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1.- Introducció

1.1.- Característiques de les estacions lisimètriques

Els lisímetres són instal·lacions experimentals que utilitzen el sòl mateix com a medi de
mesura. La paraula lisímetre deriva de les paraules gregues lysis que significa
dissolució o moviment i metron que significa mesura (Aboukhaled et al., 1982; Howell
et al., 1991). Així, el terme lisímetre significa la mesura de la percolació de l'aigua al
sòl; tot i que, altres autors utilitzen el terme  "lisímetre" per referir-se a alguns aparells
que permeten recollir mostres d'aigua del sòl en profunditat.

Les anomenades "caixes lisimètriques" són concretament el tipus de lisímetre que s'ha
utilitzat en la construcció de l'estació lisimètrica "Empordà". Aquestes caixes
consisteixen en dipòsits  estancs, de parets verticals, enterrats en el terreny, que
s'omplen amb una mostra del material a estudiar fins a la rasant del terreny. La base del
dipòsit està formada per una capa de graves que actua de sistema de drenatge i recull les
aigües d'infiltració cap un col·lector (Fig. 1).  El model més freqüent de caixa
lisimètrica és de forma cúbica; d'un metre d'aresta. Habitualment es construeixen
diverses caixes omplertes de diferents materials, disposades en bateria, i es deixen
descobertes a les precipitacions naturals o es protegeixen d'elles i es mantenen en unes
condicions de reg determinades.

Si tenim present que la superfície del sòl estudiat està sotmesa a la influència dels
factors hidrometeorològics (precipitacions, evapotranspiració, fenòmens tèrmics) en les
mateixes condicions que la resta del terreny, les mesures es situen així en les condicions
hidrològiques naturals.

Permeten avaluar la infiltració eficaç i l'evapotranspiració real o potencial en
condiciones naturals. També s'utilitzen per avaluar, d'una manera qualitativa i
quantitativa, els fenòmens que intervenen en el mecanisme de la infiltració, és a dir, la
dinàmica i els canvis químics i biològics de l'aigua en creuar un material porós, en el
seu camí cap a la zona saturada.

A més, és possible variar les característiques de la superfície del sòl, i estudiar-ne la
seva influència: sòl sense vegetació; amb cobertura vegetal. També es pot variar el tipus
de vegetació, fet que presenta gran interès en les investigacions agronòmiques i
edafològiques. Al mateix temps, es pot controlar l'evolució en el sòl de diferents tipus
d'adobs o d'altres productes i valorar els excedents que percolen cap al subsòl.
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Fig. 1.- Secció esquemàtica d'una caixa lisimètrica.
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2.- Objectius

Aquest estudi es situa en el marc d'un projecte més ampli de restauració ambiental que
preveu la construcció d'un sistema d'aiguamolls per tractar l'aigua procedent de
l'efluent secundari de l'EDAR d'Empuriabrava. L'aigua tractada es reutilitzarà per al
manteniment de les zones humides del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

En aquest context l'objectiu general plantejat és el d'assajar els canvis en la qualitat de
l'efluent secundari de l'EDAR d'Empuriabrava durant la seva infiltració en el sòl en
condicions controlades.

Més concretament es defineixen els següents objectius específics:

1. Caracteritzar químicament l'efluent secundari de l'EDAR d'Empuriabrava i l'aigua de
sortida de les caixes lisimètriques

2. Quantificar les variacions de la qualitat de l'efluent secundari després del seu pas pels
lisímetres

3. Realitzar balanços hídrics i balanços màssics dels diferents elements entre l'entrada i
la sortida del sistema

4. Avaluar les diferències en la millora de la qualitat de l'aigua en funció del tipus de sòl

5. Plantejar hipòtesis respecte als processos responsables de les variacions en la qualitat
de l'aigua

6. Comparar els resultats obtinguts amb d'altres de similars que es puguin trobar en la
literatura científica i tècnica

7. Formular recomanacions per al procés de reutilització destinades a preservar la
qualitat de les aigües subterrànies
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3.- Metodologia

3.1.- La instal·lació experimental: estació lisimètrica "Empordà"

L'experiència s'ha realitzat a partir de l'ús de la instal·lació lisimètrica "Empordà" que la
Unitat de Geodinàmica Externa i d'Hidrogeologia de la UAB té dins del territori del
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

L'estació està situada en la zona de la reserva natural integral de les llaunes, a les
rodalies del centre d'informació del Cortalet, concretament al costat del centre de
reintroducció de cigonyes i llúdrigues. Es troba a uns 2 Km de la Mar Mediterrània i a
una cota d'uns 2,5 m sobre el nivell del mar.

Està integrada per quatre caixes lisimètriques cúbiques i una cilíndrica, d'1 m
3
,

instal·lades en bateria (Fig. 2). Les de tipus cúbic estan construïdes d'obra i
impermeabilitzades en la seva part interna. La cilíndrica consisteix en un dipòsit
estàndard "d'uralita". La part inferior de les caixes té una base drenant formada per
graves rodades i sorres grosses, que juntament amb la inclinació que presenta la caixa li
donen al lisímetre un drenatge total, que es realitza mitjançant un col·lector de sortida,
canalitzat cap a un recipient totalitzador protegit de l'evaporació (Fig. 1).

De les cinc caixes lisimètriques, dues, que anomenem lisímetres 1A i 2A (Fig. 2), es
deixen descobertes a les precipitacions naturals, mentre les altres tres, lisímetres 3B, 4B
i 5B, es protegeixen de les precipitacions mitjançant una pantalla impermeable (Fig. 2) i
es mantenen en unes condicions de reg artificial determinades.

 Les obres per a la seva construcció han finalitzat el mes de gener de 1986. El rebliment
dels lisímetres amb diferents materials escollits s'ha realitzat intentant assolir una
disposició i textura similar a la del terreny natural. Així, els materials s'han anat
compactant en capes de 10 a 20 cm de gruix. El tipus de terreny utilitzat en
l'experimentació respon al fet de buscar una diversitat litològica.

Tot seguit es descriuen, a mode de fitxes, les característiques tècniques i el material
d'ompliment de cadascun dels dos lisímetres utilitzats en aquesta experiència: lisímetre
1A i lisímetre 2A.

LISÍMETRE  "1A"

De tipus A - Descobert

Forma: cúbica

Mida: un metre cúbic

Data d'ompliment: 25 març 1986

Material d'ompliment: Sorra fina a molt fina, veure granulometria (fig. 3). El terreny
procedeix de les rodalies de la "llauna" anomenada "la Fonda".

Data de la primera saturació: 4 juliol 1986.
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LISíMETRE  "2A"

De tipus A - Descobert

Forma: cúbica

Mida: un metre cúbic

Data d'ompliment: 27 març 1986

Material d'ompliment: Llims amb passades argiloses i altres més sorrenques, veure
gràfic granulomètric (fig. 4). El terreny procedeix de les rodalies de l'estació lisimètrica.

Data de la primera saturació: 4 juliol 1986

1A 2A 3B 4B 5B

Forma: cúbica
Volum: 1 m3
Tipus A: descobert
Material: sorra
fina-molt fina,
Procedència:
rodalies Llauna La
Fonda

Forma: cúbica
Volum: 1 m3
Tipus A: descobert
Material: argilós-
llimós
Procedència:
rodalies estació
lisimètrica

Forma: cúbica
Volum: 1 m3
Tipus B: cobert
Material: sorra
fina-molt fina
Procedència
rodalies Llauna
La Fonda

Forma: cilíndrica
Volum: 1 m3
Tipus B: cobert
Material: argilós-
llimós
Procedència:
rodalies estació
lisimètrica

Forma: cúbica
Volum: 1 m3
Tipus B: cobert
Material: argilós-
llimós
Procedència:
rodalies estació
lisimètrica

1A 2A 3B 4B 5B

Fig. 2.- Secció transversal de l'estació lisimètrica "Empordà".
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Fig. 3.- Gràfic granulomètric dels materials d'ompliment del lisímetre 1A.
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Fig. 4.- Gràfic granulomètric dels materials d'ompliment del lisímetre 2A.
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3.2.- Descripció de l'experiència

En els lisímetres s'ha realitzat una experiència que pretén simular la presència contínua
d'aigua procedent de l'efluent secundari de l'EDAR d'Empuriabrava damunt del
terreny. Concretament, en aquesta experiència s'ha planificat l'entrada d'aigua en el
terreny en forma de reg a intervals setmanals i amb una quantia d'entre 80 i 125 l/m2

mes. Aquest volum d'aigua permet tenir aquesta primera capa de terreny d'un metre de
gruix amb un estat de saturació dins de l'interval considerat i tenir sortides per poder
calcular el drenatge efectiu que provocaria cap a la zona saturada i conèixer la qualitat de
l'aigua de drenatge.

Així, tot i que no es sotmet el lisímetre a les mateixes condicions que suportarà el
terreny a la realitat, sí que es pot avaluar el resultat final del conjunt de processos i
reaccions que tenen lloc entre el terreny i les aigües que hi circulen, fins que l'aigua
arriba a formar part de l'aqüífer.

Com que la majoria dels processos i reaccions que tenen lloc en el terreny depenen de la
seva textura, l'experiència es realitza en dos tipus de terreny de textures diferents.

El control de la qualitat de les aigües s'ha fet des del vessant dels paràmetres
fisicoquímics utilitzats com a controladors de les característiques generals de l'aigua.
Els paràmetres escollits han estat per una banda els més relacionats amb la problemàtica
a analitzar: la conductivitat elèctrica a 20˚ C, pH, potencial redox, DQO com a
indicadors globals i  nitrats, nitrits, amoni i fosfats com a indicadors de la dinàmica del
nitrogen i del fòsfor respectivament. Per altra banda: calci, magnesi, sodi, potassi,
clorurs, bicarbonats i sulfats s'han determinat segons les variacions dels indicadors
globals.

L'experiència ha consistit concretament en regar, amb l'aigua procedent de l'EDAR, els
lisímetres 1A de tipus sorrenc i 2A de tipus argilós, amb uns 25 litres d'aigua en
intervals setmanals, procurant tenir sempre sortides pel col·lector. Prèviament a l'inici
del reg amb l'aigua de l'EDAR, s'ha procedit a saturar el lisímetre amb aigua del pou
proper a l'estació lisimètrica. Paral·lelament s'han controlat les precipitacions que
incideixen en la superfície dels lisímetres.

Cada dia de mostreig, una vegada iniciada l'experiència, s'han regat els dos lisímetres i
s'han controlat els volums d'aigua recollits pels seus col·lectors. També, s'han recollit
les dades pluviomètriques de la setmana de l'estació meteorològica del Parc dels
Aiguamolls de l'Empordà, que a més s'ha encarregat de guardar una mostra de l'aigua
de pluja. Així, per a cada dia de control s'ha obtingut: una mostra de l'aigua de reg,
dues corresponents a les sortides dels lisímetres i, si havia plogut, una de l'aigua de
pluja. Aquestes mostres   s'han analitzat posteriorment al laboratori.

La saturació dels lisímetres per a la realització d'aquesta experiència, s'ha dut a terme el
20 de juliol de 1996 i el reg amb aigua de l'EDAR s'ha iniciat el 27/7/96. De manera
ininterrompuda s'ha procedit al seguiment setmanal de l'experiència fins el 24 del
desembre de 1996. Es tenen en total 23 setmanes disponibles de control continu de les
entrades i sortides d'aigua de l'estació, que corresponen a una etapa d'uns cinc mesos.

En una primera fase, fins el 20 de setembre de 1996, és a dir, en les 9 primeres
setmanes de l'experiència s'han controlat, al tercer o quart dia després del reg, els
volums de sortida dels lisímetres i també s'ha recollit una mostra de cadascun d'ells per
a la seva posterior anàlisi. Així, per a cada dia de reg, en aquest període, s'ha obtingut
una primera mostra de la sortida acumulada al llarg dels tres o quatre primers dies i; una
segona, de la resta de dies fins el nou període de reg.
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La valoració de les diferències obtingudes en les anàlisis realitzades a les mostres dels
dos intervals de sortida, juntament amb el cost que representava la seva recollida, ha dut
a prescindir d'una d'elles. Així, per a la resta de períodes de reg solament s'ha planificat
una sola etapa de recollida de mostres.

3.3.- Mètodes analítics

Les mesures dels paràmetres fisicoquímics i les determinacions analítiques s'han
realitzat al laboratori de la Unitat de Geodinàmica Externa i d'Hidrogeologia de la UAB,
a partir dels procediments per a cadascun dels paràmetres considerats, que a continuació
es detallen:

-Conductivitat elèctrica (CE): s'ha mesurat amb el conductivímetre INSTRAN 10.

-pH: s'ha mesurat amb l'elèctrode de pH ORION ROSS SURE-FLOW connectat a
l'analitzador automàtic ORION 960.

-Alcalinitat: s'obté per valoració automàtica amb H2SO4 amb l'elèctrode de pH ORION
ROSS SURE-FLOW connectat a l'analitzador automàtic ORION 960.

-Clorurs: a partir del mètode de Mohr, per valoració automàtica amb AgNO3 amb
l'elèctrode ORION Sulfide electrode connectat a l'analitzador automàtic ORION 960.

-Sulfats: a partir del mètode turbidimètric, per precipitació de BaSO4 i mesurats amb
espectofotòmetre SPECTRONIC GENESYS 5.

-Nitrits, nitrats, amoni i fòsfor: a partir de test SPECTROQUANT MERCK i mesurats
amb espectofotòmetre SPECTRONIC GENESYS 5.

-DQO al K2Cr2O7: el mètode emprat segueix les directrius de l'Standard Methods per a
l'anàlisi colorimètrica, però en lloc de fer la digestió de la mostra en matràs de reflux
tancat (mètode 5220D) es fa a reflux obert. Les mesures es fan amb l'espectofotòmetre
SPECTRONIC GENESYS 5.

-Sodi, potassi, calci i magnesi: per absorció atòmica de flama, equip PERKIN ELMER
2100.

-El TDS (total de sòlids dissolts) s'ha calculat a partir dels valors de la conductivitat
elèctrica (CE), segons els coeficients indicats per Rodier (1981), extrets de Richard i
Van Cu (1961) que es detallen a continuació:

Conductivitat µmhos/cm Mineralització mg/l

CE compresa entre 50 i 166, TSD = CE*0,947658

CE compresa entre 166 i 333, TSD = CE*0,769574

CE compresa entre 333 i 833, TSD = CE*0,715920

CE compresa entre 833 i 10.000, TSD = CE*0,758544

CE>10.000, TSD = CE*0,850432
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4.- Valoració de les dades obtingudes

En el conjunt de l'experiència s'han controlat tot un seguit de variables sobre la
dinàmica de l'aigua en el lisímetre. Aquestes variables s'han agrupat al voltant, per una
banda, de les quantitats d'aigua que han entrat i sortit pels lisímetres. I, per altra banda,
de la qualitat química de les aigües que intervenen en l'experiència. També s'ha
controlat l'estat de la capa de vegetació de la superfície dels lisímetres al llarg de
l'experiència.

Respecte als volums d'aigua circulant, les variables controlades són:

-Volum d'aigua de reg.- correspon a la quantia de cada fase de reg dels lisímetres.

-Volum d'aigua de pluja.- precipitacions incidents en el lisímetre en els intervals
setmanals de reg.

-Volums totals d'entrades.- corresponen a la suma del volum d'aigua de reg amb les
precipitacions incidents per a cada interval setmanal.

-Volums de sortides.- quantitat d'aigua recollida en el col·lector en els dies de recollida.

-Volums totals de sortides.- quantitat d'aigua acumulada de les sortides entre dos
episodis de reg.

Respecte a la qualitat química de les aigües  s'han controlat les següents variables:

-La conductivitat elèctrica a 20˚ C.- com a indicadora de la mineralització total de
l'aigua. A partir d'ella s'ha obtingut el total de sòlids dissolts (TSD) segons
els coeficients de transformació descrits en l'apartat anterior.

-El pH.- com a indicador de l'estat de dissociació de l'aigua, sovint modificat pels
processos de dissolució de substàncies.

-El potencial redox.- com a mesura de la tendència a l'oxidació-reducció.

-Els anions majoritaris.- clorurs, bicarbonats, carbonats i sulfats.

-Els cations majoritaris.- calci, magnesi, sodi, potassi.

-La família del nitrogen, la DQO i el fòsfor.- com a indicadors de la problemàtica a
identificar, en tractar-se d'aigües depurades. Concretament s'han controlat
els nitrats, els nitrits, l'amoni, la DQO i el fòsfor total.

Respecte a la vegetació s'ha dut a terme un control qualitatiu de l'evolució de la
cobertura vegetal de la superfície del lisímetre al llarg de la realització de l'experiència.
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4.1.- Volums d'aigua circulants

Les entrades rebudes pels lisímetres des del 20/7/96 fins el 24/12/96, per a cada interval
setmanal, corresponen a la suma entre el volum de reg amb aigua de l'EDAR i el volum
d'aigua de pluja caiguda.

El volum de reg ha consistit en un volum inicial de saturació d'uns 160 l/m2 seguit d'un
volum setmanal de reg que ha variat segons el lisímetre.

Respecte a les precipitacions, cal ressaltar que al llarg del període d'experimentació el
volum de precipitacions ha estat considerable (annex 1). S'han recollit un total de
337,5 l/m2 a l'estació meteorològica del Cortalet. D'els volums recollits cal destacar per
la seva quantia, les pluges de començaments de novembre, sobre tot la del dia 11/11/96
de 46,2 mm. També, les de començaments de desembre, amb quatre dies seguits amb
precipitacions superiors als 15 mm (del dia 6 al dia 9) (annex 1 i fig. 5).

Estació del Cortalet - precipitacions
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Fig. 5.- Repartició de les precipitacions registrades al llarg del període d'estudi a l'estació
del Cortalet

Les sortides dels lisímetres corresponen als volums d'aigua que es recullen en els
recipients connectats als tubs de sortida dels lisímetres. La capacitat d'aquests recipients
es situa entre 26 i 27 litres. Aquest fet ha comportat que en determinades setmanes amb
entrades considerables d'aigua de pluja, el volum d'aigua de la  sortida fos superior a la
capacitat del recipient. Per tant, d'aquests dies no coneixem el volum exacte de la
sortida, que s'ha considerat solament corresponen a la capacitat del bidó.

-Lisímetre 1A

Per al lisímetre 1A, a la taula de l'annex 2, s'hi reflecteixen per una banda, els valors
corresponents a les entrades setmanals, ja sigui per reg, per pluja, a la suma de les
dues, i d'altra banda, els volums d'aigua de les sortides. Si considerem que en els
lisímetres no hi ha circulació superficial podem establir un balanç entre les entrades (E) i
sortides (S) d'aigua. Així, les entrades d'aigua per reg (R) i precipitacions (P) han
d'ésser iguals a les sortides que es donen a través del col·lector (Sc) més les sortides o
pèrdues degudes a l'evapotranspiració (ET).

E (P + R) = S (Sc + ET)
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En tenir els lisímetres una superfície d'un metre quadrat, tots els volums circulants es
refereixen a aquesta unitat de superfície. Així, el balanç s'estableix en l/m2 .

La taula de l'annex 2 es completa amb les dades d'evapotranspiració calculades a partir
del balanç. A la darrera columna les pèrdues per evapotranspiració s'expressen en
percentatge respecte a les entrades absolutes.

En una primera fase, fins el 22/10/96, el reg setmanal fou de 25 l/m2 i a continuació es
va rebaixar, fins al final de l'experiència, a 20 l/m2, per tal d'evitar tenir volums tant
elevats d'aigua a les sortides. El volum d'aigua de reg al llarg de tot el període
correspon a 645 litres, mentre que les pluges són de 337,5 litres. Així, el volum total
rebut pel lisímetre 1A és de 982,5 litres.

Al gràfic de la fig. 6 es visualitza la relació entre les entrades (reg+pluja) i les sortides.
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Fig. 6.- Distribució dels volums circulants d'aigua al lisímetre 1A.

A partir de la saturació inicial de 160 litres el lisímetre comença a donar sortides fins a la
fi de l'experiència. La quantia de les sortides setmanals depèn del volum d'aigua de les
entrades i de l'evapotranspiració. Aquesta última tendeix, en general, a donar uns
volums menors de sortides als mesos estiuencs que a la tardor i l'hivern. De tota manera
la gran irregularitat de les pluges caigudes, en el període d'estudi, ha comportat que
també sigui molt irregular la distribució dels volums d'aigua a les sortides. Cal destacar
que les sortides corresponents als dies 30/9, 12/11, 20/11, 11/12 i 18/12 van desbordar
els 26 litres de capacitat del recipient, sense poder precisar el volum exacte d'aquestes
sortides.

Respecte a l'interès de l'experiència s'ha complert l'objectiu de disposar de sortides en
totes les setmanes.

Globalment, el lisímetre 1A ha rebut un volum total d'entrades de 982,5 litres i d'ell
n'ha sortit un volum total de 367,1 litres, que representen un 37,4% del volum de les
entrades. Si descomptem, del total d'entrades rebudes les corresponents al reg de
saturació i de les sortides, la primera corresponent a aquest reg inicial; les entrades són
de 822,5 litres i les sortides de 350,1 litres, que representen un 42,6 % de les entrades.

Si a més considerem que en les cinc ocasions en què s'ha desbordat el dipòsit, els
volums d'aigua perduts són de com a màxim d'uns 4 litres en cada cas, llavors el volum
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de les sortides seria de 370,1 litres com a màxim. Per tant, aproximadament uns 452,4
litres s'haurien evapotranspirat en el període d'experimentació amb el reg de l'efluent
secundari de l'EDAR. Amb aquests valors, els volums d'aigua de les sortides
representen un 45 % de l'aigua de les entrades.

-Lisímetre 2A

D'igual manera que s'ha fet per al lisímetre 1A, a continuació es descriuen els volums
circulants en el lisímetre 2A. A la taula de l'annex 3, s'hi reflecteixen per una banda, els
valors corresponents a les entrades, ja sigui per reg, per pluja, a la suma de les dues, i
d'altra banda, els volums d'aigua de les sortides i els volums d'aigua interpretats com
perduts per evapotranspiració expressats en litres i en tant per cent.

En aquest lisímetre les condicions de reg s'han modificat, respecte al model del lisímetre
1A, perquè els volums inicials de les sortides són molt petits. Així, després d'una
primera fase de saturació de 160 litres, s'ha procedit a reforçar el reg setmanal amb una
aportació de 90 litres (19/8/96). Finalment, a partir del 7/9/96 s'ha estabilitzat el reg
amb aigua de l'EDAR amb un volum de 25 litres. En una darrera fase, a partir del
29/10/96, s'ha rebaixat la dotació del reg a 20 litres setmanals fins a la fi de l'estudi.

El volum d'aigua de reg al llarg de tot el període correspon a 770 litres, mentre que les
pluges són de 337,5 litres. Així, el volum total rebut pel lisímetre 1A és de
1.107,5 litres.

Al gràfic de la fig. 7 es visualitza la relació entre les entrades (reg+pluja) i les sortides.
A partir de la primera sessió de la saturació inicial de 120 litres el lisímetre comença a
donar sortides fins a la fi de l'experiència. Els volums tan petits recollits en les primeres
sortides han motivat, tal com s'ha comentat, a modificar la planificació inicial de reg i a
introduir uns regs addicionals per augmentar el volum de les sortides. Aquest fet,
juntament amb la gran irregularitat de les pluges caigudes en el període d'estudi, ha
comportat que es doni una distribució particular dels volums d'aigua a les sortides.
L'evolució d'aquests volums de sortida marca uns pics que corresponen als increments
de les entrades, ja sigui per reg o per les pluges.

Cal destacar que les sortides corresponents als dies 22/8, 30/9, 12/11, 20/11, 11/12 i
18/12 han desbordat els 26 litres de capacitat del recipient, sense poder precisar el
volum exacte d'aquestes sortides.

Respecte a l'interès de l'experiència s'ha complert l'objectiu de disposar sempre de
sortides en totes les setmanes.

Globalment, el lisímetre 2A ha rebut un volum total d'entrades de 1.107,5 litres i d'ell
n'ha sortit un volum total de 368,1 litres, que representen un 33,2 % del volum de les
entrades. Si descomptem de les entrades, el reg de saturació; i de les sortides, la
primera, fruit de la saturació, el balanç reflecteix uns volums d'entrades de 947,5 litres
i un volum de sortida de 361,1 litres, que representen un 38,7 % de les entrades.

Si a més considerem que en les ocasions en què s'ha desbordat el dipòsit, els volums
d'aigua perduts són de com a màxim d'uns 4 litres en cada cas, llavors el volum de les
sortides seria de 386,1 litres com a màxim. Per tant, aproximadament uns 561,4 litres
s'haurien evapotranspirat en el període d'experimentació amb el reg de l'efluent
secundari de l'EDAR. Amb aquests valors, els volums d'aigua de les sortides
representen aproximadament un 41 % de l'aigua de les entrades.
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Lisímetre 2A
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Fig. 7.- Distribució dels volums circulants d'aigua al lisímetre 2A.

4.2.- Qualitat química de les aigües

Per tal d'avaluar els processos que tenen lloc al llarg de la infiltració de l'aigua en el
terreny s'ha fet un seguiment de les característiques fisicoquímiques de l'aigua a
l'entrada i a la sortida dels lisímetres.

Els paràmetres controlats són: la conductivitat elèctrica a 20° C i a partir d'ella s'ha
obtingut el total de sòlids dissolts; el pH; el potencial redox; els anions: clorurs,
bicarbonats i sulfats; els cations: calci, magnesi, sodi, potassi; la família del nitrogen:
nitrats, nitrits i amoni; el fòsfor total; i la demanda química d'oxigen (DQO).

Les aigües que han intervingut com a entrades dels lisímetres són: l'aigua del pou del
viver utilitzada inicialment per a la saturació dels lisímetres, l'aigua de la sortida de
l'EDAR protagonista de l'experimentació i utilitzada per al reg setmanal dels lisímetres,
i l'aigua de pluja que en tractar-se de lisímetres oberts de tipus "A" també ha participat
en l'experiència.

Com a aigües corresponents a les sortides es consideren les recollides en els col·lectors
dels dos lisímetres utilitzats 1A i 2A.

A continuació es descriuen les característiques de cadascuna d'elles.
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-Reg de saturació (aigua del pou del viver)

L'aigua utilitzada per a la saturació inicial dels lisímetres correspon a l'aigua que abasta
l'estació i que procedeix d'un pou situat a les seves rodalies. El pou explota un nivell
aqüífer profund situat entre 76 i 79 metres de fondària.

Les dades analítiques obtingudes es troben a l'annex 4. Si bé del període d'estudi
solament disposem de dues anàlisis, ja que aquesta aigua té poca participació en
l'experiència, amb les dades anteriors que es tenen podem constatar una gran constància
en la composició química d'aquesta aigua. Aquest fet està d'acord amb la relativa
profunditat a la qual es troba l'aqüífer, la seva poca explotació i la seva elevada
antiguitat.

La conductivitat al voltant dels 1.000 µmhos/cm (uns 780 mg/l de total de sòlids
dissolts) reflecteix una moderada salinitat si tenim present que en les zones litorals es
pot donar un increment notable de la salinitat.

La concentració de clorurs al voltant de 200 mg/l, confirma aquesta moderada salinitat.
La resta d'anions tenen unes concentracions relativament baixes dins dels intervals
considerats "normals" en les aigües subterrànies, amb concentracions de bicarbonats al
voltant de 200 mg/l i de sulfats al voltant de 30 mg/l.

Dels compostos de nitrogen solament es detecten concentracions pel damunt dels límits
de analítics d'amoni, entre 0,7-0,8 mg/l. Aquest fet pot ser indicatiu de les condicions
reductores que poden donar-se en aquest aqüífer profund, tal i com també ho indica el
potencial redox mesurat, inferior a 200 mV, en unes condicions de pH de 7,5.

Respecte al fòsfor i a la DQO, ambdues presenten valors per sota dels límits de detecció
amb els mètodes analítics utilitzats.

-Reg amb les aigües de l'EDAR

Amb el terme aigües de l'EDAR es fa referència a les aigües depurades per l'estació
depuradora d'aigües residuals d'Empuriabrava. Es tracta de les aigües de l'efluent
secundari de la depuradora sense cap altre procés afegit. L'experiència es realitza amb
aquestes aigües directament tot i que en el projecte de reutilització en la restauració
ambiental del Parc està previst que les aigües de l'efluent secundari passin per un procés
terciari, consistent en un aiguamoll construït amb l'objectiu de disminuir la càrrega de
nutrients. Així, aquestes aigües utilitzades per a l'experiència representen l'estat inicial
en les condicions més desfavorables per a la seva reutilització, suposant que l'aiguamoll
construït no fós capaç de disminuir les concentracions de nutrients al nivell esperat.

Per a la realització de l'experiència lisimètrica s'han recollit setmanalment els volums
necessaris per regar cadascun dels lisímetres, directament de la sortida de l'EDAR
d'Empuriabrava mitjançant uns bidons. A continuació s'han traslladat a l'estació i s'ha
efectuat el reg.

Així, l'aigua de reg setmanal ha anat variant les seves característiques al llarg de
l'experiència d'acord amb el funcionament de la pròpia estació. Per tant, aquesta
variabilitat de la composició de les aigües de sortida de l'EDAR també s'ha incorporat
com a element de l'experiència.

Els resultats de les mesures i de les anàlisis de les mostres de cadascun dels episodis de
reg s'han recollit a la taula de l'annex 5. També es disposa dels resultats del control que
ha efectuat l'empresa explotadora de l'EDAR d'Empuriabrava al llarg d'aquest any
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1996. Els valors subministrats de les mitjanes mensuals dels principals paràmetres
fisicoquímics presenten les mateixes tendències que els valors d'aquests paràmetres
analitzats en els intervals setmanals al llarg de l'experiència lisimètrica.

A continuació es descriuen els trets generals d'aquesta variació de composició al llarg
del període d'estudi de les aigües de l'EDAR. Als gràfics de la fig. 8 es pot observar la
variació de cadascun dels paràmetres avaluats.

-El pH (fig. 8) presenta al principi unes petites variacions dins la banda de les aigües
lleugerament bàsiques, entre 7,08 i 7,70, fins a finals d'octubre. Des de començaments
de novembre fins a finals de l'experiència les variacions són més irregulars i més
importants, amb valors, en general, més alcalins, entre 7,68 i 8,96. L'augment del pH
potser degut a l'increment de l'activitat fotosintètica de les algues en les llacunes
d'afinament, com a conseqüència de la disminució de cabal i de l'augment del temps de
retenció.

-El potencial redox (fig. 8) donat en relació a l'elèctrode d'hidrogen, presenta al llarg de
període d'estudi una variació entre 272,4 mV i 419,4 mV. Les oscil·lacions, tot i que
no són molt irregulars, tampoc marquen cap tendència estacional o temporal clares. Els
valors mesurats es troben dins d'un interval molt comú en les aigües naturals,
compatible amb l'existència de diversos processos en relació amb l'activitat microbiana
-respiració aeròbia, reducció de nitrats, desnitrificació o nitrificació- (Stumm &
Morgan, 1981).

-La conductivitat elèctrica (fig. 8) mostra un augment pràcticament continu de la
salinitat, des de valors propers a 800 µmhos/cm fins a valors propers als
2.500 µmhos/cm. Concretament es poden considerar dos intervals, un des de l'inici
fins a finals d'octubre, en què hi ha un augment gradual però de poca magnitud, entre
800 µmhos/cm i 1.360 µmhos/cm. L'altra, des de començaments de novembre fins al
final de l'experiència que presenta una variació més sobtada amb un pic de
2.440 µmhos/cm. Aquest increment de la salinitat pot correspondre a l'entrada puntual
d'aigua de mar a la xarxa de clavegueram, quan es donen situacions de temporal de
llevant, com les succeïdes a finals de l'any 1996.

-Respecte als anions majoritaris (fig. 8): clorurs, bicarbonats, carbonats i sulfats, en
general s'observa poca variació en les concentracions analitzades. Les concentracions
de bicarbonats són les que presenten una major variació, entre 132,9 mg/l i
207,4 mg/l, de manera que els valors més alts estan localitzats  als inicis, mentre que a
partir del mes de setembre els valors es situen al voltant de 150 mg/l i presenten
solament una lleugera oscil·lació. Aquestes variacions en la concentració de bicarbonat
s'entenen en funció de l'activitat que es desenvolupa a l'aigua. Així, disminueix quan hi
ha organismes que el consumeixen (o que consumeixen CO2 de l'aigua) com per
exemple les algues o els bacteris nitrificants. En canvi, augmenta quan la respiració
aeròbica de la matèria orgànica produeix CO2. Les concentracions de clorurs, en les
mostres analitzades (fins a començaments del mes d'octubre) presenten una gran
constància, entre 86,4 mg/l i 118,0 mg/l, si exceptuem un valor que supera els
250 mg/l. Per últim, les concentracions de sulfats tenen també, en el mateix període
analitzat que per als clorurs, una gran constància,  amb valors d'entre 73,1 mg/l i
87,1 mg/l.

-La família del nitrogen (fig. 8) presenta una distribució molt irregular. Cal destacar que
durant el semestre que ha durat l'experiència l'espècie química majoritària ha estat el
nitrat, fet esperable atès el disseny de l'EDAR per a operar en règim d'aireig prolongat.
Les concentracions de nitrat varien entre un mínim de 6,2 mg N/l (27,4 mg/l de nitrat)
fins a un màxim de 38,1 mg N/l (168,8 mg/l de nitrat), de manera que no s'observa
cap tendència estacional ni temporal clara, llevat de les cinc darreres mostres que
presenten una progressiva disminució del seu valor, fet que pot indicar un procés de
desnitrificació afavorit per l'increment del temps de retenció de l'aigua de les llacunes
d'afinament..

Pel que respecta als nitrits, la variació no és tan sobtada. En aquest cas, la variació de
les concentracions va des d'un mínim de 0,23 mg N/l (0,74 mg/l de nitrits) fins a un
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màxim de 1,63 mg N/l (5,34 mg/l de nitrits). Respecte a possibles tendències, potser
cal ressaltar la progressiva disminució de la concentració en els dos últims mesos.
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Fig. 8.- Evolució dels valors dels paràmetres fisicoquímics a les aigües de l'efluent de
l'EDAR d'Empuriabrava, al llarg del període d'estudi.
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Finalment, l'amoni presenta una variació entre un mínim de 0,05 mg N/l (0,07 mg/l
d'amoni) i un màxim de 5,95 mg N/l (7,65 mg/l d'amoni). Els valors més elevats de
les concentracions d'amoni estan localitzats als mesos de setembre i octubre, de manera
que es dóna una disminució clara dels valors en els mesos de novembre i desembre.
L'augment de la concentració coincideix en l'època en què es produeix bona part de la
mineralització dels fangs purgats del tanc d'aireació durant l'estiu, que són enviats a les
llacunes de maduració. Pel fet que la línia d'aigua d'aquesta EDAR no permet evitar que
les aigües de les llacunes de maduració dels fangs vagin a les basses d'afinament finals,
es produeix una redissolució dels nutrients prèviament separats de l'aigua en forma de
cèl·lules bacterianes, que fan augmentar la concentració de nutrients en l'aigua de
sortida. Així, una vegada el fang contingut en les basses està majoritàriament
mineralitzat i la purga de fangs es redueix com a conseqüència de la disminució de la
càrrega (cap a mitjans de tardor), la concentració de nutrients en general i d'amoni en
particular en l'aigua de sortida tornen a disminuir fins a nivells més que acceptables per
a una aigua residual depurada.

Els valors d'amoni de l'efluent de l'EDAR d'Empuriabrava en els mesos de realització
de l'experiència són molt inferiors a la majoria dels que presenten les EDAR que
actualment estan en funcionament en la Costa Brava. A la taula 1 es presenten els valors
de les concentracions mitjanes d'amoni per a l'any 1996 dels efluents de les
depuradores en funcionament a la Costa Brava. En aquesta taula es pot observar que el
valor de 5 mg N/l d'amoni de l'EDAR d'Empuriabrava és inferior a la majoria dels
valors de la resta d'estacions. Aquest valor segurament serà inferior quan funcioni la
tuberia que es vol instal·lar, per retornar els excedents de les llacunes de maduració cap
a capçalera de la planta, a fi d'evitar que els nutrients generats en la mineralització dels
fangs embrutin l'aigua tractada.

Així, cal considerar que el procés de tractament amb aireació prolongada que té aquesta
estació fa que en l'efluent el nitrogen es trobi majoritàriament en forma de nitrat. Els
continguts en forma d'amoni i de nitrits presenten sempre una quantia menor.

EDAR - Costa Brava Amoni mg N/l, mitjana'96
Portbou 6
Colera 7
Llança 14
Port de la Selva 3
Cadaqués 21
Roses 17
Palau-Savardera 0,2
Castelló d'Empúries 6
Empuriabrava 5
Estartit 19
Begur 3,9
Pals 2,7
Esclanyà-Begur 49
Palamós, Palafrugell, ... 15
Castell d'Aro 26
Tossa 21
Lloret 12

Taula 1.- Valors de concentracions mitjanes d'amoni de l'any 1996 als efluents d'algunes
EDAR de la Costa Brava.

-Les concentracions de fòsfor presenten una variació entre 0,4 mg/l i 10,0 mg/l (fig.
8), de manera que al llarg del període d'experimentació presenta una tendència general a
anar disminuint des d'uns valors inicials d'entre 4 i 5 mg/l fins a finals de desembre



Experiències lisimètriques

amb valors de 0,4 mg/l. Esporàdicament presenta algun valor elevat (de com a màxim
10,0 mg/l). Les baixes concentracions de fòsfor al final del període poden estar
relacionades amb l'elevada capacitat d'absorció que les plantes flotants del gènere
Lemna tenen pels nutrients, fòsfor inclòs, atesa l'elevada quantitat que hi havia
d'aquestes plantes en pràcticament totes les superfícies d'aigua lliure de l'EDAR.

-La demanda química d'oxigen mesurada amb el mètode del dicromat potàssic dóna en
tots els casos valors per sota del límit de detecció (<50 mg/l).

-Respecte als cations, es disposa solament de dues anàlisis de cadascun d'ells, però de
dues dates allunyades més d'un mes. El sodi presenta una concentració d'entre 74 i
93 mg/l. El potassi, entre 19 i 25 mg/l. El calci, entre 67 i 74 mg/l. El magnesi, entre
10 i 13 mg/l. Aquests valors permeten tenir un ordre de magnitud de les concentracions
d'aquest cations en les aigües de l'EDAR.
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Fig. 9.- Comparació dels valors d'alguns paràmetres fisicoquímics a les aigües de l'EDAR,
al llarg del període d'estudi, entre les mitjanes mensuals obtingudes per l'empresa
explotadora (ex) i els valors setmanals mesurats al llarg de l'experiència lisimètrica
(Ed).
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Les dades obtingudes del seguiment dels paràmetres fisicoquímics de les aigües de
l'efluent de l'EDAR d'Empuriabrava s'han pogut contrastar amb les dades que ha
subministrat l'empresa explotadora (Obres i Construccions Coll, S.A.). Així, a la fig. 9
es presenten de manera gràfica les relacions entre els dos conjunts de dades per als
valors de pH, conductivitat (CE), nitrats, nitrits i amoni. Les dades de l'empresa
explotadora (ex) corresponen a les mitjanes mensuals, mentre que les obtingudes al
llarg de l'experiència lisimètrica (Ed) corresponen, en general, a valors setmanals. En
general, es pot observar en els gràfics de la fig. 9 com els valors dels dos conjunts de
dades segueixen la mateixa tendència i que en el cas dels nitrits els valors de les mitjanes
mensuals estan lleugerament pel damunt de les dades setmanals, mentre que per l'amoni
es donen algunes mitjanes per sota dels valors setmanals. Cal però, considerar com a
bona la similitud de les dades, que en tot cas permet poder validar els mètodes analítics
utilitzats.

-L'aigua de pluja

En ser els lisímetres utilitzats en l'experimentació de tipus "A", oberts a les
precipitacions, s'ha dut un control de la composició química de l'aigua de pluja. Las
mostres de pluja s'han obtingut de l'estació meteorològica del Parc dels Aiguamolls de
l'Empordà, situada darrera del centre d'informació del Cortalet, a uns 250 m de
l'estació lisimètrica.

El volum de mostra ha estat limitant per a la realització d'algunes determinacions, per
aquest motiu, no es disposa de les anàlisis de tots els paràmetres.

Les dades obtingudes es troben a la taula de l'annex 6. A continuació es comenten els
resultats obtinguts.

-Els valors de pH en les cinc mostres mesurades oscil·len entre 7,03 i 7,66,
corresponents a pH molt lleugerament bàsics. En general, el pH de l'aigua de pluja en
aigües netes pot ser molt àcid (Custodio, 1985) així, la tendència a la neutralitat o a
valors lleugerament bàsics pot ser deguda a la incorporació de pols calcari. El potencial
redox, per la seva banda, dóna valors en referència a l'elèctrode d'hidrogen d'entre 367
i 415 mV, valors que es troben dins de l'interval que correspon a les aigües naturals.

-Els valors de la conductivitat elèctrica presenten una oscil·lació molt gran: entre uns
valors extrems de 20 µmhos/cm i 300 µmhos/cm (fig. 10). Aquesta notable variació
de la salinitat que comporten els valors de la conductivitat queden reflectits en la també
notable variació de les concentracions de clorurs. Aquests varien entre 3,6 mg/l i
47,0 mg/l.
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Fig. 10.- Evolució de la conductivitat a les aigües de pluja de l'estació del Cortalet, al llarg
del període d'estudi.

-D'altra banda, les concentracions de nitrats trobades a l'aigua de pluja també presenten
una variació important, entre menor al límit de detecció (<2,5 mg/l) i 25 mg/l. Sanchis
(1991) troba, a la província de València, una variació d'entre 0,6 mg/l i 44 mg/l, fet
que indica que les pluges que tenen una major concentració de nitrats són les de tipus
frontal, o sigui, que han travessat tota la península. Shoeller (1962) per la seva banda,
comenta que el contingut en nitrats de l'aigua és més elevat al començament de la pluja
que al final.

Aquesta variació general de la composició de l'aigua de pluja trobada sembla
característica de les zones litorals, com a resultat de la proximitat de l'aigua salada i de
les diferents situacions meteorològiques que donen lloc a les precipitacions.

-Sortides lisímetre 1A

Una vegada iniciada l'experiència amb la saturació dels lisímetres s'han anat recollint,
de manera sistemàtica els volums d'aigua que surten pel col·lector de cada lisímetre.
Primer s'han controlat dues vegades per a cada episodi de reg, o sigui, cada tres o
quatre dies. Posteriorment, per les poques diferències observades en la composició de
les dues mostres tal com ja s'ha comentat, s'han controlat solament una vegada per a
cada episodi de reg, és a dir, a nivell setmanal.

Els resultats de les mesures i de les anàlisis de totes les mostres recollides de les
sortides del lisímetre 1A es reflecteixen a la taula de l'annex 7.

A continuació es descriuen els trets generals de la composició de les aigües de la sortida
d'aquest lisímetre. Als gràfics de la fig. 11 es pot observar la variació de cadascun dels
paràmetres avaluats.

-Els valors del pH es situen tots entre el 8 i el 9, concretament entre 8,17 i 8,85. Són
pH més bàsics que la majoria de les aigües de reg utilitzades. L'evolució dels valors al
llarg del període d'estudi, no presenta cap tendència clara (fig. 11), solament una
oscil·lació al voltant del 8,5 com a valor mig. Cal destacar que els valors són, en
general, més elevats que els de les aigües de l'EDAR. La diferència és de l'ordre d'una
unitat de l'escala de pH, de manera que es passa de valors situats entre el 7 i el 8 en les
aigües de l'efluent, a valors entre el 8 i el 9 a les aigües de les sortides d'aquest
lisímetre.
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-El potencial redox, expressat en relació a l'elèctrode d'hidrogen, presenta una variació
d'entre 269 mV i 410 mV. La variació que s'observa al llarg de l'estudi (fig. 11) és
molt similar a la variació que presentaven les aigües de l'EDAR i coincident amb el
valor de recollida de mostres amb el del reg d'aquell dia. Aquest fet qüestiona la
precisió de les mesures fetes, que potser són més indicatives de l'equilibri assolit amb
l'oxigen atmosfèric que de les pròpies condicions dins del lisímetre. Cal tenir en compte
que el mostreig es realitza cada tres o quatre dies com a molt ràpid. De totes maneres,
l'ordre de magnitud dels valors són indicatius d'una zonació redox amb presència
d'oxigen. També, cal recordar que les aigües de l'efluent corresponent a aigües que han
passat per un procés d'aireació prolongat que ha fet que s'oxigenin i presentin
compostos en formes oxidades i potencials redox també en zona d'oxigen lliure.

-La conductivitat elèctrica, en µmhos/cm a 20˚C, presenta una variació d'entre
975 µmhos/cm i 1.325 µmhos/cm. És una variació petita (fig. 11) que manté els
valors de conductivitat dins d'una certa constància al llarg de l'estudi, malgrat els
diferents episodis de reg amb les aigües de l'EDAR, que poden presentar conductivitats
superiors a 1.500 µmhos/cm i importants episodis plujosos amb conductivitats menors
a 300 µmhos/cm.

-Pel que respecta als principals anions, s'han controlat els bicarbonats i carbonats al
llarg de tota l'experiència i els clorurs i sulfats solament de la primera meitat. Els
bicarbonats presenten una variació d'entre 227 mg/l i 352 mg/l, sense cap tendència
clara en la seva evolució al llarg del període d'estudi. Per la seva banda, els carbonats,
presents en tenir la majoria de les mostres pH per sobre de 8,3,  tenen una variació
d'entre 4,9 mg/l i 28,7 mg/l i tampoc presenten cap tendència determinada en la seva
evolució temporal (fig. 11).

Les concentracions de clorurs oscil·len entre un mínim de 142 mg/l i un màxim de
237 mg/l. L'evolució al llarg del període d'estudi presenta una clara tendència a una
disminució progressiva de la concentració en clorurs (fig. 11). Així, el valor màxim
correspon a la primera mostra i el mínim a la darrera mostra analitzada.

D'altra banda, les concentracions de sulfats presenten una variació d'entre 54 mg/l i
86 mg/l. És una variació petita dins d'una tendència, al llarg de l'estudi, a un augment
progressiu de les concentracions des del valor mínim a l'inici fins al màxim al final
(fig. 11).

-Les concentracions de nitrats d'aquest lisímetre 1A són sempre inferiors a 6,1 mg N/l
(27 mg/l de nitrats) i presenten una distribució molt irregular en el temps (fig. 11), amb
oscil·lacions relativament brusques. Es tracta de concentracions molt baixes respecte a
les entrades. Cal recordar que degut al funcionament de l'EDAR el nitrogen de l'efluent
es troba pràcticament tot oxidat com a nitrat. Així, aquests resultats reflectirien un
important procés de desnitrificació, que comportaria el pas del nitrogen en forma de
nitrat a nitrogen gasós que s'escaparia a l'atmosfera.

Vergès et al. (1997) descriuen un resultats semblants per a l'estació de Sant Lluís
(Menorca), on les aigües de l'efluent també presenten valors molt elevats de nitrogen-
nítric (84-130 mg N-NO3/l) que disminueixen a valors d'entre 66-82 mg N-NO3/l
després de passar per un filtre de sorra d'1,5 m. de gruix. De tota manera, aquests
resultats són interpretats pels autors com a sorprenents i anormals, i deguts a errors en
el mostreig.

Aquest procés podria ser semblant a allò que succeeix en les llacunes, on s'ha observat
(Quintana, 1993) que pocs dies després de l'entrada de nitrats, disminueixen fins a
quantitats baixes.

Més endavant en fer el balanç reprendrem aquestes interpretacions, de tota manera, la
informació disponible no permet distingir quina és la desnitrificació que s'ha produït en
el lisímetre i la que s'ha produït mentre la mostra no s'ha recollit i analitzat.
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Fig. 11.- Evolució dels valors dels paràmetres fisicoquímics a les aigües de sortida del
lisímetre 1A, al llarg del període d'estudi.
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-D'altra banda, els nitrits presenten també concentracions baixes, inferiors a
0,25 mg N/l (0,8 mg/l de nitrits). De manera que les concentracions més elevades es
troben en les primeres sortides (fig. 11) i a partir de mitjans de setembre, les
concentracions són menors al límit de detecció 0,009 mg N/l (0,03 mg/l de nitrits).
Per tant, els valors més elevats de nitrits estan relacionats amb el reg de saturació i no
amb el reg amb l'aigua de l'EDAR.

-Les concentracions d'amoni segueixen, en part, la pauta dels nitrits. Presenten valors
baixos inferiors a 0,63 mg N/l (0,81 mg/l d'amoni) i la majoria són inferiors al límit
de detecció 0,04 mg N/l (0,05 mg/l d'amoni). Al començament (fig. 11) es donen
alguns valors relativament alts i posteriorment, de tant en tant, algun més. Aquests
valors tan baixos semblen indicar que en l'interior del lisímetre s'ha produït una
nitrificació quasi completa.

-El fòsfor presenta concentracions molt baixes, en general inferiors als límits de
detecció (<1 mg/l o <0,25 mg/l). Solament en tot el període s'han detectat tres mostres
amb concentracions de 1 mg/l. La disminució de fòsfor, respecta a la seva concentració
a l'aigua de reg, es pot deure a la seva adsorció a les partícules del sòl.

-La demanda química d'oxigen mesurada amb el mètode del dicromat potàssic dóna en
tots els casos valors per sota del límit de detecció (<50 mg/l).

-Respecte als cations, igual que en el cas de l'aigua de l'EDAR, malauradament
disposem solament de dues anàlisis de cadascun d'ells, però de dues dates allunyades
més d'un mes. El sodi presenta una concentració d'entre 54 i 60 mg/l. El potassi, entre
46,7 i 41,2 mg/l. El calci, entre 62,3 i 63,4 mg/l. El magnesi, entre 75 i 77 mg/l.
Aquests valors permeten tenir un ordre de magnitud de les concentracions d'aquest
cations en les aigües de sortida d'aquest lisímetre 1A. En general, s'observa com, en
ser el terreny sorrenc no hi ha absorció del potassi, ni dels altres ions.

-Sortides lisímetre 2A

El control de l'aigua de la sortida del lisímetre 2A s'ha realitzat de la mateixa manera que
la ja descrita per al lisímetre 1A. Així, primer s'han pres mostres dues vegades per a
cada episodi de reg, o sigui, cada tres o quatre dies. Posteriorment, degut a les poques
diferències observades en la composició de les dues mostres, tal i com ja s'ha comentat,
s'ha controlat solament una vegada per a cada episodi de reg, o sigui, a nivell setmanal.

Els resultats de les mesures i de les anàlisis de totes les mostres recollides de les
sortides del lisímetre 2A es reflecteixen a la taula de l'annex 8.

A continuació es descriuen els trets generals de la composició de les aigües de la sortida
d'aquest lisímetre. Als gràfics de la fig. 12 es pot observar la variació de cadascun dels
paràmetres avaluats.
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Fig. 12.-Evolució dels valors dels paràmetres fisicoquímics a les aigües de sortida del
lisímetre 2A, al llarg del període d'estudi.
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-Els valors del pH es situen tots entre 7,52 i 8,94. Són valors de pH relativament
elevats, més bàsics, també, que la majoria de les aigües de reg utilitzades. L'evolució
dels valors al llarg del període d'estudi, no presenta cap tendència clara (fig. 12 i 13).
Alguna sèrie de valors presenta una evolució similar a la dels pH de les sortides del
lisímetre 1A, de manera que els valors són, en general, més elevats que els de les aigües
de l'EDAR. La diferència és de l'ordre d'una unitat de l'escala de pH (fig. 13), de
manera que es passa de valors situats entre el 7 i el 8 en les aigües de l'efluent, a valors
entre el 8 i el 9 a les aigües de les sortides d'aquest lisímetre.
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Fig. 13.-Evolució dels valors del pH a les aigües de l'EDAR i de les sortides dels lisímetres
1A i 2A, al llarg del període d'estudi.

-El potencial redox, expressat en relació a l'elèctrode d'hidrogen, presenta una variació
d'entre 270 mV i 416 mV amb un valor extrem de 504 mV. Aquests valors mesurats
indiquen que l'aigua es troba en una seqüència redox rica en oxigen. La variació que
s'observa al llarg de l'estudi (fig. 12 i 14) és molt similar a la variació que presentaven
les aigües de l'EDAR i les sortides del lisímetre 1A. De manera que coincideixen, tal i
com s'exposava per al lisímetre 1A, el valor de recollida de mostres amb el del reg
d'aquell dia. Per això, de la mateixa manera que en les mesures del lisímetre 1A, es
qüestiona la validesa de les mesures fetes, que potser són més indicatives de l'equilibri
assolit amb l'oxigen atmosfèric que de les pròpies condicions dins del lisímetre. Cal
tenir en compte que el mostreig es realitza cada tres o quatre dies com a molt ràpid.
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Fig. 14.- Evolució dels valors de potencial redox a les aigües de l'EDAR i de les sortides
dels lisímetres 1A i 2A, al llarg del període d'estudi.

-La conductivitat elèctrica en µmhos/cm a 20˚C presenta una variació d'entre 1.865  i
2.790. És una variació més gran que l'observada en el lisímetre 1A i amb uns valors
absoluts també més elevats que els mesurats en les sortides del lisímetre 1A (fig. 12 i
15). Els valors de les conductivitats de les sortides del lisímetre 2A són sempre, a
excepció d'un punt, superiors a les conductivitats de les aigües de reg de l'EDAR, de
manera que en la majoria de casos la diferència entre aquests valors és superior als
1000 µmhos/cm. I, també, són molt superiors a la conductivitat de l'aigua de pluja que
ha tingut una participació important pels volums d'aigua caiguts amb conductivitats
menors a 300 µmhos/cm.

La variació dels valors observada al llarg del període d'estudi no és molt gran (fig. 12 i
15) i té lloc al voltant d'un valor mig d'uns 2.400 µmhos/cm, sense que s'hi observi
cap tendència determinada en la seva distribució. Potser el més destacable és la relativa
constància dels seus valors i el fet que siguin pràcticament sempre superiors als valors
de l'aigua de l'entrada. Aquest fet permet considerar l'existència d'un procés de rentat
de les sals existents a l'interior del terreny que conforma el lisímetre 2A.

-Pel que respecta als principals anions, igual que per al lisímetre 1A, s'han controlat els
bicarbonats i carbonats al llarg de tota l'experiència i els clorurs i sulfats solament de la
primera meitat. En aquest cas, els bicarbonats presenten una variació d'entre 343 mg/l i
1.271 mg/l. Es tracta de valors molt superiors als trobats al lisímetre 1A, que en cap
cas superaven els 352 mg/l. La tendència que s'observa (fig. 12), al llarg del període
d'estudi, és d'un augment progressiu des de valors baixos, al voltant de 350 mg/l, a
l'inici de l'experiència, fins a valors elevats, al voltant de 1.200 mg/l al final del
període d'estudi. Cal considerar, en aquest cas, que a més d'un possible rentat de sals
existents al lisímetre, ja comentada per l'increment de la conductivitat elèctrica,
possiblement l'increment dels continguts de bicarbonat estiguin més relacionats amb la
degradació de la matèria orgànica, tal i com es comentarà més endavant.



Experiències lisimètriques

Conductivitat

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

20/7/96 9/8/96 29/8/96 18/9/96 8/10/96 28/10/96 17/11/96 7/12/96 27/12/96

µ
m

ho
s/

cm
CE Ed CE S1A CE S2A CE Pluja Reg saturació

Fig. 15.- Evolució dels valors de conductivitat elèctrica a les aigües de l'EDAR, del reg de
saturació, les pluges i de les sortides dels lisímetres 1A i 2A, al llarg del període
d'estudi.

D'altra banda, els carbonats, presents com en el lisímetre 1A, en tenir la majoria de les
mostres pH per sobre de 8,3, tenen una variació entre 0,5 mg/l i 65,3 mg/l. No
presenten (fig. 12) cap tendència determinada en la seva evolució temporal.

Les concentracions de clorurs també són sempre superiors a les aigües de reg, tant de
l'EDAR, com de les pluges i reg de saturació i, també, de les aigües de les sortides del
lisímetre 1A. En aquest cas del lisímetre 2A, oscil·len entre un mínim de 320 mg/l i un
màxim de 593 mg/l. L'evolució al llarg del període d'estudi presenta (fig. 12) una
tendència general a una disminució progressiva de la concentració en clorurs, similar a
la del lisímetre 1A però menys regular en el temps. Els valors més elevats que els de les
entrades, també, serien atribuïbles al rentat de sals de l'interior del lisímetre.

Les concentracions de sulfats en les aigües de les sortides del lisímetre 2A analitzades
presenten una variació d'entre 44 mg/l i 87 mg/l. Corresponen a valors inferiors, en
general, als trobats en les aigües de reg de l'EDAR. La variació, al llarg de l'estudi, és
petita dins d'una tendència a una disminució progressiva de les concentracions en un
inici (fig. 12), que degut a la manca de dades de la segona part de l'experiència no es
pot confirmar.

-Les concentracions de nitrats d'aquest lisímetre 2A varien entre 1,6 mg N/l (6 mg/l
de nitrats) i 24,9 mg N/l (110 mg/l). Presenten una distribució molt irregular en el
temps (fig. 12), amb oscil·lacions relativament brusques, de manera que, en general,
els valors més elevats es donen a l'inici i al centre de l'experiència, mentre que els
valors baixos es situen cap al final. Així, la visió de conjunt dóna una certa tendència
general a la disminució de les concentracions de nitrats en les mostres de les sortides
d'aquest lisímetre 2A. Cal destacar, però, que els valors de les concentracions en nitrats
de la primera part de l'experiència es poden qualificar de relativament elevats ja que en
molts casos superen els 10 mg N/l. De tota manera, si exceptuem les primeres
setmanes, en la resta els valors de les concentracions de nitrats de les sortides sempre
han estat inferiors a les aigües de reg de l'EDAR (fig. 16). En aquest cas, les
concentracions trobades es considera que poden atribuir-se als processos que tenen lloc
a l'interior del lisímetre, tal i com s'exposarà més endavant.
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Fig. 16.- Evolució dels valors de les concentracions de nitrats a les aigües de l'EDAR, del
reg de saturació i de les sortides dels lisímetres 1A i 2A, al llarg del període d'estudi.

-Els nitrits presenten concentracions baixes, inferiors a 1 mg N/l (3 mg/l de nitrits), de
manera que les concentracions més elevades es troben en les primeres sortides (fig. 12).
A partir de la tercera setmana de funcionament les concentracions són menors al
0,1 mg N/l (0,35 mg/l de nitrits) i a partir del mes d'octubre són sempre menors a
0,03 mg N/l (0,1 mg/l de nitrits) i sovint per sota del límit de detecció analític
(0,009 mg N/l). Així, els valors més elevats de nitrits estan relacionats amb el reg de
saturació i no amb el reg amb l'aigua de l'EDAR.

-Les concentracions d'amoni segueixen en part la pauta dels nitrits. Presenten valors
baixos inferiors a 1,4 mg N/l (1,8 mg/l d'amoni) i la majoria són inferiors al límit de
detecció 0,04 mg N/l (0,05 mg/l d'amoni). A les primeres setmanes (fig. 12) es
donen alguns valors relativament elevats al voltant de 0,31 mg N/l i a continuació són
ja tots molt baixos. Cal tenir present que les aigües d'entrada, tant les de l'efluent de
l'EDAR com les de pluja, presenten un estat oxidat, en què la forma de nitrogen
dominant és el nitrat. Aquest fet condiciona que els valors d'amoni siguin sempre molt
baixos.

-El fòsfor presenta concentracions molt baixes, en general inferiors als límits de
detecció (<1 mg/l o <0,25 mg/l segons el mètode analític utilitzat). En les primeres
anàlisis el mètode utilitzat no permetia afinar en el marge de les concentracions baixes
detectades. Posteriorment, utilitzant un altre mètode es van poder establir les
concentracions amb major precisió. En general, les concentracions sempre són inferiors
als valors de fòsfor de les aigües de reg de l'EDAR.

-La demanda química d'oxigen (DQO) mesurada amb el mètode del dicromat potàssic
dóna una sèrie de valors pel damunt del límit de detecció del mètode utilitzat, que
correspon a 50 mg/l d'O2. El valor extrem mesurat és de 94 mg/l d'O2. Aquests valors
superiors a 50 mg/l d'O2 (fig. 12) es situen en la primera part de l'experiència fins al
mes d'octubre, mentre que a continuació la resta de valors són inferiors als 50 mg/l
d'O2. Cal destacar que les aigües de reg de l'EDAR no han presentat en cap cas valors
pel damunt dels 50 mg/l d'O2. Per tant, caldrà pensar en la presència de matèria
orgànica dins del lisímetre per poder explicar l'augment de la DQO de les aigües de
sortida respecte a les aigües de les entrades.
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Respecte als cations, igual que en el cas de l'aigua de l'EDAR i de les sortides del
lisímetre 1A, es disposa solament de dues anàlisis de cadascun d'ells, però de dues
dates allunyades més d'un mes. El sodi presenta una concentració d'entre 340 i
440 mg/l. El potassi, entre 17 i 4,8 mg/l. El calci, entre 26,9 i 36,6 mg/l. El magnesi,
entre 40 i 57 mg/l. Aquests valors permeten tenir un ordre de magnitud de les
concentracions d'aquest cations en les aigües de sortida d'aquest lisímetre 2A. En
general, s'observen unes concentracions relativament elevades de sodi, d'acord amb els
continguts de clorurs descrits. D'altra banda, les concentracions de potassi i calci són
relativament baixes respecte a les entrades de l'aigua de l'EDAR, fet que pot indicar una
absorció d'aquests cations degut a la naturalesa argilosa del lisímetre.
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4.3.- Control de la capa de vegetació

Respecte a la vegetació s'ha dut a terme un control qualitatiu de l'evolució de la
cobertura vegetal de la superfície de cadascun dels lisímetres, al llarg de la realització de
l'experiència.

Cadascun dels dies de reg i de mostreig s'ha observat la superfície dels lisímetres i s'ha
recollit d'una manera qualitativa l'estat de la capa de vegetació. L'objectiu d'aquesta
observació consisteix en tenir una primera aproximació del grau de presència de
vegetació en els lisímetres. D'alguns dels dies d'observació es disposa a més d'una
fotografia que permet tenir una visió directa de l'estat de la vegetació als lisímetres.

Les dades obtingudes es reflecteixen a la taula 2 adjunta.

data Presència de vegetació - Lis. 1A Presència de vegetació - Lis. 2A F o t o

20/7/96 sense sense

23/7/96 sense sense

27/7/96 sense sense

3/8/96 poca i aïllada poca i aïllada

10/8/96 poca i aïllada poca i aïllada

17/8/96 més abundant més abundant però menor que 1A i situada al centre.

25/8/96 més abundant i relativament alta més abundant però menor que 1A i situada al centre.

1/9/96 més abundant i relativament alta més abundant però menor que 1A i situada al centre. si

7/9/96 més abundant i relativament alta més abundant però menor que 1A i situada al centre.

14/9/96 més abundant i relativament alta més abundant però menor que 1A i situada al centre.

20/9/96 més abundant i relativament alta més abundant però menor que 1A i situada al centre.

30/9/96 molt desenvolupada augment important de la vegetació si

7/10/96 molt desenvolupada força desenvolupada

13/10/96 molt desenvolupada força desenvolupada

22/10/96 molt desenvolupada * força desenvolupada *

29/10/96 molt desenvolupada força desenvolupada

5/11/96 molt desenvolupada força desenvolupada

12/11/96 molt desenvolupada força desenvolupada

20/11/96 molt desenvolupada força desenvolupada

26/11/96 molt desenvolupada molt desenvolupada, més abundant que 1A

3/12/96 molt desenvolupada molt desenvolupada, més abundant que 1A

11/12/96 molt desenvolupada molt desenvolupada, més abundant que 1A

18/12/96 molt desenvolupada molt desenvolupada, més abundant que 1A si

24/12/96 molt desenvolupada molt desenvolupada, més abundant que 1A

*les vaques s'han menjat l'herba

Taula 2.- Control qualitatiu de l'evolució de la cobertura vegetal de la superfície de
cadascun dels lisímetres.
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5.- Balanç de sals als lisímetres

A partir de les dades obtingudes corresponents tant als volums circulants, com als
continguts en sals de les aigües de les entrades i de les sortides als lisímetres s'ha
elaborat, per a cada lisímetre i per al període d'estudi, per una banda, un balanç de sals
general a partir dels resultats del total de sòlids dissolts. Per altra banda, un balanç per a
cadascun dels principals ions implicats: clorurs, sulfats, bicarbonats, família del
nitrogen.

El balanç s'ha realitzat a partir de considerar per a cada entrada o sortida d'aigua, un
volum determinat del qual es coneixien les seves característiques hidroquímiques. Així,
per a cada ió, el producte del volum d'aigua per la quantitat per litre analitzada, ens dóna
el total de mg d'aquell ió que ha entrat o sortit del lisímetre. La suma de totes les
entrades o sortides per a un ió determinat ens permet establir el seu balanç al llarg del
període d'estudi. Concretament, el balanç de sals s'ha confeccionat a partir del primer
reg amb les aigües de l'efluent de l'EDAR sense comptar el reg de saturació, fins a la
darrera sortida controlada de l'experiència.

Per poder tancar el balanç de tot el període d'estudi, en els casos en què no s'havia fet
un seguiment analític complet de tots els dies de mostreig, s'han estimat els valors en
funció de les dades disponibles. Per determinar els valors dels bicarbonats i carbonats
d'alguns dies s'ha fet a partir de calcular la mitjana entre el valor analític immediatament
anterior i immediatament posterior. Per als clorurs i sulfats s'ha considerat que els
valors analítics que manquen de la darrera fase de l'estudi tenen el mateix valor que la
darrera mostra coneguda.

Per últim, respecte als cations: sodi, potassi, calci i magnesi, dels quals solament es
disposa de dues dades de cadascun d'ells al llarg de tot el període d'experimentació,
s'ha optat per prescindir del seu balanç per evitar caure en errors de consideració.

A continuació es descriuen les dades dels balanços per a cada lisímetre.

5.1.- Balanç de sals al lisímetre 1A

A partir dels valors calculats del total de sòlids dissolts (TSD), obtinguts de les mesures
de conductivitat, tal i com s'ha exposat a l'apartat 3.3, s'estableix un primer balanç que
dóna un ordre de magnitud de les quantitats de sals que han intervingut. A l'annex 9 es
poden consultar els càlculs fets per establir aquest balanç. Els resultats obtinguts són:

Entrades en mg Sortides en mg % de sortides

TSD 487.177,6 311.184,4 63,9

Taula 3.- Balanç general de sals al lisímetre 1A, en mg, a partir dels valors de total de
sòlids dissolts (TSD), al llarg del període d'experimentació.

Així, aquest balanç general ens indica que, al llarg del període d'estudi, un 63,9 % de
les sals que han entrat han tornat a sortir. Cal recordar que el volum d'aigua recuperat a
les sortides respecte a les entrades, per al mateix període és d'un 42,6 %. Per tant, en
una primera aproximació cal considerar que el procés d'evapotranspiració, que afecta a
més del 50 % de l'aigua que entra, causa una retenció de les sals en aquest primer
metre de terreny. Cal tenir present també, que el volum d'aigua perduda quan es va
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superar  la capacitat del col·lector fa que el balanç sigui per defecte. Si es simula per
aquests dies un major volum d'aigua recollida s'obté un 45 % de volum d'aigua
recollida respecte a les entrades; i aplicant per a cada dia els valors corresponents de
salinitat, s'obté un 68 % de sals que s'haurien recollit.

Si considerem ara per separat el balanç dels principals ions els resultats són els
següents:

-Respecte al ió clorur, els càlculs es poden consultar a l'annex 10. Els resultats globals
per a tot el període d'estudi són:

Entrades en mg Sortides en mg % de sortides

Clorurs 64.860,0 55.453,8 85,5

Taula 4.- Balanç de clorurs al lisímetre 1A, en mg, al llarg del període d'experimentació.

En aquest cas la quantitat de clorurs de les sortides representa un 85,5 % dels clorurs
de les entrades. Si considerem els volums d'aigua perduda en els episodis de
desbordament del col·lector, tal i com s'ha explicat per al cas del TSD, el percentatge de
clorurs recuperats arriba fins al 90 %.

-Respecte al ió sulfat, els càlculs es poden consultar a l'annex 11. Els resultats globals
per a tot el període d'estudi són:

Entrades en mg Sortides en mg % de sortides

Sulfats 43.012,0 28.369,0 66,0

Taula 5.- Balanç de sulfats al lisímetre 1A, en mg, al llarg del període d'experimentació.

El percentatge de sulfats de les sortides respecte a les entrades segueix un comportament
similar al dels clorurs, de manera que la quantitat obtinguda és menor que la
corresponent a les entrades. En el cas dels sulfats el percentatge és menor al dels
clorurs, un 66 %. Si també es consideren els volums perduts pel desbordament del
col·lector, el percentatge de recuperació arriba fins el 70 %.

-Els bicarbonats i carbonats tenen un comportament diferent als clorurs i sulfats. En
aquest cas, les quantitats corresponents a les sortides són superiors a les quantitats de
les entrades. Els càlculs poden consultar-se a l'annex 12. Els resultats globals per a tot
el període d'experimentació són:

Entrades en mg Sortides en mg % de sortides

Bicarbonats i
carbonats

84.264,2 114.008,3 135,3

Taula 6.- Balanç de bicarbonats i carbonats al lisímetre 1A, en mg, al llarg del període
d'experimentació.

Si es consideren els volums perduts pel desbordament del col·lector, el percentatge de
recuperació arriba fins a un 143 %.
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A escala setmanal, les quanties de bicarbonats de les entrades són relativament regulars
(fig. 17), mentre que les quanties de les sortides presenten oscil·lacions que segueixen
la dinàmica dels volums de sortides, perquè les concentracions de l'aigua de sortida són
relativament regulars, amb oscil·lacions màximes d'uns 125 mg/l.
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Fig. 17.- Evolució dels valors de les quantitats de bicarbonats i carbonats, a escala
setmanal, corresponents a les aigües de les entrades i sortides del lisímetre 1A, al
llarg del període d'estudi.

-Per als compostos nitrogenats: nitrats, nitrits i amoni els càlculs s'han fet, primer en
base a la quantitat de nitrogen que cada compost té i, en segon lloc, en base a la suma
dels mg corresponents a cadascun dels compostos controlats: nitrats, nitrits i amoni. Els
càlculs poden consultar-se a l'annex 13. Els resultats globals per a tot el període
d'experimentació són:

Entrades Sortides % de
sortides

Compostos
nitrogenats-mg N

12.499,1 812,5 6,5

NO3
-+NO2

-+NH4
+

mg
48.553,4 3.505,3 7,2

Taula 7.- Balanç de nitrogen al lisímetre 1A, en mg, al llarg del període d'experimentació.

Aquest resultat situa la quantitat de nitrogen de les sortides per sota del 10% de les
entrades. Cal recordar que anteriorment ja s'ha comentat que els valors de nitrats trobats
a les sortides del lisímetre 1A són baixos (inferiors tots a  6,1 mg N/l). Si en aquest
cas es consideren els volums perduts per desbordament del col·lector, el percentatge de
nitrogen recuperat pràcticament no varia, ja que passa a un 6,9 % respecte als mg de
nitrogen o un 7,7 % respecte a la suma de mg dels tres compostos considerats.

El comportament a escala setmanal de les quanties de nitrogen de les sortides, fig. 18,
mostra una tendència a assolir pràcticament un valor constant, que solament es veu
incrementat lleugerament les setmanes en què els volums de sortides són altes. I, en
general, no reflecteixen cap variació lligada a la variació de nitrogen de les entrades.
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Fig. 18.- Evolució dels valors de les quantitats de nitrogen, a escala setmanal,
corresponents a les aigües de les entrades i sortides del lisímetre 1A, al llarg del
període d'estudi.

Aquests resultats obtinguts en aquest lisímetre 1A indiquen una disminució del nitrogen
de les sortides respecte a les entrades de més del 90 %.

Una visió global de la participació de cada ió al balanç de sals, en miligrams (annex 14),
d'aquest lisímetre 1A es pot observar a la figura 19. Si valorem la participació en mg, el
bicarbonat és el ió que té una participació més alta tant en les entrades com en les
sortides, seguit dels clorurs, compostos nitrogenats i sulfats, pel que respecta a les
entrades i pels clorurs, sulfats i compostos nitrogenats, pel que respecta a les sortides.

Els compostos nitrogenats, com a suma dels aports de nitrats, nitrits i amoni, tenen una
participació relativament important a les entrades, superior a la dels sulfats, mentre que
a les sortides presenten una disminució global molt important.
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Fig. 19.-Balanç de sals, en mg, al lisímetre 1A, al llarg del període d'estudi.
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Si es realitza el balanç salí a partir dels valors en miliequivalents (annex 14), les
quanties relatives es distribueixen de diferent manera. Així, en aquest cas respecta a les
entrades, els clorurs tenen una major participació que els bicarbonats (fig. 20), mentre
que amb menor participació els sulfats i els compostos nitrogenats presenten unes
quanties similars. Pel que respecta a les sortides el ió bicarbonat és el que presenta una
major participació, seguit dels clorurs, els sulfats i, amb una quantia molt baixa els
compostos nitrogenats.
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Fig. 20.- Balanç de sals, en meq, al lisímetre 1A, al llarg del període d'estudi.

Els compostos nitrogenats, igual que en el balanç en mg, tenen una participació molt
baixa a les sortides. Així, si es considera que la forma dominant dels compostos
nitrogenats en el cas que es tracta són els nitrats, els fenòmens que, en general, poden
provocar-ne una disminució del seu continguts són (Landreau et al., 1988) els següents:

-la dilució per aigües pobres en nitrats,

-l'assimilació dels nitrats pel sistema radicular de la vegetació en zones de poca
profunditat,

-la transformació del nitrogen nítric en altres formes nitrogenades com NH4
+, o N2,  o

N2O per reducció del ió nitrat. Des d'un punt de vista energètic, la més probable és la
transformació del nitrat a N2, o N2O. Aquesta reducció del ió nitrat a nitrogen gasós
correspon a la desnitrificació.

En les condicions en les quals s'ha realitzat l'estudi, amb control de totes les entrades al
lisímetre i amb molt poca vegetació en la primera part de l'experiència, considerant que
la major part del nitrogen es troba en forma de nitrat i l'elevada mobilitat d'aquest ió i la
seva poca fixació en el medi, el procés fonamental de disminució del nitrogen ha de
correspondre a la desnitrificació, sobretot, al pas del nitrat a òxid nitrós o a nitrogen
gasós.

Cal considerar a l'hora de valorar els resultats dels compostos nitrogenats que la baixa
freqüència de recollida de mostres i posterior anàlisi pot haver permès que es donés un
procés de desnitrificació del nitrat remanent en el dipòsit de recollida de les mostres.
Així, Mujeriego et al. (1997) han trobat diferències d'un 70 % en la concentració de
nitrat en mostres d'un efluent, si l'anàlisi es realitza després de guardar les mostres
durant 24 hores a temperatura ambient. Per tant, en l'experiència realitzada la
desnitrificació pot haver tingut lloc tan en el lisímetre, com en el dipòsit de recollida de
l'aigua infiltrada.
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La desnitrificació correspon a la semireacció redox:

2 NO3
- + 12 H+  + 10 e-   -->   N2 (g) + 6 H2O

L'altra semireacció que subministra els electrons pot correspondre, o bé, a l'oxidació
del carboni orgànic (CH2O), o bé, a l'oxidació d'un compost mineral, per exemple la
pirita (FeS2), o d'altres compostos de sofre.

En el primer cas, els bacteris són organòtrofs o heteròtrofs, de manera que la reacció
s'escriuria així:

5 CH2O + 4 NO3
- + 4 H+  -->  5 CO2 + 2 N2 + 7 H2O

En el segon cas, els bacteris són quimilitòtrofs, de manera que la reacció pot escriure's,
per exemple:

5 FeS2 + 14 NO3
- + 4H+   ---> 7 N2 (g) + 10 SO4

2- + 5 Fe2+ + 2 H2O

Cal considerar que els valors de la variació d'energia lliure de reacció a pH = 7 de les
reaccions de desnitrificació (-476,6 mol/l) és molt propera a la de la respiració aeròbia   
(-502,1 mol/l) (Stumm & Morgan, 1981). Aquest fet, permet que el procés de
desnitrificació pugui començar encara que hi hagi oxigen dissolt al medi. Per sota d'una
certa pressió parcial, l'oxigen és molt escàs i no es troba disponible per als
microorganismes. En aquestes condicions els bacteris utilitzen l'oxigen del ió nitrat com
acceptor d'electrons.

Els organismes responsables són els bacteris aerobis facultatius que utilitzen l'oxigen de
l'aire per al seu metabolisme, però que poden utilitzar l'oxigen dels nitrats quan la
concentració d'oxigen és baixa.

Els materials sorrencs que formen aquest lisímetre 1A, d'una mida dominant de sorra
mitjana (fig. 3), permeten la fixació d'una capa de bacteris que col·labora al conjunt de
mecanismes (filtració, adsorció, degradació microbiològica) que provoquen els canvis
en l'aigua que hi circula.

A la fig. 20 s'observa que els canvis que es produeixen en els continguts iònics de les
sortides, a part de la gran disminució dels nitrats, són: l'augment dels bicarbonats i una
lleugera disminució dels sulfats i dels clorurs. Si, a més, es dóna un augment dels
valors del pH de les aigües de les sortides respecte de l'aigua de l'efluent de EDAR (fig.
13), la interpretació del procés de desnitrificació que succeeix a l'interior del lisímetre
1A és que es tracta d'un procés de desnitrificació dominat per l'oxidació del carboni
orgànic, de manera que l'eliminació de nitrats comporta un augment dels bicarbonats i
del pH, seguint la reacció (Landreau, 1988; Mariotti, 1994):

4NO3
- + 5/6 C6H12O6 + 5CaCO3 + 4H+  ----> 2N2 + 10HCO3- + 5Ca2++ 2H2O

Així, aquest procés de desnitrificació tindria com a factor limitant la presència de
carboni orgànic. En aquesta experiència concreta, les aigües de l'efluent de l'EDAR
presenten valors de Demanda Biològica d'Oxigen (DBO5) entre 18 mg/l i 4 mg/l
(valors proporcionats pel CCB) que ens indiquen la presència de matèria orgànica que
pot ser utilitzada per al procés de desnitrificació. La tasa de desnitrificació depèn del
subministrament de matèria orgànica disponible i de l'estat d'aireació del sòl.

Concretament la reacció anterior ens indica que en la desnitrificació de 4 mmols de
nitrats es formen 10 mmols de bicarbonats. El resultats obtinguts per aquest lisímetre
1A no presenten d'entrada aquesta proporció. Ja que si bé la quantitat de miliequivalents
de bicarbonats guanyats respecte a les entrades és de 487, el nombre de miliequivalents
perduts de compostos de nitrogen correspon a 834. Ara bé, cal considerar que a més de
la desnitrificació es pot donar el procés d'assimilació dels nitrats pel sistema radicular de
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la vegetació i també una certa fixació al terreny degut a l'evapotranspiració que
correspon aproximadament a un 55 % de l'aigua que ha entrat.

Tot i així, els resultats no permeten interpretar d'una manera clara el percentatge de
desnitrificació en aquest lisímetre 1A. Els referents bibliogràfics no són tampoc
definitoris, per una banda, Vergès et al. (1997) descriuen un resultats semblants per a
l'estació de Sant Lluís (Menorca), però que són interpretats pels autors com a
sorprenents i anormals, i deguts a errors en el mostreig. Trudell et al. (1986) en un
aqüífer sorrenc lliure amb el nivell piezomètric molt proper a la superfície, interpreten
l'existència d'un procés de desnitrificació que permet eliminar el nitrat de la recàrrega
d'una concentració de 10 mg N/l en tres dies. Aquest procés podria ser similar al que
sembla que succeeix a les llacunes, on s'ha observat (Quintana, 1995) que pocs dies
després de l'entrada de nitrogen al.lòcton, els nitrats disminueixen fins a quantitats
inapreciables.



Experiències lisimètriques

5.2.- Balanç de sals al lisímetre 2A

Per a la realització del balanç salí d'aquest lisímetre 2A s'ha seguit el mateix esquema
que l'utilitzat per al lisímetre 1A.

En primer lloc s'ha establert, a partir dels valors calculats del total de sòlids dissolts
(TSD), obtinguts de les mesures de conductivitat, un primer balanç que dóna un ordre
de magnitud de les quantitats de sals que hi han intervingut. A l'annex 15 es poden
consultar els càlculs fets per establir aquest balanç. Els resultats obtinguts són:

Entrades en mg Sortides en mg % de sortides

TSD 582.369,1 690.683,5 118,6

Taula 8.- Balanç general de sals al lisímetre 2A, en mg, a partir dels valors de total de
sòlids dissolts (TSD), al llarg del període d'experimentació.

Així, aquest balanç general ens indica que, al llarg del període d'estudi, la quantitat de
sals que ha sortit és superior a la quantitat de sals que ha entrat. Si es considera, com
s'ha comentat per al lisímetre 1A, l'aigua perduda quan es va superar la capacitat del
col·lector, s'obté un percentatge superior (127 ‰) de sals que han sortit respecte a les
entrades.

Aquest fet no representa cap paradoxa, perquè cal considerar que el terreny té una
composició química determinada fruit de les seves condicions inicials de formació i de
la història hídrica a què ha estat sotmès fins al moment d'iniciar-se l'experiència actual.
Per tal de situar de manera més precisa la dinàmica de les sals, a continuació es
descriuen els resultats de cadascun dels anions majoritaris.

Així, es consideren per separat el balanç dels principals ions. Els resultats són els
següents:

-Respecte al ió clorur, els càlculs es poden consultar a l'annex 16. Els resultats globals
per a tot el període d'estudi són:

Entrades en mg Sortides en mg % de sortides

Clorurs 86.959,5 134.401,2 154,6

Taula 9.- Balanç de clorurs al lisímetre 2A, en mg, al llarg del període d'experimentació.

En aquest cas, la quantitat de clorurs de les sortides representa un 154,6 % dels clorurs
de les entrades. Per tant, al llarg del període d'experimentació, han sortit més clorurs
dels que han entrat. Si considerem els volums d'aigua perduda en els episodis de
desbordament del col·lector, tal i com s'ha explicat per al cas del TSD, el percentatge de
clorurs recuperats arriba fins el 165,9 %.

Aquest fet s'ha d'interpretar d'acord amb les característiques del terreny utilitzat en
l'ompliment del lisímetre. Així, el terreny escollit per a aquest lisímetre 2A, correspon a



Experiències lisimètriques

les rodalies de la pròpia estació lisimètrica, zona situada a solament uns 2 km de la línia
de costa. La proximitat del mar representa una aportació de sals, passada, present i
futura (Bach, 1990), i fa que calgui considerar l'existència en el terreny (lisímetre)
d'una quantitat de sals, en aquest cas de clorurs emmagatzemats que són rentats quan
els volums d'entrada d'aigua són suficients. Així, la circulació d'aigua que s'ha utilitzat
en la realització de l'experiència ha provocat un rentat, en aquest cas, dels clorurs
acumulats en part per la dinàmica natural d'aquesta zona.

-Respecte al ió sulfat, els càlculs es poden consultar a l'annex 17. Els resultats globals
per a tot el període d'estudi són:

Entrades en mg Sortides en mg % de sortides

Sulfats 49.126,5 23.807,6 48,5

Taula  10.- Balanç de sulfats al lisímetre 2A, en mg, al llarg del període d'experimentació.

El percentatge de sulfats de les sortides respecte a les entrades és en aquest cas d'un
48,5 %. Cal considerar que els sulfats són menys mòbils que els clorurs i que en
relació a la font de sals que representa el mar, els sulfats són molt menys abundants. Si
també es consideren els volums perduts pel desbordament del col·lector, el percentatge
de recuperació arriba fins al 51,9 %.

-Els bicarbonats i carbonats tenen un comportament molt diferent dels clorurs i sulfats.
Els càlculs poden consultar-se a l'annex 18. Els resultats globals per a tot el període
d'experimentació són:

Entrades en mg Sortides en mg % de sortides

Bicarbonats i
carbonats

108.742,2 354.043,0 325,6

Taula 11.- Balanç de bicarbonats i carbonats al lisímetre 2A, en mg, al llarg del període
d'experimentació.

A nivell de balanç general es dóna un increment molt notable de les quantitats de
bicarbonats i carbonats de les sortides respecte a les entrades, concretament el
percentatge calculat és d'un 325,6 %. Si es consideren els volums perduts pel
desbordament del col·lector, el percentatge de recuperació arriba fins a un 350 %.

A escala setmanal, les quanties de bicarbonats de les entrades són relativament regulars
(fig. 21), exceptuant els regs amb aigua del pou, que comporten unes entrades elevades
de bicarbonats. Per la seva banda, les quanties de les sortides presenten valors molt
elevades, pràcticament sempre superiors a les entrades amb oscil·lacions brusques que
segueixen la dinàmica dels volums de sortides. Cal recordar que la concentració del ió
bicarbonat a les aigües de les sortides presenta un increment important al llarg del
període d'estudi, i passa des de valors menors als 400 mg/l fins a valors superiors als
1.200 mg/l.
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Fig. 21.- Evolució dels valors de les quantitats de bicarbonats i carbonats, a escala
setmanal, corresponents a les aigües de les entrades i sortides del lisímetre 2A, al
llarg del període d'estudi.

L'increment dels valors de bicarbonat cal cercar-lo en l'augment de la pressió del CO2
deguda a l'activitat biològica (Stumm & Morgan, 1981). Així, la respiració microbiana,
tant l'aeròbia com l'anaeròbia en provocar la degradació de la matèria orgànica
comporten l'increment de l'alcalinitat. Aquest procés comprèn, entre altres, el procés de
desnitrificació, és a dir, la reducció dels nitrats a nitrogen gasós com a resultat de l'ús
de l'oxigen del nitrat com a acceptor d'electrons en l'oxidació de la matèria orgànica,
pels organismes heteròtrofs.

-Per als compostos nitrogenats: nitrats, nitrits i amoni els càlculs s'han fet, primer en
base a la quantitat de nitrogen que cada compost té i, en segon lloc, en base a la suma
dels mg corresponents a cadascun dels compostos controlats: nitrats, nitrits i amoni. Els
càlculs poden consultar-se a l'annex 19. Els resultats globals per a tot el període
d'experimentació són:

Entrades Sortides % de
sortides

Compostos
nitrogenats-mg N

12.558,4 3.834,6 30,5

NO3
-+NO2

-+NH4
+

mg
50.902,1 16.952,5 33,3

Taula 12.- Balanç de nitrogen al lisímetre 2A, en mg, al llarg del període
d'experimentació.

Així, la quantitat de nitrogen de les sortides representa solament un 30,5% de les
entrades. Aproximadament 2/3 del nitrogen que entra no surt, és a dir, no passa a
formar part dels lixiviats del lisímetre. Si en aquest cas es consideren els volums
perduts per desbordament del col·lector, el percentatge de nitrogen recuperat
pràcticament no varia, ja que passa a un 32,6 % respecte als mg de nitrogen o un
35,6 % respecte a la suma de mg dels tres compostos considerats.

A escala setmanal, les quanties de nitrogen de les sortides (fig. 22) presenten una
oscil·lació important, d'acord, en general, amb la fluctuació dels volums d'aigua de les
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sortides. Els pics que s'hi observen corresponen a setmanes amb volums de sortida
importants, però que a més presenten una concentració de nitrats relativament elevada.
Cal ressaltar, també, l'oscil·lació de les entrades de nitrogen fruit de la variació de les
concentracions de nitrats a les aigües de l'EDAR (fig. 22).

Així, l'oscil·lació de les quantitats de nitrogen de les sortides és funció de la variació de
les quanties de nitrogen de les entrades i, a més, de les entrades extres d'aigua (pluja o
reg) que provoquen un rentat ràpid del nitrogen del terreny, que es tradueix en una
major concentració de nitrats a l'aigua.

Per exemple, la sortida del dia 30/9/96, correspon a un pic de 674,4 mg de nitrogen
(fig. 22), ocasionat per la sortida d'un volum de 27 litres amb una concentració de
110,3 mg/l de nitrats (annex 19). Les dues setmanes anteriors a aquesta sortida es va
regar el lisímetre amb 25 l cadascuna d'elles, amb concentracions de 125 mg/l i
65,3 mg/l respectivament i, a més, va ploure 26 l i 16,6 l a cadascuna de les dues
setmanes. A les fig. 12 i 16, es pot observar el valor extrem de la concentració de nitrats
a les aigües de les sortides d'aquesta setmana, respecte als valors de les setmanes
anteriors i posteriors. Per tant, sembla confirmar aquesta tendència a l'augment de les
concentracions de nitrats quan hi ha una aportació d'aigua (pluja) important.

N (NO3+NO2+NH4) Lisímetre 2A
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Fig. 22.- Evolució dels valors de les quantitats de nitrogen, a escala setmanal,
corresponents a les aigües de les entrades i sortides del lisímetre 2A, al llarg del
període d'estudi.

Per poder interpretar la dinàmica del nitrogen observada en el lisímetre 2A es dóna, a
continuació, una visió global de la participació dels anions principals al balanç de sals,
primer en miligrams i posteriorment en miliequivalents (annex 20). A la figura 23 es pot
observar la valoració en mg, on destaca el ió bicarbonat que té la participació més alta
tant en les entrades com en les sortides, seguit dels clorurs i ja amb una participació
molt més baixa els sulfats i els compostos nitrogenats, molt igualats tant en les entrades
com en les sortides.

Cal ressaltar, d'aquest balanç en mg, la participació dels bicarbonats, sobretot en les
sortides, que representen més del triple de les entrades. El nitrogen, si bé té una
participació relativament important en les entrades, en les sortides presenta una
disminució important, de més del 65 %.
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Fig. 23.- Balanç de sals, en mg, al lisímetre 2A, al llarg del període d'estudi.

Si es realitza el balanç salí a partir dels valors en miliequivalents (annex 20), les
quanties relatives es distribueixen de diferent manera. Així, en aquests cas, però d'igual
manera que per al lisímetre 1A, els clorurs tenen major participació a les entrades que
els bicarbonats (fig. 24), seguits pels sulfats i els compostos nitrogenats. Respecte a les
sortides, en aquest lisímetre 2A, són el ió bicarbonat i els clorurs els que tenen una
major participació, seguits dels sulfats i els compostos de nitrogen.
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Fig. 24.- Balanç de sals, en meq, al lisímetre 2A, al llarg del període d'estudi.

El nitrogen, tal i com ja reflectia el balanç, té una participació baixa en les sortides. Així,
pel que respecta al nitrogen que no s'ha lixiviat, que correspon a més d'unes 2/3 del
nitrogen que ha entrat, dels diferents processos que intervenen en la pèrdua de nitrogen
del sòl, exposats en parlar del lisímetre 1A, els que ens poden haver influït en la
dinàmica del lisímetre 2A són:

En primer lloc, l'assimilació dels nitrats pel sistema radicular de la vegetació. En
l'experiència realitzada una vegetació de tipus herbàcia va aparèixer a partir de la tercera
setmana d'experimentació, primer d'una manera aïllada i posteriorment més espessa
sobretot, a partir de la setmana número 11 d'experimentació. A l'apartat 4.3,
s'especifiquen les variacions de la cobertura vegetal del lisímetre i a l'annex 21 es pot
observar la vegetació existent en tres moments al llarg de l'experiència. Aquesta
vegetació amb poca profunditat radicular solament assimila els nitrats de la capa més
superficial. Per aquest motiu, tot i que no tenim dades directes, sembla que el



Experiències lisimètriques

percentatge d'assimilació respecte al total de nitrogen no lixiviat no ha d'ésser molt
important.

En segon lloc, el procés de desnitrificació, tal i com ja s'ha comentat en exposar els
resultats del lisímetre 1A. Recordem que la tasa de desnitrificació depèn del
subministrament de matèria orgànica disponible i de l'estat d'aireació del sòl.

En el cas d'aquest lisímetre 2A, recordem que està constituït per materials llimosos i
argilosos, aquesta textura fina i les condicions de reg setmanal i pluja a què ha estat
sotmès són favorables per disminuir l'aireació del terreny i limitar la presència
d'oxigen. Per altra banda, els valors de DQO trobats a l'aigua de sortida del lisímetre,
superiors a 50 mg/l (fig. 12) ens confirmen l'existència de matèria orgànica necessària
per al procés de desnitrificació.

Així, sota aquestes condicions favorables el procés de desnitrificació pot ser el més
plausible per justificar la major part de la pèrdua de nitrogen d'aquest primer tram de
terreny.

Una confirmació de l'existència d'aquest procés, es pot considerar que ens la dóna
l'augment important de la concentració dels bicarbonats en les aigües de sortida del
lisímetre (fig. 13). Els continguts de bicarbonats s'incrementen des de valors propers a
400 mg/l a l'inici de l'experiència, fins a valors superiors a 1.000 mg/l (fig. 12). A
més, tal com s'ha comentat anteriorment en el balanç dels bicarbonats, es dóna un
increment molt notable de les quantitats de bicarbonats i carbonats de les sortides
respecte a les entrades, concretament el percentatge calculat és d'un 325,6 %. És a dir,
més de dues vegades la quantitat entrant.

La desnitrificació bioquímica deguda a una activitat de tipus heteròtrofa comporta a la
vegada una disminució dels nitrats, un augment dels bicarbonats, tal i com indica la
reacció següent  (Landreau, 1988; Mariotti, 1994):

4NO3
- + 5/6 C6H12O6 + 5CaCO3 + 4H+  ----> 2N2 + 10HCO3- + 5Ca2++ 2H2O

Els resultats obtinguts en el balanç de bicarbonats i de compostos de nitrogen ens
indiquen que no tot aquest increment és justificable pel procés de desnitrificació dels
nitrats. El nombre de milimols de nitrats teòricament eliminats és d'uns 600, que segons
la reacció donarien lloc a uns 1.500 mmols de bicarbonat, mentre que el balanç realitzat
de bicarbonats dóna una diferència d'uns 4.000 mmols entre el bicarbonat de les
entrades i el de les sortides. Per això, cal pensar que una gran part dels bicarbonats
poden explicar-se per l'augment de la pressió de CO2 que ocasiona la respiració
microbiana aeròbia que utilitza l'oxigen molecular en els processos de degradació de la
matèria orgànica.
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6.- Valoració de l'experiència i conclusions

A partir dels resultats obtinguts en les experiències lisimètriques realitzades, descrits i
explicats en els apartats anteriors, es ressalten a continuació aquells aspectes que poden
ser més rellevants per al projecte previst, de utilització de les aigües de l'EDAR per al
manteniment de zones humides del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

El terreny dels lisímetres té un contingut salí que interacciona amb les sals que s'hi
introdueixen. Per tant, els continguts salins de les sortides reflecteixen aquesta
interacció, que és més important al començament de l'experiència i disminueix
progressivament amb la continuïtat de les entrades al llarg de l'experiència. Així, el
període utilitzat ha posat en evidència la interacció inicial i permet veure les tendències
degudes a l'acció continuada del reg amb aigües de l'EDAR en el terreny.

Respecte als volums d'entrada d'aigua als lisímetres, a banda dels volums de reg amb
les aigües de l'EDAR, s'ha registrat una precipitació de 337,5 l/m2 al llarg del període
d'experimentació que correspon a una quantia lleugerament superior a la mitjana per
l'època considerada (la mitja mensual d'agost a desembre, per l'estació de Castelló
d'Empúries, dóna un valor de 317,8 l/m2). Així, des del punt de vista de participació de
les precipitacions, l'experimentació s'ha fet en unes condicions similars a les que es
consideren mitjanes.

Les aigües de l'EDAR utilitzades per al reg setmanal dels lisímetres han presentat al
llarg del període d'estudi una variació important de la seva qualitat química (fig. 8).
Aquesta variació es palesa en la variació de la conductivitat, el pH, bicarbonats i
sobretot, amb les concentracions de nitrats, nitrits i amoni. Aquest fet ha dificultat la
interpretació de la resposta dels lisímetres davant d'aquests canvis importants de qualitat
de les entrades.

Respecte als volums circulants d'aigua, el lisímetre 1A de naturalesa sorrenca ha
presentat un drenatge d'un 42,6 %, enfront d'un 38,7 % del lisímetre 2A de naturalesa
llimosa-argilosa. Les diferències no són gaire elevades, fet que posa en evidència que
en períodes curts d'experimentació, les condicions de saturació inicials poden tenir un
pes massa elevat per avaluar el funcionament del lisímetre. Així, en períodes més llargs
d'experimentació s'han obtingut drenatges pels lisímetres de tipus sorrenc propers al
50%, mentre que per als lisímetres llimosos el percentatges eren inferiors al 25%.

Els resultats hidroquímics de les aigües de la sortida del lisímetre 1A, de tipus sorrenc,
(fig. 11) i el seu balanç salí realitzat (fig. 19 i 20) posen en evidència una disminució
d'aproximadament un 35 % de les sals de les entrades en les sortides. Concretament en
un balanç detallat s'observa que els clorurs solament disminueixen un 15 %, els sulfats
un 35 %, mentre que els compostos nitrogenats ho fan més d'un 90 %. En canvi, els
bicarbonats augmenten un 135 %. Aquests resultats fan pensar, per una banda, en
l'existència d'un procés de desnitrificació que elimina els nitrats i comporta un augment
dels bicarbonats. D'altra banda, el percentatge tant elevat d'eliminació del nitrats fa
sospitar l'existència, a més, d'un procés de desnitrificació en el col·lector de la mostra.

Es considera que els materials sorrencs que formen aquest lisímetre 1A, d'una mida
dominant de sorra mitjana (fig. 3), permeten la fixació d'una capa de bacteris que
col·labora al conjunt de mecanismes (filtració, adsorció, degradació microbiològica) que
provoquen els canvis en l'aigua que hi circula.

En referència als resultats hidroquímics de les aigües de la sortida del lisímetre 2A, de
tipus argilós, (fig. 12) i el seu balanç salí (fig. 24, 25 i 26) sí que sembla que
reflecteixen els processos que tenen lloc dins del terreny. El balanç salí general ens
indica que, en aquest cas, no hi ha una disminució de la quantitat de sals entre les



Experiències lisimètriques

entrades i les sortides, en funció d'unes condicions de partida del lisímetre pròpies
d'aquestes zones litorals. Així, el balanç detallat indica que el reg al qual s'ha sotmès
ocasiona un rentat de clorurs presents en els sòls de textura fina d'aquestes zones
litorals. També, ens indica un augment notable de l'alcalinitat que s'interpreta com a
resultat de l'activitat microbiana.

Respecte al nitrogen, s'evidencia una disminució d'unes 2/3 respecte del nitrogen que
ha entrat. Aquesta pèrdua de nitrogen del sòl s'interpreta com a conseqüència de dos
processos, per una banda, per l'assimilació dels nitrats pel sistema radicular de la
vegetació. Per altra banda, i com a més important, la reducció dels nitrats a òxid nitrós i
nitrogen gasós per acció de l'activitat microbiana, afavorida per la presència de matèria
orgànica i la disminució de l'aireació del sòl en mantenir aquests terrenys de textura fina
pràcticament saturats d'aigua. L'augment de l'alcalinitat permet suposar que la
desnitrificació bioquímica és deguda a una activitat de tipus heteròtrofa.

Aquesta important tasa de reducció dels nitrats de les aigües de sortida respecte a les
entrades, no implica que puntualment no es puguin donar lixiviats amb concentracions
relativament elevades de nitrats, com a conseqüència que volums d'entrada importants
al sistema comporten un ràpid lixiviat dels nitrats, sense donar temps al procés de
desnitrificació.

Així, per a les zones amb una capa superficial sorrenca, tipus el lisímetre 1A, l'arribada
d'aigües de recàrrega, amb un interval de qualitat dins del qual s'ha trobat al llarg de
l'experiència, cal suposar que donarà lloc als processos que s'han descrit per a
l'experiència del lisímetre 1A. Aquests processos es poden sintetitzar en els següents:

-Acumulació de petits percentatges de clorurs i sulfats en el terreny, un 15 i un 35 %
respectivament.

-En materials sorrencs com els que formen el lisímetre 1A, d'una mida dominant de
sorra mitjana, es considera que es pot produir la fixació d'una capa de bacteris que
col·labora al conjunt de mecanismes (filtració, adsorció, degradació microbiològica) que
provoquen els canvis en l'aigua que hi circula. Així, s'hi produeix un procés de
desnitrificació, que associat a l'augment de l'alcalinitat, s'explica com una activitat
heteròtrofa que oxida el carboni orgànic utilitzant l'oxigen dels nitrats.

Si es consideren aquelles zones que tenen una capa superficial de materials de textura
llimosa-argilosa, l'arribada d'aigües de recàrrega, amb un interval de qualitat dins del
qual s'ha trobat al llarg de l'experiència, pot donar lloc als processos que s'han descrit
per a l'experiència del lisímetre 2A. Aquests processos es poden sintetitzar en els
següents:

-Rentat de les sals acumulades en aquests terrenys litorals, sobretot dels clorurs, que
passen a les aigües de drenatge.

-Augment de l'alcalinitat de les aigües de drenatge per l'augment de la pressió de CO2
que ocasiona l'activitat microbiana.

-Disminució de la quantitat de nitrogen present a l'aigua, a partir de la desnitrificació
produïda per l'activitat bacteriana, afavorida per la presència de matèria orgànica i la
poca aireació del terreny de textura fina i en estat de saturació. En menor grau, es dóna
també una assimilació del nitrat pel sistema radicular de la vegetació.

-Poden donar-se puntualment concentracions elevades de nitrats en les aigües de
drenatge, quan entren al sistema volums importants d'aigua (pluges intenses) que donen
lloc a un lixiviat ràpid dels nitrats del sòl.
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Cal considerar respecte al disseny de la recerca, que el període d'experimentació utilitzat
d'unes 23 setmanes, tot i ser superior al prèviament planificat de 12 setmanes, és encara
un període curt per poder fer interpretacions més detallades.

Per últim, es considera aquest estudi com un treball previ que pot ser útil per planificar
amb l'experiència assolida, una nova experimentació que permeti aprofundir en el
coneixement de la reutilització de les aigües de l'EDAR.
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Annex 1.- Taula de les precipitacions registrades al llarg del període d'estudi a l'estació del
Cortalet

data Pluja mm data Pluja mm data Pluja mm data Pluja mm
27/7/96 8,0 12/9/96 2,6 4/11/96 4,4 6/12/96 23,6
29/7/96 7,0 17/9/96 5,6 11/11/96 46,2 7/12/96 17,6
7/8/96 1,6 18/9/96 13,0 12/11/96 4,4 8/12/96 15,4
12/8/96 3,0 19/9/96 7,4 13/11/96 8,0 9/12/96 33,0
19/8/96 0,3 20/9/96 0,2 14/11/96 7,2 10/12/96 0,6
21/8/96 17,0 21/9/96 5,0 15/11/96 2,4 18/12/96 4,0
26/8/96 1,0 25/9/96 11,4 16/11/96 9,8 19/12/96 1,0
27/8/96 2,6 1/10/96 6,0 17/11/96 17,0
3/9/96 18,0 13/10/96 4,0 4/12/96 13,0
5/9/96 0,4 14/10/96 9,8 5/12/96 6,0
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Annex 2.- Taula dels volums circulants d'aigua al lisímetre 1A, en l/m2.

data reg. 1A Pluges Vol E setm. 1A Vol S setm. 1A ETlis ETlis %

20/7/96 120,0 0,0 120,0
23/7/96 40,0 0,0 40,0
27/7/96 25,0 15,0 40,0 17,00 143,0 89,4
3/8/96 25,0 1,6 26,6 23,00 17,0 42,5
10/8/96 25,0 3,0 28,0 18,50 8,1 30,5
17/8/96 25,0 17,3 42,3 11,50 16,5 58,9
25/8/96 25,0 3,6 28,6 12,15 30,2 71,3
1/9/96 25,0 18,4 43,4 14,00 14,6 51,0
7/9/96 25,0 2,6 27,6 6,50 36,9 85,0
14/9/96 25,0 26,0 51,0 12,50 15,1 54,7
20/9/96 25,0 16,6 41,6 3,30 47,7 93,5
30/9/96 25,0 6,0 31,0 26,00 15,6 37,5
7/10/96 25,0 4,0 29,0 12,75 18,3 58,9
13/10/96 25,0 9,8 34,8 5,00 24,0 82,8
22/10/96 25,0 0,0 25,0 15,50 19,3 55,5
29/10/96 20,0 4,4 24,4 18,00 7,0 28,0
5/11/96 20,0 50,6 70,6 11,40 13,0 53,3
12/11/96 20,0 44,4 64,4 26,00 44,6 63,2
20/11/96 20,0 0,0 20,0 26,00 38,4 59,6
26/11/96 20,0 0,0 20,0 24,00 -4,0
3/12/96 20,0 109,2 129,2 14,00 6,0 30,0
11/12/96 20,0 4,0 24,0 26,00 103,2 79,9
18/12/96 20,0 1,0 21,0 26,00 -2,0
24/12/96 0,0 18,00 3,0 14,3
Total 645,0 337,5 982,5 367,1 615,4 62,6



Experiències lisimètriques

Annex 3.- Taula dels volums circulants d'aigua al lisímetre 2A, en l/m2.

data reg. 2A Pluges Vol E setm. Vol S setm. ETlis ETlis %
20/7/96 120 0,0 120,0
23/7/96 40 0,0 40,0 0,35 119,7 99,7
27/7/96 25 15,0 40,0 0,63 39,4 98,4
3/8/96 50 1,6 51,6 2,90 37,1 92,8
10/8/96 90 3,0 93,0 7,10 44,5 86,2
17/8/96 50 17,3 67,3 26,50 66,5 71,5
25/8/96 30 3,6 33,6 30,68 36,6 54,4
1/9/96 30 18,4 48,4 20,75 12,9 38,2
7/9/96 25 2,6 27,6 13,80 34,6 71,5
14/9/96 25 26,0 51,0 15,50 12,1 43,8
20/9/96 25 16,6 41,6 9,20 41,8 82,0
30/9/96 25 6,0 31,0 27,00 14,6 35,1
7/10/96 25 4,0 29,0 15,75 15,3 49,2
13/10/96 25 9,8 34,8 5,00 24,0 82,8
22/10/96 25 0,0 25,0 12,75 22,1 63,4
29/10/96 20 4,4 24,4 11,50 13,5 54,0
5/11/96 20 50,6 70,6 11,50 12,9 52,9
12/11/96 20 44,4 64,4 26,00 44,6 63,2
20/11/96 20 0,0 20,0 26,00 38,4 59,6
26/11/96 20 0,0 20,0 20,50 -0,5
3/12/96 20 109,2 129,2 13,50 6,5 32,5
11/12/96 20 4,0 24,0 26,00 103,2 79,9
18/12/96 20 1,0 21,0 26,00 -2,0
24/12/96 19,20 1,8 8,6
Total 770 337,5 1107,5 368,1 739,4 66,8



Experiències lisimètriques

Annex 4.- Resultats de les anàlisis químiques de l'aigua del reg de saturació.

data 20/7/96 10/8/96

ph 7,51
Ehcamp mV -29,3
Eh(NHE) mV 174,7
CE µmhos/cm 1029 1030
TSD mg/l 780,0 780,7
Cl- mg/l 207 206

CO3
= mg/l 0 0

HCO3
- mg/l 196,3 202,4

SO4
= mg/l 27,4 35

NO3
- mg/l < 5 < 5

NO2
- mg/l < 0,005 < 0,03

NH4
+ mg/l 0,8 0,73

P mg/l < 1 < 1
DQO mg/l < 50 < 50

Annex 5.- Resultats de les anàlisis químiques de l'aigua de reg de l'EDAR.



Experiències lisimètriques

Annex 6.- Resultats de les anàlisis químiques de l'aigua de pluja.

data Pluja mm Eh pH CE TSD Cl - NO3 -

27/7/96 8,0 182,8 139,7 15,5
29/7/96 7,0
7/8/96 1,6

12/8/96 3,0 367,3 7,66 188 143,6 33,0
19/8/96 0,3
21/8/96 17,0
26/8/96 1,0 - 7,60 239 182,6 47,0
27/8/96 2,6 - 7,65 300 229,2 46,0
3/9/96 18,0 415,8 7,19 70,1 66,4 4,6
5/9/96 0,4

12/9/96 2,6
17/9/96 5,6 92 87,1 3,6
18/9/96 13,0 46 62,6
19/9/96 7,4 58 54,9 4,3
20/9/96 0,2
21/9/96 5,0 60,3 57,1 16,8
25/9/96 11,4
1/10/96 6,0
13/10/96 4,0
14/10/96 9,8
4/11/96 4,4
11/11/96 46,2 7,03 54,5
12/11/96 4,4
13/11/96 8,0
14/11/96 7,2
15/11/96 2,4
16/11/96 9,8
17/11/96 17,0
4/12/96 13,0 94,9
5/12/96 6,0 81
6/12/96 23,6 20
7/12/96 17,6
8/12/96 15,4 78
9/12/96 33,0
10/12/96 0,6
18/12/96 4,0 105 25
19/12/96 1,0

Annex 7.- Resultats de les anàlisis químiques de l'aigua de les sortides del
lisímetre 1A.



Experiències lisimètriques

Annex 8.- Resultats de les anàlisis químiques de l'aigua de les sortides del
lisímetre 2A.

Annex 9.- Resultats dels càlculs del balanç de total de sòlids dissolts al
lisímetre 1A.

Annex 10.- Resultats dels càlculs del balanç de clorurs al lisímetre 1A.

Annex 11.- Resultats dels càlculs del balanç de sulfats al lisímetre 1A.

Annex 12.- Resultats dels càlculs del balanç de bicarbonats i carbonats al
lisímetre 1A.

Annex 13.- Resultats dels càlculs del balanç de nitrogen al lisímetre 1A.

Annex 14.- Resultats dels càlculs del balanç al lisímetre 1A.

Annex 15.- Resultats dels càlculs del balanç de total de sòlids dissolts al
lisímetre 2A.

Annex 16.- Resultats dels càlculs del balanç de clorurs al lisímetre 2A.

Annex 17.- Resultats dels càlculs del balanç de sulfats al lisímetre 2A.

Annex 18.- Resultats dels càlculs del balanç de bicarbonats i carbonats al
lisímetre 2A.

Annex 19.- Resultats dels càlculs del balanç de nitrogen al lisímetre 2A.

Annex 20.- Resultats dels càlculs del balanç al lisímetre 2A.

Annex 21.- Aspecte dels lisímetres 1A i 2A en tres moments al llarg de
l'experiència: 1 - 1/9/96, 2 - 30/9/96 i 3 - 18/12/96.



Ehcamp Eh-NHE CE TSD Cl- CO3
= HCO3

- SO4
= NO2

- N-NO2
- NO3

- N-NO3
- NH4

+ N-NH4
+ P DQO Na+ K+ Ca++ Mg++

mV mV µmhos/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

136,5 340,5 865 655,7 99,6 0 196,5 78,2 4,00 1,22 42,3 9,6 3,00 2,33 4,0 < 50
881 667,8 103,0 0 162,7 87,1 3,00 0,91 77,0 17,4 1,20 0,93 4,0 < 50

110,4 314,4 764 583,7 91,3 0 207,4 75,1 1,09 0,33 34,2 7,7 0,94 0,73 5,5 < 50
134,0 338,0 853 646,6 93,4 0 204,8 76,4 2,39 0,73 40,1 9,1 2,24 1,74 3,5 < 50 74,5 25,9 67,5 10,0
91,2 295,2 833 636,4 86,4 0 202,8 77,8 1,15 0,35 81,5 18,4 2,09 1,63 3,5 < 50
139,0 343,0 918 695,8 100,0 0 159,1 73,1 1,84 0,56 123,5 27,9 4,04 3,14 10,0 < 50
131,8 335,8 913 692,1 268,0 0 147,6 73,5 2,86 0,87 97,2 21,9 6,75 5,25 10,0 < 50
199,0 403,0 886 671,6 86,0 0 141,9 79,6 2,68 0,82 125,0 28,2 4,50 3,50 4,0 < 50
177,3 381,3 928 703,4 102,0 0 141,3 78,7 2,42 0,74 65,3 14,7 4,17 3,24 10,0 <50
68,4 272,4 1018 771,6 118,0 2,51 0,76 125,0 28,2 7,11 5,53 4,0 <50 93,0 19,0 74,0 13,0
179,1 383,1 1083 820,9 0 151,5 3,00 0,91 49,3 11,1 7,65 5,95 3,5 <50
149,5 353,5 1139 863,4 3,60 1,10 168,8 38,1 6,80 5,29 3,2 <50
160,6 364,6 1323 1002,8 0 132,9 2,95 0,90 97,5 22,0 6,20 4,82 3,8 <50
170,4 374,4 1360 1030,9 4,95 1,51 34,1 7,7 3,36 2,61 2,5 <50
175,5 379,5 1266 959,6 1,1 155,5 5,34 1,63 105,1 23,7 1,19 0,93 1,6 <50
215,4 419,4 1474 1117,3 2,80 0,85 128,0 28,9 0,89 0,69 1,7 <50
211,1 415,1 1777 1347,0 0 136,8 1,95 0,59 128,0 28,9 0,48 0,37 0,5 <50
126,5 330,5 2210 1675,2 1,51 0,46 111,5 25,2 0,26 0,20 1,0 <50
121,8 325,8 2440 1849,5 1,6 158,1 1,43 0,44 84,7 19,1 0,07 0,05 1,0 <50
167,1 371,1 1899 1439,4 0,74 0,23 76,9 17,4 1,34 1,04 0,5 <50
160,6 364,6 1740 1318,9 1,07 0,33 27,4 6,2 0,38 0,30 0,4 <50



Volum S Vol. S set Ehcamp Eh-NHE CE TSD Cl- CO3
= HCO3

- SO4
=mg/l NO2

- N-NO2
- NO3

- N-NO3
- NH4

+ N-NH4
+ P DQO Na+ K+ Ca++ Mg++

data litres litres ph1A mV mV µmhos/cm mg/l mg/l mg/l mg/l SO4= mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

27/07/96 17,00 17,00 8,49 115 319 1213 919,5 237,0 9,2 268,3 57,3 0,4 0,122 9,7 2,2 0,2 0,16 <1 < 50

31/07/96 20,00 1258 953,6 209,0 13,2 298,7 54,3 0,8 0,243 9,3 2,1 0,4 0,31 <1 < 50

03/08/96 3,00 23,00 1266 959,6 208,4 25,2 264,0 63,3 0,035 0,011 9,0 2,0 0,2 0,16 <1 < 50

07/08/96 15,00 8,56 100,6 304,6 1277 968,0 210,0 13,8 319,5 63,0 0,03 0,009 13,7 3,1 0,1 0,08 <1 < 50

10/08/96 3,50 18,50 8,65 175,4 379,4 1312 994,5 212,0 26,7 285,8 63,0 0,05 0,015 15,5 3,5 0,1 0,08 <1 < 50

14/08/96 8,00 8,67 108,3 312,3 1325 1004,0 204,0 24,5 313,7 64,4 0,03 0,009 25,3 5,7 0,05 0,04 <1 < 50

17/08/96 3,50 11,50 8,66 119,5 323,5 1088 824,7 208,0 28,7 293,7 64,4 0,07 0,021 27,0 6,1 0,05 0,04 <1 < 50 54 46,7 62,3 75

22/08/96 8,50 8,85 118,1 322,1 1290 977,8 198,4 27,4 303,6 67,5 0,04 0,012 23,7 5,4 0,05 0,04 <1 < 50

25/08/96 3,65 12,15 8,67 103,4 307,4 1270 962,7 193,4 27,2 288,1 74,1 0,11 0,033 23,7 5,4 0,05 0,04 <1 < 50

28/08/96 9,00 8,63 113 317 1312 999,0 196,0 17,6 352,1 74,7 0,03 0,009 23,5 5,3 0,05 0,04 1 < 50

01/09/96 5,00 14,00 8,79 113 317 1203 911,9 196,0 24,2 248,0 80,9 0,06 0,018 25,1 5,7 0,05 0,04 1 < 50

04/09/96 2,00 8,35 129,8 333,8 1126 853,5 186,4 4,8 227,0 69,6 0,03 0,009 18,4 4,2 0,05 0,04 <1 < 50

07/09/96 4,50 6,50 8,46 122 326 1200 909,6 179,0 13,2 290,8 76,1 0,05 0,015 20,9 4,7 0,05 0,04 <1 < 50

14/09/96 12,50 12,50 8,69 178,6 382,6 1190 902,0 166,4 27,3 299,7 85,3 0,03 0,009 9,2 2,1 0,05 0,04 <1 < 50

18/09/96 2,30

20/09/96 1,00 3,30 8,63 147,3 351,3 1236 936,9 165,0 27,3 335,1 86,2 0,15 0,046 12,6 2,8 0,15 0,12 1 <50

30/09/96 26,00 26,00 8,22 65,3 269,3 1295 981,6 142,6 0,03 0,009 18,3 4,1 0,05 0,04 <1 <50 60 41,2 63,4 77

07/10/96 12,75 12,75 8,73 171 375 1147 869,4 21,3 315,7 0,03 0,009 5,0 1,1 0,05 0,04 <1 <50

13/10/96 5,00 5,00 8,61 122 326 1011 766,3 0,03 0,009 5,0 1,1 0,05 0,04 <1 <50

22/10/96 15,50 15,50 8,55 154,6 358,6 975 739,1 26,7 232,2 0,03 0,009 5,0 1,1 0,34 0,26 <1 <50

29/10/96 18,00 18,00 8,39 158,5 362,5 1050 795,9 0,03 0,009 2,5 0,6 0,05 0,04 <1 <50

05/11/96 11,40 11,40 8,46 186 390 1052 797,4 27,2 274,8 0,03 0,009 6,7 1,5 0,05 0,04 <1 <50

12/11/96 26,00 26,00 8,35 206,8 410,8 1142 865,6 0,03 0,009 19,0 4,3 0,05 0,04 <0,25 <50

20/11/96 26,00 26,00 8,17 206,9 410,9 1310 993,0 0 334,2 0,03 0,009 10,6 2,4 0,81 0,63 <0,25 <50

26/11/96 24,00 24,00 8,23 126,1 330,1 1177 892,2 0,03 0,009 5,9 1,3 0,05 0,04 <0,25 <50

03/12/96 14,00 14,00 8,56 127,6 331,6 1091 827,0 4,9 270,6 0,03 0,009 6,5 1,5 0,05 0,04 <0,25 <50

11/12/96 26,00 26,00 8,49 158,1 362,1 1020 773,2 0,03 0,009 8,2 1,9 0,05 0,04 <0,25 <50

18/12/96 26,00 26,00 8,49 160,2 364,2 1180 894,4 290,5 0,03 0,009 5,0 1,1 0,06 0,05 <0,25 <50

24/12/96 18,00 18,00 8,49 123,6 327,6 1084 821,7 0,03 0,009 5,0 1,1 0,05 0,04 <0,25 <50



Volum S Vol. S set Ehcamp Eh-NHE CE TSD Cl- CO3
= HCO3

- SO4
=mg/l NO2

- N-NO2
- N-NO3

- NO3
- NH4

+ N-NH4
+ P DQO Na+ K+ Ca++ Mg++

data litres litres ph2A mV mV µmhos/cm mg/l mg/l mg/l mg/l SO4= mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

23/07/96 0,35 0,35 2490 1887,4 593,0 0,5 343,4 87,1 3,00 0,91 13,9 3,1 1,80 1,40 1 77

27/07/96 0,63 0,63 8,68 118,4 322,4 2150 1629,7 413,0 2,6 350,1 67,0 1,00 0,30 16,5 3,7 0,40 0,31 <1 94

31/07/96 0,30 2040 1546,3 384,0 13,0 365,3 87,1 2,80 0,85 65,8 14,9 0,50 0,39 <1 77

03/08/96 2,60 2,90 1865 1413,7 320,0 0,0 409,7 78,2 0,80 0,24 89,7 20,3 0,40 0,31 <1 < 50

07/08/96 0,85 8,83 100,7 304,7 2330 1766,1 446,0 33,2 423,6 59,0 0,12 0,04 73,9 16,7 0,31 0,24 <1 < 50

10/08/96 6,25 7,10 7,82 178,6 382,6 1980 1500,8 333,0 0,0 383,3 84,4 0,35 0,11 104,8 23,7 0,41 0,32 <1 71

14/08/96 26,00 8 110,9 314,9 2430 1842,0 545,0 0,0 615,1 60,4 0,08 0,02 79,1 17,9 <0,05 0,04 <1 54,6

17/08/96 0,50 26,50 8,73 85,5 289,5 2190 1660,0 498,0 40,0 491,8 64,4 0,10 0,03 77,8 17,6 0,13 0,10 <1 < 50 340 17 26,9 40

22/08/96 27,00 8,06 126,3 330,3 2590 1963,0 383,0 0,0 826,3 60,2 0,21 0,06 47,9 10,8 < 0,05 0,04 <1 < 50

25/08/96 3,68 30,68 8,48 105,5 309,5 2610 1978,0 394,0 18,8 815,3 44,8 0,04 0,01 41,9 9,5 < 0,05 0,04 <1 < 50

28/08/96 18,00 8,16 126,2 330,2 2470 1872,0 364,0 0,0 887,9 57,6 0,09 0,03 87,0 19,6 < 0,05 0,04 1 < 50

01/09/96 2,75 20,75 8,94 117,5 321,5 2450 1857,0 403,0 65,3 636,2 54,4 0,04 0,01 83,3 18,8 < 0,05 0,04 1 < 50

04/09/96 7,00 8,37 122,3 326,3 2300 1743,0 332,0 8,8 679,5 63,1 0,06 0,02 39,3 8,9 < 0,05 0,04 1 52

07/09/96 6,80 13,80 8,44 117,9 321,9 2550 1933,0 395,0 23,4 834,6 56,6 0,02 0,01 56,0 12,6 < 0,05 0,04 1 62

14/09/96 15,50 15,50 8,41 179,6 383,6 2560 1940,5 370,5 13,9 853,8 63,0 0,12 0,04 37,0 8,4 < 0,05 0,04 <1 < 50

18/09/96 5,20 8,38 145,7 349,7 2430 1842,0 349,0 12,9 811,7 66,5 0,14 0,04 77,9 17,6 <0,05 0,04 1 56

20/09/96 4,00 9,20

30/09/96 27,00 27,00 7,96 66,3 270,3 2670 2023,9 345,5 0,23 0,07 110,3 24,9 <0,05 0,04 <1 50 440 4,8 36,6 57

07/10/96 15,75 15,75 8,35 300,3 504,3 2680 2031,0 0 1036,0 0,08 0,02 45,1 10,2 <0,05 0,04 <1 77

13/10/96 5,00 5,00 8,7 115,7 319,7 2380 1804,0 <0,03 0,01 46,8 10,6 <0,05 0,04 <1 <50

22/10/96 12,75 12,75 8,37 149,1 353,1 2490 1887,4 <20 746,5 0,07 0,02 66,7 15,1 0,05 0,04 <1 <50

29/10/96 11,50 11,50 8,27 160,1 364,1 2630 1993,5 0,05 0,02 20,2 4,6 <0,05 0,04 <1 <50

05/11/96 11,50 11,50 8,12 187,6 391,6 2620 1986,0 0 923,8 0,05 0,02 50,3 11,4 0,05 0,04 <1 <50

12/11/96 26,00 26,00 7,86 211,6 415,6 2450 1857,1 <0,03 0,01 41,0 9,3 0,1 0,08 0,53 <50

20/11/96 26,00 26,00 7,52 212,9 416,9 2790 2114,8 0 1271,0 <0,03 0,01 30,5 6,9 <0,05 0,04 0,33 <50

26/11/96 20,50 20,50 7,91 138,5 342,5 2610 1978,4 0,05 0,02 18,0 4,1 <0,05 0,04 0,26 <50

03/12/96 13,50 13,50 8,35 129,5 333,5 2370 1796,5 <20 920,7 <0,03 0,01 17,5 4,0 <0,05 0,04 <0,25 <50

11/12/96 26,00 26,00 7,65 170,4 374,4 2440 1849,5 <0,03 0,01 11,5 2,6 <0,05 0,04 0,41 <50

18/12/96 26,00 26,00 7,93 172,6 376,6 2370 1796,5 0 1226,0 <0,03 0,01 6,9 1,6 <0,05 0,04 <0,25 <50

24/12/96 19,20 19,20 7,9 140,7 344,7 1865 1413,7 <0,03 0,01 7,0 1,6 <0,05 0,04 <0,25 <50



Sense el reg de saturació
Reg 1A TSD  total reg Pluja total pluja Total TDS S 1A S 1A S 1A Total S Total TDS

data vol mg/l mg vol mg Entrades mg vol. mg/l mg mg S setm.
20/07/96
23/07/96
27/07/96 25 655,7 16392,5 15,0 1650,0 18042,5
31/07/96 20,0 953,6 19072,0 19072,0
03/08/96 25 667,8 16695,0 1,6 176,0 16871,0 3,0 959,6 2878,8 2878,8 21950,8
07/08/96 15,0 968,0 14520,0 14520,0
10/08/96 25 583,7 14592,5 3,0 330,0 14922,5 3,5 994,5 3480,8 3480,8 18000,8
14/08/96 8,0 1004,0 8032,0 8032,0
17/08/96 25 646,6 16165,0 17,3 1903,0 18068,0 3,5 824,7 2886,5 2886,5 10918,5
22/08/96 8,5 977,8 8311,3 8311,3
25/08/96 25 636,4 15910,0 3,6 396,0 16306,0 3,7 962,7 3513,9 3513,9 11825,2
28/08/96 9,0 999,0 8991,0 8991,0
01/09/96 25 695,8 17395,0 18,4 2024,0 19419,0 5,0 911,9 4559,5 4559,5 13550,5
04/09/96 2,0 853,5 1707,0 1707,0
07/09/96 25 692,1 17302,5 2,6 286,0 17588,5 4,5 909,6 4093,2 4093,2 5800,2
14/09/96 25 671,6 16790,0 26,0 2860,0 19650,0 12,5 902,0 11275,0 11275,0 11275,0
18/09/96 2,3 936,9 2154,9 2154,9
20/09/96 25 703,4 17585,0 16,6 1826,0 19411,0 1,0 936,9 936,9 936,9 3091,8
30/09/96 25 771,6 19291,1 6,0 660,0 19951,1 26,0 981,6 25521,9 25521,9 25521,9
07/10/96 25 820,9 20522,5 4,0 440,0 20962,5 12,8 869,4 11084,9 11084,9 11084,9
13/10/96 25 863,4 21584,1 9,8 1078,0 22662,1 5,0 766,3 3831,7 3831,7 3831,7
22/10/96 25 1002,8 25070,9 0,0 0,0 25070,9 15,5 739,1 11455,3 11455,3 11455,3
29/10/96 20 1030,9 20617,6 4,4 484,0 21101,6 18,0 795,9 14326,2 14326,2 14326,2
05/11/96 20 959,6 19192,6 50,6 5566,0 24758,6 11,4 797,4 9090,5 9090,5 9090,5
12/11/96 20 1117,3 22345,8 44,4 4884,0 27229,8 26,0 865,6 22506,5 22506,5 22506,5
20/11/96 20 1347,0 26939,3 0,0 0,0 26939,3 26,0 993,0 25817,5 25817,5 25817,5
26/11/96 20 1675,2 33503,6 0,0 0,0 33503,6 24,0 892,2 21412,0 21412,0 21412,0
03/12/96 20 1849,5 36990,4 109,2 12012,0 49002,4 14,0 827,0 11577,7 11577,7 11577,7
11/12/96 20 1439,4 28788,8 4,0 440,0 29228,8 26,0 773,2 20102,2 20102,2 20102,2
18/12/96 20 1318,9 26378,4 1,0 110,0 26488,4 26,0 894,4 23255,4 23255,4 23255,4
24/12/96 18,0 821,7 14790,1 14790,1 14790,1

Totals 485,0 20149,7 450052,6 337,5 37125,0 487177,6 350,1 25111,4 311184,4 311184,4 311184,4
% sortides 42,6 63,9



Sense reg de saturació
Reg 1A Clorurs total reg pluja total pluja Total E S - 1A S - 1A S - 1A total S S setm.

data vol - l mg/l mg vol - l Pluja 25 mg vol - l mg/l mg mg mg
20/07/96
23/07/96
27/07/96 25 99,6 2490,0 15,0 375,0 2865,0
31/07/96 20,0 209,0 4180,00 4180,0
03/08/96 25 103,0 2575,0 1,6 40,0 2615,0 3,0 208,4 625,20 625,2 4805,2
07/08/96 15,0 210,0 3150,00 3150,0
10/08/96 25 91,3 2282,5 3,0 75,0 2357,5 3,5 212,0 742,00 742,0 3892,0
14/08/96 8,0 204,0 1632,00 1632,0
17/08/96 25 93,4 2335,0 17,3 432,5 2767,5 3,5 208,0 728,00 728,0 2360,0
22/08/96 8,5 198,4 1686,40 1686,4
25/08/96 25 86,4 2160,0 3,6 90,0 2250,0 3,7 193,4 705,91 705,9 2392,3
28/08/96 9,0 196,0 1764,00 1764,0
01/09/96 25 100,0 2500,0 18,4 460,0 2960,0 5,0 196,0 980,00 980,0 2744,0
04/09/96 2,0 186,4 372,80 372,8
07/09/96 25 268,0 6700,0 2,6 65,0 6765,0 4,5 179,0 805,50 805,5 1178,3
14/09/96 25 86,0 2150,0 26,0 650,0 2800,0 12,5 166,4 2080,00 2080,0 2080,0
18/09/96 2,3 165,0 379,50 379,5
20/09/96 25 102,0 2550,0 16,6 415,0 2965,0 1,0 165,0 165,00 165,0 544,5
30/09/96 25 118,0 2950,0 6,0 150,0 3100,0 26,0 142,6 3707,60 3707,6 3707,6
07/10/96 25 118,0 2950,0 4,0 100,0 3050,0 12,8 142,6 1818,15 1818,2 1818,2
13/10/96 25 118,0 2950,0 9,8 245,0 3195,0 5,0 142,6 713,00 713,0 713,0
22/10/96 25 118,0 2950,0 0,0 0,0 2950,0 15,5 142,6 2210,30 2210,3 2210,3
29/10/96 20 118,0 2360,0 4,4 110,0 2470,0 18,0 142,6 2566,80 2566,8 2566,8
05/11/96 20 118,0 2360,0 50,6 1265,0 3625,0 11,4 142,6 1625,64 1625,6 1625,6
12/11/96 20 118,0 2360,0 44,4 1110,0 3470,0 26,0 142,6 3707,60 3707,6 3707,6
20/11/96 20 118,0 2360,0 0,0 0,0 2360,0 26,0 142,6 3707,60 3707,6 3707,6
26/11/96 20 118,0 2360,0 0,0 0,0 2360,0 24,0 142,6 3422,40 3422,4 3422,4
03/12/96 20 118,0 2360,0 109,2 2730,0 5090,0 14,0 142,6 1996,40 1996,4 1996,4
11/12/96 20 118,0 2360,0 4,0 100,0 2460,0 26,0 142,6 3707,60 3707,6 3707,6
18/12/96 20 118,0 2360,0 1,0 25,0 2385,0 26,0 142,6 3707,60 3707,6 3707,6
24/12/96 18,0 142,6 2566,80 2566,8 2566,8

totals 485,0 2445,7 56422,5 337,5 8437,5 64860,0 350,1 4750,8 55453,8 55453,8 55453,8
% sortides 42,6 85,5



Sense reg de saturació
reg 1A Sulfats total reg pluja total pluja Total E S - 1A S - 1A S - 1A total S S setm.

data vol - l mg/l mg vol - l Pluja 15 mg vol - l mg/l mg mg mg
20/07/96 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0
23/07/96 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0
27/07/96 25 78,2 1955,0 15,0 225,0 2180,0 57,3 0,00 0,0 0,0
31/07/96 0,0 20,0 54,3 1086,00 1086,0
03/08/96 25 87,1 2177,5 1,6 24,0 2201,5 3,0 63,3 189,90 189,9 1275,9
07/08/96 0,0 15,0 63,0 945,00 945,0
10/08/96 25 75,1 1877,5 3,0 45,0 1922,5 3,5 63,0 220,50 220,5 1165,5
14/08/96 0,0 8,0 64,4 515,20 515,2
17/08/96 25 76,4 1910,0 17,3 259,5 2169,5 3,5 64,4 225,40 225,4 740,6
22/08/96 0,0 8,5 67,5 573,75 573,8
25/08/96 25 77,8 1945,0 3,6 54,0 1999,0 3,7 74,1 270,47 270,5 844,2
28/08/96 0,0 9,0 74,7 672,30 672,3
01/09/96 25 73,1 1827,5 18,4 276,0 2103,5 5,0 80,9 404,50 404,5 1076,8
04/09/96 0,0 2,0 69,6 139,20 139,2
07/09/96 25 73,5 1837,5 2,6 39,0 1876,5 4,5 76,1 342,45 342,5 481,7
14/09/96 25 79,6 1990,0 26,0 390,0 2380,0 12,5 85,3 1066,25 1066,3 1066,3
18/09/96 2,3 86,2 198,26 198,3
20/09/96 25 78,7 1967,5 16,6 249,0 2216,5 1,0 86,2 86,20 86,2 284,5
30/09/96 25 78,7 1967,5 6,0 90,0 2057,5 26,0 86,2 2241,20 2241,2 2241,2
07/10/96 25 78,7 1967,5 4,0 60,0 2027,5 12,8 86,2 1099,05 1099,1 1099,1
13/10/96 25 78,7 1967,5 9,8 147,0 2114,5 5,0 86,2 431,00 431,0 431,0
22/10/96 25 78,7 1967,5 0,0 0,0 1967,5 15,5 86,2 1336,10 1336,1 1336,1
29/10/96 20 78,7 1574,0 4,4 66,0 1640,0 18,0 86,2 1551,60 1551,6 1551,6
05/11/96 20 78,7 1574,0 50,6 759,0 2333,0 11,4 86,2 982,68 982,7 982,7
12/11/96 20 78,7 1574,0 44,4 666,0 2240,0 26,0 86,2 2241,20 2241,2 2241,2
20/11/96 20 78,7 1574,0 0,0 0,0 1574,0 26,0 86,2 2241,20 2241,2 2241,2
26/11/96 20 78,7 1574,0 0,0 0,0 1574,0 24,0 86,2 2068,80 2068,8 2068,8
03/12/96 20 78,7 1574,0 109,2 1638,0 3212,0 14,0 86,2 1206,80 1206,8 1206,8
11/12/96 20 78,7 1574,0 4,0 60,0 1634,0 26,0 86,2 2241,20 2241,2 2241,2
18/12/96 20 78,7 1574,0 1,0 15,0 1589,0 26,0 86,2 2241,20 2241,2 2241,2
24/12/96 0,0 18,0 86,2 1551,60 1551,6 1551,6

485,0 1698,7 37949,5 337,5 5062,5 43012,0 350,1 2250,9 28369,0 28369,0 28369,0
% sortides 42,6 66,0



Sense reg de saturació
reg 1A total mg reg Pluja Total pluja Total E S 2A HCO3

- CO3
= tot. HCO3- tot CO3=equiv HCO3-equiv. CO3=suma equiv bicarb S setm.

data vol - l mg/l mg vol - l mg mg vol - l mg/l mg/l mg mg meq meq meq mg mg
20/07/96
23/07/96
27/07/96 25 196,5 4912,5 15,0 300,0 5212,5 268,3 9,2
31/07/96 20,0 298,7 13,2 5974,00 264,00 97,93 8,80 106,73 6510,8
03/08/96 25 162,7 4067,5 1,6 32,0 4099,5 3,0 264,0 25,2 792,00 75,60 12,98 2,52 15,50 945,7 7456,5
07/08/96 15,0 319,5 13,8 4792,50 207,00 78,57 6,90 85,47 5213,4
10/08/96 25 207,4 5185,0 3,0 60,0 5245,0 3,5 285,8 26,7 1000,30 93,45 16,40 3,12 19,51 1190,3 6403,7
14/08/96 8,0 313,7 24,5 2509,60 196,00 41,14 6,53 47,67 2908,1
17/08/96 25 204,8 5120,0 17,3 346,0 5466,0 3,5 293,7 28,7 1027,95 100,45 16,85 3,35 20,20 1232,2 4140,3
22/08/96 8,5 303,6 27,4 2580,60 232,90 42,30 7,76 50,07 3054,2
25/08/96 25 202,8 5070,0 3,6 72,0 5142,0 3,7 288,1 27,2 1051,57 99,28 17,24 3,31 20,55 1253,4 4307,6
28/08/96 9,0 352,1 17,6 3168,90 158,40 51,95 5,28 57,23 3491,0
01/09/96 25 159,1 3977,5 18,4 368,0 4345,5 5,0 248,0 24,2 1240,00 121,00 20,33 4,03 24,36 1486,0 4977,0
04/09/96 2,0 227,0 4,8 454,00 9,60 7,44 0,32 7,76 473,5
07/09/96 25 147,6 3690,0 2,6 52,0 3742,0 4,5 290,8 13,2 1308,60 59,40 21,45 1,98 23,43 1429,4 1902,9
14/09/96 25 141,9 3547,5 26,0 520,0 4067,5 12,5 299,7 27,3 3746,25 341,25 61,41 11,38 72,79 4440,1 4440,1
18/09/96 2,3 335,1 27,3 770,73 62,79 12,63 2,09 14,73 898,4
20/09/96 25 141,3 3532,5 16,6 332,0 3864,5 1,0 335,1 27,3 335,10 27,30 5,49 0,91 6,40 390,6 1289,0
30/09/96 25 146,4 3660,0 6,0 120,0 3780,0 26,0 325,4 24,3 8460,40 631,80 138,70 21,06 159,76 9745,1 9745,1
07/10/96 25 151,5 3787,5 4,0 80,0 3867,5 12,8 315,7 21,3 4025,18 271,58 65,99 9,05 75,04 4577,4 4577,4
13/10/96 25 142,2 3554,7 9,8 196,0 3750,7 5,0 274,0 24 1369,75 120,00 22,45 4,00 26,45 1613,8 1613,8
22/10/96 25 132,9 3321,8 0,0 0,0 3321,8 15,5 232,2 26,7 3599,10 413,85 59,00 13,80 72,80 4440,6 4440,6
29/10/96 20 144,2 2883,7 4,4 88,0 2971,7 18,0 253,5 26,95 4563,00 485,10 74,80 16,17 90,97 5549,4 5549,4
05/11/96 20 155,5 3110,0 50,6 1012,0 4122,0 11,4 274,8 27,2 3132,72 310,08 51,36 10,34 61,69 3763,2 3763,2
12/11/96 20 146,2 2923,0 44,4 888,0 3811,0 26,0 304,5 13,6 7916,44 353,60 129,78 11,79 141,56 8635,4 8635,4
20/11/96 20 136,8 2736,0 0,0 0,0 2736,0 26,0 334,2 0 8688,07 0,00 142,43 0,00 142,43 8688,1 8688,1
26/11/96 20 147,5 2949,0 0,0 0,0 2949,0 24,0 302,4 2,45 7257,08 58,80 118,97 1,96 120,93 7376,6 7376,6
03/12/96 20 158,1 3162,0 109,2 2184,0 5346,0 14,0 270,6 4,9 3788,40 68,60 62,10 2,29 64,39 3927,9 3927,9
11/12/96 20 158,1 3162,0 4,0 80,0 3242,0 26,0 280,6 4,9 7294,30 127,40 119,58 4,25 123,83 7553,3 7553,3
18/12/96 20 158,1 3162,0 1,0 20,0 3182,0 26,0 290,5 4,9 7553,00 127,40 123,82 4,25 128,07 7812,0 7812,0
24/12/96 0,0 18,0 290,5 4,9 5229,00 88,20 85,72 2,94 88,66 5408,3 5408,3

485,0 3341,4 77514,2 337,5 6750,0 84264,2 350,1 8471,9 523,7 103628,5 5104,8 1698,8 170,2 1869,0 114008,3 114008,3
% sortides 42,6 135,3



Sense el reg de saturació
reg 1A conc. reg (mg/l) total mgr N reg total N Vol Total N Total N Vol. conc. sort. (mg/l) total mgr N sort. total S S setm

data vol - l NO2- NO3- NH4+ NO2- NO3- NH4+ Reg Pluja Pluja Entrades S 1-A NO2- NO3- NH4+ NO2- NO3- NH4+ mg N mg N

20/07/96

23/07/96

27/07/96 25,0 4,0 42,3 3,0 30,4 238,8 96,4 365,7 15,0 26,4 392,1

31/07/96 20,0 0,8 9,3 0,4 4,9 42,0 6,2 53,1

03/08/96 25,0 3,0 77,0 1,2 22,8 434,7 38,6 496,1 1,6 2,8 498,9 3,0 0,0 9,0 0,2 0,0 6,1 0,5 6,6 59,7

07/08/96 15,0 <0,03 13,7 < 0,1 46,4 46,4

10/08/96 25,0 1,1 34,2 0,9 8,3 193,1 30,2 231,6 3,0 5,3 236,9 3,5 0,1 15,5 < 0,1 0,1 12,3 12,3 58,7

14/08/96 8,0 < 0,03 25,3 < 0,05 45,7 45,7

17/08/96 25,0 2,4 40,1 2,2 18,2 226,4 72,0 316,6 17,3 30,5 347,0 3,5 0,1 27,0 < 0,05 0,1 21,3 21,4 67,1

22/08/96 8,5 0,0 23,7 < 0,05 0,1 45,5 45,6

25/08/96 25,0 1,2 81,5 2,1 8,8 460,1 67,2 536,0 3,6 6,3 542,3 3,7 0,1 23,7 < 0,05 0,1 19,5 19,7 65,2

28/08/96 9,0 < 0,03 23,5 < 0,05 47,8 47,8

01/09/96 25,0 1,8 123,5 4,0 14,0 697,2 129,9 841,0 18,4 32,4 873,4 5,0 0,1 25,1 < 0,05 0,1 28,3 28,4 76,2

04/09/96 2,0 0,0 18,4 < 0,05 0,0 8,3 8,3

07/09/96 25,0 2,9 97,2 6,8 21,8 548,7 217,0 787,4 2,6 4,6 792,0 4,5 0,1 20,9 < 0,05 0,1 21,2 21,3 29,6

14/09/96 25,0 2,7 125,0 4,5 20,4 705,6 144,6 870,7 26,0 45,8 916,5 12,5 < 0,03 9,2 < 0,05 26,0 26,0 26,0

18/09/96 2,3 0,2 12,6 0,2 0,1 6,5 0,3 6,9

20/09/96 25,0 2,4 65,3 4,2 18,4 368,6 134,0 521,1 16,6 29,2 550,3 1,0 0,2 12,6 0,2 0,0 2,8 0,1 3,0 9,9

30/09/96 25,0 2,5 125,0 7,1 19,1 705,6 228,5 953,3 6,0 10,6 963,8 26,0 <0,03 18,3 <0,05 107,4 107,4 107,4

07/10/96 25,0 3,0 49,3 7,7 22,8 278,3 245,9 547,0 4,0 7,0 554,1 12,8 <0,03 <5 <0,05 0,0 0,0

13/10/96 25,0 3,6 168,8 6,8 27,4 952,9 218,6 1198,9 9,8 17,3 1216,1 5,0 <0,03 <5 <0,05 0,0 0,0

22/10/96 25,0 3,0 97,5 6,2 22,4 550,4 199,3 772,1 0,0 0,0 772,1 15,5 <0,03 <5 0,3 4,1 4,1 4,1

29/10/96 20,0 5,0 34,1 3,4 30,1 154,0 86,4 270,5 4,4 7,7 278,3 18,0 <0,03 <2,5 <0,05 0,0 0,0

05/11/96 20,0 5,3 105,1 1,2 32,5 474,6 30,6 537,7 50,6 89,1 626,9 11,4 <0,03 6,7 <0,05 17,2 17,2 17,2

12/11/96 20,0 2,8 128,0 0,9 17,0 578,1 22,9 618,0 44,4 78,2 696,2 26,0 <0,03 19,0 <0,05 111,5 111,5 111,5

20/11/96 20,0 2,0 128,0 0,5 11,9 578,1 12,3 602,3 0,0 0,0 602,3 26,0 <0,03 10,6 0,8 62,2 16,4 78,6 78,6

26/11/96 20,0 1,5 111,5 0,3 9,2 503,5 6,7 519,4 0,0 0,0 519,4 24,0 <0,03 5,9 <0,05 32,1 32,1 32,1

03/12/96 20,0 1,4 84,7 0,1 8,7 382,5 1,8 393,0 109,2 192,3 585,4 14,0 <0,03 6,5 <0,05 20,5 20,5 20,5

11/12/96 20,0 0,7 76,9 1,3 4,5 347,3 34,5 386,3 4,0 7,0 393,3 26,0 0,0 8,2 <0,05 0,2 48,3 48,5 48,5

18/12/96 20,0 1,1 27,4 0,4 6,5 123,7 9,8 140,0 1,0 1,8 141,8 26,0 <0,03 <5 <0,05 0,0 0,0

24/12/96 0,0 0,0 0,0 18,0 <0,03 <5 <0,05 0,0 0,0

485,0 53,3 1822,4 64,7 375,3 9502,3 2027,1 11904,7 337,5 594,4 12499,1 350,1 1,6 344,7 2,1 5,8 779,2 27,6 812,5 812,5

% sortides 42,6 % N sortides 6,50



LISÍMETRE 1A

Entrades de sals (anions) Sortides de sals (anions)
en mg Equivalent en meq en mg Equivalent en meq Diferencia E-S

Clorurs 64860 35,5 1827,0 55.453,8 35,5 1562,1 265,0

Sulfats 43012 48,0 896,1 28.369,0 48,0 591,0 305,1

Bicarbonats 84264,2 61,0 1381,4 114.008,3 61,0 1869,0 -487,6

Nitrats 44714 62,0 721,2 3.450,7 62,0 55,7 665,5

Nitrits 1233,1 46 26,8 19,1 46 0,4 26,4

Amoni 2606,3 18 144,8 35,5 18 2,0 142,8

Suma N meq 892,8 58,0 834,8

Suma N mg 48553,4 3505,3



Sense el reg de saturació
Reg 2A TSD  total reg Pluja total pluja Total TDS S 2A S 2A S 2A Total S Total TDS

data vol mg/l mg vol mg Entrades mg vol. mg/l mg mg S setm.
20/07/96
23/07/96
27/07/96 25 655,7 16392,5 15,0 1650,0 18042,5
31/07/96 0,3 1546,3 463,9 463,9
03/08/96 50 667,8 33390,0 1,6 176,0 33566,0 2,6 1413,7 3675,6 3675,6 4139,5
07/08/96 0,9 1766,1 1501,2 1501,2
10/08/96 90 780,7 70263,0 3,0 330,0 70593,0 6,3 1500,8 9380,0 9380,0 10881,2
14/08/96 26,0 1842,0 47892,0 47892,0
17/08/96 50 646,6 32330,0 17,3 1903,0 34233,0 0,5 1660,0 830,0 830,0 48722,0
22/08/96 27,0 1963,0 53001,0 53001,0
25/08/96 30 636,4 19092,0 3,6 396,0 19488,0 3,7 1978,0 7269,2 7269,2 60270,2
28/08/96 18,0 1872,0 33696,0 33696,0
01/09/96 30 695,8 20874,0 18,4 2024,0 22898,0 2,8 1857,0 5106,8 5106,8 38802,8
04/09/96 7,0 1743,0 12201,0 12201,0
07/09/96 25 692,1 17302,5 2,6 286,0 17588,5 6,8 1933,0 13144,4 13144,4 25345,4
14/09/96 25 671,6 16790,0 26,0 2860,0 19650,0 15,5 1940,5 30077,8 30077,8 30077,8
18/09/96 5,2 1842,0 9578,4 9578,4
20/09/96 25 703,4 17585,0 16,6 1826,0 19411,0 4,0 1842,0 7368,0 7368,0 16946,4
30/09/96 25 771,6 19291,1 6,0 660,0 19951,1 27,0 2023,9 54644,2 54644,2 54644,2
07/10/96 25 820,9 20522,5 4,0 440,0 20962,5 15,8 2031,0 31988,3 31988,3 31988,3
13/10/96 25 863,4 21584,1 9,8 1078,0 22662,1 5,0 1804,0 9020,2 9020,2 9020,2
22/10/96 25 1002,8 25070,9 0,0 0,0 25070,9 12,8 1887,4 24064,6 24064,6 24064,6
29/10/96 20 1030,9 20617,6 4,4 484,0 21101,6 11,5 1993,5 22925,7 22925,7 22925,7
05/11/96 20 959,6 19192,6 50,6 5566,0 24758,6 11,5 1986,0 22838,5 22838,5 22838,5
12/11/96 20 1117,3 22345,8 44,4 4884,0 27229,8 26,0 1857,1 48284,6 48284,6 48284,6
20/11/96 20 1347,0 26939,3 0,0 0,0 26939,3 26,0 2114,8 54985,3 54985,3 54985,3
26/11/96 20 1675,2 33503,6 0,0 0,0 33503,6 20,5 1978,4 40556,8 40556,8 40556,8
03/12/96 20 1849,5 36990,4 109,2 12012,0 49002,4 13,5 1796,5 24252,2 24252,2 24252,2
11/12/96 20 1439,4 28788,8 4,0 440,0 29228,8 26,0 1849,5 48087,5 48087,5 48087,5
18/12/96 20 1318,9 26378,4 1,0 110,0 26488,4 26,0 1796,5 46708,0 46708,0 46708,0
24/12/96 19,2 1413,7 27142,5 27142,5 27142,5

610,0 20346,7 545244,1 337,5 37125,0 582369,1 367,1 51231,6 690683,5 690683,5 690683,5
% sortides 38,7 118,6



Sense reg de saturació
Reg 2A Clorurs total reg pluja total pluja Total E S - 2A S - 2A S - 2A total S S setm.

data vol - l mg/l mg vol - l Pluja 25 mg vol - l mg/l mg mg mg
20/07/96
23/07/96
27/07/96 25 99,6 2490,0 15,0 375,0 2865,0
31/07/96 0,3 384,0 115,20 115,2
03/08/96 50 103,0 5150,0 1,6 40,0 5190,0 2,6 320,0 832,00 832,0 947,2
07/08/96 0,9 446,0 379,10 379,1
10/08/96 90 206,0 18540,0 3,0 75,0 18615,0 6,3 333,0 2081,25 2081,3 2460,4
14/08/96 26,0 545,0 14170,00 14170,0
17/08/96 50 93,4 4670,0 17,3 432,5 5102,5 0,5 498,0 249,00 249,0 14419,0
22/08/96 27,0 383,0 10341,00 10341,0
25/08/96 30 86,4 2592,0 3,6 90,0 2682,0 3,7 394,0 1447,95 1448,0 11789,0
28/08/96 18,0 364,0 6552,00 6552,0
01/09/96 30 100,0 3000,0 18,4 460,0 3460,0 2,8 403,0 1108,25 1108,3 7660,3
04/09/96 7,0 332,0 2324,00 2324,0
07/09/96 25 268,0 6700,0 2,6 65,0 6765,0 6,8 395,0 2686,00 2686,0 5010,0
14/09/96 25 86,0 2150,0 26,0 650,0 2800,0 15,5 370,5 5742,75 5742,8 5742,8
18/09/96 5,2 349,0 1814,80 1814,8
20/09/96 25 102,0 2550,0 16,6 415,0 2965,0 4,0 349,0 1396,00 1396,0 3210,8
30/09/96 25 118,0 2950,0 6,0 150,0 3100,0 27,0 345,5 9328,50 9328,5 9328,5
07/10/96 25 118,0 2950,0 4,0 100,0 3050,0 15,8 345,5 5441,63 5441,6 5441,6
13/10/96 25 118,0 2950,0 9,8 245,0 3195,0 5,0 345,5 1727,50 1727,5 1727,5
22/10/96 25 118,0 2950,0 0,0 0,0 2950,0 12,8 345,5 4405,13 4405,1 4405,1
29/10/96 20 118,0 2360,0 4,4 110,0 2470,0 11,5 345,5 3973,25 3973,3 3973,3
05/11/96 20 118,0 2360,0 50,6 1265,0 3625,0 11,5 345,5 3973,25 3973,3 3973,3
12/11/96 20 118,0 2360,0 44,4 1110,0 3470,0 26,0 345,5 8983,00 8983,0 8983,0
20/11/96 20 118,0 2360,0 0,0 0,0 2360,0 26,0 345,5 8983,00 8983,0 8983,0
26/11/96 20 118,0 2360,0 0,0 0,0 2360,0 20,5 345,5 7082,75 7082,8 7082,8
03/12/96 20 118,0 2360,0 109,2 2730,0 5090,0 13,5 345,5 4664,25 4664,3 4664,3
11/12/96 20 118,0 2360,0 4,0 100,0 2460,0 26,0 345,5 8983,00 8983,0 8983,0
18/12/96 20 118,0 2360,0 1,0 25,0 2385,0 26,0 345,5 8983,00 8983,0 8983,0
24/12/96 0 19,2 345,5 6633,60 6633,6 6633,6

610,0 2560,4 78522,0 337,5 8437,5 86959,5 367,1 10357,0 134401,2 134401,2 134401,2
% sortides 38,7 154,6



Sense reg de saturació
reg 2A Sulfats total reg pluja total pluja Total E S - 1A S - 1A S - 1A total S S setm.

data vol - l mg/l mg vol - l Pluja 15 mg vol - l mg/l mg mg mg
20/07/96
23/07/96
27/07/96 25 78,2 1955,0 15,0 225,0 2180,0
31/07/96 0,0 0,3 87,1 26,13 26,1
03/08/96 50 87,1 4355,0 1,6 24,0 4379,0 2,6 78,2 203,32 203,3 229,5
07/08/96 0,0 0,9 59,0 50,15 50,2
10/08/96 90 35,0 3150,0 3,0 45,0 3195,0 6,3 84,4 527,50 527,5 577,7
14/08/96 0,0 26,0 60,4 1570,40 1570,4
17/08/96 50 76,4 3820,0 17,3 259,5 4079,5 0,5 64,4 32,20 32,2 1602,6
22/08/96 0,0 27,0 60,2 1625,40 1625,4
25/08/96 30 77,8 2334,0 3,6 54,0 2388,0 3,7 44,8 164,64 164,6 1790,0
28/08/96 0,0 18,0 57,6 1036,80 1036,8
01/09/96 30 73,1 2193,0 18,4 276,0 2469,0 2,8 54,4 149,60 149,6 1186,4
04/09/96 0,0 7,0 63,1 441,70 441,7
07/09/96 25 73,5 1837,5 2,6 39,0 1876,5 6,8 56,6 384,88 384,9 826,6
14/09/96 25 79,6 1990,0 26,0 390,0 2380,0 15,5 63,0 976,50 976,5 976,5
18/09/96 5,2 66,5 345,80 345,8
20/09/96 25 78,7 1967,5 16,6 249,0 2216,5 4,0 66,5 266,00 266,0 611,8
30/09/96 25 78,7 1967,5 6,0 90,0 2057,5 27,0 66,5 1795,50 1795,5 1795,5
07/10/96 25 78,7 1967,5 4,0 60,0 2027,5 15,8 66,5 1047,38 1047,4 1047,4
13/10/96 25 78,7 1967,5 9,8 147,0 2114,5 5,0 66,5 332,50 332,5 332,5
22/10/96 25 78,7 1967,5 0,0 0,0 1967,5 12,8 66,5 847,88 847,9 847,9
29/10/96 20 78,7 1574,0 4,4 66,0 1640,0 11,5 66,5 764,75 764,8 764,8
05/11/96 20 78,7 1574,0 50,6 759,0 2333,0 11,5 66,5 764,75 764,8 764,8
12/11/96 20 78,7 1574,0 44,4 666,0 2240,0 26,0 66,5 1729,00 1729,0 1729,0
20/11/96 20 78,7 1574,0 0,0 0,0 1574,0 26,0 66,5 1729,00 1729,0 1729,0
26/11/96 20 78,7 1574,0 0,0 0,0 1574,0 20,5 66,5 1363,25 1363,3 1363,3
03/12/96 20 78,7 1574,0 109,2 1638,0 3212,0 13,5 66,5 897,75 897,8 897,8
11/12/96 20 78,7 1574,0 4,0 60,0 1634,0 26,0 66,5 1729,00 1729,0 1729,0
18/12/96 20 78,7 1574,0 1,0 15,0 1589,0 26,0 66,5 1729,00 1729,0 1729,0
24/12/96 0 0,0 19,2 66,5 1276,80 1276,8 1276,8

610,0 1603,8 44064,0 337,5 5062,5 49126,5 367,1 23807,6 23807,6 23807,6
% sortides 38,7 48,5



Sense reg de saturació
reg 2A total mgr HCO3- regPluja Total pluja Total E S 2A HCO3

- CO3
= tot. HCO3- tot CO3=equiv HCO3-equiv. CO3=suma equiv bicarb S setm.

data vol - l mg/l mg vol - l mg mg vol - l mg/l mg/l mg mg meq meq meq mg mg
20/07/96
23/07/96
27/07/96 25 196,5 4912,5 15,0 300,0 5212,5
31/07/96 0,3 365,3 13,0 109,59 3,90 1,80 0,13 1,93 117,5
03/08/96 50 162,7 8135,0 1,6 32,0 8167,0 2,6 409,7 0,0 1065,22 0,00 17,46 0,00 17,46 1065,2 1182,7
07/08/96 0,9 423,6 33,2 360,06 28,22 5,90 0,94 6,84 417,4
10/08/96 90 207,4 18666,0 3,0 60,0 18726,0 6,3 383,3 0,0 2395,63 0,00 39,27 0,00 39,27 2395,6 2813,1
14/08/96 26,0 615,1 0,0 15992,60 0,00 262,17 0,00 262,17 15992,6
17/08/96 50 204,8 10240,0 17,3 346,0 10586,0 0,5 491,8 40,0 245,90 20,00 4,03 0,67 4,70 286,6 16279,2
22/08/96 27,0 826,3 0,0 22310,10 0,00 365,74 0,00 365,74 22310,1
25/08/96 30 202,8 6084,0 3,6 72,0 6156,0 3,7 815,3 18,8 2996,23 69,09 49,12 2,30 51,42 3136,7 25446,8
28/08/96 18,0 887,9 0,0 15982,20 0,00 262,00 0,00 262,00 15982,2
01/09/96 30 159,1 4773,0 18,4 368,0 5141,0 2,8 636,2 65,3 1749,55 179,58 28,68 5,99 34,67 2114,7 18096,9
04/09/96 7,0 679,5 8,8 4756,50 61,60 77,98 2,05 80,03 4881,8
07/09/96 25 147,6 3690,0 2,6 52,0 3742,0 6,8 834,6 23,4 5675,28 159,12 93,04 5,30 98,34 5998,8 10880,6
14/09/96 25 141,9 3547,5 26,0 520,0 4067,5 15,5 853,8 13,9 13233,90 215,45 216,95 7,18 224,13 13672,0 13672,0
18/09/96 5,2 811,7 12,9 4220,84 67,08 69,19 2,24 71,43 4357,2
20/09/96 25 141,3 3532,5 16,6 332,0 3864,5 4,0 811,7 12,9 3246,80 51,60 53,23 1,72 54,95 3351,7 7709,0
30/09/96 25 146,4 3660,0 6,0 120,0 3780,0 27,0 923,9 6,45 24943,95 174,15 408,92 5,81 414,72 25298,1 25298,1
07/10/96 25 151,5 3787,5 4,0 80,0 3867,5 15,8 1036,0 0 16317,00 0,00 267,49 0,00 267,49 16317,0 16317,0
13/10/96 25 142,2 3554,7 9,8 196,0 3750,7 5,0 891,3 10 4456,32 50,00 73,05 1,67 74,72 4558,0 4558,0
22/10/96 25 132,9 3321,8 0,0 0,0 3321,8 12,8 746,5 20 9518,22 255,00 156,04 8,50 164,54 10036,7 10036,7
29/10/96 20 144,2 2883,7 4,4 88,0 2971,7 11,5 835,2 10 9604,49 115,00 157,45 3,83 161,28 9838,3 9838,3
05/11/96 20 155,5 3110,0 50,6 1012,0 4122,0 11,5 923,8 0 10623,93 0,00 174,16 0,00 174,16 10623,9 10623,9
12/11/96 20 146,2 2923,0 44,4 888,0 3811,0 26,0 1097,4 0 28532,66 0,00 467,75 0,00 467,75 28532,7 28532,7
20/11/96 20 136,8 2736,0 0,0 0,0 2736,0 26,0 1271,0 0 33046,00 0,00 541,74 0,00 541,74 33046,0 33046,0
26/11/96 20 147,5 2949,0 0,0 0,0 2949,0 20,5 1095,9 10 22465,20 205,00 368,28 6,83 375,12 22882,0 22882,0
03/12/96 20 158,1 3162,0 109,2 2184,0 5346,0 13,5 920,7 20 12429,81 270,00 203,77 9,00 212,77 12978,8 12978,8
11/12/96 20 158,1 3162,0 4,0 80,0 3242,0 26,0 1073,4 10 27907,45 260,00 457,50 8,67 466,17 28436,1 28436,1
18/12/96 20 158,1 3162,0 1,0 20,0 3182,0 26,0 1226,0 0 31876,00 0,00 522,56 0,00 522,56 31876,0 31876,0
24/12/96 0 0,0 19,2 1226,0 0 23539,20 0,00 385,89 0,00 385,89 23539,2 23539,2

610,0 3341,4 101992,2 337,5 6750,0 108742,2 367,1 349600,6 2184,8 5731,2 72,8 5804,0 354043,0 354043,0
% sortides 38,7 325,6



Sense reg de saturació
reg 2A conc. reg (mg/l) total mgr N reg total N Vol Total N Total N Vol. conc. sort. (mg/l) total mgr N sort. total S S setm

data vol - l NO2- NO3- NH4+ NO2- NO3- NH4+ Reg Pluja Pluja Entrades S 1-A NO2- NO3- NH4+ NO2- NO3- NH4+ mg N mg N

20/07/96

23/07/96

27/07/96 25,0 4,0 42,3 3,0 30,4 238,8 58,3 327,6 15,0 26,4 354,0

31/07/96 0,3 2,8 65,8 0,5 0,3 4,5 0,1 4,8

03/08/96 50,0 3,0 77,0 1,2 45,7 869,4 46,7 961,7 1,6 2,8 964,5 2,6 0,8 89,7 0,4 0,6 52,7 0,8 54,1 58,9

07/08/96 0,9 0,1 73,9 0,3 0,0 14,2 0,2 14,4

10/08/96 90,0 < 0,03 < 5 0,7 51,1 51,1 3,0 5,3 56,4 6,3 0,4 104,8 0,4 0,7 147,9 2,0 150,6 165,0

14/08/96 26,0 0,1 79,1 <0,05 0,6 464,4 465,0

17/08/96 50,0 2,4 40,1 2,2 36,4 452,7 87,1 576,2 17,3 30,5 606,7 0,5 0,1 77,8 0,1 0,0 8,8 0,1 8,8 473,9

22/08/96 27,0 0,2 47,9 < 0,05 1,7 292,0 293,8

25/08/96 30,0 1,2 81,5 2,1 10,5 552,1 48,8 611,4 3,6 6,3 617,7 3,7 0,0 41,9 < 0,05 0,0 34,8 34,8 328,6

28/08/96 18,0 0,1 87,0 < 0,05 0,5 353,6 354,1

01/09/96 30,0 1,8 123,5 4,0 16,8 836,6 94,3 947,7 18,4 32,4 980,1 2,8 0,0 83,3 < 0,05 0,0 51,7 51,8 405,9

04/09/96 7,0 0,1 39,3 < 0,05 0,1 62,1 62,2

07/09/96 25,0 2,9 97,2 6,8 21,8 548,7 131,3 701,7 2,6 4,6 706,3 6,8 0,0 56,0 < 0,05 0,0 86,0 86,0 148,3

14/09/96 25,0 2,7 125,0 4,5 20,4 705,6 87,5 813,5 26,0 45,8 859,3 15,5 0,1 37,0 < 0,05 0,6 129,5 130,1 130,1

18/09/96 5,2 0,1 77,9 <0,05 0,2 91,5 91,7

20/09/96 25,0 2,4 65,3 4,2 18,4 368,6 81,1 468,1 16,6 29,2 497,4 4,0 0,1 77,9 <0,05 0,2 70,4 70,5 162,2

30/09/96 25,0 2,5 125,0 7,1 19,1 705,6 138,3 863,0 6,0 10,6 873,6 27,0 0,2 110,3 <0,05 1,9 672,5 674,4 674,4

07/10/96 25,0 3,0 49,3 7,7 22,8 278,3 148,8 449,9 4,0 7,0 456,9 15,8 0,1 45,1 <0,05 0,4 160,4 160,8 160,8

13/10/96 25,0 3,6 168,8 6,8 27,4 952,9 132,2 1112,5 9,8 17,3 1129,8 5,0 <0,03 46,8 <0,05 52,8 52,8 52,8

22/10/96 25,0 3,0 97,5 6,2 22,4 550,4 120,6 693,4 0,0 0,0 693,4 12,8 0,1 66,7 0,1 0,3 192,0 0,5 192,8 192,8

29/10/96 20,0 5,0 34,1 3,4 30,1 154,0 52,3 236,4 4,4 7,7 244,1 11,5 0,1 20,2 <0,05 0,2 52,5 52,6 52,6

05/11/96 20,0 5,3 105,1 1,2 32,5 474,6 18,5 525,7 50,6 89,1 614,8 11,5 0,1 50,3 0,1 0,2 130,6 0,4 131,2 131,2

12/11/96 20,0 2,8 128,0 0,9 17,0 578,1 13,8 609,0 44,4 78,2 687,2 26,0 <0,03 41,0 0,1 240,7 2,0 242,7 242,7

20/11/96 20,0 2,0 128,0 0,5 11,9 578,1 7,5 597,4 0,0 0,0 597,4 26,0 <0,03 30,5 <0,05 179,1 179,1 179,1

26/11/96 20,0 1,5 111,5 0,3 9,2 503,5 4,0 516,8 0,0 0,0 516,8 20,5 0,1 18,0 <0,05 0,3 83,3 83,6 83,6

03/12/96 20,0 1,4 84,7 0,1 8,7 382,5 1,1 392,3 109,2 192,3 584,6 13,5 <0,03 17,5 <0,05 53,3 53,3 53,3

11/12/96 20,0 0,7 76,9 1,3 4,5 347,3 20,8 372,6 4,0 7,0 379,7 26,0 <0,03 11,5 <0,05 67,5 67,5 67,5

18/12/96 20,0 1,1 27,4 0,4 6,5 123,7 5,9 136,2 1,0 1,8 137,9 26,0 <0,03 6,9 <0,05 40,5 40,5 40,5

24/12/96 0,0 0,0 19,2 <0,03 7,0 <0,05 30,3 30,3 30,3

610,0 52,2 1788,2 64,5 412,5 10201,7 1349,8 11964,1 337,5 594,4 12558,5 367,1 5,6 1511,1 2,0 8,9 3819,6 6,1 3834,6 3834,6

% sortides 38,7 % N sortides 30,5



LISÍMETRE 2A

Entrades de sals (anions) Sortides de sals (anions)
en mg Equivalent en meq en mg Equivalent en meq Difèrencia E-S

Clorurs 86959,5 35,5 2449,6 134.401,2 35,5 3785,9 -1336,4
Sulfats 49126,5 48,0 1023,5 23.807,6 48,0 496,0 527,5
Bicarbonats 108742,2 61,0 1782,7 354.043,0 61,0 5804,0 -4021,3

Nitrats 47811,3 62,0 771,2 16915,4 62,0 272,8 498,3
Nitrits 1355,4 46 29,5 29,2 46 0,6 28,8
Amoni 1735,5 18 96,4 7,8 18 0,4 96,0
Suma N meq 897,0 273,9 623,1
Suma N mg 50902,1 16952,5



Annex 21.- Aspecte dels lisímetres 1A i 2A en tres moments al llarg de l'experiència:
1 - 1/9/96, 2 - 30/9/96 i 3 - 18/12/96.


