝐵 × (
)×(
)×(
) × 𝑋𝑆𝑂𝐵
𝐾𝑆𝑆𝑂𝐵 + 𝑆𝐻2𝑆
𝐾𝑂𝑆𝑂𝐵 + 𝑆𝑂
𝐾𝑁𝐻𝑆𝑂𝐵 + 𝑆𝑁𝐻
𝑆𝐻2𝑆
𝑆𝑁𝑂
𝐾𝑂𝑆𝑂𝐵
𝑆𝑁𝐻
𝜇𝑆𝑂𝐵 × 𝜂𝑆𝑂𝐵 × (
)×(
)×(
)×(
) × 𝑋𝐻𝑆𝑂𝐵
𝐾𝑆𝑆𝑂𝐵 + 𝑆𝐻2𝑆
𝐾𝑁𝑂𝑆𝑂𝐵 + 𝑆𝑁𝑂
𝐾𝑂𝑆𝑂𝐵 + 𝑆𝑂
𝐾𝑁𝐻𝑆𝑂𝐵 + 𝑆𝑁𝐻
𝑏𝑆𝑂𝐵 × 𝑋𝑆𝑂𝐵
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El model de creixement exponencial simple pot proporcionar una aproximació adequada del
creixement per al període inicial. No obstant, el creixement sense restriccions no és realista a
llarg termini. Verhulst (1838) va considerar que (per al model de població, una població estable
en conseqüència) tindria un nivell de saturació característic (capacitat de càrrega "K") pel que
hi ha un límit superior en la mida de la població. Per incorporar aquesta limitació va introduir
l'Equació de Creixement Logístic, que s'ha utilitzat per modelar diversos sistemes biològics
(Tsoularis i Wallace, 2002).
L’Eq. 8 és l'equació logística que Samsó i García (2013) han introduït en el model BIO_PORE per
tenir en compte la capacitat de càrrega de la porositat.
El terme per a la limitació del creixement exercida per la reducció de la porositat:
(1 − 𝑀

𝑀𝑏𝑖𝑜
𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑥

)

EQ. 8

El terme per a l’auto-limitació de creixement de la biopel·lícula està referit a la capacitat de
càrrega.
EL terme per a la limitació de creixement exercida per la reducció de la porositat:
(1 −

𝑀𝑋𝐼𝑓
𝑀𝑐𝑎𝑝

)

EQ. 9

El terme per a la limitació de creixement exercida per la reducció de la porositat expressa
l'ompliment de la porositat amb partícules inerts. Aquesta és la raó per la qual el creixement
de bacteris és limitat.
Els paràmetres que intervenen en les equacions (Eq. 8) i (Eq. 9) es descriuen a les Taules A.3 i
A.4 de l’Annex. Així com es contemplen i s’introdueixen els nous factors en el model (Taula A.5
i A.6 de l’Annex).

3.2.3.4. El model biocinètic (CWM1)
En CWM1, es consideren 17 processos i 16 components (8 solubles i particulats 8). CWM1 es
basa en la formulació matemàtica introduïda pels IWA Activated Sludge Models (ASMs) (Henze
et al., 2000).
Els components del model són bàsicament els principals constituents de les aigües residuals i
grups bacterians. Els components solubles es caracteritzen per S, i els components particulats
per X. Tots els microorganismes del model (es consideren sis grups de bacteris) són
components particulats. El nitrogen orgànic es considera com una fracció de la matèria
orgànica (DQO).
Tots els components del model BIO_PORE es mostren a continuació.
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Definició dels Components Solubles, S?
So [M(O2) L-3]: Oxigen dissolt.
Sf [M(DQO) L-3]: DQO soluble, fermentable i fàcilment biodegradable.
SA [M(DQO) L-3]: Productes de fermentació com l’Acetat.
SI [M(DQO) L-3]: DQO inert soluble.
SNH [M(N) L-3]: Nitrogen en Amoni i en Amoníac (NH4+-N i NH3-N).
SNO [M(N) L-3]: Nitrogen en Nitrat i en Nitrit (NO3- -N i NO2- -N).
SSO4 [M(S) L-3]: Sofre en Sulfat.
SH2S [M(S) L-3]: Sulfur d’hidrogen.

Definició dels Components Particulats, X?
XS [M(DQO) L-3]: DQO particulada lentament biodegradable.
XI [M(DQO) L-3]: DQO particulada inert.
XH [M(DQO) L-3]: Bacteris Heterotròfics.
XA [M(DQO) L-3]: Bacteris Autotròfics Nitrificadors.
XFB [M(DQO) L-3]: Bacteris Fermentadors.
XAMB [M(DQO) L-3]: Bacteris Metanogènics Acetotròpics.
XASRB [M(DQO) L-3]: Bacteris Acetotròpics Sulfat-Reductors.
XSOB [M(DQO) L-3]: Bacteris Oxidadors de Sulfhídric.

Definició dels components presents en les fases sòlida i aquosa, XS? i XI?
XSm [M(DQO) L-3 T-1]: DQO particulada aquosa lentament biodegradable.
XSf [M(DQO) L-3 T-1]: DQO particulada sòlida lentament biodegradable.
XIm [M(DQO) L-3 T-1]: DQO particulada aquosa inert.
XIf [M(DQO) L-3 T-1]: DQO particulada sòlida inert.
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3.2.3.5. Definició dels principals processos biològics considerats en CWM1
Els següents processos es duen a terme a l'aiguamoll i són produïts pels grups bacterians
definits en l’apartat anterior (Secció 3.2.3.4). En aquestes reaccions, alguns components es
consumeixen i d’altres es produeixen.

Hidròlisi:
- La hidròlisi es porta a terme per pels bacteris XH i XFB (més lent).
- La hidròlisi converteix XS en SF i una petita fracció es converteix en SI
- Durant el procés s’allibera SNH4.
- Es suposa que la hidròlisi no depèn de les condicions d’oxigen.
Creixement aeròbic de XH en SF:
- Es consumeix SO.
- Es produeix SNH4 (incorporat a la biomassa).
- Depèn de la disponibilitat de substrat i SNH4, així com de les concentracions d’electrons
receptors (oxigen o nitrat).
Creixement aeròbic de XH en SA:
- Consumeix SO i SA.
- Es produeix SNH4 (incorporat a la biomassa).
- Depèn de la disponibilitat de substrat i SNH4, així com de les concentracions d’electrons
receptors (oxigen o nitrat).
Creixement anòxic de XH en SF (Desnitrificació):
- Consumeix SNO i SF.
- Es produeix SNH4 (incorporat a la biomassa).
Creixement anòxic de XH en SA:
- Consumeix SNO i SA.
- Es produeix SNH4 (incorporat a la biomassa).
Creixement aeròbic de XA en SNH (Nitrificació):
- Consumeix SNH4 i SO.
- Produeix SNO i una petita fracció de SNH4 (incorporat a la biomassa).
Creixement de XFB:
- Realitzat per XFB sota condicions anaeròbiques.
- Consumeix SF.
- Produeix SA i SNH4 (incorporats a la biomassa).
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Creixement de XAMB:
- Realitzat per XAMB sota condicions anaeròbiques.
- Consumeix SA.
- Es produeix SNH4 (incorporat a la biomassa).
Creixement de XASRB:
- Realitzat anaeròbiament.
- Consumeix SSO4 i SA.
- Es produeix SH2S i SNH4 (incorporat a la biomassa).
Creixement aeròbic de XSOB en SH2S:
- Consumeix SH2S i SO, sota condicions aeròbiques i anòxiques.
- Es produeix SSO4 i s’incorpora SNH4 a la biomassa.
Creixement anòxic de XSOB en SH2S:
- Consumeix SH2S i SNO.
- Es produeix SSO4 i s’incorpora SNH4 a la biomassa.
Lisis de XH, XA, XFB, XAMB, XASRB i XSOB:
- Es produeix XS, i petites fraccions de XI, SF i SNH4.

3.2.4. Distribució bacteriana
En els aiguamolls construïts el medi granular, les plantes i la comunitat bacteriana són els
elements principals. La comunitat bacteriana creix com un biofilm, i en el mateix AC
coexisteixen diverses comunitats amb diferents necessitats metabòliques i rols funcionals, els
quals formen l’element més important en la transformació i eliminació de contaminants
(Figura 3.8) (Samsó i García, 2013b; Ahn et al., 2007; Faulwetter et al, 2009; García et al, 2010;
Iasur-Kruh et al, 2010; Krasnits et al, 2009;. Ramond et al, 2012;. Truu et al, 2009)
Utilitzant observacions puntuals en el temps i models matemàtics com BIO_PORE (Samsó i
García, 2013) s'ha determinat la distribució i la dinàmica de la comunitat bacteriana. En un
escenari simplificat de concentracions efluents, cabals i les temperatures de l'aigua constants,
es va concloure que en el període de posada en marxa els bacteris heteròtrofs (XH) són el
primer grup en desenvolupar-se i colonitzar el sistema (Samsó i García, 2013), a causa de l'alta
disponibilitat d'oxigen dissolt (OD). Els bacteris fermentadors (XFB) també estan presents prop
de la secció d'entrada.
A partir dels 80 dies d'operació, els bacteris anaerobis dominen el sistema, sent els bacteris
sulfat-reductors (XASRB) el grup més abundant en termes de biomassa total (47-79%). L'alta
activitat sulfat-reductora dins de l'aiguamoll provoca toxicitat per Sulfur d’hidrògen (SH2S) i
retard en el creixement de bacteris metanogènics (XAMB) (Samsó i García, 2013b).
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CICLE DEL CARBONI

CICLE DEL NITROGEN

CICLE DEL SOFRE

Figura 3.8. Principals interaccions entre els grups de bacteris (rectangles de colors) en els cicles de Carboni,
Nitrogen i Sofre. Els substrats al capdamunt de la imatge entren a l’aiguamoll amb l’aigua residual influent. La
fracció inert particulada de DQO (XIm i XIf) i la fracció inert soluble de DQO (SI) no s’inclouen a la figura ja que no es
degraden ni es transformen dins l’aiguamoll. S’ha de tenir en compte, però, que la mort de tots els grups bacterians
i la hidròlisi produeix DQO inert particulada. L’oxigen dissolt (SO) entra al sistema per difusió passiva des de
l’atmosfera i també és alliberada per les arrels de les plantes. Els components marcats amb (*) no es consideren en
BIO_PORE (Samsó i García, 2013b).

Entre 400 i 700 dies s'aconsegueix l'estabilització bacteriana (Figura 3.9), on els bacteris
heterotròfics (XH) i nitrificants (XA) ocupen els primers centímetres prop de la superfície
d'aiguamolls, on les concentracions d'oxigen són més altes, mentre que els bacteris
fermentadors (XFB), metanogènics (XAMB) i sulfat-reductors (XASRB) creixen a la resta de
l'aiguamoll i per tant tenen una distribució vertical molt més amplia. Els bacteris oxidadors de
sulfídric (XSOB) creixen en una àrea molt restringida prop de la sortida del llit on coexisteixen
altes concentracions de SH2S i SNO (Samsó i García, 2013b).
Després d'aconseguir l'estabilització bacteriana, hi ha un desplaçament bacterià a causa de
l'acumulació de sòlids inerts, que empeny la comunitat bacteriana a la zona de sortida.

Figura 3.9. Distribució espacial de la biomassa bacteriana després d'arribar a l'estabilització bacteriana entre 400 i
700 dies, resultat de la simulació a llarg termini de la dinàmica bacteriana a l'aiguamoll obtingut en el model
BIO_PORE (Samsó i García, 2013b), d'acord amb les observacions experimentals anteriors.
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4. MÈTODES
En aquesta secció es detallen les característiques de la planta pilot, les diferents simulacions
realitzades així com la metodologia emprada per dur-les a terme.

4.1. PLANTA PILOT
La planta pilot de la qual s’han obtingut les dades experimentals estava situada en la
urbanització de Can Suquet, a Les Franqueses del Vallès (Barcelona).
Aquesta planta pilot estava formada de quatre parells de AC’s FSSH que tractaven l’aigua
residual del municipi. Cadascun d’ells constava d’una base impermeabilitzada i una superfície
total de 54-56m2, però amb diferents factors de forma.
El sistema d’AC’s va ser alimentat amb aigües residuals urbanes, tractades prèviament en un
tanc Imhoff. En la Figura 4.1 es pot veure el diagrama esquemàtic de la planta pilot.

Figura 4.1. Diagrama de la planta pilot a Can Suquet, Les Franqueses del Vallés, Barcelona. Els llits tipus A tenen un
facto de forma d’1:1, B de 1,5:1, c de 2:1 i D de 2,5:1. Els llits de tipus 1 contenen grava grollera (D60= 10mm ;
Cu=1.6), mentre que les de tipus 2 contenen grava fina (D60= 3.5mm ; Cu=1.7). Els llits D tenen una profunditat
menor (García et al., 2004b).
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Els llits s’enumeren A, B, C i D segons el seu factor de forma. A aquesta nomenclatura s’afegeix
un 1 ó 2 segons el medi granular, tal i com s’especifica en la Taula 4.1.

Taula 4.1. Característiques dels aiguamolls construïts de Les Franqueses del Vallès.

A1

A2

B1

B2

2

Superfície [m ]
Factor de forma
Llargada [m]
Amplada [m]
Profunditat
làmina d’aigua
[m]
Material granular
Porositat
Vegetació

C1

C2

D1

D2

54-56
1:1
7.4
7.4

1.5:1
9
6

2:1
10.3
5.3

2.5:1
11.7
4.7

0.5

0.5

0.5

0.27

Grava granítica
Grollera* Fina** Grollera* Fina** Grollera* Fina** Grollera* Fina**
0.39
0.4
0.39
0.4
0.39
0.4
0.39
0.4
Phragmites australis

* Grava Grollera (D60= 10mm; Cu=1.6)
**Grava fina (D60= 3.5mm; Cu=1.7)

La construcció de la planta pilot va finalitzar el Març de 2001, però no va ser fins el Maig del
mateix any que el sistema va començar a operar amb normalitat. Com es veurà a la discussió,
aquest fet serà transcendent a l’hora d’interpretar els resultats.
El monitoratge es va dur a terme des de Maig de 2001 fins a Desembre de 2003. Durant aquest
període, l’aiguamoll va operar amb càrregues hidràuliques (CH) d’aproximadament 20, 27, 36 i
45 mm·d-1 (García et al., 2004b).

4.2. DADES EXPERIMENTALS
Durant els gairebé 3 anys de funcionament i monitoratge es van prendre i analitzar múltiples
mostres d’aigua influent i efluent. Cada un dels aiguamolls del sistema va ser alimentat amb el
mateix flux, per tant, operen amb la mateixa càrrega hidràulica (CH) i càrrega de contaminants.
D’aquesta manera l’efluent de cada llit està relacionat amb l’eficiència de cada aiguamoll,
segons l’CH, factor de forma, medi granular i profunditat de la làmina d’aigua, i la seva
influència en l’efectivitat de l’aiguamoll en l’eliminació de contaminants.
Els mostrejos es van dur a terme de tres a quatre cops al mes. Durant aquest període se’n van
realitzar un total de 103, 24 dels quals corresponen a l’any 2001 (Maig-Desembre), 39 a 2002
(Gener-Desembre) i 40 a 2003 (Gener-Desembre).
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En aquestes mostres es va mesurar la Demanda Química d’Oxigen (DQO) i l’Amoni (NH4+). La
temperatura de l’aigua i el pH va ser mesurats in situ.
A més. es van recollir dades addicionals de Carboni Orgànic Total (TOC), sulfats (SO42-), amoni
(NH4+), nitrits (NO2-), nitrat (NO3-), àcid acètic, àcid propiònic, i altres àcids grassos volàtils en
campanyes addicionals de cinc dies consecutius en els mesos de Juny, Juliol, Agost i Desembre.

4.3. DOMINI DEL MODEL
El domini del model representa la profunditat mullada d'una secció longitudinal 2D de
l'aiguamoll simulat en cada cas (Figura 4.2).
Les plantes creixen sobre tota la superfície, excepte per la zona d'entrada (0,3m inicials). En els
aiguamolls l’entrada normalment es deixa lliure de plantes per millorar la distribució de l’aigua
i evitar la colmatació en aquesta zona.
Tal i com es mostra a la Figura 4.2, l’aigua residual entra en el domini a través del contorn 3
(amb una longitud de 0.3m en la direcció x, representant la zona de barreja) i l’efluent surt a
través del contorn 5 (amb una longitud de 0.1m en la direcció y), amb una càrrega hidràulica
constant de 0.45m, que representa el sobreeixidor que constitueix el sistema d’evacuació de
l’aigua dels aiguamolls en la planta pilot. El contorn 4 representa el nivell freàtic dins
l’aiguamoll, a través del qual l’oxigen és transportat per difusió des de l’atmosfera a la massa
d’aigua. Els contorns 1, 2 i 6 són impermeables (Samsó i García, 2013a). L’altura del nivell
aigua és controlada pel sobreeixidor a la sortida.

Figura 4.2. Representació esquemàtica del domini del model. Els números del 1 al 6 identifiquen els contorns del
domini, descrits en el text (Samsó i García, 2013a). Escala vertical exagerada.
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4.4. SIMULACIONS
En aquest treball es realitzen 3 grups de simulacions (S1, S2 i S3),totes elles realitzades amb el
model BIO_PORE, (Samsó i García, 2013), descrit a la Secció 3.2.2.3.
Les simulacions es duen a terme en els aiguamolls de tipus 2, és a dir, aquells que estan
composats per grava fina (D60 = 3.5 mm, Coeficient d’uniformitat = 1.7, porositat inicial n =
40%). Aquest fet és degut a que el model està calibrat per aquest tipus de medi .
Tal i com s’explica a l’apartat 3.2.3.4, el model biocinètic contempla 3 fraccions solubles de
DQO: DQO soluble, fermentable i fàcilment biodegradable (Sf), Productes de fermentació com
l’Acetat (SA) i DQO inert soluble (SI), i dues fraccions particulades: DQO particulada lentament
biodegradable (XS) i DQO particulada inert (XI). En el model, el percentatge establert per a cada
fracció es mostra en la Taula 4.2. Aquests percentatges es mantenen constants al llarg de les
simulacions, tot i la variació de la càrrega orgànica total (DQO total).

Taula 4.2. Percentatges del fraccionament de DQO, per a les simulacions S1, S2 i S3.

SF
15%

SA
20%

SI
5%

XS
50%

XI
10%

4.4.1. Simulacions S1
Les simulacions S1 són quatre simulacions on s’imposen concentracions de contaminants,
cabals i temperatura influents constants en el temps. Aquestes es duen a terme per cadascun
dels quatre aiguamolls (anomenats A2, B2, C2 i D2).
Els valors dels influents corresponen als valors mitjans de càrrega hidràulica (CH), temperatura,
càrrega orgànica (DQO, SNH, SNO i SSO4) reals registrats en els mostreigs realitzats el mes d’Agost
de 2001 en la planta pilot. Es simula en transitori el funcionament de l’aiguamoll des de l’inici,
amb una durada de 500 dies.
La raó per la qual es pren el mes d’Agost com a referència és per la major quantitat de dades
experimentals que es van prendre en campanyes addicionals de mostreig en les plantes pilot.
Els valors mitjans influents es mostren en la Taula 4.3.
Taula 4.3. Dades influents en les simulacions S1.

CH
[mm/d]
14

Temperatura
[ºC]
20

DQO
[mg/l]
275

SNH
[mg/l]
57

SNO
[mg/l]
0

SSO4
[mg/l]
72

SH2S
[mg/l]
0

SO
[mg/l]
0
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4.4.2. Simulacions S2
En les simulacions S2 s’imposen les mateixes condicions que en l’anterior (Simulacions S1,
Secció 4.4.1) però duplicant la càrrega hidràulica (CH) o orgànica mitjana influent des de l’inici
de la posada en funcionament dels aiguamolls construïts. Les simulacions es duen a terme per
cadascun dels quatre aiguamolls (anomenats A2, B2, C2 i D2) amb una durada de 500 dies.
A. Doblant càrrega orgànica (DQO) influent
Consta de quatre simulacions duplicant la càrrega orgànica (DQO) d’entrada. Es simula en
transitori el funcionament de l’aiguamoll.
Les dades mitjanes que es prenen com a influents es mostren en la Taula 4.4.
Taula 4.4. Dades influents en les simulacions S2A i S3A, duplicant la càrrega orgànica (DQO) d’entrada.

CH
[mm/d]
14

Temperatura
[ºC]
20

DQO
[mg/l]
550

SNH
[mg/l]
57

SNO
[mg/l]
0

SSO4
[mg/l]
72

SH2S
[mg/l]
0

SO
[mg/l]
0

B. Doblant càrrega hidràulica (CH) influent
Consta de quatre simulacions duplicant el cabal d’entrada. Es simula en transitori el
funcionament de l’aiguamoll.
Les dades mitjanes que es prenen com a influents es mostren en la Taula 4.5.
Taula 4.5. Dades influents en les simulacions S2B i S3B, duplicant el cabal d’entrada.

CH
[mm/d]
28

Temperatura
[ºC]
20

DQO
[mg/l]
275

SNH
[mg/l]
57

SNO
[mg/l]
0

SSO4
[mg/l]
72

SH2S
[mg/l]
0

SO
[mg/l]
0

4.4.3. Simulacions S3
En les simulacions S3 s’imposen les mateixes condicions que en les simulacions S1, Secció
4.4.1) però duplicant la càrrega hidràulica (CH) o orgànica mitjana influent des del dia 500
(final de la simulació S1), amb una durada de 500 dies més, sumant un total de 1000 dies de
simulació. Les simulacions es duen a terme per cadascun dels quatre aiguamolls (anomenats
A2, B2, C2 i D2).
A. Doblant càrrega orgànica (DQO) influent
Consta de quatre simulacions duplicant la càrrega orgànica (DQO) d’entrada. Es simula en
transitori el funcionament de l’aiguamoll.
Les concentracions influents coincideixen amb les de la simulació S2 (Taula 4.4).
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B. Doblant càrrega hidràulica influent
Consta de quatre simulacions duplicant el cabal d’entrada. Es simula en transitori el
funcionament de l’aiguamoll.
Les concentracions influents coincideixen amb les de la simulació S2 (Taula 4.5).

4.4.4. Informació del Hardware i software
S’utilitzen dos equips diferents per executar totes les simulacions realitzades en aquest treball:
Ordinador 1
-Sistema operatiu: Linux Mint 17 Qiana
-Processador: Intel® CoreTM i7 4770 CPU @ 3.40 GHz
-RAM: 32GB
Ordinador multi-processador d’altes prestacions (OMPAP)
-Sistema operatiu: Linux Ubuntu 11.04
-Processador: SGI-H2106 amb 4 CPUs AMB Opteron 6140 amb 8 cores cadascú. 2.6
GHz.
-Mida Level 1 cache: 8x64 KB
- Mida Level 2 cache: 8x512 KB
-Mida Level 3 cache: 2x6 KB
-RAM: 64 GB

En el desenvolupament d’aquest treball s’utilitzen els programes següents:
-COMSOL MultiphysicsTM versió 4.3b.
-Software PuTTY i WinSCP.
-Microsoft EXCEL 2010.
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4.5. LLANÇAMENT DE SIMULACIONS
Per raons pràctiques el model està dividit en dos estudis que s’executen un darrere l’altre. El
primer estudi que cal resoldre és el de Flux, i a la finalització d’aquest, s’executa l’estudi de
Transport.
-Estudi del Flux: Conté la llei de Darcy. Dóna informació sobre la velocitat del flux i
paràmetres hidràulics del medi granular.
-Estudi del Transport: Conté l’equació de transport reactiu dels contaminants i el
creixement de microorganismes. Aquest estudi utilitza les velocitats i les pressions de
l’aigua obtingudes en l’estudi anterior. És un estudi transitori ja que les concentracions
de substrat són variables en el temps.
El fitxer del model (extensió mph) es transfereix al OMPAP mitjançant el protocol SCP. El
software WinSCP (Figura 4.3) s’utilitza per la transferència segura del sistema local (Ordinador
1) al remot (OMPAP). Aquesta aplicació utilitza SSH (Secure SHell), un protocol que serveix per
accedir a màquines remotes a través d’una xarxa, així com la còpia segura de dades.

Figura 4.3. Interfície gràfica de WinSCP. Configuració d’entrada i sessió. El panell superior correspon al client
(sistema local) des del qual es connecta, i l’inferior al OMPAP (sistema remot), on s’hi distingeixen l’arxiu d’entrada
.mph, l’arxiu .log on es mostren els passos i el percentatge calculat, així com l’estat de la memòria, l’arxiu
.mph.status d’estat de la simulació, i en cas de la finalització, l’arxiu de sortida .mph.
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El software PuTTY (Figura 4.4) s’utilitza per accedir a l’intèrpret de comandes del OMPAP
mitjançant el protocol SSH, fet que permet gestionar per complet la computadora remota, ja
que aquesta no te servidor gràfic.

Figura 4.4. Interfície gràfica de PuTTY. Configuració d’entrada i comandes per a l’execució de la simulació al OMPAP.

En aquest treball s’utilitza la funció de “batch” al programa COMSOL MultiphysicsTM, que
permet el càlcul de diversos arxius d’extensió mph de COMSOL MultiphysicsTM de forma
consecutiva o en paral·lel automàticament. Per dur a terme aquest procés és necessari crear
un script batch (fitxer amb extensió sh), on s’especifica la ubicació dels fitxers mph a executar
(-inputfile), on s’han de emmagatzemar els resultats (-outpufile), i el nombre de processadors
(-np) a utilitzar en cada simulació.
A continuació es mostra un exemple del fitxer batch (.sh):

cd /RUTA_AL_DIRECTORI
nohup /RUTA_AL_PROGRAMA batch –np 4 –inputfile BIO_PORE.mph -study
std4 -outputfile BIO_PORE_out.mph –batchlog BIO_PORE_resultat.log;

On

“cd /RUTA_AL_DIRECTORI” permet accedir al directori on s’ha transferit el fitxer mph a
executar.
“nohup” evita que la simulació es detingui al tancar la consola des d’on s’ha executat la
comanda.
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“/RUTA_AL_PROGRAMA” mostra la ruta fins l’executable de COMSOL MultiphysicsTM.
“-study std4” és l’execució concreta d’un estudi dins del model i el nom d’aquest.
“–batchlog” correspon al redireccionament cap al fitxer especificat dels detalls del pas
a pas de la simulació.
“;” significa que la següent comanda s’executarà una vegada l’anterior hagi acabat.
“&” (opcional, al final de la comanda) permet que la execució es realitzi en un segon
pla i es pugui seguir treballant amb la consola
En posar en marxa una simulació a l’OMPAP, l’estat d’aquesta es controla durant tot el procés
per connexió remota (Figura 4.5).
*******************************************
***COMSOL 4.3.2.189 progress output file***
*******************************************
COMSOL 4.3b (Build: 189) starting in batch mode
Open time: 10 s.
Running: Transport
---------- Current Progress: 100 %
Memory: 633/633 3612/3612
Time-Dependent Solver 1 in Solver 6
Time-dependent solver (BDF)
Current Progress:
0 %
Memory: 776/776 3812/3812
Number of degrees of freedom solved for: 359102.
Nonsymmetric matrix found.
Scales for dependent variables:
mod1.Sa: 1e-06
mod1.Sh2s: 9.7e-08
mod1.Xsatt: 5e-10
mod1.Snh: 3.3e-08
mod1.Xiatt: 1.5e-09
mod1.Xsinfl: 9.2e-10
mod1.Xfb: 3.8e-09
mod1.Xsob: 9.6e-08
mod1.Xa: 1e-08
mod1.Xiinfl: 5.7e-09
mod1.Xasrb: 9.5e-09
mod1.Xh: 1.4e-08
mod1.So: 3.3e-08
mod1.Sno: 9.8e-07
mod1.SI: 2.7e-10
mod1.Sso4: 2e-08
mod1.Xamb: 3.9e-08
mod1.Sf: 3.7e-09
mod1.SFHyd: 8.6e-11
mod1.SA_total: 3.1e-07
Step
Time
Stepsize
Res Jac Sol Order Tfail NLfail
Memory: 3436/3876 6487/7358
Memory: 4970/5186 8435/8719
Memory: 5058/5340 8455/8739
0
0
out
21
8
19
0
0
- out
1
15.096
15.096
23
9
21
1
0
2
2
30.192
15.096
24
9
22
1
0
2
3
60.384
30.192
26
9
24
2
0
2
[…]
---------- Current Progress: 100 %
Memory: 6170/6485 9910/10103
1709
4.32e+07
9435.4 out 7033 2507 7033
1
0
830
Time-stepping completed.
Time-Dependent Solver 1 in Solver 7: Solution time: 61992 s (17 hours, 13 minutes,
12 seconds)
Physical memory: 6.49 GB
Virtual memory: 10.1 GB
Run time: 61998 s.
Save time: 241 s.
Total time: 62281 s.

Figura 4.5. Procés de simulació del model. L’OMPAP crea el fitxer log on s’especifica l’estat del procés a temps real.
Informa de l’estudi que s’està executant, els passos calculats, el temps, la mida de cada pas i el percentatge calculat.
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De forma complementària, també és possible la connexió remota a l’Ordinador 1 i al OMPAP,
situats a l’ETSEIB, mitjançant l’aplicació de “Connexió a escriptori remot” de Windows, i
WinSCP i PuTTY, respectivament. D’aquesta manera es poden enviar i controlar els processos
des de fora del centre.
Un cop finalitzada la simulació es crea un nou arxiu mph de sortida que conté els resultats.
Aquest arxiu apareix en el directori del OMPAP, i s’extreu de forma anàloga, podent així obrirlo en COMSOL MultiphysicsTM per tractar els resultats.

4.6. PROCESSAMENT DE DADES
El fitxer mph de sortida conté el model amb la simulació finalitzada, del qual cal extreure’n els
resultats. Aquest càlcul es duu a terme a través del programa COMSOL MultiphysicsTM.
S’utilitzen els Valors Derivats per definir les avaluacions dels resultats numèrics.
Els valors d'integració derivats són útils per al càlcul de quantitats integrades per a cada solució
en un conjunt de dades (en aquest cas la solució depèn del temps).
L’eina d’Integració Lineal avalua una integral sobre els límits del domini 2D, és a dir, sobre
qualsevol conjunt de dades de la dimensió corresponent. En aquest cas, es calcula una
integració lineal en el contorn 5 de sortida (veure Figura 4.2) per a cadascun dels components.
Aquest anàlisi dels resultats proporciona la concentració efluent de la càrrega orgànica total
(DQO) i les seves fraccions (SA, SF, SI), Nitrogen en Amoni i en Amoníac (SNH), Sofre en Sulfat
(SSO4), Nitrogen en Nitrit i en Nitrat (SNO) i Sulfur d’Hidrogen (SH2S) per cadascun dels dies de la
simulació.
El software ofereix la opció de modificar el pas de temps el qual es volen obtenir els resultats
(no confondre amb els passos temporals que utilitza el programa per córrer la simulació). En
aquest treball s’ha utilitzat un interval d’un dia, per tal d’obtenir resultats diaris dels efluents.
Els valors dels efluents obtinguts a partir del model s’exporten i es tracten amb Microsoft Excel
2010.

61

62

5. RESULTATS I DISCUSSIÓ
En aquest capítol es presenten els resultats obtinguts dels 5 grups de simulacions (S1, S2A i
S2B, S3A i S3B) dutes a terme per cadascun dels quatre Aiguamolls Construïts, així com una
discussió d’aquests. En cada simulació s’ha examinat un total de 5 components del model
(DQO, SNH, SNO, SSO4 i SH2S), detallats en el capítol 3.2.3.4. Es presenten resultats de 20
simulacions, d’un total de més de 35 realitzades. Les simulacions descartades van ser a raó del
procés evolutiu del model.
Cal recordar que tots els aiguamolls de la planta pilot tenen la mateixa àrea superficial, i
cadascun d’ells és alimentat amb el mateix cabal, per tant operen amb la mateixa Càrrega
Hidràulica (CH) i concentració de contaminants. D’aquesta manera, l’efluent de cada llit està
relacionat amb les característiques particulars de cada aiguamoll, factor de forma i profunditat
de la làmina d’aigua.

5.1. SIMULACIONS S1
Les simulacions amb càrregues orgàniques i hidràuliques constants en el temps mostren una
resposta simplificada de les concentracions efluents dels contaminants, facilitant-ne l’arribada
a l’estabilització, i permetent, d’aquesta manera, una major claredat en la identificació dels
paràmetres influents en el procés de descontaminació.
Es mostra la comparativa entre els diferents AC’s per una mateixa espècie de contaminant.

5.1.1. Cicle del Carboni
La comparativa per la DQO total entre els quatre aiguamolls construïts es mostra en la Figura
5.1.
En els primers dies de funcionament dels aiguamolls s’observa un primer pic de concentració,
corresponent al temps d’arribada del primer substrat a la sortida. Els segon i tercer pics són
anòmals al funcionament i es deuen a les condicions inicials dels aiguamolls, on les baixes
concentracions de bacteris i sòlids acumulats (XSf, XIf), juntament amb la concentració influent
de bacteris considerada negligible, poden causar irregularitats en els dies inicials.
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Figura 5.1. Comparativa de les concentracions efluents de DQO total per als aiguamolls A2, B2, C2 i D2 en una
simulació transitòria de 500 dies amb input constant.

Taula 5.1 Eficiència en l’eliminació de DQO, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls.

Concentració
DQO
A2
B2
C2
D2

CH influent
[mm/d]

14

DQO
influent
[mg/l]

DQO efluent dia
500 [mg/l]

Eficiència eliminació
DQO [%]

275

46,1
37,3
31,9
17,0

83,2
86,4
88,3
93,7

Tal i com es mostra a la Taula 5.1, l’aiguamoll menys profund, D2, elimina major quantitat de
contaminants, arribant a una eficiència del 93,7% en l’eliminació de DQO, marcant una
distància major respecte els aiguamolls més profunds, A2, B2 i C2.
D’acord amb estudis publicats anteriorment, la resposta dels aiguamolls en relació amb
l’eliminació de DQO és diferent en cadascun dels 4 AC’s, evidenciant la importància del factor
de forma i la profunditat de la làmina d’aigua (Brix i Schierup, 1990; Netter, 1994; Sanford et
al., 1995a,b; García et al., 2004a,b).
Si es relacionen els resultats del model numèric amb els obtinguts a camp, la tendència general
és similar en ambdós casos, tot i que existeixen diferències en la càrrega hidràulica i orgànica.
Les eficiències d’eliminació de DQO resultants de les dades experimentals, publicades per
Garcia et al. (2004b, 2005), ratifiquen la superioritat de l’AC menys profund, D2, amb un 79%,
front el 63, 65 i 65% d’eficiència dels AC’s A2, B2 i C2, respectivament. Aquesta tendència es
confirma també en els resultats obtinguts en les simulacions dutes a terme per Ojeda et al.
(2008) en el model 2D RetrasoCodeBright per l’AC C2, amb eficiències del 75,9% en l’eliminació
de DQO. La distribució bacteriana obtinguda amb BIO_PORE (Figures 5.2 i 5.3) respon a la
configuració i distribució espacial determinada en estudis anteriors (Llorens et al., 2011b;
Samsó i García, 2013b).
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Figura 5.2. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll C2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació (simulació S1). Les claus a la dreta de cada imatge indiquen la
concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles negres representen la concentració
màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a una mida raonable. L'eix x de cada
imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 10,3 m) i l'eix y la profunditat del llit (de 0 a 0,5 m).
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Figura 5.3. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll D2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació (simulació S1). Les claus a la dreta de cada imatge indiquen la
concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles negres representen la concentració
màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a una mida raonable. L'eix x de cada
imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 11,7 m) i l'eix y la profunditat del llit (de 0 a 0,27 m).

L’aiguamoll D2 té una profunditat (0,27m) menor que la resta (0,5m), de manera que està més
oxigenat. Per consegüent, la degradació aeròbia, duta a terme per Bacteris Heterotròfics (XH),
Bacteris Autotròfics Nitrificadors (XA) i Bacteris Oxidadors de sulfhídric (XSOB), és més abundant,
tal i com es mostra en les Figures 5.2 i 5.3, en contraposició dels Bacteris Metanogènics
Acetotròpics (XAMB), Bacteris Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), que veuen reduïda la seva
biomassa i són desplaçats cap a la sortida de l’aiguamoll, en comparació amb l’AC C2. Si es
relaciona amb el fet que la degradació aeròbia de DQO és mes eficient que la anaeròbia (Tiner,
2009), es produeix una eliminació més efectiva i una concentració efluent menor. És per
aquest motiu que la profunditat de l’AC és un factor determinant l’eficiència de d’eliminació de
la DQO.
La colmatació és un fenomen que comença a ser visible en els llits D2 (Figura 5.3). Els bacteris
XFB comencen a avançar la seva posició cap a la sortida i també ho fa l’Oxigen dissol (SO)
procedent de l’atmosfera. Aquest procés provoca l’acumulació de sòlids inerts des de l’entrada
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de flux, que avança amb el temps cap a la sortida, i amb ells la biomassa de les comunitats
bacterianes (Samsó i García, 2014). És un procés més ràpid i apreciable en l’aiguamoll menys
profund degut al seu volum inferior, respecte als més profunds.
L’estabilització de les concentracions efluents de DQO es dóna a partir del dia 240 de la
simulació. Aquest temps és gairebé el mateix pels AC’s profunds, sense dependre del factor de
forma. La diferència més visible és la que mostra l’AC D2 respecte la resta, que hi arriba al
voltant dels 100 dies.

5.2.2. Cicle del Nitrogen
La comparativa per la SNH i SNO efluent en els quatre AC’s es mostra en la figura 5.4 i 5.5
respectivament.
En els primers dies de funcionament dels aiguamolls s’observa un primer pic de concentració
efluent, corresponent al temps d’arribada del primer substrat a la sortida. Els efluents mostren
novament respostes diferents segons el llit, tots ells arribant a l’estabilització. L’estabilització
dels efluents va estretament lligada a l’estabilització de la biomassa total de les comunitats
bacterianes involucrades en el cicle de Nitrogen.
L’estabilització de les concentracions efluents de Nitrogen en Amoni i en Amoníac (SNH) és més
ràpida que la de Demanda Química d’Oxigen (DQO), ja que SNH es degrada únicament per
mecanismes aerobis. Els processos de nitrificació i desnitrificació no depenen de processos
previs.
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Figura 5.4. Comparativa de les concentracions efluents de SNH per als aiguamolls A2, B2, C2 i D2 en una simulació
transitòria de 500 dies amb input constant.
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Taula 5.2. Eficiència en l’eliminació de SNH, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls.

Concentració
SNH
A2
B2
C2
D2

CH influent
[mm/d]

SNH
influent
[mg/l]

14

57

SNH efluent dia
500 [mg/l]

Eficiència eliminació SNH [%]

38,9
36,1
33,9
14,9

31,7
36,6
40,5
73,8

Com es mostra a la Taula 5.2, l’aiguamoll menys profund, D2, elimina, amb diferència, major
quantitat de Nitrogen en Amoni i Amoníac, arribant a una eficiència del 73,8%, duplicant
gairebé la eficiència dels aiguamolls més profunds, A2, B2 i C2, que arriben a un màxim de
40,5%.
L’assimilació bacteriana és responsable del 4-10% de l’eliminació del Nitrogen total, i els
processos de nitrificació-desnitrificació són responsables del 20-30%. La resta del Nitrogen
total eliminat des de l’entrada fins la sortida correspon a Nitrogen Orgànic Acumulat en la
biomassa (sobretot en forma de XIf), procés que duen a terme tots els grups bacterians (Saeed
i Sun, 2012b). Com es mostra a les Figures 5.4 i 5.5, la major part del Nitrogen efluent es troba
en forma de Amoni i Amoníac (SNH), i menor en Nitrits i Nitrats (SNO).
El procés de nitrificació, del que en són responsables els Bacteris Nitrificadors (XA) en un procés
a través del que s’oxida el Nitrogen en Amoni i Amoníac a Nitrits i Nitrats amb l’Oxigen dissolt
(So) com a receptor d’electrons. Els XA són bacteris autòtrofs, per tant no utilitzen la matèria
orgànica com a font de Carboni, sinó que utilitzen el CO2 atmosfèric (Figures 5.2 i 5.3).
D’aquesta manera, la major oxigenació de l’AC menys profund promou una major degradació
aeròbia, produint concentracions efluents d’SNH menors, en comparació amb els AC’s profunds.
La correlació entre els resultats del model numèric i els obtinguts a camp mostren una
tendència general és similar en ambdós casos, tot i que existeixen diferències en la càrrega
hidràulica i orgànica influent. Les eficiències d’eliminació d’SNH resultants de les dades
experimentals, publicades per Garcia et al. (2004b, 2005), ratifiquen novament la superioritat
de l’AC menys profund, D2, amb un 51%, front el 26, 28 i 30% d’eficiència dels AC’s A2, B2 i
C2, respectivament. Aquesta tendència es confirma també en els resultats obtinguts en les
simulacions dutes a terme per Ojeda et al. (2008) en el model 2D RetrasoCodeBright per l’AC
C2, amb eficiències del 18% en l’eliminació d’SNH.
En aquest cicle s’evidencia novament la importància de la profunditat en l’oxigenació i per tant
en la major eliminació de contaminants. Tanmateix, la variació de les eficiències relacionada
amb el factor de forma es menor, pel que es determina que aquest és un factor poc influent
per l’eliminació de SNH.
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Si es comparen les eficiències d’eliminació de DQO i SNH, es veu una concordança entre els
resultats, sent l’AC D2 el més eficient, i el C2, B2 i A2 amb eficiències menors, en ordre
descendent. Tot i així, globalment, les eficiències d’eliminació de DQO són majors que les
d’eliminació de SNH. Això succeix per que l’SNH només s’elimina per nitrificació, que només
succeix en ambients aeròbics, mentre que la DQO es pot eliminar per ua gran varietat de
reaccions microbianes que es donen en diferents condicions redox. Els resultats de camp
confirmen que l’eliminació de l’SNH depèn altament de la taxa de nitrificació (Garcia et al.,
2005). Cal recordar que DQO i Nitrogen competeixen pel SO (Secció 3.3.4.1).
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Figura 5.5. Comparativa de les concentracions efluents de SNO per als aiguamolls A2, B2, C2 i D2 en una simulació
transitòria de 500 dies amb input constant.

L’influent de SNO és zero i per tant tota la concentració es produeix aeròbiament per nitrificació
del Nitrogen en Amoni i Amoníac influent. El pic inicial reflexa les altes concentracions
obtingudes per nitrificació d’SNH. Posteriorment s’estabilitzen les concentracions efluents i es
generen efluents pràcticament nuls.
El SNO és consumit en el procés anòxic de desnitrificació, que duen a terme els bacteris
Heterotròfics (XH) juntament amb Productes de fermentació com l’Acetat (SA) i DQO soluble,
fermentable i fàcilment biodegradable (SF) per donar lloc a Nitrogen gas (N2). Així mateix és
consumit, juntament amb Sulfur d’Hidrogen (SH2S), per produir Sulfat (SSO4) per part dels
Bacteris Oxidadors de Sulfhídric (XSOB).
L’estabilització dels efluents s’aconsegueix a partir del dia 100-130 aproximadament per SNH, i
80-100 per SNO, segons l’AC, a partir del qual les concentracions dels efluents es mantenen
gairebé constants, pels quatre AC’s.
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5.2.3. Cicle del Sofre
La comparativa de SSO4 i SH2S efluent en els quatre AC’s es mostra en la figura 5.6 i 5.7.
El Sofre no s’elimina dins del sistema del model. Dins l’aiguamoll el Sofre només canvia de
forma molecular. Des de l’entrada, el Sulfat (SSO4) influent és reduït a Sulfur d’hidrogen (SH2S)
per via anaeròbia per bacteris Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), utilitzant Productes de
fermentació com l’Acetat (SA) com a font de Carboni.
Aquest producte serà transformat aeròbiament pels bacteris Oxidadors de sulfhídric (XSOB)
juntament amb Oxigen dissolt (SO) per produir Sofre en Sulfat (SSO4). Altrament, també pot
produir-se per via anòxica utilitzant SNO com a receptor d’electrons, en comptes d’O2. Aquest
procés es repeteix contínuament.
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Figura 5.6. Comparativa de les concentracions efluents de SSO4 per als aiguamolls A2, B2, C2 i D2 en una simulació
transitòria de 500 dies amb input constant.

Taula 5.3. Eficiència en l’eliminació de SSO4, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls.

Concentració
SSO4
A2
B2
C2
D2

CH influent
[mm/d]
14

SSO4
influent
[mg/l]
72

SSO4 efluent dia
500 [mg/l]

Eficiència eliminació SSO4 [%]

14,5
17,3
19,5
58,7

79,7
75,9
72,8
18,4

Com es mostra a la Taula 5.3, els aiguamolls més profunds, A2, B2 i C2, eliminen, amb
diferència, major quantitat de contaminants, mostrant eficiències d’entre el 72,8% i el 79,9%
en l’eliminació de SSO4. La taxa d’eliminació de l’AC D2 disminueix fins al valor de 18,4%.
Es manifesta novament la importància de la profunditat. La menor fondària promou una major
extensió d’SO dins l’AC, que inhibeix el metabolisme dels Bacteris Acetotròpics Sulfat70

Reductors (XASRB,), essent aquesta l’única degradació de SSO4. Pel contrari, es produeix una
major degradació aeròbia, per part dels Bacteris Oxidadors de sulfhídric (XSOB), en la que es
consumeix SH2S i s’obté com a producte SSO4. D’altra banda, cal remarca la diferència en la
posició de les Bactèries XASRB, posterior a les XAMB en el cas de l’AC D2 (Figures 5.2 i 5.3). Les
concentracions efluents estabilitzades d’SH2S són majors que les de SSO4, indicant una intensa
activitat Sulfat-Reductora dels aiguamolls profunds. Les concentracions de les dues espècies,
SSO4 i SH2S, sempre seran complementàries.
El Sulfur d’hidrogen (SH2S) és tòxic per a tots els bacteris. Per tant, un llit que no produeix SH2S
és un fet positiu, tot i que no elimini sulfats. En el cicle de Sofre, les relacions entre els resultats
del model numèric amb els obtinguts a campen són escasses, degut a la falta de mesures de
camp.
Novament es pot veure la influència de la profunditat en l’eficiència dels aiguamolls, en aquest
cas contraproduent per l’AC D2, que presenta altes concentracions efluents de SSO4. D’altra
banda, les baixes concentracions de SH2S tenen una relació directa amb l’elevada eficiència
l’eliminació de DQO i SNH (secció 5.2.1 i 5.2.2, respectivament), on els bacteris no es troben
inhibits per la toxicitat de les altes concentracions de SH2S. En els aiguamolls A2,B2 i C2 els
efluents de SSO4 són relativament baixos, fet que indica una baixa transformació de SH2S a SSO4, i
alta en sentit contrari.
Els AC’s A2, B2 i C2 tenen uns efluents gairebé idèntics durant tota la durada de la simulació. Es
pot dir, novament, que la influència del factor de forma en l’eliminació de SSO4 i SH2S és
pràcticament nul·la.
Cal mencionar que l’SH2S es volatilitza, però BIO_PORE no simula la volatilització, per tant,
sobreestima el valor de la concentració d’SH2S.

SH2S
Concentració [mg/l]

70
60

A2
B2
C2
D2

50
40
30
20
10
0
0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Dies

Figura 5.7. Comparativa de les concentracions efluents de SH2S per als aiguamolls A2, B2, C2 i D2 en una simulació
transitòria de 500 dies.

L’estabilització dels efluents s’aconsegueix a partir del dia 100-130 aproximadament per SNH, i
80-100 per SNO, segons l’AC, a partir del qual les concentracions dels efluents es mantenen
gairebé constants.
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5.2. SIMULACIONS S2
Les simulacions duplicant les càrregues orgàniques i hidràuliques des de l’inici de la posada en
funcionament dels AC’s, permeten observar la reacció dels aiguamolls a sobrecàrregues
continuades en funció de la profunditat i el factor de forma. Cal tenir en compte que aquestes
sobrecàrregues es mantenen constants al llarg de la simulació.
En aquesta secció es mostra la comparativa entre els diferents AC’s per una mateixa espècie de
contaminant.
La introducció de canvis de càrrega des de l’inici de la posada en funcionament dels AC’s
manifestarà possibles variacions en el desenvolupament i dinàmica bacteriana per arribar a
l’estabilització.

5.2.1. Simulacions S2A
Consta de quatre simulacions duplicant la càrrega orgànica (DQO) d’entrada respecte les
simulacions S1. Les simulacions tenen una durada de 500 dies. Es mostren els resultats en
comparació amb les simulacions S1.

5.2.1.1. Cicle del Carboni
La comparativa per la DQO total efluent entre els quatre aiguamolls construïts es mostra en la
Figura 5.8.
El procés i els temps d’estabilització dels aiguamolls en el cas d’entrada de doble concentració
de DQO segueix una dinàmica semblant a l’observada en les simulacions S1, on es mantenen
les irregularitats inicials i posterior estabilització dels efluents en períodes de temps gairebé
idèntics, sense dependre de la profunditat ni el factor de forma.
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Figura 5.8. Comparativa dels efluents de DQO produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la
concentració de DQO doblada (Simulacions S2A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

Taula 5.4. Eficiència en l’eliminació de DQO, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de DQO (Simulacions S2A). Es mostra també l’augment de
l’efluent en relació amb l’entrada de doble DQO, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la
simulació S1 (Taula 5.1).

Concentració
DQO
A2
B2
C2
D2

CH
influent
[mm/d]

14

DQO
influent
[mg/l]
550

DQO
efluent
dia 500
[mg/l]
210,8
187,8
170,2
65,2

Diferència de
Eficiència
Diferència
l'efluent de DQO
eliminació
eficiència
(dia 500) respecte
DQO [%] respecte S1 [%]
S1 [%]
457,1
61,7
-21,6
503,3
65,9
-20,6
532,5
69,1
-19,3
382,5
88,1
-5,7

Duplicar l’entrada de DQO als aiguamolls té com a resultat efluents amb concentracions
triplicades i quintuplicades respecte l’incrementat doblat en l’entrada (Taula 5.4). Aquestes
dades indiquen que els aiguamolls tenen dificultats per absorbir l’entrada d’una concentració
major de contaminant, fet que es reflexa en la disminució de l’eficiència, comparat amb les
concentracions efluents obtingudes en les simulacions S1 (Taula 5.1).
Aquest comportament es confirma amb els resultats obtinguts en estudis anteriors, on les
simulacions dutes a terme per Ojeda et al. (2008) mitjançant el model 2D RetrasoCodeBright
mostren una tendència similar. En l’estudi, un disminució de la concentració influent de DQO
de 290 a 190 mgDQO/l mostra un augment de l’eficiència del 79 al 84%, en els aiguamolls C2.
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Figura 5.9. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll C2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació amb doble entrada de DQO (simulació S2A). Les claus a la
dreta de cada imatge indiquen la concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles
negres representen la concentració màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a
una mida raonable. L'eix x de cada imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 10,3 m) i l'eix y la
profunditat del llit (de 0 a 0,5 m).

L’aiguamoll amb millor resposta front l’increment de DQO és l’AC D2, que gairebé no veu
afectada la seva eficiència d’eliminació del contaminant (disminució del 5,7% d’eficiència). La
menor profunditat del seu llit és el factor determinant: el sistema està més oxigenat i la
degradació aeròbia és més abundant. Aquests canvis van lligats a un increment de la biomassa
de Bacteris Heterotròfics (XH), Bacteris Autotròfics Nitrificadors (XA) i Bacteris Fermentadors
(XFB), en comparació amb l’AC C2 (Figures 5.9 i 5.10). Si es comparen els resultats de les
simulacions S1 i S2A, la introducció de doble concentració influent de DQO propicia un
increment de la biomassa de les bactèries XH, XFB i XAMB (Figures 5.3 i 5.10), principals
consumidors d’aquest contaminant. Així mateix, l’activitat del biofilm depèn fortament de la
càrrega DQO del sistema.
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Figura 5.10. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll D2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació amb doble entrada de DQO (simulació S2A). Les claus a la
dreta de cada imatge indiquen la concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles
negres representen la concentració màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a
una mida raonable. L'eix x de cada imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 11,7 m) i l'eix y la
profunditat del llit (de 0 a 0,27 m).

Els AC’s més profunds (A2, B2 i C2) presenten eficiències molt semblants entre ells, d’entre
61,7 i 69,1%, amb disminucions d’eficiències d’entre el 19,3 i 21,6%, respecte a la simulació S1.
La diferència entre les eficiències dels AC’s A2, B2 i C2, respecte de D2, demostra novament la
importància de la profunditat i, contràriament, la lleugera influència del factor de forma.
La colmatació es pot veure, en aquest cas, més accentuada en el cas d’ambdós aiguamolls. El
fet de doblar la concentració d’entrada de DQO repercuteix positivament en aquest fenomen,
fent que avanci més ràpidament. El cas de l’aiguamoll menys profund és manté més accentuat,
respecte el més profund (Figures 5.9 i 5.10).
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5.2.1.2. Cicle del Nitrogen
La comparativa per SNH i SNO efluent en els quatre AC’s es mostra en les Figures 5.11 i 5.12,
respectivament.
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Figura 5.11. Comparativa dels efluents de SNH produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la
concentració de DQO doblada (Simulacions S2A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

Taula 5.5. Eficiència en l’eliminació de SNH, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de DQO (simulació S2A). Es mostra també l’augment de
l’efluent en relació amb l’entrada de doble DQO, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la
simulació S1 (Taula 5.2).

Concentració
SNH
A2
B2
C2
D2

CH
influent
[mm/d]
14

SNH
influent
[mg/l]
57

SNH
efluent
dia 500
[mg/l]
40,3
37,5
35,3
11,2

Diferència de
l'efluent dia 500
respecte S1 [%]
103,4
103,8
104,1
74,9

Eficiència
Diferència
eliminació
eficiència
SNH [%] respecte S1 [%]
29,4
34,3
38,1
80,4

-2,3
-2,4
-2,5
6,6

La resposta dels aiguamolls pel que fa a la concentració efluent de SNH és gairebé idèntica en
els les simulacions S1 i S2A, (Taula 5.5), que presenten una disminució del 2,3 al 2,5% en els
AC’s profunds, i un augment del 6,6% en el més superficial. És a dir, l’augment de DQO influent
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no afecta a la eficiència dels AC’s en l’eliminació del Nitrogen en Amoni i en Amoníac. El
comportament mostrat coincideix amb l’estudiat anteriorment per Ojeda et al. (2008), on la
resposta de l’AC C2 es gairebé idèntica a l’obtinguda amb concentracions d’entrada de 190,
225, 290 i 375 mgDQO/l.
Els processos que relacionen la DQO i SNH són la hidròlisi i la nitrificació (veure secció 3.2.3). Les
baixes proporcions en que es troben les fraccions de DQO i la falta d’una relació directa i
causal suficientment important on l’augment de DQO influent afecti directament a la
concentració de SNH dins l’aiguamoll dóna com a resposta efluents gairebé idèntics en les
simulacions S1 i S2A, i per tant, eficiències d’eliminació de SNH semblants.
Els processos d’hidròlisi i nitrificació duts a terme per XH i XA són aerobis, a diferència de la
hidròlisi produïda per XFB; aquests factors, juntament amb les característiques de l’AC D2 de
menor profunditat, podrien ser els causants de la petita diferència entre simulacions. La major
oxigenació afavoreix els processos aerobis, augmentant la biomassa dels bacteris XA (Figures
5.9b i 5.10b) en contraposició dels anaerobis. D’aquesta manera, el procés predominant per
SNH sobre la resta és la nitrificació.
La diferència entre les eficiències dels AC’s A2, B2 i C2 demostra novament la importància de la
profunditat i, contràriament, la lleugera influència del factor de forma.
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Figura 5.12. Comparativa dels efluents de SNO produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant (Simulacions
S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la concentració de DQO
doblada (Simulacions S2A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

L’estabilització dels efluents de SNO es dóna entre els dies 65 i 100, mostrant trajectòries molt
semblants en ambdues simulacions S1 i S2A. L’estabilització dels efluents de SNH es dóna en
temps gairebé idèntics a la simulació S1.
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5.2.1.3. Cicle del Sofre
La comparativa de SSO4 i SH2S efluent en els quatre AC’s es mostra en la figura 5.13 i 5.14.
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Figura 5.13. Comparativa dels efluents de SSO4 produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la
concentració de DQO doblada (Simulacions S2A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

Taula 5.6. Eficiència en l’eliminació de SSO4, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de DQO (simulacions S2A). Es mostra també l’augment de
l’efluent en relació amb l’entrada de doble DQO, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la
simulació S1 (Taula 5.1).

CH
Concentració
influent
SSO4
[mm/d]
A2
B2
C2
D2

14

SSO4
influent
[mg/l]

72

SSO4 efluent
dia 500
[mg/l]
3,7
4,7
5,5
12,8

Diferència
de l'efluent
dia 500
respecte S1
[%]
-25,7
-27,4
-28,1
-21,8

Eficiència
eliminació
SSO4 [%]

Diferència
eficiència
respecte S1
[%]

94,8
93,4
92,4
82,2

15,0
17,5
19,5
63,8

L’entrada de doble concentració de DQO es manifesta amb una disminució de les
concentracions efluents de SSO4 generalitzada, com es mostra en la Figura 5.13, seguint una
dinàmica similar a la simulació S1. Aquesta disminució és menor, però significativa segons la
profunditat, d’entre 21,8 i 28,1% d’efluent de SSO4. Això és degut al fet que els Bacteris XAMB i
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XASRB competeixen per la font de Carboni, però el segon té major rendiment i menor coeficient
de saturació mitja per SF, en comparació amb XAMB (Langergraber 2007, Vymazal 2014).
L’augment de DQO incrementa la disponibilitat de SA per reaccionar amb SSO4 i produir SH2S,
segons la reducció anaeròbia produïda pels bacteris XASRB (Figures 5.2e, 5.3e i 5.9e, 5.10e),
disminuint la concentració efluent de SSO4 i millorant-ne la eficiència, comparant amb dades
obtingudes en les simulacions S1 (Taula 5.1). Aquest procés disminueix l’eficiència d’eliminació
d’SH2S. Les concentracions de les dues espècies, SSO4 i SH2S, sempre seran complementàries, fet
que mostra la correlació entre ambdós components dins el cicle del sofre.
L’aiguamoll amb millor resposta front l’increment de DQO és l’AC D2, reduint més l’efluent de
SSO4, i augmentant la seva eficiència en un 68%, respecte dels AC’s més profunds, que milloren
entre un 15 i 19,5%. Tot i així, en termes absoluts, aquests últims presenten efluents menors i
mantenen una eficiència major, d’entre el 92,4 i 94,8%, front el 82,2% de l’AC D2.
La diferència entre les eficiències dels AC’s A2, B2 i C2, respecte D2, demostra novament la
importància de la profunditat i, contràriament, la lleugera influència del factor de forma.
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Figura 5.14. Comparativa dels efluents de SH2S produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la concentració
de DQO doblada (Simulacions S2A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

El temps d’estabilització de cascun dels efluents del sistema és gairebé el mateix pels quatre
AC’s, si es comparen les simulacions S1 i S2A, sense dependre de la profunditat ni el factor de
forma, essent d’uns 180 dies tant en SSO4 com en SH2S.
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5.2.2. Simulacions S2B
Consta de quatre simulacions duplicant la càrrega hidràulica d’entrada. Les simulacions tenen
una durada de 500 dies. Es mostren els resultats en comparació amb les simulacions S1.

5.2.2.1. Cicle del Carboni
La comparativa per la DQO total efluent entre els quatre aiguamolls construïts es mostra en la
Figura 5.15.
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Figura 5.15. Comparativa dels efluents de DQO produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal influent doblat (Simulacions S2B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

Taula 5.7. Eficiència en l’eliminació de DQO, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de cabal. Es mostra també l’augment de l’efluent en relació
amb l’entrada de doble cabal, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la simulació S1 (Taula
5.1).

Concentració CH influent
DQO
[mm/d]
A2
B2
C2
D2

28

DQO
influent
[mg/l]

275

Diferència
DQO
de l'efluent
efluent dia
dia 500
500 [mg/l] respecte S1
[%]
48,2
104,4
38,9
104,3
33,4
104,5
80,0
469,1

Eficiència
eliminació
DQO [%]

Diferència
eficiència
respecte S1
[%]

82,5
85,9
87,9
70,9

-0,74
-0,58
-0,52
-22,9
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L’entrada de doble cabal als aiguamolls té com a resultat efluents gairebé idèntics respecte els
obtinguts en la simulació S1, al llarg dels 500 dies de simulació, en relació amb la DQO efluent.
S’observen diferències de menys de l’1% pels AC’s profunds, A2, B2 i C2, que presenten
eficiències del 82,5 al 87,9%. Contràriament, l’AC D2 mostra efluents quadruplicats respecte
als obtinguts en S1, que no arriben a l’estabilització total, disminuint la seva eficiència en un
22,9%, i quedant en un 70,% (Taula 5.7).
L’augment de DQO efluent per part de l’AC menys profund evidencia la dificultat en
l’acceptació de canvis de càrrega hidràulica, produït pel baix temps de permanència del flux
influent dins l’aiguamoll, donada la seva poca profunditat i el seu inferior volum.
L’aiguamoll amb millor resposta front l’increment de cabal és l’AC C2, que gairebé no veu
afectada la seva eficiència d’eliminació del contaminant (disminució del 0,52% d’eficiència).

Figura 5.16. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll C2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació amb doble entrada de CH (simulació S2B). Les claus a la dreta
de cada imatge indiquen la concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles negres
representen la concentració màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a una mida
raonable. L'eix x de cada imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 10,3 m) i l'eix y la profunditat del
llit (de 0 a 0,5 m).
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Figura 5.17. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll D2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació amb doble entrada de CH (simulació S2B). Les claus a la dreta
de cada imatge indiquen la concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles negres
representen la concentració màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a una mida
raonable. L'eix x de cada imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 11,7 m) i l'eix y la profunditat del
llit (de 0 a 0,27 m).

La diferència entre les eficiències dels AC’s A2, B2 i C2, respecte D2, demostra novament la
importància de la profunditat i, contràriament, la lleugera influència del factor de forma.
Pel que fa a les comunitats bacterianes, l’augment de càrrega hidràulica influent provoca un
augment de la biomassa dels Bacteris XH, XFB, XAMB generalitzada en els aiguamolls C2 i D2, i de
XASRB en C2 (Figures 5.2, 5.3 i 5.16, 5.17). L’aiguamoll menys profund, però, mostra un
desplaçament notable de les comunitats bacterianes cap a la sortida de l’aiguamoll (Figura
5.17), sent molt acusada en el cas dels bacteris XA, XASRB i XSOB. Aquest fet pot explicar la baixa
permanència del flux dins l’aiguamoll i les dificultats per arribar a l’estabilització de les
concentracions efluents de l’AC D2.
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La colmatació torna a ser un fenomen visible (Figures 5.16 i 5.17). L’entrada de doble CH
repercuteix de manera semblant a com ho fa l’entrada de doble concentració de DQO
(simulació S2A) (Figures 5.9 i 5.10), si es tenen en compte la posició relativa de les comunitats
bacterianes i l’Oxigen dissolt. L’aiguamoll D2 presenta, novament, major grau de colmatació
que C2.
El temps d’estabilització de cada efluent és gairebé el mateix pels quatre AC’s, si es comparen
les simulacions S1 i S2B, sense dependre del factor de forma.

5.2.2.2. Cicle del Nitrogen
La comparativa per SNH i SNO efluent en els quatre AC’s es mostra en les Figures 5.18 i 5.19,
respectivament.
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Figura 5.18. Comparativa dels efluents de SNH produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal doblat (Simulacions S2B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.
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Taula 5.8. Eficiència en l’eliminació de SNH, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de cabal. Es mostra també l’augment de l’efluent en relació
amb l’entrada de doble cabal, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la simulació S1 (Taula
5.2).

Concentració CH influent SNH influent
SNH
[mm/d]
[mg/l]
A2
B2
C2
D2

28

57

Diferència
SNH efluent de l'efluent
dia 500
dia 500
[mg/l]
respecte S1
[%]
41,4
106,3
38,5
106,8
36,3
107,2
41,7
279,5

Eficiència
eliminació
SNH [%]

Diferència
eficiència
respecte S1
[%]

27,4
32,4
36,2
26,9

-4,3
-4,3
-4,3
-46,9

L’entrada de doble càrrega hidràulica produeix una resposta dels aiguamolls gairebé idèntica a
la produïda en les simulacions S1, pels AC’s A2, B2 i C2, amb diferències d’eficiència del 4,3%, i
mantenint eficiències d’entre el 27,4 i 36,2% d’eliminació de SNH.
L’efluent de SNH en el cas del D2 augmenta en relació amb S1 i es distancia d’aquest a mesura
que avança la simulació, sense arribar a l’estabilització completa. Gairebé triplica l’efluent de
SNH, una diferència del 46,9% respecte la simulació S1, situant-se en un 26,9% d’eficiència total.
El comportament de l’aiguamoll menys profund mostra, a diferència dels profunds, la dificultat
en l’acceptació de canvis en la càrrega hidràulica d’entrada, reflectida en l’augment del SNH
efluent. Existeix una petita disminució de la biomassa bacteriana d’XA, i un desplaçament cap a
la sortida de l’aiguamoll (Figura 5.17).
La poca profunditat de l’AC D2 comporta un baix temps de permanència del flux dins d’aquest,
fet accentuat per l’entrada de doble càrrega hidràulica, que s’expressa en dificultats en
l’eliminació de contaminants. El factor profunditat es destaca novament per la seva
importància en l’eficiència, en aquest cas contraproduent en el cas de D2, que presenta
dificultats en l‘acceptació de canvis de cabal. El factor de forma té una importància menor.
L’aiguamoll amb millor resposta front l’increment de cabal és l’AC C2, que gairebé no veu
afectada la seva eficiència d’eliminació del contaminant (disminució del -4,3% d’eficiència).
Aquest comportament es confirma novament segons l’estudi d’Ojeda et al. (2008), on la
disminució de la CH de 55 a 25 mm/dia produeix concentracions efluents d’SNH pràcticament
idèntiques.
El temps d’estabilització de cada efluent és gairebé el mateix pels quatre AC’s, si es comparen
les simulacions S1 i S2B, sense dependre del factor de forma.
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Figura 5.19. Comparativa dels efluents de SNo produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal doblat (Simulacions S2B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

El comportament i temps d’estabilització dels aiguamolls pel que fa a l’efluent de SNO es
gairebé idèntic en els quatre AC’s (Figura 5.19), i en comparació amb S1. Tot i uns majors
efluents inicials per part de D2, els quatre AC’s presenten efluents nuls un cop arribat a
l’estabilització.
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5.2.2.3. Cicle del Sofre
La comparativa de SSO4 i SH2S efluent en els quatre AC’s es mostra en la figura 5.20 i 5.21.
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Figura 5.20. Comparativa dels efluents de SSO4 produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal doblat (Simulacions S2B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

Taula 5.9. Eficiència en l’eliminació de SSO4, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de cabal. Es mostra també l’augment de l’efluent en relació
amb l’entrada de doble cabal, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la simulació S1 (Taula
5.2).

Diferència
SSO4 efluent de l'efluent
Concentració CH influent SSO4 influent
dia 500
dia 500
SSO4
[mm/d]
[mg/l]
[mg/l]
respecte S1
[%]
A2
13,5
92,6103501
B2
28
72
16,2
93,7907535
C2
18,5
94,4930197
D2
58,3
99,2826086

Eficiència
eliminació
SSO4 [%]

Diferència
eficiència
respecte S1
[%]

81,3
77,4
74,4
19,0

1,5
1,5
1,5
0,6
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El comportament i el temps d’estabilització de les concentracions efluents dels AC’s respecte
l’entrada de doble CH es manifesta de forma anàloga a l’observa en les simulacions S1. Les
simulacions S1 i S2B tenen comportaments pràcticament idèntics. L’augment de cabal no
afecta l’eficiència dels aiguamolls en l’eliminació de sofre, ja que assimilen les variacions
hidràuliques sense dependre de la profunditat o el factor de forma (Figures 5.20 i 5.21).
L’AC D2 mostra més dificultats en arribar a l’estabilització, però en ambdós contaminants,SSO4 i
SH2S, les concentracions efluents es mantenen respecte S1.
Els comportaments mostrats en la Figura 5.20 es quantifiquen amb eficiències d’eliminació de
SSO4 de 74,4 a 81,3% en els aiguamolls profunds, A2, B2 i C2, i de 19% pel menys profund, D2.
La similitud en els comportaments es presenta en diferències d’entre 0,6 i 1,5% entre
eficiències en les simulacions S1 i S2B.
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Figura 5.21. Comparativa dels efluents de SH2S produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal doblat (Simulacions S2B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.
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5.3. SIMULACIONS S3
Les simulacions amb variacions puntuals en el temps, però sostingudes, en les càrregues
orgàniques i hidràuliques influents permeten veure una versió simplificada del comportament
dels aiguamolls. Els canvis són implementats en aiguamolls que ja es troben en funcionament i
presenten concentracions efluents i comunitats bacterianes estabilitzades. D’aquesta manera
s’evidencia la influència de les comunitats bacterianes estabilitzades en l’acceptació de canvis
sobtats de càrrega, en funció de la profunditat i el factor de forma.
En aquesta secció es mostra la comparativa entre els diferents AC’s per una mateixa espècie de
contaminant.

5.3.1. Simulacions S3A
Consta de quatre simulacions duplicant la càrrega orgànica (DQO) d’entrada. Els canvis de
càrrega tenen lloc a partir del dia 500, últim de la simulació S1, i tenen una durada de 500 dies,
sumant un total de 1000 dies de simulació completa. Es mostren els resultats en base a les
simulacions S1.

5.3.1.1. Cicle del Carboni
La comparativa per la DQO total efluent entre els quatre aiguamolls construïts es mostra en la
Figura 5.22.
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Figura 5.22. Comparativa dels efluents de DQO produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la
concentració de DQO doblada (Simulacions S3A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.
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Taula 5.10. Eficiència en l’eliminació de DQO, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per
als quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de DQO (Simulacions S3A). Es mostra també l’augment de
l’efluent en relació amb l’entrada de doble DQO, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la
simulació S1 i S2A (Taula 5.1 i 5.2, respectivament).

CH
Concentració
influent
DQO
[mm/d]
A2
B2
C2
D2

14

DQO
influent
[mg/l]

550

DQO
efluent
dia 1000
[mg/l]
212,2
194,9
182,0
134,2

Deferència
de
Diferència Diferència
Eficiència
l'efluent
eficiència eficiència
eliminació
dia 1000
respecte
respecte
DQO [%]
respecte
S1 [%]
S2A [%]
S1 [%]
460,2
61,4
-21,8
-0,3
522,4
64,6
-21,9
-1,3
569,3
66,9
-21,5
-2,1
786,8
75,6
-18,2
-12,5

La introducció de doble concentració de càrrega orgànica (DQO) en els aiguamolls estabilitzats
comporta concentracions efluents quadruplicades i septuplicades, respecte l’influent duplicat
(Taula 5.10), indicant la dificultat dels aiguamolls per absorbir canvis en la DQO influent. Les
eficiències es redueixen entre un 18,2 i 21,9% respecte la simulació S1 (Taula 5.1), arribant a
eficiències totals d’entre el 61,4 i 75,6%.
L’aiguamoll amb millor resposta front l’increment de DQO és l’AC D2, que veu menys afectada
la seva eficiència d’eliminació del contaminant (disminució del 18,2% d’eficiència). La menor
profunditat del seu llit, més oxigenat i amb degradació aeròbia més abundant, permet efluents
menors. Tot i així no arriba a l’estabilització.
Els AC’s profunds, A2, B2 i C2, presenten eficiències molt semblants entre ells, d’entre 61,4 i
66,9%, amb disminucions d’eficiències d’entre el 21,5 i 21,9%, respecte a la simulació S1. Tot i
així, l’estabilització dels efluents és més ràpida i amb absència dels pics inicials anòmals
corresponents a les condicions inicials (Figura 5.22). El factor de forma no és significatiu.
Si es tenen en compte les simulacions S2A, els AC’s profunds presenten les mateixes eficiències
(amb diferències d’entre el 0,3 i 2,1%). L’estabilització dels efluents, en canvi, és més ràpida en
les simulacions S3A. Se’n conclou que l’acceptació dels canvis de càrrega es gairebé el mateix
sigui introduït a l’inici o amb poblacions bacterianes estables. Les poblacions bacterianes
estables contribueixen a una major rapidesa en l’estabilització d’efluents.
En el cas de l’AC menys profund, D2, es presenten efluents majors que disminueixen
l’eficiència en un 12,5%, sense arribar a l’estabilització. Se’n conclou que la presència de les
comunitats bacterianes estables no millora l’acceptació de canvis de càrrega i temps
d’estabilització en aquest tipus d’aiguamolls.
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Figura 5.23. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll C2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació amb doble entrada de DQO (simulació S3A). Les claus a la
dreta de cada imatge indiquen la concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles
negres representen la concentració màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a
una mida raonable. L'eix x de cada imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 10,3 m) i l'eix y la
profunditat del llit (de 0 a 0,5 m).

En relació amb les dinàmiques bacterianes, l’entrada de doble concentració de DQO als 500
dies de funcionament (simulació S3A) produeix un augment de la biomassa dels Bacteris
Heterotròfics (XH) i Bacteris Fermentadors (XFB) generalitzada en els aiguamolls C2 i D2, dos
dels principals consumidors de DQO. Aquest efecte és molt semblant al produït en les
simulacions S2A (Figures 5.9, 5.10 i 5.23 i 5.24). Segons la profunditat, L’AC D2 mostra,
novament, major biomassa per XH i XFB, en comparació amb l’AC C2, fet que en demostra la
major eficiència d’eliminació de DQO (Taula 5.10).
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Figura 5.24. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll D2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació amb doble entrada de DQO (simulació S3A). Les claus a la
dreta de cada imatge indiquen la concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles
negres representen la concentració màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a
una mida raonable. L'eix x de cada imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 11,7 m) i l'eix y la
profunditat del llit (de 0 a 0,27 m).

La colmatació és un factor important a mencionar (Figures 5.23 i 5.24). Als 1000 dies de
simulació, l’afectació per l’acumulació de partícules sòlides inerts és considerable, havent
avançat fins gairebé un terç de la llargada del llit, com és el cas de l’AC D2. Aquest fet
comporta un desplaçament de la biomassa bacteriana cap a la sortida de l’aiguamoll, amb un
espai cada vegada menor per ocupar, a mesura que avança el temps. La colmatació en el cas
de l’entrada de doble concentració de DQO amb l’aiguamoll en funcionament i les comunitats
bacterianes establertes (simulació S3A) és major que l’observada si l’entrada de doble DQO es
produeix a l’inici de la posada en marxa dels aiguamolls (simulació S2A). S’observa, novament,
la forta dependència de l’activitat del biofilm amb la càrrega DQO del sistema.
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5.3.1.2. Cicle del Nitrogen
La comparativa per SNH i SNO efluent en els quatre AC’s es mostra en les Figures 5.25 i 5.26,
respectivament.
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Figura 5.25. Comparativa dels efluents de SNH produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la
concentració de DQO doblada (Simulacions S3A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

Taula 5.11. Eficiència en l’eliminació de SNH, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de DQO (Simulacions S3A). Es mostra també l’augment de
l’efluent en relació amb l’entrada de doble DQO, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la
simulació S1 i S2A (Taula 5.2 i 5.4, respectivament).

CH
Concentració
influent
SNH
[mm/d]
A2
B2
C2
D2

14

SNH
influent
[mg/l]

57

SNH
efluent
dia 1000
[mg/l]
41,0
38,4
36,4
27,0

Diferència
Diferència Diferència
de
Eficiència
eficiència eficiència
l'efluent eliminació
respecte
respecte
dia 1000
SNH [%]
S1 [%]
S2A [%]
[%]
105,4
28,0
-3,7
-1,3
106,4
32,6
-4,1
-1,7
107,3
36,2
-4,3
-1,8
181,3
52,6
-21,3
-27,8
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La resposta dels aiguamolls a l’entrada de doble concentració de DQO, pel que fa a la
concentració efluent de SNH, és gairebé idèntica en els les simulacions S1 i S3A, presentant
disminucions del 3,7 al 4,3% en els AC’s profunds, i del 21,3% en el més superficial (Taula 5.11).
Si es compara amb les simulacions S2A, les diferències d’eficiència són molt semblants. És a
dir, l’augment de DQO influent no afecta a la eficiència dels AC’s en l’eliminació del Nitrogen
en Amoni i en Amoníac.
Les concentracions de SNO efluents segueixen la mateixa dinàmica des de l’estabilització de S1.
L’influent de SNO és zero i per tant tota la concentració efluent es produeix per nitrificació
(Figura 5.26).
Tal i com s’ha explicat a l’apartat 5.2.1.2, la baixa proporció de les fraccions de DQO i la falta
d’una relació directa i causal entre els processos bacterians d’eliminació de DQO i SNH dóna
com a resposta efluents independents. És per aquest motiu que les eficiències en les
simulacions S1, S2A i S3A són molt semblants. Fet visible en la similitud de la biomassa dels
Bacteris Autotròfics Nitrificadors (XA) obtinguts en les tres simulacions (Figures 5.2b, 5.3b,
5.9b,5.10b i 5.23b, 5.24b).
L’aiguamoll amb millor resposta front l’increment de DQO és l’AC A2, que presenta la menor
diferència d’eficiència respecte S1, un 3,7%. L’aiguamoll amb pitjor resposta és el D2, que veu
disminuïda la seva eficiència en un 21,3%. Tot i això, l’AC D2 és que globalment presenta una
major eficiència d’eliminació de SNH, 52,6%. La menor profunditat del seu llit, més oxigenat i
amb degradació aeròbia més abundant, permet major nitrificació i per tant efluents menors.
Tot i així mostra dificultats per arribar a l’estabilització.
Els AC’s profunds, A2, B2 i C2, son els que mostren millor resposta front a l’increment de DQO,
absorbint els canvis gairebé al complet. A més a més, presenten eficiències molt semblants
entre ells, d’entre 28 i 36,2%, amb disminucions d’eficiències d’entre el 3,7 i 24,3%, respecte a
la simulació S1. El factor de forma no és significatiu.
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Figura 5.26. Comparativa dels efluents de SNO produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la
concentració de DQO doblada (Simulacions S3A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.
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5.3.1.3. Cicle del Sofre
La comparativa de SSO4 i SH2S efluent en els quatre AC’s es mostra en la figura 5.27 i 5.28.
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Figura 5.27. Comparativa dels efluents de SSO4 produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la
concentració de DQO doblada (Simulacions S3A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2

Taula 5.12. Eficiència en l’eliminació de SNH, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de DQO (Simulacions S3A). Es mostra també l’augment de
l’efluent en relació amb l’entrada de doble DQO, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la
simulació S1 i S2A (Taula 5.3 i 5.5, respectivament).

CH
Concentració
influent
SSO4
[mm/d]
A2
B2
C2
D2

14

SSO4
influent
[mg/l]

72

Diferència
SSO4
de
Diferència Diferència
Eficiència
efluent l'efluent
eficiència eficiència
eliminació
dia 1000 dia 1000
respecte
respecte
SSO4 [%]
[mg/l]
respecte
S1 [%]
S2A [%]
S1 [%]
3,6
24,9
95,0
15,2
0,2
4,4
25,4
93,9
17,9
0,5
4,9
25,1
93,2
20,3
0,8
8,7
14,8
87,9
69,4
5,7

L’entrada de doble concentració de DQO es manifesta amb una disminució de les
concentracions efluents de SSO4 generalitzada, d’entre el 15,2 al 20,3% en els aiguamolls
profunds i del 69,4% pel menys profund, respecte de les simulacions S1, seguint una dinàmica
molt semblant a l’observada en les simulacions S2A (Figura 5.13). Aquest fet comporta un
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augment de l’eficiència d’eliminació del contaminant, degut a la disponibilitat de SA per
reaccionar amb SSO4 i donar SH2S .
Els aiguamolls profunds, A2, B2 i C2, menys oxigenats i amb més degradació anaeròbia,
presenten les majors eficiències, d’entre 93,2 i 95%. Aquest comportament és molt similar a
l’observat a les simulacions S2A, amb unes diferències mínimes d’entre el 0,2 i 0,8% (Taula
5.12). Tot i així, l’estabilització dels efluents és més ràpida en les simulacions S3A, fet que
s’atribueix a l’estabilització de les poblacions bacterianes (Figures 5.23 i 5.24).
En el cas de l’AC menys profund, D2, mostra eficiències d’eliminació de SSO4 del 87,9%. Un
comportament també similar a S2A, amb només de 5,7% de diferència. Tot i així, mostra
dificultats en arribar a l’estabilització d’efluents.
La diferència entre les eficiències dels AC’s A2, B2 i C2, respecte D2, demostra novament la
importància de la profunditat i, contràriament, la lleugera influència del factor de forma.
Se’n conclou que l’estabilització bacteriana juga un paper important en l’eliminació de SSO4,
disminuint de forma significativa les concentracions efluents.

80
60
40
20
0
0

200

400

600

800

1000

Dies

Concentració [mg/l]

c)

S1
S3A

C2-SH2S
80
60
40
20
0
0

200

400

600

Dies

800

1000

b)
Concentració [mg/l]

S1
S3A

A2-SH2S

S1
S3A

B2-SH2S
80
60
40
20
0
0

d)
Concentració [mg/l]

Concentració [mg/l]

a)

200

400

600

Dies

800

D2-SH2S

1000

S1
S3A

80
60
40
20
0
0

200

400

600

Dies

800

1000

Figura 5.28. Comparativa dels efluents de SH2S produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació de la
concentració de DQO doblada (Simulacions S3A), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

En el cas del SH2S, les concentracions efluents són complementàries a les de SSO4, i per tant
augmenten amb l’entrada de doble DQO (Figura 5.28).Els temps d’estabilització són iguals als
de SSO4 i majors en comparació amb S1.
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5.3.2. Simulacions S3B
Consta de quatre simulacions duplicant la CH d’entrada. Els canvis de càrrega tenen lloc a
partir del dia 500, últim de la simulació S1, i tenen una durada de 500 dies, sumant un total de
1000 dies de simulació completa. Es mostren els resultats en base a les simulacions S1.

5.3.2.1. Cicle del Carboni
La comparativa per la DQO total efluent entre els quatre AC’s es mostra en la Figura 5.29.
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Figura 5.29. Comparativa dels efluents de DQO produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal duplicat (Simulacions S3B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

Taula 5.13. Eficiència en l’eliminació de DQO, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per
als quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de cabal. Es mostra també l’augment de l’efluent en relació
amb l’entrada de doble cabal, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la simulació S1 i S2B
(Taula 5.1 i 5.7).

Cabal
Concentració
influent
DQO
[m3/d]

A2
B2
C2
D2

1,54

Influent
[mg/l]

275

Augment
de
Diferència Diferència
Efluent l'efluent Eficiència eficiència eficiència
dia 1000 dia 1000 eliminació
[%]
[%]
[mg/l]
[%]
DQO [%] respecte respecte
respecte
S1
S2A
S1
48,7
105,6
82,3
-0,9
-0,2
41,9
112,3
84,8
-1,7
-1,1
38,5
120,5
86,0
-2,4
-1,9
95,2
558,1
65,4
-28,4
-5,5
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L’entrada de doble càrrega hidràulica provoca una resposta en els aiguamolls profunds, A2, B2
i C2, gairebé idèntica a les obtingudes en les simulacions S1 i S2A (Figura 5.21), amb variacions
de les eficiències del 0,9 i 2,4% i 0,2 i 1,9% respectivament, en relació a la concentració de DQO
efluent.
Els aiguamolls profunds, A2, B2 i C2, mostren eficiències totals d’entre 82,3 i 86% d’eliminació
de DQO, amb diferències mínimes, del 0,9 al 2,4% respecte S1, fet que determina la bona
acceptació de canvis en el cabal influent. La semblança entre les simulacions S2B i S3B indica
que les poblacions bacterianes establertes no influeixen en l’eficiència d’eliminació de DQO,
però si en l’estabilització dels efluents, agilitzant-ne l’arribada i disminuint-ne les pics
d’inestabilitat. El factor de forma no és significatiu.

Figura 5.30. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll C2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació amb doble entrada de CH (simulació S3B). Les claus a la dreta
de cada imatge indiquen la concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles negres
representen la concentració màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a una mida
raonable. L'eix x de cada imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 10,3 m) i l'eix y la profunditat del
llit (de 0 a 0,5 m).
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Figura 5.31. Seccions transversals longitudinals de l’aiguamoll D2 (com en la figura 3.9 i 4.2) on es mostra la
distribució dels bacteris (a) Heterotròfics (XH), (b) Autotròfics Nitrificadors (XA), (c) Fermentadors (XFB), (d)
Metanogènics Acetotròpics (XAMB), (e) Acetotròpics Sulfat-Reductors (XASRB), (f) Oxidadors de Sulfhídric (XSOB) i
(g) Oxigen dissolt (SO), després de 500 dies d’operació amb doble entrada de CH (simulació S3B). Les claus a la dreta
de cada imatge indiquen la concentració en mgCOD L-1 de cada grup de bacteris, i els valors dels triangles negres
representen la concentració màxima i mínima. Recordeu que les imatges s'han deformat per adaptar-se a una mida
raonable. L'eix x de cada imatge representa la direcció longitudinal del llit (de 0 a 11,7 m) i l'eix y la profunditat del
llit (de 0 a 0,27 m).

L’aiguamoll menys profund, D2, pel contrari, mostra concentracions efluents quintuplicades
respecte S1, disminuint l’eficiència en un 28,4%, i arribant a una total de 65,4%. A més a més
no arriba a l’estabilització dels efluents. L’entrada de doble cabal empitjora el funcionament de
l’AC menys profund, com s’ha vist en les simulacions S2B (Secció 5.2.2), però les poblacions
bacterianes estables (simulació S3B) en disminueixen encara més l’eficiència. Es destaca
novament la influència de la profunditat en l’acceptació de canvis de càrrega, en aquest cas
contraproduent, ja que el baix temps de permanència del flux dins l’aiguamoll, donat el poc
volum d’aquest, obstaculitza les processos bacterians d’eliminació de contaminants.
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Amb relació a les comunitats bacterianes, l’augment de càrrega hidràulica influent provoca un
augment de la biomassa dels Bacteris XH i XFB generalitzada en els aiguamolls C2 i D2, semblant
a la presentada en les simulacions S2B (Figures 5.16, 5.17 i 5.30, 5.31). L’aiguamoll menys
profund, D2, mostra biomasses majors pels bacteris XH i XFB, en comparació amb C2, més
profund. Tot i això, es troben desplaçades cap a la sortida de l’aiguamoll, fet que, juntament
amb el baix temps de permanència del flux dins el llit, siguin causants de la dificultat
d’estabilització de concentracions efluents.
La colmatació dels llits dels AC’s és remarcable en les simulacions amb entrada de doble CH en
aiguamolls en funcionament i comunitats bacterianes establertes (simulació S3B) (Figures 5. 30
i 5.31). Aquesta és major a la presentada en les simulacions S2B (Figures 5.16 i 5.17) on
l’entrada de doble CH es produeix a l’inici de la posada en funcionament dels AC’s, i molt
similar a la mostrada en les simulacions S3A (Figures 5.23 i 5.24), on es dobla l’entrada de DQO
als 500 dies de funcionament.

5.3.2.2. Cicle del Nitrogen
La comparativa per SNH i SNO efluent en els quatre AC’s es mostra en les Figures 5.32 i 5.33,
respectivament.
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Figura 5.32. Comparativa dels efluents de SNH produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal doblat (Simulacions S3B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.
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Taula 5.14. Eficiència en l’eliminació de SNH, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de cabal. Es mostra també l’augment de l’efluent en relació
amb l’entrada de doble cabal, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la simulació S1 (Taula
5.2).

CH
Concentració
influent
SNH
[mm/d]
A2
B2
C2
D2

14

SNH
influent
[mg/l]

57

SNH
efluent
dia 1000
[mg/l]
42,1
39,7
37,9
43,9

Diferència
de
Diferència Diferència
Eficiència
l'efluent
eficiència eficiència
eliminació
dia 1000
respecte respecte
SNH [%]
respecte
S1 [%]
S2A [%]
S1 [%]
108,1
26,2
-5,5
-1,2
109,9
30,4
-6,3
-2,0
111,8
33,5
-7,1
-2,8
294,3
23,0
-50,8
-3,9

L’entrada de doble càrrega hidràulica produeix una resposta dels aiguamolls gairebé idèntica a
la produïda en les simulacions S1 i S2B, pels AC’s A2,B2 i C2, amb diferències d’eficiència
menors al 7,1% i 2,8%, respectivament. Es mostren eficiències del 26,2 al 33,5% en l’eliminació
de SNH.
L’efluent de SNH en el cas de l’AC D2 mostra un comportament diferent, augmentant en relació
amb S1 i distanciant-se d’aquest a mesura que avança la simulació, arribant a una diferència
del 294%. L’eficiència, per tant també es veu disminuïda en un 50,8% i es situa en un 23%
d’eficiència total d’eliminació d’SNH. Mostra dificultats per arribar a l’estabilització completa,
degut a les dificultats per l’acceptació de canvis de cabal. Tot i així, el comportament és molt
semblant al presentat en S2B.
La poca profunditat de l’AC D2 comporta un baix temps de permanència del flux dins d’aquest,
fet accentuat per l’entrada de doble càrrega hidràulica, que s’expressa en dificultats en
l’eliminació de contaminants. El factor profunditat es destaca novament per la seva
importància en l’eficiència. El factor de forma té una importància menor.
L’aiguamoll amb millor resposta front l’increment de cabal és l’AC C2, que gairebé no veu
afectada la seva eficiència d’eliminació del contaminant (disminució del 7,1% d’eficiència),
amb eficiència total de 33,5%. Aquest fet es ratifica amb la similitud en les biomasses de
Bacteris Autotròfics Nitrificadors (XA) entre les simulacions S1, S2B i S3B (Figures 5.2b, 5.16b,
5.30b).
El temps d’estabilització de cada efluent és gairebé el mateix pels quatre AC’s, si es comparen
les simulacions S1 i S2B i S3B, sense dependre del factor de forma.

101

20
10
0
0

200

400

600

Dies

800

1000

S1
S3B

C2-SNO
30
20
10
0
0

200

400

600

Dies

800

1000

b)
Concentració [mg/l]

30

c)
Concentració [mg/l]

S1
S3B

A2-SNO

S1
S3B

B2-SNO
30
20
10
0
0

d)
Concentració [mg/l]

Concentració [mg/l]

a)

200

400

600

Dies

800

1000

S1

D2-SNO

S3B

30
20
10
0
0

200

400

600

Dies

800

1000

Figura 5.33. Comparativa dels efluents de SNo produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal doblat (Simulacions S3B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

El comportament i temps d’estabilització dels aiguamolls pel que fa a l’efluent de SNO es
gairebé idèntic en els quatre AC’s (Figura 5.33), i en comparació amb S1 i S2B (Figures 5.5 i
5.19). Tot i uns majors efluents inicials per part de D2, els quatre AC’s presenten efluents nuls
un cop arribat a l’estabilització.
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5.3.2.3. Cicle del Sofre
La comparativa de SSO4 i SH2S efluent en els quatre AC’s es mostra en la figura 5.34 i 5.35.
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Figura 5.34. Comparativa dels efluents de SSO4 produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal doblat (Simulacions S3B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.

Taula 5.9. Eficiència en l’eliminació de SSO4, basada en la diferència de concentracions influents i efluents, per als
quatre tipus d’aiguamolls, en el cas de doble entrada de cabal. Es mostra també l’augment de l’efluent en relació
amb l’entrada de doble cabal, així com la variació de l’eficiència, comparat amb les dades de la simulació S1 (Taula
5.3).

Cabal
Concentració
influent
SSO4
[mm/d]
A2
B2
C2
D2

14

Influent
[mg/l]

72

Augment
Diferència Diferència
Efluent de l'efluent Eficiència eficiència eficiència
dia 1000 dia 1000 eliminació
[%]
[%]
[mg/l]
[%]
SSO4 [%]
respecte respecte
respecte S1
S1
S2A
12,9
14,9
16,4
56,2

88,4662778
86,1620558
84,0495188
95,7621273

82,1
79,3
77,2
21,9

2,3
3,3
4,3
3,5

0,8
1,8
2,8
2,9

L’entrada de doble càrrega hidràulica produeix efluents gairebé idèntics als obtinguts en les
simulacions S1, i S2B en els AC’s profunds, A2, B2 i C2. Presenten eficiències d’eliminació de
SSO4 de 77,2 a 82,1%, amb diferències màximes de 4,3% i 2,8%, respectivament, en l’eliminació
de SSO4.
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L’AC D2 mostra més dificultats en arribar a l’estabilització, però en ambdós contaminants, SSO4
i SH2S, les concentracions efluents es mantenen respecte S1. Presenta eficiències d’eliminació
de SSO4 del 21,9%, i diferències menors als 3,5% respecte a les simulacions S1 i S2B.
Se’n conclou que els efluents de sofre, SSO4 i SH2S, produïts pels quatre aiguamolls no es veuen
afectats per les variacions hidràuliques, sense dependre de la profunditat o el factor de forma
d’aquests. Els AC’s poden assimilar correctament les variacions hidràuliques, tot i algunes
dificultats per part del D2 (Figures 5.34 i 5.35).
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Figura 5.35. Comparativa dels efluents de SH2S produïts per l’entrada de flux i càrrega orgànica mitjana constant
(Simulacions S1, veure Secció 5.1) i els efluents produïts per l’entrada del mateix input, però amb la variació del
cabal doblat (Simulacions S3B), per als aiguamolls a)A2, b)B2, c)C2, i d)D2.
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6. RESUM DE RESULTATS
1. La profunditat és el factor més rellevant en l’eficiència dels aiguamolls per l’eliminació de
contaminants, relacionada amb el grau d’oxigenació i desenvolupament de bacteris
aerobis.
Amb concentracions mitjanes d’influents reals (S1), la disminució de la profunditat
produeix menors concentracions efluents dels contaminants DQO, SNH, SNO i SH2S, i majors
per SSO4, així com una estabilització d’efluents més ràpida (100 dies front el 240 dels AC’s
profunds).
L’AC D2 és el que presenta majors eficiències d’eliminació de DQO, 93,7%, i SNH, 73,8%,
contràriament a l’eficiència d’eliminació de SSO4, 18,4%, superada per l’AC A2, amb un
79,7%. El factor de forma no mostra un influència remarcada.
2. La introducció de canvis de càrrega orgànica DQO en els aiguamolls provoca una
disminució de l’eficiència d’eliminació de DQO i SH2S, estanqueïtat en SNH i SNO, i augment
en SSO4, generalitzada en els quatre aiguamolls.
El comportament i rendiment dels AC’s queda afectat immediatament al introduir canvis
de càrrega orgànica (DQO), mostrant una baixa retenció de la càrrega addicional.
L’estabilització de les comunitats bacterianes dins l’aiguamoll redueix el temps
d’estabilització dels efluents després d’un canvi sobtat de càrrega orgànica, però no en
millora la eficiència de manera destacada, fins i tot empitjora les eficiències en el cas de
l’AC menys profund. Aquest fet mostra la independència del creixement,
desenvolupament i estabilització bacteriana amb la concentració influent i efluent de DQO.
L’aiguamoll menys profund te dificultats en estabilitzar les concentracions efluents,
respecte dels profunds, que hi arriben amb major rapidesa i mostren menors pics
d’inestabilitat.
Finalment, segons els resultats obtinguts en les simulacions S2A i S3A, es conclou que l’AC
amb millor eficiència d’eliminació de DQO, SNH, SNO i SH2S es el D2 (0.27m de profunditat),
amb 88,1 i 75,6% d’eliminació de DQO i 80,4 i 52% d’eliminació de SNH, respectivament en
les simulacions S2A i S3A. L’AC amb millor eficiència d’eliminació de SSO4 és l’A2, amb 94,8
i 95% d’eliminació, però amb una diferència menor en comparació amb el D2, que
presenta valors de 82,2 i 87,9%.
3. La introducció de canvis de càrrega hidràulica en els aiguamolls no produeix canvis en el
comportament general ni en les eficiències d’eliminació de DQO, SNH, SNO, SSO4 i SH2S en el
cas dels aiguamolls profunds, A2, B2 i C2, fet que demostra l’acceptació total dels canvis de
CH.
L’aiguamoll menys profund, D2, contràriament, presenta dificultats per arribar a
l’estabilització dels efluents. Aquest fet és degut a l’accentuació del baix temps de
permanència del flux dins l’aiguamoll causat per l’augment de cabal, independentment de
l’estabilització bacteriana.
L’estabilització de les comunitats bacterianes dins l’aiguamoll redueix el temps
d’estabilització dels efluents després d’un canvi sobtat de càrrega hidràulica, però no en
millora la eficiència de manera destacada, fet que mostra la independència del creixement,
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desenvolupament i estabilització bacteriana en relació amb la càrrega hidràulica (CH)
influent.
Finalment, segons els resultats obtinguts en les simulacions S2B i S3B, es conclou que l’AC
amb millor eficiència d’eliminació de DQO, SNH i SNO es el C2 (0.5m de profunditat), amb
87,9 i 86% d’eliminació de DQO i 36,2 i 33,5% d’eliminació de SNH, respectivament per a les
simulacions S2B i S3B. L’AC amb millor eficiència d’eliminació de SSO4 és l’A2, amb 81,3 i
82,1% d’eliminació, i de SH2S és el D2.
Taula 6.1. Eficiències [%] d’eliminació de DQO, SNH i SSO4, per part dels 4 AC’s en les 5 simulacions dutes a terme
en el treball.

DQO
A2
B2
C2
D2

S1
83,2
86,4
88,4
93,8

S2A
61,7
65,9
69,1
88,1

S3A
61,4
64,6
66,9
75,6

S1
83,2
86,4
88,4
93,8

S2B
82,5
85,9
87,9
70,9

S3B
82,3
84,8
86,0
65,4

S1
31,7
36,7
40,5
73,9

S2B
27,4
32,4
36,2
26,9

S3B
26,2
30,4
33,5
23,0

SNH
A2
B2
C2
D2

S1
31,7
36,7
40,5
73,9

S2A
29,4
34,3
38,1
80,4

S3A
28,0
32,6
36,2
52,6
SSO4

A2
B2
C2

S1
79,8
75,9
72,9

S2A
94,8
93,4
92,4

S3A
95,0
93,9
93,2

S1
79,8
75,9
72,9

S2B
81,3
77,4
74,4

S3B
82,1
79,3
77,2

D2

18,5

82,2

87,9

18,5

19,0

21,9

4. La distribució bacteriana obtinguda amb BIO_PORE per les simulacions amb
concentracions mitjanes d’influents reals (S1), respon a la configuració i distribució
espacial determinada en estudis anteriors (Llorens et al., 2011b; Samsó i García, 2013b).
La profunditat repercuteix en la distribució de les comunitats bacterianes. L’aiguamoll
menys profund, D2, presenta globalment major biomassa de bacteris XH, XA, XSOB i menor
de XAMB, respecte a l’aiguamoll més profund, C2.
La biomassa de les sis comunitats bacterianes es veu afectada pels canvis de càrrega
sobtats, modificant-ne la quantitat, extensió i localització.
La introducció de canvis de càrrega orgànica o hidràulica des de l’inici de la posada en
funcionament dels aiguamolls (simulacions S2A i S2B) produeixen biomasses i distribucions
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semblants a S1 pels aiguamolls profunds. En canvi, l’AC menys profund presenta major
biomassa de XH, XFB i XAMB, menor per XSOB i en desplaça XASRB cap a la sortida del llit.
La introducció de canvis de càrrega sobtats amb efluents i comunitats bacterianes
estabilitzades (simulacions S3A i S3B) produeixen petits canvis en les biomasses de XASRB i
XAMB en els aiguamolls profunds, i majors en el menys profund, seguint la pauta de les
simulacions anteriors, S2A i S2B. Aquests resultats explicarien les dificultats en l’absorció
de canvis de càrrega, sobretot hidràulica, que presenta l’AC D2.
Totes les biomasses es veuen globalment desplaçades cap a la sortida del llit degut a
colmatació.
5. La colmatació (acumulació de sòlids inerts des de l’entrada i cap a la sortida) és un
fenomen visible en els aiguamolls. Les simulacions indiquen que les bactèries es desplacen
en el temps cap a la sortida com a conseqüència de la progressiva colmatació del medi
granular. Aquest fet redueix l’espai disponible per la biomassa bacteriana. La colmatació és
més accentuada en l’aiguamoll menys profund, D2, i augmenta amb l’entrada sobtada de
canvis de càrrega (tant orgànica com hidràulica per igual). La introducció dels canvis de
càrrega ens els aiguamolls en funcionament i comunitats bacterianes estabilitzades
afavoreix notablement la colmatació, arribant, en el cas de l’AC D2, fins a un terç de la
llargada total del llit.
6. Cal esmentar també l’aportació per part de les plantes en l’eliminació de contaminants. El
desenvolupament de les plantes millora l’eficiència del sistema. El creixement de les arrels
i rizomes permet el desenvolupament del biofilm, l’absorció de nitrogen, la retenció de
sòlids en suspensió i proporciona superfícies i oxigen pel creixement bacterià, rols
essencials en els processos de descontaminació de l’aigua (García i Corzo, 2008; Saeed i
Sun, 2012).
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7.CONCLUSSIONS
En aquest treball s’ha realitzat un estudi de la influència de la profunditat i el factor de forma
en la eficiència d’eliminació de contaminants (COD, SNH, SNO,SSO4 i SH2S) en aiguamolls construïts,
així com la resposta d’aquests a canvis sobtats de càrrega orgànica i hidràulica, utilitzant el
model numèric BIO_PORE (Samsó i García, 2013). Amb aquesta finalitat, s’ha dut a terme un
gran nombre de simulacions per diferents configuracions d’aiguamolls per acomplir els
objectius d’aquest treball.
Les simulacions amb càrregues orgàniques i hidràuliques constants en el temps mostren que la
profunditat és el factor més important en l’eficiència dels aiguamolls per l’eliminació de
contaminants, lligada al grau d’oxigenació i desenvolupament de bacteris aerobis. L’AC amb
menor profunditat mostra millors eficiències i rapidesa en l’estabilització de les concentracions
efluents, recolzat per l’augment de bactèries XH, XA, XSOB, i disminució de XAMB. El factor de
forma no sembla mostrar una influència remarcable en les eficiències d’eliminació de
contaminants. La distribució bacteriana global obtinguda concorda amb estudis de Llorens et
al. (2011b) i Samsó i García (2013b).
Les simulacions amb entrada de doble càrrega orgànica (DQO) des de la posada en
funcionament dels AC’s presenten una disminució immediata de l’eficiència d’eliminació de
DQO i SH2S, estanqueïtat en SNH i SNO, i augment en SSO4, en els quatre AC’s, mostrant una baixa
retenció de la càrrega addicional. La profunditat és el component més rellevant, essent l’AC
menys profund el que mostra més dificultat en estabilitzar les concentracions efluents,
respecte dels profunds, que hi arriben amb major rapidesa i mostren menors pics
d’inestabilitat.
L’entrada de doble càrrega hidràulica (CH) en la posada en funcionament dels AC’s no modifica
el comportament, temps d’estabilització ni eficiències d’eliminació de contaminants en els
aiguamolls de major profunditat. Contràriament, l’AC de menor profunditat veu reduït encara
més el baix temps de permanència del flux dins el llit, fet que s’expressa en dificultats en
arribar a l’estabilització de concentracions efluents.
Les simulacions amb entrada de doble càrrega orgànica (DQO) en els AC’s que ja estan en
funcionament i amb comunitats bacterianes estabilitzades mostren eficiències semblants a les
obtingudes doblant DQO des de l’inici del funcionament, tant en els aiguamolls profunds com
en el de menor profunditat, que manté les dificultats en estabilitzar efluents. Globalment, es
mostren menors temps d’estabilització dels efluents després d’un canvi sobtat de càrrega
orgànica. Se’n dedueix, d’aquesta manera, la falta de relació entre creixement,
desenvolupament i estabilització bacteriana amb la concentració influent i efluent de DQO.
L’entrada de doble càrrega hidràulica en els AC’s que ja estan en funcionament i amb
comunitats bacterianes estabilitzades presenten també eficiències semblants a les obtingudes
doblant CH des de l’inici del funcionament, però amb menors temps d’estabilització. Se’n
conclou, novament, la influència de la profunditat i la independència de les comunitats
bacterianes en l’eficiència d’eliminació dels 5 contaminants.
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Globalment, es pot afirmar que els canvis de càrrega orgànica tenen major impacte en el
funcionament dels aiguamolls construïts que els de càrrega hidràulica, empitjorant les
eficiències d’eliminació de DQO i millorant les de SSO4.
La distribució de les comunitats bacterianes dins l’aiguamoll es veu també afectada. Els canvis
de càrrega, orgànica i hidràulica, tenen un efecte sobre la contribució relativa de les reaccions
microbianes a l’eliminació de matèria orgànica. Canvis sobtats des de l’inici del funcionament
tenen major repercussió en l’AC menys profund, augmentat la biomassa de XH, XFB i XAMB,
disminuint XSOB i desplaçant XASRB cap a la sortida del llit. L’AC profund gairebé no veu afectada
la distribució i biomasses dels bacteris. Aquesta pauta es veu magnificada en les simulacions
amb canvis de càrrega en els AC en funcionament, on la colmatació arriba fins a un terç de la
llargada del llit D2.
Com a resultat del treball dut a terme, se’n conclou que la configuració més eficient per
l’eliminació dels contaminants estudiats, DQO, SNH, SNO, SSO4 i SH2S, és la que proporciona el llit
de menor profunditat, acceptant més favorablement els canvis de càrrega orgànica. Tot i que
mostra més dificultats en els canvis de CH, els valors de les concentracions efluents són
satisfactoris. Aquest és un fet a tenir en compte en el disseny de futures plantes de tractament
d’aigües residuals.
Finalment, cal remarcar la capacitat del model per simular el funcionament dels aiguamolls,
amb diferents configuracions de forma i profunditat, a llarg termini. A més a més, la capacitat
de simular les variacions produïdes per canvis sobtats en la càrrega orgànica i hidràulica
influent amb resultats coherents segons el coneixement de les reaccions biològiques,
mecàniques, físiques i químiques que tenen lloc dins l’aiguamoll, ratificant els estudis previs
duts a terme per García et al. (2004b, 2005) i Ojeda et al. (2008), on es presenten tendències
de comportament similars tant en la planta pilot com en simulacions amb canvis de càrrega
orgànica i hidràulica, respectivament.
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8.RECOMANACIONS
1. Tot i la bona exactitud dels resultats obtinguts a partir de les simulacions amb BIO_PORE
(Samsó i García, 2013), caldrà seguir treballant per millorar la comprensió dels processos
físics, químics i biològics que donen lloc al tractament d’aigües residuals. Així mateix,
traslladar aquest coneixement als models matemàtics per predir de la forma més real
possible el funcionament i rendiment dels aiguamolls.
2. Construir aiguamolls de dimensions horitzontals reduïdes que promoguin la repartició de
l’aigua en tota la seva amplitud. La relació longitud:amplada elevada redueix les zones de
flux preferencial i evita que es creïn zones mortes sense flux d’aigua. Un bon exemple és el
de relació 2,5:1, amb una longitud de 11,7m i amplada de 4,7m. A més a més, les
profunditats menors dels llits, com per exemple 0,27 m, són més eficients en l’eliminació
de contaminants del cicle del Carboni i del Nitrogen.
3. Aplicar un possible tractament previ de reducció de cabal a fi d’evitar augments elevats de
càrrega hidràulica influent en l’aiguamoll, fet que altera de forma notable el funcionament
i eficiència dels aiguamolls.
4.

Aplicar un tractament previ d’eliminació de matèria orgànica en suspensió abans de
l’entrada de l’aigua als aiguamolls, evitant en gran mesura la formació de crostes a la zona
d’entrada, alhora que es redueix la colmatació del medi granular en aquesta mateixa zona.

5. Dividir els aiguamolls ens parcel·les per facilitar les tasques de manteniment, incloent la
substitució de la grava si és necessari, així com per poder aplicar períodes de guaret sense
haver d’aturar la totalitat de la planta. El guaret consisteix en buidar l’aigua dels llits de
grava dels aiguamolls durant un període de temps determinat per promoure la
biodegradació de la matèria orgànica acumulada, que és l’element que més contribueix a
la colmatació. No obstant, la utilització del guaret fa necessària grans extensions de
terreny i no s’ha demostrat, fins al moment, la seva viabilitat econòmica.
6. Degut a l’extensió limitada del treball, es recomana, en investigacions posteriors, estudiar
la resposta dels aiguamolls a l’aturada de l’entrada de càrregues orgàniques i hidràuliques
addicionals després d’un període llarg de temps, retornant a les concentracions influents
inicials. D’aquesta manera, poder comprovar si es retorna també a les eficiències inicials,
tal i com es demostra per a canvis sobtats i curts en l’estudi de Galvao i Matos (2012).
7. Dissenyar models amb malles optimitzades per a cada configuració d’Aiguamoll Construït.
Consegüentment, es redueixen els costos computacionals, essent un dels més importants
l’anomenat Step Front. Es tracta de problemes de convergència presents al avançar la
primera ploma o front d’entrada d’aigües residuals a l’interior del llit. Si la malla no és prou
fina apareixen problemes de convergència en elements finits i requereixen d’un gran
nombre d’iteracions, a més de problemes en condicions inicials, el que es tradueix en més
temps de simulació. Tanmateix, una sensibilitat excessiva de la malla també comporta més
temps, tot i no presentar resultats més acurats (Samsó et al., 2013c).
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