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Resum 

Els bacteris d'oxidació anaeròbica d'amoni (anammox) oxiden l'amoni a nitrogen gas en absència 

d'oxigen, utilitzant el nitrit com a acceptor d'electrons. El procés combinat de nitrificació parcial-

anammox (NPA) és completament autòtrof i dóna com a resultat una alternativa avantatjosa 

per l’eliminació del nitrogen (N) de les aigües residuals en comparació amb el procés 

convencional de nitrificació-desnitrificació. Aquest estudi es va centrar en el tractament del 

centrat obtingut després de desguassar el digestat d'un digestor anaeròbic en una planta de 

tractament d'aigües residuals (EDAR Terri). El centrat es va tractar mitjançant NPA en un reactor 

discontinu seqüencial (SBR) en una sola etapa de 10 L de capacitat, buscant també la precipitació 

simultània de fòsfor (P) a través de la mineralització induïda biològicament (MIB). 

El NPA SBR es va operar durant 200 dies i va incloure diferents fases operatives: inoculació, 

estabilització i rendiment estable. L'eliminació autotròfica de N del centrat (1100 mg N/L, 15 mg 

P/L) es va aconseguir amb èxit en arribar a una taxa final d'eliminació d'amoni de 206 mg N/L·d 

(equivalent a una velocitat de càrrega de 260 mg N/L·d) amb una eficiència d'eliminació del 

81%). El contingut de sòlids suspesos en l'SBR va augmentar en un factor de 3,5 

aproximadament, amb un valor final de 3180 mg/L (86% volàtil) i molt bones propietats de 

sedimentació d'acord amb la forma granular del fang. 

Es va assumir que la MIB de fosfat tenia lloc sota l'operació apropiada del reactor (dies 125-169), 

el que va resultar en la formació de fosfat de calci (relació molar Ca/ P de 1,56). La suplementació 

de centrat amb fosfat va afavorir la mineralització. Les eliminacions mitjana de 20% de fosfat i 

34% de calci es van mesurar en la fase líquida. No va ser possible confirmar la precipitació de 

fosfat com estruvita o K-estruvita dins del reactor. 

L'efluent de l'NPA SBR podria tractar-se addicionalment per precipitació química per produir 

estruvita i K-estruvita amb la consideració d'una concentració reduïda de N-amoni (150-200 

mg/L) i d’alcalinitat (≈340 mg/L), així com una concentració restant de P-fosfat (50-100 m/L) i 

potassi (200 mg/L). La precipitació de fosfat durant o després de l'eliminació biològica de 

nitrogen és interessant perquè implica una reducció de l'ús de químics per augmentar el pH, a 

causa d'una disminució en l'alcalinitat de les aigües residuals. 

  



 

Resumen 

Las bacterias de oxidación anaeróbica de amonio (anammox) oxidan el amonio a nitrógeno gas 

en ausencia de oxígeno, utilizando nitrito como aceptor de electrones. El proceso combinado de 

nitrificación parcial – anammox (NPA) es completamente autótrofo y da como resultado una 

alternativa ventajosa para eliminar el nitrógeno (N) de las aguas residuales en comparación con 

el proceso convencional de nitrificación-desnitrificación. Este estudio se centró en el 

tratamiento del centrado obtenido después de desaguar el digestado de un digestor anaeróbico 

en una planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR Terri). El centrado se trató mediante 

NPA en un reactor discontinuo secuencial (SBR) en una sola etapa de 10 L de capacidad, 

buscando también la precipitación simultánea de fósforo (P) a través de la mineralización 

inducida biológicamente (MIB). 

El NPA SBR se operó durante 200 días e incluyó diferentes fases operativas: inoculación, 

estabilización y rendimiento estable. La eliminación autotrófica de N del centrado (1100 mg N/L, 

15 mg P/L) se logró con éxito al alcanzar una tasa final de eliminación de amonio de 206 mg 

N/L·d (equivalente a una velocidad de carga de 260 mg N/L·d con una eficiencia de eliminación 

del 81%). El contenido de sólidos suspendidos en el SBR aumentó en un factor de 3,5 

aproximadamente, con un valor final de 3180 mg/L (86% volátil) y muy buenas propiedades de 

sedimentación conforme a la forma granular del lodo. 

Se asumió que la MIB de fosfato tenía lugar bajo la operación apropiada del reactor (días 125-

169), lo que resultó en la formación de fosfato de calcio (relación molar Ca/P de 1,56). La 

suplementación de centrado con fosfato favoreció la mineralización. Las eliminaciones 

promedio de 20% de fosfato y 34% de calcio se midieron en la fase líquida. No fue posible 

confirmar la precipitación de fosfato como estruvita o K-estruvita dentro del reactor. 

El efluente del NPA SBR podría tratarse adicionalmente por precipitación química para producir 

estruvita y K-estruvita con la consideración de una concentración reducida de N-amonio (150-

200 mg/L) y de alcalinidad (≈340 mg/L), así como una concentración restante de P-fosfato (50-

100 m/L) y potasio (200 mg/L). La precipitación de fosfato durante o después de la eliminación 

biológica de nitrógeno es interesante porque implica una reducción del uso de químicos para 

aumentar el pH, debido a una disminución en la alcalinidad de las aguas residuales. 

  



 

Abstract 

Anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria oxidize ammonium to nitrogen gas under 

lack of oxygen, using nitrite as electron acceptor. The combined partial nitritation – anammox 

(PNA) process is fully autotrophic and results in an advantageous alternative to remove nitrogen 

(N) from wastewater in comparison to the conventional nitrification-denitrification process. This 

study focused on the treatment of the centrate obtained after dewatering the digestate from 

an anaerobic digester in a wastewater treatment plant (Terri WWTP). The centrate was treated 

by PNA in a 10-L single-stage sequencing batch reactor (SBR), also looking for the simultaneous 

precipitation of phosphorus (P) through biologically induced mineralization (BIM). 

The PNA SBR was operated for 200 days involving different operational phases: inoculation, 

stabilization and regular performance. Autotrophic N-removal from centrate (1100 mg N/L, 15 

mg P/L) was successfully achieved reaching a final ammonium removal rate of 206 mg N/L·d 

(equivalent to a loading rate of 260 mg N/L·d with a removal efficiency of 81%). The suspended 

solids content in the SBR increased by a factor of 3,5 approximately, with a final value of 3180 

mg/L (86% volatile) and very good settling properties according to the granular shape of the 

sludge. 

Phosphate BIM was assumed to took place under appropriate reactor operation (days 125-169), 

resulting in the formation of calcium phosphate (Ca/P molar ratio of 1,56). Supplementation of 

the centrate with phosphate favoured mineralization. Average removals of 20% phosphate and 

34% calcium were measured in the liquid phase. It was not possible to confirm phosphate 

precipitation as struvite or K-struvite inside the reactor. 

Effluent from the PNA SBR could be additionally post-treated by chemical precipitation to 

produce struvite and K-struvite with the consideration of a reduced concentration of 

ammonium-N (150-200 mg/L) and alkalinity (≈340 mg/L), as well as a remaining concentration 

of phosphate-P (50-100 mg/L) and potassium (200 mg/L). Phosphate precipitation during or 

after biological N-removal is interesting because it implies a reduction in the use of chemicals to 

increase the pH due to a decrease in the alkalinity of the wastewater. 
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1. Introducció 

1.1. Importància del nitrogen i el fòsfor com a nutrients essencials 

El nitrogen (N) i el fòsfor (P) són macronutrients essencials per a l’organisme. El nitrogen és 

necessari per a la síntesi d'aminoàcids, i per tant, per a la síntesi de proteïnes, sent el quart 

element més abundant en els éssers vius després de l’oxigen, el carboni i l’hidrogen. Per contra, 

el P és necessari per a la producció dels àcids nucleics, el manteniment i l'estructura de la 

membrana cel·lular, el manteniment del pH i l'homeòstasi, etc.  

El N entra dins el nostre organisme amb els aliments i gran part no és assimilat, de manera que 

finalment acaba sent excretat passant a formar part de les aigües residuals. D'altra banda, els 

fertilitzants utilitzats en excés en camps de conreu, els residus ramaders i els residus industrials 

mal gestionats també poden contribuir a la contaminació per N de les aigües superficials i 

subterrànies. El tractament de les aigües residuals en estacions depuradores per tal de reduir la 

seva càrrega en N és necessari per preservar l’entorn (Von Sperling, 2015). 

El P s'obté majoritàriament a partir de la mineria, principalment en forma de fosfat càlcic 

(apatita). Aproximadament el 82% d’aquest P es destina a l'agricultura com a fertilitzant. 

Malauradament, aquests dipòsits de P són un recurs no renovable i s'estan esgotant. Es creu 

que els principals dipòsits de roca fosfòrica es podrien arribar a esgotar en uns 200 anys a molt 

tardar (Cieślik i Konieczka, 2017). Actualment, la Comissió Europea té identificada la roca 

fosfòrica com una de les 27 matèries primeres d’alta importància per a l’economia de la UE amb 

risc associat al seu subministrament (EC, 2019). Això fa que sigui necessari buscar mètodes 

alternatius per obtenir P com a matèria primera. A més a més, el cicle metabòlic del P és poc 

eficient, i per tant, la major part del P ingerit acaba també a les aigües residuals. D’acord amb 

els principis de l’economia circular, les aigües residuals són una font interessant d’aquest 

nutrient, d’on es pot recuperar per tal de ser altra vegada utilitzat (Egle et al., 2016; Cieślik i 

Konieczka, 2017).  

El tractament de les aigües residuals és essencial per qüestions de salut humana i preservació 

del medi ambient. La contaminació per patògens pot provocar malalties greus en humans, 

mentre que l'acumulació de N i P en entorns naturals pot causar impactes com la presència de 

contaminants no desitjats, acidificació o eutrofització. L’acidificació és la disminució del pH del 

sòl, fet que comporta el desplaçament de cations i l’alliberament de metalls pesants del sòl, i 

que suposa una amenaça per a les especies i ecosistemes terrestres (Tian i Niu, 2015). 

L’eutrofització en canvi, comporta un increment poblacional de plantes i algues en masses 

d’aigua superficial que provoquen un esgotament de l'oxigen dissolt. Com a conseqüència de la 

falta d'oxigen, es produiran blooms de zooplàncton, la mort dels peixos i una modificació dels 

paràmetres bioquímics de l'aigua, que comportaran una disminució de la seva qualitat (Kosari, 

2011). 

 

1.2. Estacions depuradores d'aigües residuals 

Les estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs) tenen com a objectiu eliminar 

contaminants i compostos no desitjats de l'aigua, i pretenen assolir els nivells de descàrrega 

estàndard regulats en quant a l’eficiència del tractament i la qualitat de l'aigua. (Von Sperling, 

2015). 
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Dins l’EDAR, els fangs generats durant els tractaments primari i secundari de l’aigua són 

habitualment tractats en digestors anaerobis per tal de degradar la matèria orgànica i produir 

biogàs, gas compost majoritàriament per metà (aproximadament 65%), que pot ser utilitzat com 

a biocombustible d’origen renovable i substituir el gas natural d’origen fòssil. L’energia produïda 

a partir del biogàs pot ser utilitzada en la mateixa EDAR, reduint significativament el consum 

d’energia externa i afavorint així la sostenibilitat de la instal·lació (Shen, et al., 2015). El digestat 

resultant del tractament anaerobi es centrifuga, generant una fase solida que podrà ser 

utilitzada com a fertilitzant i una fase líquida que anomenarem centrat. El cabal del centrat 

produït en una EDAR respecte del que entra per la línia principal és petit, només de l’1% 

aproximadament, però és altament concentrat i ric en nutrients (conté 10-30% del N i P total) 

(van Loosdrecht i Salem, 2006).  

En les aigües residuals, el N es troba en forma orgànica i inorgànica. El N orgànic és aquell 

contingut en la matèria orgànica (essencialment proteïnes i urea). Aquest N, en hidrolitzar-se, 

es transforma en  N inorgànic reduït, bàsicament en amoni (NH4
+). En cas d’oxidació, l’amoni es 

transforma en, nitrits (NO2
-) i nitrats (NO3

-). L’amoni acostuma a ser la forma de N més abundant 

en les aigües residuals. L’oxidació biològica de l’amoni a nitrit la realitzen els bacteris oxidants 

de l’amoni (AOB). L’oxidació biològica del nitrit a nitrat la realitzen els bacteris oxidants del nitrit 

(NOB). El P també pot trobar-se en les aigües residuals tant en forma orgànica com inorgànica 

(fosfats, PO4
3-). La forma més freqüent de separar i recuperar els fosfats de les aigües residuals 

és a partir de la dosificació d’una sal de ferro com a coagulant, o bé, de la precipitació de minerals 

com ara els fosfats de calci (Ca) (p. ex. apatita) o els fosfats de magnesi (Mg) (p. ex. estruvita) 

mitjançant l’addició d’una salt de Ca o Mg, respectivament. 
 

1.3. Tractament del nitrogen 

Existeixen tant mètodes químics com biològics per tal de reduir la càrrega de N de l'aigua 

residual. Diferents estudis han demostrat que els mètodes biològics són més atractius 

econòmicament que els mètodes químics, en la majoria de casos perquè no és necessari afegir 

reactius addicionals, els requeriments energètics són inferiors, o no es necessita un 

posttractament del producte recuperat (Siegrist, 1996; Henze et al., 2008). 

1.3.1. Mètodes químics 

Diferents processos com stripping-absorció, separació per osmosi inversa, acidificació, 

evaporació, etc. permeten recuperar el N-amoniacal de les aigües residuals (Capodaglio et al., 

2015). En aquest apartat no s’entrarà en majors detalls sobre aquests mètodes donat que no 

són d’aplicació en aquest treball. En el cas de la precipitació química, només en cas de considerar 

la precipitació d’estruvita (MgNH4PO4·6H2O) és possible recuperar parcialment l’amoni. 

1.3.2. Mètodes biològics 

1.3.2.1. Nitrificació-desnitrificació 

La nitrificació-desnitrificació (NDN) és el mètode habitualment utilitzat per transformar el N-

amoniacal fins a nitrogen gas (N2), combinant la nitrificació autotròfica i la desnitrificació 

heterotròfica (Kosari, 2011). 

Durant la nitrificació són necessàries dues reaccions aeròbiques (en presència d’oxigen) 

consecutives per tal de convertir l'amoni fins a nitrat. Els AOB són responsables de l’oxidació de 

l’amoni a nitrit (nitritació, Eq. 1.1) mentre que els NOB oxiden el nitrit anteriorment produït fins 
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a nitrat (nitratació, Eq. 1.2). En ambdós casos els microorganismes implicats catalitzen la 

corresponent reacció per tal d’obtenir l’energia necessària per al seu metabolisme (Kessel et al., 

2015). Un 75% del consum d’oxigen té lloc durant la nitritació. A més, la reacció de nitritació 

comporta la producció de protons (2 mol H+/mol NH4
+) i la conseqüent davallada del pH del 

medi. 
 

𝑁𝐻4
+ + 1,5𝑂2 →  𝑁𝑂2

− +  2𝐻+ +  2𝐻2𝑂                                                                    (1.1) 
 

𝑁𝑂2
− + 0,5𝑂2 →  𝑁𝑂3

−                                                                                                    (1.2) 

Posteriorment, durant la desnitrificació, sota condicions anòxiques, tant el nitrit com el nitrat 

són reduïts a N2. Els organismes desnitrificants utilitzen molècules orgàniques com a donadors 

d'electrons (1 e- ꓿ 8 g de demanda química d’oxigen (DQO)) per dur a terme aquestes reaccions 

(Eq. 1.3 i 1.4). Tot i que es pot utilitzar una font externa de matèria orgànica (p. ex. metanol, 

etanol, acetat, lactat o glucosa), és més interessant utilitzar la pròpia matèria orgànica 

continguda a l’aigua residual, evitant així l’encariment del tractament. A vegades però, la 

matèria orgànica disponible no és suficient per a l’eliminació completa del N (Khin i 

Annachhatre, 2004). 
 

           2𝑁𝑂3
− + 10𝐻+ +  10𝑒− →  𝑁2 +  2𝑂𝐻− +  4𝐻2𝑂                                                  (1.3) 

 

         2𝑁𝑂2
− + 6𝐻+ +  6𝑒− →  𝑁2 +  2𝑂𝐻− +  2𝐻2𝑂                                                       (1.4) 

Malgrat l’extensa aplicació dels sistemes NDN, aquests comporten una gran despesa en termes 

d’energia elèctrica lligada a l’aeració i, en cas que sigui necessari, de matèria orgànica addicional. 

A més, donada la necessitat de matèria orgànica, aquest procés no combina bé amb estratègies 

de digestió anaeròbia per a la producció de biogàs, ja que la matèria orgànica degradada durant 

la digestió no resta disponible per a la desnitrificació. 

1.3.2.2. Oxidació anaeròbia de l’amoni 

El descobriment del procés d'oxidació anaeròbia de l’amoni (anammox) fins a N2 com a via 

alternativa a la NDN va suposar un gran avenç pel que fa a l'eliminació biològica de N. En aquesta 

reacció (Eq. 1.5), realitzada per bacteris autòtrofs, el nitrit és necessari per a l'oxidació de l'amoni 

(1,32 g N-NO2
-/N-NH4

+), actuant com a donador d'electrons (Kosari, 2011). L’eficiència màxima 

d’eliminació de N que es pot assolir és de 89%, la resta es transforma en nitrat (0,26 g N-NO3
-

/N-NH4
+) o en biomassa (no inclosa en Eq. 1.5.). La reacció anammox comporta el consum de 

protons, i per tant, un augment del pH del medi (Connan et al., 2018). 
 

𝑁𝐻4
+ + 1,32𝑁𝑂2

− + 0,13𝐻+   →   1,02𝑁2 +  0,26𝑁𝑂3
− +  2,03𝐻2𝑂             (1.5) 

 

La consideració del procés anammox, en combinació amb una nitritació parcial (NP), per al 

tractament del N respecte al sistema convencional NDN suposa un gran estalvi en relació a la 

quantitat d’oxigen requerit. A més, no és necessària una font de carboni externa, i és possible 

assolir majors velocitats de reacció amb una producció de fangs menor (Tomaszewski et al., 

2017). 

Un dels principals inconvenients del procés anammox és la baixa velocitat de creixement 

d’aquests microorganismes.  S’han estudiat diferents configuracions de reactor amb l’objectiu 

d’aconseguir unes bones condicions de creixement i reduir el temps de duplicació cel·lular: entre 

ells, els reactors discontinus seqüencials (SBRs), els reactors de membrana i els reactors de llit 
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fluïditzat. D’aquests, els SBRs s'han descrit com a molt adequats gràcies a la seva capacitat per 

retenir la biomassa granular (Daverey et al., 2013). 

1.3.2.3. Nitritació parcial 

Com a pretractament al procés anammox cal considerar una NP prèvia. L’objectiu és aconseguir 

una oxidació incompleta de l’amoni a nitrit i alhora, suprimir l’activitat dels NOB per tal d’evitar 

la producció de nitrat. Diferents mètodes permeten aconseguir una NP (baixa intensitat 

d’aeració, acumulació d’amoníac o àcid nitrós dins el reactor, etc.). D’acord amb 

l’estequiometria de la reacció anammox (Eq. 1.5), durant la NP cal assolir una relació molar de 

0,57 mols de nitrit format per cada mol d’amoni alimentat (Eq. 1.6) (Connan et al., 2018). 

𝑁𝐻4
+ + 0,86𝑂2   →    0,57𝑁𝑂2

− + 0,43𝑁𝐻4
+ + 0,58𝐻2𝑂 +  1,14𝐻+            (1.6) 

 

1.3.2.4. Integració dels processos nitritació parcial i anammox 

El procés NP-anammox (NPA) consisteix en combinar simultàniament els processos de NP 

(aerobi) i anammox (anaerobi). Inicialment, aquests dos processos es van estudiar 

majoritàriament en reactors separats, mantenint les condicions individuals adequades per tal 

d’assolir les activitats òptimes en cada reactor (Lackner et al., 2014). Això, per exemple, permet 

assegurar l’operació del reactor anammox sota condicions anaeròbies, doncs l’oxigen és un tòxic 

per als bacteris anammox.  

Actualment, utilitzant sistemes com els SBR, és freqüent operar tots dos processos 

simultàniament en un únic reactor, sota condicions microaeròfiles (Eq. 1.7). Els requeriments 

estequiomètrics d’oxigen són de 2 g O2/g N-NH4
+ i el nitrat es genera en proporció 0,11 g N-NO3

-

/N-NH4
+. Aquesta opció permet treballar amb un sistema més compacte però requereix un 

major nivell de control operacional a causa de la complexa interacció entre les diferents 

poblacions microbianes implicades. Els bacteris anammox i els AOB acostumen a créixer en 

forma de grànuls o biofilms, fet que els permet aconseguir unes condicions més favorables per 

al seu creixement. Habitualment, els bacteris anammox creixeran en zones interiors i els AOB en 

zones exteriors d’acord amb la disponibilitat d’oxigen en el medi. 

𝑁𝐻4
+ + 0,86𝑂2   →   0,44𝑁2 + 0,11𝑁𝑂3

− + 1,45𝐻2𝑂 +  1,08𝐻+                (1.7) 
 

1.3.2.5. Principals paràmetres a considerar en un SBR operant el procés NPA 

Els SBRs treballen en cicles, seguin una pauta concreta d’etapes que es repeteixen 

periòdicament: emplenat, reacció, decantació, buidat i, en cas que sigui necessari, espera d’un 

nou cicle (Dutta i Sarkar, 2015). En el cas del tractament del N, aquest tipus de reactors permeten 

alternar condicions aeròbies i anaeròbies d’acord amb els requeriments dels processos de 

nitrificació i anammox. La decantació de la biomassa té lloc dins el propi reactor, i per tant, no 

és necessari considerar un decantador. 

Diferents paràmetres són claus per al funcionament satisfactori d’un reactor SBR operant el 

procés NPA, inclosos el pH, la temperatura i l’oxigen dissolt (OD). El pH dependrà de l’activitat 

dels organismes nitrificants i anammox, així com de la composició del centrat i velocitat de 

càrrega aplicada. L’activitat dels AOB comporta la generació de protons, que disminueixen el pH, 

mentre que l’activitat dels bacteris anammox comporta el consum de protons, i un increment el 

pH. D’altra banda, l’entrada de nou centrat dins el bioreactor acostuma a implicar un augment 
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del pH. Els bacteris anammox són força sensibles al pH, que és aconsellable mantenir 

aproximadament dins un rang entre 7,2 i 7,6 (Tomaszewski et al., 2017). 

Pel que fa a l’oxigen, es tracta d’un substrat necessari per a l’oxidació de l’amoni a nitrit, però 

alhora, és un tòxic per als bacteris anammox. Per aquest motiu, cal un control fi de la 

concentració d’OD dins el reactor, treballant habitualment a nivells inferiors a 0,2-0,3 mg/L per 

tal de crear condicions microaeròfiles (Strous et al., 1997; Lackner et al., 2014). 

Finalment, els bacteris anammox són molt sensibles a les pertorbacions. Fluctuacions en la 

disponibilitat de nitrit, amoni, matèria orgànica o fosfats, entre d’altres, poden afectar el procés 

de forma significativa. 
 

1.4. Recuperació del fosfat 

1.4.1. Precipitació química del fosfat 

L’anió fosfat pot combinar-se amb diferents cations per formar minerals sòlids que, 

posteriorment, mitjançant sedimentació, es podran separar i recuperar de l’aigua. El pH, la 

temperatura i l’activitat de les diferents formes iòniques implicades són alguns dels principals 

factors que influeixen en la solubilitat d’aquests minerals i que en poden provocar la precipitació 

(Yilmaz et al., 2008). Una vegada recuperats, aquests minerals poden utilitzar-se com a 

fertilitzants, i per tant, són una alternativa interessant a la mineria tradicional. 

1.4.1.1. Estruvita i K-estruvita 

La precipitació del fosfat-amònic-magnèsic (MAP), també conegut com a estruvita 

(MgNH4PO4·6H2O), ha estat força estudiat. La precipitació d’estruvita permet la recuperació 

conjunta de N i P, aquest últim actuant com a element limitant. Per aconseguir la precipitació 

caldrà addicionar una font de Mg i forçar un increment del pH (Siegrist, 1996). Quan no hi ha 

disponibilitat d’amoni al medi, llavors aquest ió pot ser substituït pel potassi (K) i donar lloc a la 

precipitació de fosfat-potàssic-magnèsic (MPP/K-estruvita, MgKPO4·6H2O) o també Hazenita 

(Mg2KNa(PO4)2·14H2O). 

La precipitació del fosfat en forma de K-estruvita permet recuperar el K, macronutrient essencial 

per a les plantes. Ara bé, la K-estruvita és més soluble que l’estruvita, sent el producte de 

solubilitat (a 25ºC) de l’estruvita 7,1·10-14 i el de la K-estruvita 2,1·10-12 (Taylor et al., 1963). Això 

fa que, degut a l’abundant presència d’amoni en les aigües residuals, precipiti abans l’estruvita. 

L’estruvita, de fet, pot suposar un problema en les EDARs donada la seva precipitació espontània 

en canonades que pot comportar problemes d’obstrucció per la disminució del diàmetre de pas 

efectiu (Le Corre et al., 2009). 

1.4.1.2. Hidroxiapatita 

Si en lloc de Mg es considera la dosificació de Ca, aleshores els fosfats es poden arribar a 

recuperar, entre altres, en forma d’apatita. Sota el nom genèric d’aquest mineral 

(Ca10(PO4)6(x)2) podem trobar-hi: clorapatita, fluorapatita o hidroxilapatita segons si la "x" és  

Cl-, F- o OH-. En el marc del tractament de les aigües residuals, habitualment es treballa amb la 

hidroxiapatita. Amb un producte de solubilitat de 4,7·10-59 (Mcdowell et al., 1997), la 

hidroxiapatita és molt poc soluble. A I’igual que l’estruvita, aquest mineral pot ser utilitzat com 

a fertilitzant. En sistemes d'eliminació biològica del P, la precipitació de la hidroxiapatita pot ser 

induïda biològicament (Johansson et al., 2017). 
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1.4.2. Mineralització bioinduïda de fòsfor 

El P també es pot recuperar de les aigües residuals per mètodes biològics tals com l’enhanced 

biological phosphorus removal (EBPR) o la biomineralització induïda (BIM, biologically induced 

mineralization). 

En la EBPR és clau la capacitat dels microorganismes acumuladors de polifosfats (PAOs) 

(Sathasivan, 2009) per tal d’acumular el fosfat soluble en forma de polifosfat intracel·lular sota 

condicions d’alternança anaerobi-aerobi per tal de, posteriorment, ser recuperat per mètodes 

físics com la sedimentació.  

D’altra banda, la mineralització bioinduïda de P comporta la precipitació del fosfat en forma 

mineral per la interacció entre els components de la membrana cel·lular i els minerals 

extracel·lulars, generant un mineral poc cristal·lí i amb falta de morfologia concreta. Es considera 

que la mineralització bioinduïda no és intencionada i es produeix com a resultat de l'activitat 

metabòlica de la cèl·lula durant les etapes anaeròbiques, en les que el P és alliberat pels PAOs 

(Simoes et al., 2018). El mecanisme pel qual es produeix la biomineralització és poc conegut, 

però es creu que la càrrega negativa de les cèl·lules i els polímers extracel·lulars que generen 

permeten unir de forma inespecífica cations com el Ca o el K que permetrien incrementar la 

supersaturació de forma local, forçant la mineralització. D'aquesta manera la membrana 

cel·lular es converteix en un gran punt d’atracció de cations i en centre de nucleació i creixement 

del mineral (Frankel i Bazylinski, 2003).  

En els sistemes granulars aerobis, amb capacitat de tractar elevades càrregues de carboni 

orgànic i assolir elevades taxes d'eliminació de N, també pot ocórrer la bioprecipitació del P dins 

el propi grànul (Mañas et al., 2011). En precipitar dins els grànuls, el mineral fosfòric format 

n’augmenta la duresa, impedint que aquests es trenquin i dificultant que el P mineralitzat pugui 

solubilitzar-se de nou dins el reactor (Ma et al., 2018). 

Les característiques de l'aigua residual emprada i la relació molar dels nutrients implicats en la 

precipitació del P, com el Ca o el K, determinaran la precipitació d’un mineral o un altre. D'altra 

banda, factors fisicoquímics com el pH també poden ser determinants per a la inducció del 

mecanisme de biomineralització (Simoes et al., 2018). En aquest sentit, diversos estudis 

relacionats amb les aigües residuals han demostrat la capacitat dels grànuls d'acumular P en el 

seu interior en forma d'hidroxiapatita ( Mañas et al., 2011; Johansson et al., 2017) i també en 

forma d'estruvita (Soares et al., 2014). 

La biomineralització induïda pot suposar un gran avanç en quant a la recuperació de P de les 

aigües residuals, essent una alternativa més econòmica i sostenible que la precipitació química 

convencional amb sals metàl·liques, requerint, a més, menys espai d’emmagatzematge de 

reactius i contribuint a produir menys quantitat de fangs en les EDARs. D’altra banda, 

l’acumulació de P dins els grànuls facilita la decantació d’aquests degut a l’increment del seu pes 

específic, fent que siguin més fàcils d’extraure’s una vegada decantats. 
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2. Objectives 

This Bachelor’s thesis has been carried out in the framework of the R&D project DIGESTAKE 

(COMRDI16-1-0062-01). This project aims at the recovering, valorisation and reuse of resources 

from anaerobic digestates generated in urban wastewater treatment plants in the framework 

of the circular economy. The experimental work was performed in the LEQUIA facilities at the 

Science and Technology Park of the UdG. Moreover, this Bachelor’s thesis has been carried out 

in parallel with the Bachelor’s thesis of another student from the UdG, this is Anastasya 

Kravchenko (Environmental Sciences Degree), using similar experimental approach. 
 

The main objectives of this Bachelor’s thesis are described as follows: 

 Start-up of a lab-scale sequencing batch reactor operating in a single stage both partial 

nitritation and anammox processes (PNA-SBR) for treating the anaerobic centrate 

produced in an urban wastewater treatment plant. 

 

 Study of the experimental conditions needed for inducing biological phosphorus 

precipitation within the bioreactor. 

 

 Assessment of the conditions needed for recovering phosphate from the effluent of the 

PNA-SBR in the form of struvite and K-struvite. 

 

3. Metodologia 

3.1. Bioreactor NPA 

 Durant el període experimental, el procés NPA es va operar en una única etapa, mitjançant un 

reactor de tipus SBR (Figura 3.1). El reactor era d’acer inoxidable, encamisat i amb bafles 

interiors. Les seves dimensions eren de 21,5 cm de diàmetre intern i 51 cm d’altura. Així doncs, 

el seu volum màxim era d’uns 20 L. Tot i així, es va treballar amb un volum mínim de V0 = 10 L. 

El volum final variava segons la càrrega aplicada. El reactor que s’ha utilitzat forma part d’una 

unitat de tractament existent al LEQUIA que anteriorment havia funcionat en configuració de 

dues etapes NP-anammox,. El SBR utilitzat en aquest TFG era l’antic reactor anammox (López et 

al., 2008), i per tant, estava dissenyat per funcionar en condicions anaeròbies, fent necessària 

inicialment la seva conversió a reactor aerobi. 

 3.1.1. Configuració  

El funcionament del bioreactor NPA es dirigia mitjançant un 

ordinador central i un software específic. Aquest software 

permetia el control dels diferents elements elèctrics del 

sistema: bombes d’entrada i sortida (model Sci-Q 323, 

WATSON MARLOW, England), sistema d’aeració 

(electrovàlvules i cabalímetre màssic model MC-500SCCM-

D, ALICAT SCIENTIFIC, USA) i agitador mecànic (model 

RZR2051 control, Heidolph, Alemanya). Un bany circulador 

d’aigua permetia escalfar la temperatura del reactor a 25ºC 

(model 8036, Polyscience, USA). El cicle de tractament en el 

SBR es definia en aquest ordinador. 
Figura 3.1. Esquema general dels 
elements que conformen el reactor.  
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D’altra banda, el sistema també disposava de transmissors (Liquisys M, Endress+Hauser, 

Switzerland) i sondes de pH (Orbipac CPF81) i OD (Oxymax W COS41) del fabricant 

Endress+Hauser.  

L’aire era subministrat a partir de la línia d’aire comprimit del laboratori, a través d’un difusor 

situat al fons del bioreactor, i controlat mitjançant un sistema de dues electrovàlvules i el 

cabalímetre màssic abans mencionat (Figura 3.2).  

  

Figura 3.2. Sistema d’aeració del SBR-NPA. La primera electrovàlvula s’obre (en condicions aeròbies) i tanca (durant 
condicions anòxiques, decantació i buidat) en funció del disseny del cicle al PC, la segona electrovàlvula es controla 
amb el relé del transmissor E+H: es tanca quan els valors mesurats d’OD estan per sobre d’un valor màxim (0,33 mg/L) 
i no es torna a obrir fins que s’arriba a un valor mínim (0,27 mg/L). Finalment el cabalímetre actua només com a 
element de mesura i permet regular manualment el cabal d’aire aportat. 
 

3.1.2. Condicions d’operació 

El reactor treballava en cicles de 6 hores, completant 4 cicles al dia. El cicle de treball incloïa 10 

etapes consistents en alimentació + reacció aeròbia. El disseny del cicle ha canviat lleugerament 

segons les necessitats del moment, segons si ha estat necessari afegir una nova etapa anòxica a 

la meitat del cicle o bé reduir el temps de decantació, entre altres motius (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3. Funcionament d’un cicle al SBR-NPA. Inicialment es va treballar amb 10 etapes d’alimentació i reacció 
aeròbia (de 2+27 minuts cadascuna) seguida d’una reacció anòxica final (50 min), decantació del fang (15 min) i buidat 
de l’efluent clarificat (5 min). Per problemes de flotació de la biomassa, a partir del dia 80 es va introduir una etapa 
anòxica a la meitat del cicle i es va convertir l’última etapa aeròbia de 2+27 min en anòxica (també es va escurçar la 
decantació). Finalment aquestes dues etapes anòxiques addicionals es van convertir en aeròbies de nou quan el nitrit 
ja no s’acumula dins el reactor. A l’esquerra de la figura es pot veure el dia en què es va començar a operar d’acord 
amb les condicions descrites. 

L’agitació en el reactor es va fixar en 250 rpm a excepció de les etapes de decantació i buidat, 

durant les quals l’agitació s’aturava. El cabal de la bomba d’entrada s’ajustava segons la velocitat 

de càrrega de nitrogen (NLR) aplicada. Al final del cicle, el buidatge del reactor es realitzava 

mitjançant un bombeig per excés, assegurant un cabal prou gran per assolir una extracció total 

del líquid alimentat durant el cicle i tornar als 10 L de volum mínim. La temperatura del procés 

va ser 25±3ºC. El pH dins el reactor fluctuava sense control extern d’acord amb les condicions 

d’operació (rang aproximat: 7.3-7.8). 

Alimentació + R. Aeròbica
R. Anòxica
Decantació
Buidat

0 dies

80 dies

160 dies

5 5

360 min

2+27 min 25 35
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3.1.3. Seguiment del procés 

En el marc d’aquest treball, el reactor SBR-NPA ha funcionat un total de 200 dies des de la seva 

posada en marxa (13/12/2018). Durant el primer mes el reactor va funcionar de forma 

semicontinua. A més, està previst que el reactor continuï funcionat en el futur segons les 

activitats previstes en el projecte DIGESTAKE. 

Per tal de fer un seguiment sistemàtic del funcionament del reactor, setmanalment es prenien 

3 mostres tant del tanc d’alimentació com de l’efluent del reactor (dilluns, dimecres i divendres). 

Per a cada mostra s’analitzava pH, conductivitat/salinitat i formes iòniques. El volum de líquid 

que havia circulat pel reactor també s’anotava regularment. Un cop al mes es mesurava el 

contingut en sòlids suspesos dins el reactor. De la mateixa mostra de líquid mescla extreta de 

dins del reactor, se’n guardava una alíquota congelada per tal de, en un futur, poder realitzar un 

estudi de seqüenciació molecular i avaluar l’evolució de la comunitat microbiana. També s’ha 

realitzat un seguiment exhaustiu d’un cicle (6h), prenent mostra cada cop que s’activava 

desactivava un element constitutiu de l’equip (bomba d’entrada, aeració, etc.).  

3.1.4. Càlcul de paràmetres operacionals 

El temps de residència hidràulica (HRT, hydraulic residence time)  del bioreactor es calcula com 

el quocient entre el volum final de reacció (Vf) i el cabal de líquid diàriament intercanviat (Ql), 

HRT = Vf/Ql. A partir del HRT i coneguda la concentració en amoni del centrat (NH4
+

0), es pot 

calcular la velocitat de càrrega d’amoni (ALR, ammonium loading rate). Com que el centrat 

bàsicament conté amoni com a forma de N, l’ARL és pràcticament equivalent a la velocitat de 

càrrega de N total (NLR = N0/HRT, N loading rate). D’acord amb un balanç de matèria i tenint en 

compte les entrades, sortides i l’acumulació dins el reactor (NH4
+

f = concentració d’amoni a 

l’efluent final en el mostreig actual, NH4
+

fp = concentració d’amoni a l’efluent en el mostreig 

anterior, Δt = temps transcorregut entre dos mostrejos consecutius), la velocitat d’eliminació de 

l’amoni (ARR, ammonium removal rate) es calcula a partir de l’Equació 3.1. De forma equivalent, 

la velocitat d’eliminació de N total (TNRR, total N removal rate) es calcula substituint l’amoni pel 

N total (NH4
+ + NO2

- + NO3
-). 

𝐴𝑅𝑅 =
(𝑁𝐻4,𝑓𝑝−𝑁𝐻4,𝑓)∗

𝑉𝑜

𝑉𝑓

𝛥𝑡
+

𝑁𝐻4,0 −𝑁𝐻4,𝑓

𝐻𝑅𝑇
                         (3.1) 

L’eficiència d’eliminació de l’amoni (ARE, ammonium removal efficiency)  es calcula a partir de 

l’Equació 3.2, mitjançant el quocient entre l’amoni consumit i l’amoni disponible. L’eficiència 

d’eliminació total de N (NRE, N removal efficiency) es calcula igual que l’anterior però substituint 

l’amoni pel N total. En cas de no considerar el terme d’acumulació dins el reactor i avaluar 

l’eficiència d’eliminació només comparant el cabal d’entrada i el de sortida, l’expressió a aplicar 

seria una simplificació de l’Equació 3.2: ARE’ = 1 – (NH4,f/NH4,0) * 100. 

𝐴𝑅𝐸 =
(𝑁𝐻4,𝑓𝑝−𝑁𝐻4,𝑓)∗𝑉0 + (𝑁𝐻4,0−𝑁𝐻4,𝑓)∗𝑄𝑙∗𝛥𝑡

𝑁𝐻4,𝑓𝑝∗𝑉0+ 𝑁𝐻4,0∗𝑄𝑙∗𝛥𝑡
∗ 100                                                               (3.2) 

Per a calcular la ràtio nitrat produït/amoni consumit s’utilitza l’Equació 3.3, d’acord amb el 

següent quocient: 

(𝑁𝑂3,𝑓−𝑁𝑂3,𝑓𝑝)∗𝑉𝑜 + (𝑁𝑂3,𝑓−𝑁𝑂3,0)∗𝑄𝑙∗𝛥𝑡

(𝑁𝐻4,𝑓𝑝−𝑁𝐻4,𝑓)∗𝑉𝑜 + (𝑁𝐻4,0−𝑁𝐻4,𝑓)∗𝑄𝑙∗𝛥𝑇 − (𝑁𝑂2,𝑓−𝑁𝑂2,𝑓𝑝)∗𝑉𝑜 + (𝑁𝑂2,𝑓−𝑁𝑂2,0)∗𝑄𝑙∗𝛥𝑡
                       (3.3) 
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3.2. Fangs utilitzats com a inòcul 

El reactor es va inocular amb fangs obtinguts dels reactors de NP (5,6 g de sòlids suspesos volàtils 

(SSV)) i anammox (10 g SSV) que tracten el lixiviat produït a l’abocador de CORSA (Contenedores 

Reus S.A., Reus) en un sistema NPA de dues etapes (sistema PANAMMOX; Anfruns et al., 2013). 

Donada la diferent composició entre el lixiviat d’abocador i el centrat anaerobi que es pretén 

tractar (Taula 3.1), especialment en termes de salinitat, i la diferent configuració prevista per al 

procés, caldrà adaptar la biomassa a les noves condicions. Per aquest motiu, durant els primers 

28 dies, la salinitat del centrat es va augmentar fins a un nivell equivalent al del lixiviat afegint 

sal de mar. 

3.3. Centrat anaerobi 

El centrat anaerobi s’ha obtingut de l’EDAR de Terri. Aquesta depuradora tracta les aigües 

residuals provinents dels municipis de Banyoles, Porqueres, Camós i Cornellà del Terri. La seva 

capacitat de tractament és de 14000 m3/dia. Els fangs són digerits en un reactor de mescla 

completa amb un HRT superior a 20 dies. A la sortida del digestor, el digestat es centrifuga per 

tal d’obtenir dues fases: sòlida i líquida (centrat). Actualment el centrat es retorna a la capçalera 

de l’EDAR per al seu tractament. 

Les mostres de centrat s’han recollit regularment a l’EDAR de Terri (aproximadament 1 vegada 

al mes) utilitzant garrafes de 25 L. Aquestes garrafes s’han emmagatzemat a temperatura 

ambient a les instal·lacions del LEQUIA fins el moment de la utilització del centrat com a influent 

del bioreactor NPA. Just a l’arribada de l’EDAR, i abans de l’emmagatzemament, el centrat 

acostumava a ser decantat per tal de minimitzar la presència de sòlids. Es va constatar que, amb 

aquest procediment, el contingut en amoni de l’influent es mantenia millor que amb l’anterior 

procediment utilitzat per Johansson et al. (2017). 

Les característiques del centrat anaerobi utilitzat estan recollides a la Taula 3.1. El centrat 

presenta una concentració típica de N-NH4
+ d’aproximadament 1100 mg/L, amb un baix 

contingut en DQO (262 mg/L). La ràtio molar alcalinitat/amoni, clau per al procés de NP, es va 

quantificar en 3,45 g CaCO3/g N-NH4
+ (el valor ideal per assolir el 57% d’oxidació de l’amoni seria 

4,1 g CaCO3/g N-NH4
+). La concentració en P-ortofosfòric del centrat és baixa, d’uns 15 mg/L. 

Per tal d’augmentar aquesta concentració i crear unes condicions més favorables per a la 

precipitació, a partir del dia 50 es va afegir una font externa de P al centrat, que consistia en una 

solució 1 M de fòsfor composta per Na2HPO4 (74% pes), i KH2PO4 (26% pes) amb l’objectiu 

d’assolir aproximadament els 100 mg P/L. 
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Taula 3.1. Principals paràmetres fisicoquímics del lixiviat de CORSA, els fangs biològics emprats com a inòcul i el 
centrat de l’EDAR de Terri. Destaca l’elevada diferència de salinitat entre tots dos substrats, entre altres aspectes.  

Paràmetre Unitats Lixiviat NP Anammox Centrat 
pH - 8,3 8,1 8,0 8,0 
Conductivitat (25ºC) mS/cm 35 33 29 9 
Salinitat (NaCl) g/L 21 20 17 5 

Alcalinitat (CaCO3) mg/L 7750 - - 3800 
SST mg/L 318 1020 1255 205 
SSV mg/L 160 1025 910 204 
DQO mg/L 4140 - - 262 
NTK mg/L 2124 - - 1038 
N-NH4

+ mg/L 1558 588 147 1100 
N-NO2

- mg/L 0 820 8 0 

N-NO3
- mg/L 1 9 32 0 

Cl- mg/L 9400 8687 9250 388 
Na+ mg/L 5793 5976 5803 284 
K+ mg/L 1757 1654 1566 200 
Ca2

+ mg/L 254 143 147 106 
Mg2

+ mg/L 381 299 297 23 

P-PO4
3- mg/L 5 5 2 15 

S-SO4
2- mg/L 128 567 697 17 

 

3.4. Tests d’activitat específica dels fangs 

Per a mesurar l’activitat específica anammox, es va portar un volum conegut de fangs NPA a un 

vial de vidre (0,25 L). Els vials es van tancar hermèticament. A continuació, es va desplaçar l’aire 

acumulat a l’espai superior del vial amb gas N2 sintètic per tal d’assegurar condicions anaeròbies. 

Els vials es van incubar agitats magnèticament a 25ºC. Les concentracions d’amoni i nitrit es van 

ajustar mitjançant la injecció de solucions sintètiques. Regularment es van extreure mostres de 

l’interior del vial (a través d’un sèptum) per tal de determinar l’evolució de les espècies 

nitrogenades (Connan et al., 2017). Els resultats es van interpretar mitjançant regressió lineal. 

Per a mesurar l’activitat específica NPA en condicions normals d’operació del SBR, es va 

considerar l’operació del bioreactor en condicions batch (10 L, 25ºC), sense alimentació de 

centrat, i amb aeració constant (135 mL/min). Cada hora es van extreure mostres de l’interior 

del reactor per determinar l’evolució de les espècies nitrogenades. Els resultats es van 

interpretar mitjançant regressió lineal. 
 

3.5. Avaluació numèrica de la precipitació química de fosfats 

Per calcular l’índex de solubilitat (SI, solubility index) dels diferents minerals fosfatats, s’ha 

utilitzat el programa MINTEQ (https://vminteq.lwr.kth.se/). En especificar les condicions del 

medi (composició i pH), el programa calcula la força iònica  i l’índex de solubilitat dels minerals 

que es poden arribar a formar. El càlcul es realitza a partir del producte d’activitats iòniques (IAP, 

ionic activity product) i la constant del producte de solubilitat (Ksp) dels diferents minerals, 

utilitzant l’equació 3.4: 

𝑆𝐼 = log 𝐼𝐴𝑃 − log 𝐾𝑠𝑝               (3.4) 

 

 

https://vminteq.lwr.kth.se/


12 
 

Si l’índex de saturació és superior a 1, hi haurà supersaturació i el mineral precipitarà. Es faran 

simulacions en les condicions del tanc d’emmagatzematge del centrat i a l’interior del 

bioreactor. El programa MINTEQ no inclou la Ksp de la K-struvita en la seva base de dades, de 

manera que els índex de saturació corresponents s’han calculat en un full de càlcul Excel 2013 

(Microsoft, USA). 

 

3.6. Anàlisis fisicoquímics 

3.6.1. pH, conductivitat i alcalinitat 

El pH s’ha mesurat utilitzant un pHmetre BASIC 20+ (CRISON, Espanya) i la conductivitat (i 

salinitat) s’ha mesurat amb un conductímetre BASIC 30+ (CRISON). Per a l’anàlisi de l’alcalinitat 

es realitzava una valoració amb àcid clorhídric HCl 0,1 Normal) fins a pH 4,3 (APHA et al. 1995; 

mètode 2320). 

3.6.2. Sòlids suspesos (totals i volàtils) 

El contingut en matèria seca i biomassa dins el reactor s’ha mesurat gravimètricament, d’acord 

amb els sòlids suspesos totals (SST) i els sòlids suspesos volàtils (SSV) respectivament. Per a 

l’anàlisi s’utilitzaven filtres de fibra de vidre i un sistema de buit. El filtres s’assecaven a 105ºC 

fins a assolir un pes constant. La calcinació es feia en una mufla a 550ºC durant 1 hora (APHA et 

al. 1995; mètode 2540D i 2540E). 

3.6.3. Demanda d’oxigen (química i bioquímica) 

La demanda química d’oxigen (DQO) es va mesurar mitjançant els kits LCK 314 (HACH-LANGE, 

USA), utilitzant el corresponent espectrofotòmetre model DR3900. La mesura de la DQO es basa 

en una digestió de la matèria orgànica amb dicromat de potassi en reflux tancat (APHA et al. 

1995; mètode 5220C). 

La demanda bioquímica d’oxigen als 5 dies d’incubació (DBO5) es va mesurar a una temperatura 

controlada de 20ºC utilitzant els dispositius OxiTop-C (WTW, Alemanya) per tal de registrar 

sistemàticament la depressió esdevinguda durant l’assaig (APHA et al., 1995; mètode 5210). A 

continuació, la DBO total va ser calculada per ajust numèric amb el programa Excel d’acord amb 

el procediment establert per Roeleveld et al. (2002). Finalment, la DQO biodegredable va ser 

estimada segons un factor d’ajust fDBO = 0,15. 

3.6.4. Formes iòniques 

La concentració de cations (N-NH4
+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+) i anions (N-NO2

-, N-NO3
-, Cl-, S-SO4

2-, P-

PO4
3-) es va mesurar per cromatografia iònica utilitzant un equip ICS-5000 (Dionex, USA). 

Prèviament a l’anàlisi, les mostres eren filtrades amb un filtre de 0,2 µm per tal de separar 

possibles partícules existents a la mostra. A continuació, les mostres eren diluïdes d’acord amb 

un factor 1:50 per tal d’ajustar-se al rang de calibratge. 
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3.6.5. Sedimentació dels fangs  

L’índex volumètric dels fangs (SVI, sludge volume index) correspon al volum en mL ocupat per 1 

g de SST després de 30 minuts de decantació. Per calcular el SVI és necessari realitzar una prova 

de decantació dels fangs als 30 minuts (V30). Per a la determinació de la V30 es va deixar decantar 

1 L de líquid mescla de dins el reactor en una proveta i es va mesurar el volum ocupat pels fangs 

al cap de 30 minuts (APHA et al., 1995; mètodes 2710C i 2710D). Així mateix, també es va 

mesurar el volum de decantació dels fangs als 3, 5 i 10 minuts. Si el valor del SVI és inferior a 100 

mL/g SST indica una correcta decantació dels fangs (Metcalf & Eddy, 2003).  

3.6.6. Observacions al microscopi 

Durant el període experimental, regularment es van fer observacions dels fangs biològics al 

microscopi òptic de què disposa el LEQUIA (Eclipse 2000, Nikon, Japó) i puntualment es van fer 

observacions amb l’estereoscopi (SteREO Discovery V12, ZEISS, Alemanya) del servei tècnic de 

recerca (STR) de la UdG. 

 

 

4. Criteris d’ètica i sostenibilitat 

El projecte DIGESTAKE busca el tractament eficient del N juntament amb recuperar el P de les 
aigües residuals. La recuperació del P és una alternativa més sostenible que la mineria, podent-
se combinar amb altres processos habituals de les EDARs, per tal d’aconseguir aigua tractada i 
produir biogàs com a font d’energia renovable. El projecte es desenvolupa sota les bases de 
l’economia circular, promovent el respecte pel medi ambient. 
 
El programa de gestió de residus dins del LEQUIA està ben adaptat a la normativa vigent d’acord 
amb el seu programa de qualitat. Els residus se separen segons si són contaminats o no 
contaminats i el tipus de material (vidre, plàstic, etc.), distingint, a més, contenidors específics 
per a contaminats perillosos com el crom o l’arsènic. 
 
En tots els procediments realitzats en el laboratori s’ha reduït, sempre que ha estat possible, el 
material consumible d’un sol ús (puntes de pipeta, filtres, etc.).  
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5. Resultats i discussió 

5.1. Evolució de la capacitat d’eliminació del nitrogen 

A la Figura 5.1 es pot veure representada l’evolució de la concentració de les espècies 

nitrogenades (N-NH4
+, N-NO2

- i N-NO3
-) i l’evolució de la ARR i la TNRR en funció del temps. A 

grans trets, el període experimental es pot dividir en tres fases diferents: (I) inici d’operació del 

bioreactor NPA (dies 0-70), (II) funcionament condicionat per la flotació dels fangs (dies 70-100) 

i (III) funcionament adient del bioreactor (dies 100-200). Durant aquests 200 dies, els canvis 

introduïts en la seqüència d’etapes que conformaven un cicle del SBR (Figura 3.3) pretenien 

donar resposta a la dinàmica del sistema per tal de millorar-ne el funcionament. 

-  Fase I: inici d’operació. Durant el primer mes de funcionament, el reactor va funcionar en 

règim semicontinu (període identificat amb una linia vertical discontinua de color gris) donades 

diferents limitacions com la coincidència amb una època no lectiva (fi d’any), la manca d’un 

sistema de control remot de la planta pilot, problemes de configuració i montatge del sistema 

experimental (congelació del centrat durant l’emmagatzematge, retorn de la biomasssa des del 

reactor cap al tanc d’emmagatzemament, etc.), o la manca d’adaptació de la biomassa a la nova 

aigua residual. Durant aquests primers dies, la concentració d’amoni a l’influent va ser d’uns 600 

mg N/L en comptes dels habituals 1100 mg N/L degut a les condicions d’emmagatzematge del 

centrat, que comportaven un augment de pH, desplaçant l’equilibri de l’amoni vers l’amoníac 

(forma volàtil), donant lloc a una volatilització parcial del N.  

Entre els dies 34 i 46 el bioreactor es va alimentar amb un centrat que havia experimentat certa 

nitrificació durant l’emmagatzematge, amb una concentració de nitrat d’uns 300 mg N/L i un pH 

molt inferior a l’habitual (6,8). Al fons del tanc d’alimentació es va trobar un dipòsit orgànic que, 

en ser introduït al bioreactor, hauria suposat un aport extra de DQO al sistema, i per tant, menys 

oxigen disponible per a la nitrificació. Aquesta situació va provocar importants alteracions de la 

ràtio estequiomètrica NO3
-
,produït/NH4

+
,consumit. A partir d’aquest moment, per tal de minimitzar la 

presència en el centrat de fangs no separats durant la centrifugació, es va establir la necessitat 

de decantar el centrat a l’arribada de l’EDAR i abans de ser emmagatzemat. La ARR assolida al 

final d’aquesta fase va ser d’aproximadament 50 mg N/L·d. 

 

Figura 5.1. Evolució de la concentració de les espècies nitrogenades a l’entrada i sortida del bioreactor i les taxes 
d’eliminació d’amoni (ARR) i N total (TNRR). La primera línia vertical (dies 0-28) indica un funcionament semicontinu 
del reactor. Les dues línies verticals de color lila (dies 70-100) indiquen el període de flotació de la biomassa i delimiten 
l’inici del període de funcionament apropiat del reactor. 
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- Fase II: funcionament condicionat per la flotació dels fangs. Des del dia 70 i fins 

aproximadament el dia 100 es van detectar problemes de flotació dels fangs (període identificat 

amb línies verticals discontinues de color lila) a causa de l’acumulació de nitrit al final del cicle 

(Figura 5.2A). El fang decantava de manera deficient donant lloc a pèrdues de biomassa durant 

l’etapa de buidatge de l’efluent. La ARR durant aquest període va variar entre els 40 i els 70 mg 

N/L·d. La incorporació d’una l’etapa anòxica intermèdia i disminuir el punt de consigna per a 

l’OD de 0,15 a 0,05 mg/L, va permetre reduir l’acumulació de nitrit. 

- Fase III: funcionament adient del reactor. A partir del dia 110, l'activitat del reactor augmenta 

de forma proporcional a l’aeració (Figura 5.3B) fins assolir una ARR d’uns 206 mg N/L·d (l'aire 

subministrat al reactor s'ha incrementat dels 40 fins als 247 mL/min). Pel que fa a la ràtio de 

nitrat produït per amoni consumit (Figura 5.2B), aquesta pren valors molt propers al teòric (Eq. 

1.7). Valors per sota d’aquest valor teòric (0,11) podrien indicar la coexistència de desnitrificació 

heterotròfica o emissions d’oxid nitrós (N2O). Durant aquest període no s’observa acumulació 

significativa de nitrit al final del cicle i l’aspecte de la biomassa va canviant formant-se grànuls 

ben definits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2. (A) Evolució de la concentració de nitrit a l’efluent del reactor. Destacar que durant el període amb flotació 
dels fangs (dies 70-100) s’assoleixen les concentracions més elevades, de fins a 15 mg N/L. (B) Evolució de la relació 
estequiomètrica nitrat produït respecte a amoni consumit (valor teòric de 0,11 d’acord amb l’Equació 1.7). 

5.1.1. pH, conductivitat i oxigen dissolt 

No s'ha dut a terme cap control concret del pH més enllà de l'ajust del cabal d’alimentació del 

centrat (si l’aeració es manté constant, un augment del cabal provoca un augment del pH) o del 

cabal d’aeració (si l’alimentació de centrat es manté constant, un augment del cabal d’aeració 

estimula la nitrificació, i per tant, la davallada del pH) per mantenir el pH d'operació al voltant 

de 7,3-7,8 (Figura 5.3A). Aquests valors són descrits per Simoes et al. (2018) com a apropiats per 

a induir la precipitació de bio-estruvita. En la mateixa Figura 5.3A també s’observa com la 

salinitat dins el reactor va disminuir progressivament des dels 35 mS/cm inicials fins ajustar-se 

a valors propers a 5 mS/cm. 

(A) 

(B) 
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El subministrament d’aire al reactor va incrementar-se progressivament durant els 200 dies 

d’experiments, de 1 fins a 250 mL/min (Figura 5.3B), equivalent a un augment en l’aeració 

específica aplicada de 0,01 fins a 1,39 Laire/Lreactor·h. Aquest valor màxim aplicat és inferior al 

considerat per Lackner i Horn (2012) en un reactor de 140 L (2,14 a 7,14 Laire/Lreactor·h) però 

superior a l’utilitzat per Akaboci et al. (2018) en un reactor de 8 L treballant amb condicions de 

mínima concentració d’oxigen (0,2 a 0,5 Laire/Lreactor·h). A mode de seguretat, per evitar capítols 

de sobreaeració, es considerava un valor de consigna màxim per a l’OD. En els capítols 

d’acumulació de nitrit aquesta consigna es va reduir. A partir del dia 132, la concentració 

mesurada d’OD estava sistemàticament per sota del valor de consigna, fent que l’aeració 

funcionés de forma interrompuda durant els períodes aerobis. 

 

 
 

5.1.2. Seguiment d’un cicle 

La Figura 5.4 mostra el comportament de les espècies de N durant un cicle del SBR en condicions 

d’operació estable (dia 173, cabal d’aeració: 135 mL/min), així com l’evolució associada de l’OD 

i el pH. No s’observa acumulació de nitrit durant tot el cicle (al final del cicle els nitrits s’han 

exhaurit totalment, fet que atura la reacció anammox). El pH augmenta durant l’alimentació de 

centrat i l’etapa final anòxica, mentre que disminueix durant les etapes aeròbiques per la 

producció de protons (consum d’alcalinitat) deguda a la nitritació. 
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Figura 5.3. (A) Evolució del pH i la conductivitat elèctrica a l’entrada i sortida del reactor (B) Evolució del cabal d’aire 
subministrat i el valor de consigna fixat per a la concentració d’oxigen dissolt dins el reactor. 

 



17 
 

 
 

Figura 5.4. Evolució de la concentració de les espècies de nitrogen, el pH i la concentració d’oxigen dissolt en un cicle 
del reactor (dia 173). Més detalls sobre les etapes de què consta el cicle es poden veure a la Figura 3.3.  

 

5.1.3. Condicions finals assolides al bioreactor NPA 

Els valors relatius a la composició de l’entrada i la sortida del bioreactor, i els corresponents 

paràmetres de funcionament assolits, es mostren a la Taula 5.1. Els valors s’han calculat a partir 

de les 6 últimes mostres, corresponents a les últimes 3 setmanes d’operació (dies 182-200). 

Taula 5.1. Paràmetres composicionals de l’aigua tractada i operacionals del SBR-NPA assolits al final de la posada en 
marxa (dies 182-200). 

Paràmetre Unitats Influent Efluent 
N-NH4

+ mg/L 1090 ±10 214 ±17 
N-NO3

- mg/L 1,4 ±0,6 86 ±6 
N-NO2

- mg/L 0 0,2 ±0,4 
Alcalinitat mg CaCO3/L 3800 340 
DQO mg/L 287 167 

     
Paràmetre Unitats Procés   
SSV (V = 10 L) mg/L 2718 ±50   
SSV/SST - 0,86   
HRT d 4,2 ±0,4   
NLR mg N/L·d 260 ±20   
ARR mg N/L·d 206 ±7   
ARE’ % 81 ±2   
TNRR mg N/L·d 185 ±6   
TNRE’ % 73 ±2   
NO3

-/NH4
+ mol/mol 0,10 ±0,1   

Cabal d’aire mL/min 200 ±31   
Aeració específica Laire/Lreactor·h 1,1 ±0,2   

 

D’acord amb aquesta taula, aplicada una NLR de 260 mg N/L·d, s’assoleix un 81% d’eliminació 

de l’amoni i un 73% d’eliminació del N total, que resulta en una ARR de 206 mg N/L·d. La ràtio 

de producció de nitrat per consum d’amoni és de 0,10, i per tant, molt similar a la ràtio 

estequiomètrica teòrica del procés NPA (Eq. 1.7). El procés NPA ha comportat una reducció del 

91% de l’alcalinitat del centrat, fet que pot tenir implicacions favorables en posteriors etapes de 

precipitació de fosfats en quant al consum de reactius per a modificar el pH. 
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5.2. Tests específics 

5.2.1. Activitat específica anammox 

El test d’activitat específica anammox es va realitzar el dia 166 (Taula 5.2, Figura 5.5). L'ARR 

assolida és de 103 mg N-NH4
+/L·d, que és equivalent a una TNRR de 213 mg N/L·d. Aquest valor 

és força superior al mesurat en continu dins el SBR NPA (139 mg N/L·d; 65% del valor mesurat 

en el test) donada l’existència de condicions anaeròbies durant el test d’activitat anammox. La 

velocitat específica d’eliminació d’amoni (sARR, specific ammonia removal rate) i de N total 

(sTNRR, specific total N removal rate) durant el test és de 50 i 104 mg N/g SSV·d, respectivament. 

Aquest valor representa només el 9,3% de la taxa específica mesurada per Strous et al. (1998), 

en un SBR anaerobi anammox alimentat amb substrat sintètic, de 544 mg N-NH4
+/g SSV·d. La co-

existència d’altres comunitats microbianes en el fang PNA, com els AOB o els organismes 

heteròtrofs, justificaria una menor riquesa del fang biològic en bacteris anammox, i per tant, la 

menor taxa específica mesurada. 

Taula 5.2. Resultats del test d’activitat específica anammox (dia 166). 

Paràmetre Unitats Valor 
Taxa d’eliminació d’amoni (ARR) mg N-NH4

+/L·d 103 ±5 

Taxa d’eliminació de nitrit mg N-NO2
-/L·d 120 ±9 

Taxa de producció de nitrat mg N-NO3
-/L·d 10 ±3 

Taxa d’eliminació de N total (TNRR) mg N/L·d 213 ±10 

ARR específica (sARR) mg N-NH4
+/g SSV·d 50 ±5 

TNRR específica (sTNRR) mg N/g SSV·d 104 ±10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Evolució de la concentració de les espècies nitrogenades durant el test d’activitat específica anammox (dia 
166), juntament amb els corresponents ajustos lineals. Només es mostra una de les dues repeticions realitzades. 

5.2.2. Activitat específica NPA 

L’ARR mesurada sota condicions aeròbies el dia 179 (135 mL/min, 0,05 mg OD/L) és de 241 mg 

N-NH4
+/L·d. No es va observar acumulació de nitrit, i en canvi, sí un augment progressiu de la 

concentració de nitrat (Figura 5.6). D’acord amb la fracció aeròbia del cicle (87,5% del cicle), 

aquesta activitat es correspon a 211 mg N-NH4
+/L·d, i en termes específics a 91,8 mg N-NH4

+/g 

SSV·d. Aquest valor és similar a la ARR mesurada de forma rutinària durant els mateixos dies 

d’operació del reactor (206 mg N-NH4
+/L·d). L’activitat mesurada depèn del subministrament 

d’aire, i pot utilitzar-se per a estimar la constant de transferència gas-líquid per a l’oxigen (KLaO2) 

segons Mauricio-Iglesias et al. (2015). Així doncs, d’acord amb la fórmula: KLaO2=(ARR·ROSP´)/SO2
*, 

on ROSP´ són els 2 g O2/g N-NH4
+ necessaris per la reacció NPA (Eq. 1.7) i SO2

*
 és la concentració 

y = -0,0738x + 107,4028
R² = 0,9909

y = -0,0882x + 32,3093
R² = 0,9988
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de saturació de l’oxigen a 25ºC i una salinitat de l’aigua de 5 mS/cm (7,8 mg O2/L) (APHA et al., 

2005). Així doncs, la KLaO2 calculada en les condicions del test ha estat de 61 1/d. 

 

Figura 5.6. Evolució de la concentració de les espècies nitrogenades durant el test d’activitat NPA al SBR (cabal 
d’aeració: 135 mL/min). Test realitzat el dia 182. 

 

5.2.3. Demanda química d’oxigen biodegradable 

D’acord amb el test iniciat el dia 168 (Figura 5.7), la DBO total estimada per al centrat és de 73 

±1 mg O2/L (factors d’ajust: DBOT = 70,4-71,7 mg/L i kDBO = 0,98-1,01 1/d). La DQO biodegradable 

(DQOB) calculada, utilitzant el factor d’ajust fDBO = 0,15, és de 84 ±1 mg O2/L. Aquest valor 

representa un 29% de la DQO total del centrat (287 mg O2/L). Tant la DQO total del centrat com 

la corresponent fracció biodegradable són molt baixes, fent del centrat un substrat interessant 

per al procés NPA. Una elevada DQOB en el centrat afavoriria l’activitat heteròtrofa 

desnitrificant, entrant en competència pel nitrit amb el procés anammox (Hao i van Loosdrecht, 

2004). D’acord amb el contingut de DQOB i amoni del centrat, i segons els requeriments d’oxigen 

necessaris per a assolir un NP parcial lligada al procés anammox, s’estima que, com a màxim, 

només un 4% de l’oxigen requerit serà destinat al consum de la DQO biodegredable. Per a aquest 

càlcul no s’ha considerat la presència de sulfur o altres compostos minerals reduïts dins el 

reactor, els quals podrien ser oxidar químicament dins el reactor contribuint al consum d’oxigen 

(p. ex. els sulfurs serien oxidats a sulfats). 
 

 

Figura 5.7. Ajust de l’assaig de la DBO per tal d’estimar la DBO total i la DQO biodegradable (DQOB). Només es 
mostra una de les dues repeticions realitzades. 

 

 
 

y = -0,1673x + 168,17
R² = 0,9963
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5.3. Característiques de la biomassa 

5.3.1. Sedimentació dels fangs 

Els estudis de sedimentació dels fangs es van realitzar els dies 63, 132 i 196. Aquests assajos van 

mostrar com la biomassa decantava molt ràpidament, assolint pràcticament la totalitat de la 

sedimentació en 5 minuts (V5 ≈ V30). Els resultats del SVI5 per als tres dies esmentats són, 

respectivament: 65, 43 i 44 mL/g SST. Tots tres valors són menors a 100 mL/g SST, fet que indica 

que la biomassa sedimenta molt bé, i que va lligat al comportament de la biomassa granular. 

D’acord als bons resultats del dia 63, es va decidir reduir el temps de decantació per cicle en el 

SBR de 15 a 5 minuts. 

5.3.2. Contingut en sòlids dins el reactor 

Durant el temps de funcionament del reactor, pràcticament s'ha multiplicat x3,5 la concentració 

de la biomassa a l’inici d’un cicle, arribant a una concentració final de 3180 mg SST/L en 

comparació amb els 880 mg SST/L inicials (Figura 5.8). D'altra banda, la relació SSV/SST ha 

disminuït amb el temps, passant d’un valor inicial de 0,97 a un valor de final de 0,86 (valor mínim 

mesurat de 0,82 el día 165). Aquesta reducció indica una mineralització dels fangs amb el 

transcurs del temps, que podria anar associada a la formació de precipitats minerals, així com a 

una menor activitat específica dels sòlids. La disminució de la relació SSV/SST és especialment 

important durant la Fase I d’inici d’operació del bioreactor (primers 60 dies). Aquesta ràtio és 

alta si es compara amb el valor de 0,64 obtingut per Johansson et al. (2017), qui constaten 

precipitació bioinduïda de P en forma d’hidroxiapatita en un SBR que operava el procés NPA. En 

el seu cas, la ràtio també va evolucionar a la baixa fins a assolir un valor estable. 

El dia 172 es va mesurar el contingut en SST de l’efluent d’un cicle del SBR, mesurant una pèrdua 

d’aproximadament 20 mg SST/L. Aquest valor suposa una pèrdua diària de menys de l’1% dels 

SST continguts dins el reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Evolució del contingut en sòlids dins el bioreactor NPA a l’inici d’un cicle. 

 

5.3.3. Observació dels fangs al microscopi 

Les observacions amb l‘estereomicroscopi han permès fer un seguiment de l’evolució de les 

característiques dels fangs. Durant la Fase I d’operació del SBR (dia 49) ja era possible distingir 

la biomassa anammox en forma de grànuls vermells de diferents mides i < 1 mm (Figura 5.9A). 

Juntament amb els grànuls de coloració vermella s’observava molta biomassa dispersa 

(flocular), de color marró clar (que majoritariament podria correspondre a AOBs i organismes 

heteròtrofs). Observacions realitzades més endavant, durant la Fase III d’operació del SBR (dia 
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175), van permetre veure un canvi en la coloració i forma de la biomassa. La tonalitat vermella 

dels grànuls anammox era menys intensa i el grau de compactació i agregació de la biomassa va 

augmentar, apreciant-se inclus com alguns grànuls vermells estaven encapsulats dins 

estructures més grans de color marró fosc (> 1 mm), donant lloc a una estratificació de la 

biomassa (Figura 5.9B). Arrel d’aquestes observacions, és d’esperar que els fenòmens de 

difussió dels substrats, típics en els sistemes de biofilms i de biomassa granular, hagin guanyat 

importància en la darrera etapa. En les observacions realitzades però, no s’ha pogut apreciar un 

nucli inorgànic dins els grànuls de la biomassa com si es reporta en altres estudis similars (Zhang 

et al., 2016; Johansson et al., 2017). La utilització de tècniques avançades de microscopia com 

scanning electron microscope (SEM) podria haver ajudat en aquesta línea. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.4. Comparació del funcionament del bioreactor NPA amb altres resultats publicats 

La Taula 5.3 mostra els resultats obtinguts en altres treballs de recerca similars. Tots els treballs 

avaluats consideren el tractament de centrats anaerobis mitjançant NPA en un únic reactor. 

L’eficiència d’eliminació de N assolida en aquest treball és similar a la dels altres treballs, però 

sense arribar a assolir l’eficiència màxima teòrica de 89% (Eq. 1.7). La TNRR mesurada és 

lleugerament menor que la d’altres treballs, tot i la major quantitat de biomassa continguda en 

el SBR en comparació amb els treballs de Johansson et al. (2017) i Akaboci et al. (2018). 

Conseqüentment, la sTNRR mesurada també és menor. 

Taula 5.3. Comparació dels resultats obtinguts en aquest treball amb els d’altres fonts bibliogràfiques on es reporta 
la utilització de reactors SBR per operar el procés NPA en una sola etapa per tractar centrat anaerobi obtingut en 
EDARs. 

Paràmetre Unitats 
(Jeanningros 
et al., 2010) 

(Connan et 
al., 2018) 

(Johansson 
et al., 2017) 

(Akaboci et 
al., 2018) 

Aquest 
treball 

Volum reactor L 3000 3,5 10 8 10 
Temperatura ºC 28 35 25 25 25 
SSV g/L - - 1,45 2,60 2,72 
SSV/SST -- - - 0,62 - 0,86 
NLR mg N/L·d 740 340 308 512 260 
TNRR mg N/L·d 670 270 261 340 185 
sTNRR g N/g SSV·d - - 0,180 0,190 0,068 
TNRE % 90 64-81 66 50-75 73 
NO3

-/NH4
+ mol/mol - - 0,10 0,11 0,10 

 

  

Figura 5.9. Fotografies dels fangs biològics extrets del fons del bioreactor: (A) dia 49 i (B) dia 175. 

(A) (B) 
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La baixa activitat específica mesurada en aquest treball respecte a altres estudis podria ser 

indicativa de creixement de microorganismes no desitjats. Els estudis moleculars de 

seqüenciació de la biomassa estan pendents i podrien ajudar a explicar aquesta menor activitat 

específica. Una disponibilitat de DQO més alta de l’habitual en el centrat (com va passar durant 

la fase I) podria limitar l’activitat PNA doncs comportaria una major activitat de la biomassa 

heterotròfica. Aquesta biomassa podria crear una capa externa, dificultant la transferència de 

massa cap a l’interior del grànul, limitar la disponibilitat d’oxigen per als AOB, o dificultar la 

inhibició dels NOB (Hoekstra et al., 2019). Altrament, també podria estimular el procés BIM, 

donat un potencial creixement de la biomassa heterotròfica responsable del procés (Simoes et 

al., 2018). En termes generals, i d’acord amb el rati NO3
-/NH4

+ obtingut, s’assumeix que l’activitat 

dels NOB ha estat inhibida durant el tractament per la presència d’amoníac (o àcid nitrós, 

especialment durant la fase II). El nitrit és un inhibidor de la reacció anammox, amb un llindar 

d’inhibició variable entre els 5 i 280 mg N-NO2
-/L (Jin et al., 2012). En el nostre cas, donades les 

baixes concentracions mesurades (a excepció d’alguns moments durant la fase II), es pot assumir 

que l’acumulació de nitrit no ha estat limitant per a la reacció anammox. La biomassa anammox 

tendeix a créixer formant biofilms o grànuls compactes (Strous et al., 1997; Connan et al., 2017). 

El canvi observat a partir del dia 100 (fase III) podria explicar-se per la formació de nous grànuls 

més densos i estables, que haurien afavorit la retenció de biomassa dins el reactor (Abma et al., 

2007). 
 

5.5. Precipitació del fòsfor 

5.5.1. Precipitació bioinduïda de fòsfor 

El P és un element essencial per al creixement dels bacteris anammox, però a elevades 

concentracions pot resultar tòxic. La concentració màxima a partir de la qual el P pot esdevenir 

tòxic varia molt entre estudis (Jin et al., 2012). De totes maneres, les elevades concentracions 

de fins a 300-500 mg P-PO4/L, que en alguns casos s’han demostrat no limitants per al procés 

anammox (Zhang et al., 2016; Connan et al., 2018), permetien pensar que les concentracions 

habituals en aquest treball, d’uns 50-100 mg P-PO4/L (Figura 5.10A), podien ser tolerades. 

Cada vegada que el centrat alimentat al SBR era renovat, la concentració en fosfats s’ajustava 

fins a un valor teòric d’uns 100 mg P-PO4/L mitjançant l’addició d’una solució rica en P. De totes 

formes, les concentracions de P mesurades normalment en el centrat eren inferiors a les 

esperades donat que part del fosfat precipitava químicament en el propi tanc d’alimentació en 

combinació amb alguns cations presents en el centrat. Aquest precipitat, de color blanquinós, 

s’acumulava al fons del tanc i en alguns casos va arribar a bloquejar els tubs per on circulava el 

centrat. Es pensa que la formació de nuclis de cristal·lització en el tanc d’alimentació podria 

afavorir posteriors processos de precipitació bioinduïda dins el reactor. 

En termes generals, una vegada el bioreactor va ser posat en funcionament, les concentracions 
dels diferents cations a l’entrada i a la sortida van tendir a convergir (Figura 5.10B). Això va 
comportar una progressiva davallada de les concentracions de K, Ca i Mg dins el reactor durant 
els primers dies d’operació degut a l’efecte de dilució que suposava el tractament del centrat 
respecte al lixiviat (Taula 3.1). Les concentracions de Mg es van estabilitzar a partir del dia 100. 
En el cas del K, la concentració a la sortida es va mantenir més alta que a l’entrada durant més 
temps. En estudis d’adsorció d’amoni en biomassa granular, s’ha observat un efecte contrari 
d’adsorció/desorció entre l’amoni i el K (Schwitalla et al., 2008). Els exopolisacàrids de la 
membrana cel·lular actuarien com a intercanviadors d’ions de manera que l’adsorció de NH4

+ 
provocaria l’alliberació de K+ (Lin et al., 2012). En el nostre reactor, l’alliberació gradual de K+ 
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inicialment adsorbit i l’adsorció d’amoni en el seu lloc podrien explicar aquest alentiment en la 
confluència de les concentracions de K entre entrada i sortida. Finalment, en relació amb el Ca, 
durant certes etapes (requadres vermells en la Figura 5.10), la concentració a la sortida és 
inferior que a l’entrada, fet que podria ser degut a la precipitació bioinduïda de minerals de 
fosfat càlcic. Aquest comportament del Ca no s’observa per al Mg. En el cas del fosfat, en el 
primer requadre (dies 48-83), la seva precipitació podria quedar emmascarada per un canvi de 
concentració en el centrat d’entrada. En canvi, en el segon requadre (dies 125-169) la 
concentració de fosfat a l'efluent és menor que a l'influent de forma més o menys sostinguda.  

 

  

La Taula 5.4 mostra, per a tots dos períodes, les concentracions mitjanes mesurades per al  

PO4
3-, Ca2+ i Mg2+ així com les eficiències d’eliminació en la fase líquida. A partir dels resultats 

obtinguts, es confirma l’eliminació de Ca i PO4
3- de la fase líquida durant el segon període (dies 

125-169). La ràtio molar Ca/P d’eliminació és de 1,56, valor pròxim al teòric de la hidroxiapatita 

(1,67). Les ràtios molars Ca/P d’altres compostos fosfòrics com el fosfat tricàlcic (TCP, tricalcium 

phosphate) o el fosfat càlcic amorf (ACP, amorphous calcium phosphate) són de 1,5, valor també 

similar, però en aquest cas per la banda baixa. Aquest fosfat mineralitzat podria ser recuperat 

mitjançant el control del temps de retenció cel·lular del reactor. L’eficiència d’eliminació de Mg 

es força inferior, fet que fa suposar que no hi ha hagut precipitació significativa d’estruvita, i 

menys de K-estruvita donada la presència d’amoni en el medi. Aquests resultats confirmarien la 

precipitació induïda biològicament de fosfats càlcics. La hidroxiapatita és més estable i menys 

soluble que el TCP o l’ACP. La teoria d’Ostwald sobre la precipitació de salts inorgàniques poc 

solubles estableix que els primers minerals en formar-se seran els més solubles i que llavors 

evolucionaran cap a formes més estables (Mañas et al., 2011). En aquest sentit, dins el 
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Figura 5.10. (A) Evolució de la concentració de fòsfor a l’entrada i sortida del bioreactor. (B) Evolució de la concentració 
dels principals cations implicats en la precipitació d’hidroxiapatita, estruvita i K-estruvita (Ca2+, Mg2+ i K+). En els 
requadres vermells s’identifiquen les zones on semblaria haver-se produït precipitació. 
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bioreactor es podrien haver format fosfats càlcics amorfs que no s’haurien arribat a convertir 

totalment en hidroxiapatita. La biomassa responsable del procés NPA és autòtrofa, i per tant, 

utilitza el bicarbonat com a font de carboni, reduint l’alcalinitat del medi (Johansson et al., 

2018). Per aquest motiu, és de suposar que no s’ha produït carbonat càlcic (mineral que 

competeix pel Ca amb els fosfats) (Mañas et al., 2011). La utilització de tècniques d’anàlisi 

química avançades com X-ray diffraction (XRD) haurien permès confirmar la naturalesa del 

precipitat format. 

Taula 5.4. Concentracions de fosfat, calci i magnesi a l’entrada i sortida del bioreactor pels dos períodes amb possible 
precipitació bioinduïda de P (Figura 5.10), juntament amb les eficiències d’eliminació de la fase líquida i la 
corresponent ràtio molar Ca/P. 

Temps (d)  Concentració Eliminació fase líquida 

48-83  Influent Efluent Eficiència (%) Ràtio molar Ca/P 

 P-PO4
3- 60 ±12 77 ±8 -32 ±22 

-3,00 
 Ca2+ 210 ±27 136 ±22 35 ±12 

 Mg2+ 18 ±5 52 ±21 -215 ±132  

125-169      

 P-PO4
3- 62 ±16 48 ±8 20 ±17 

1,56 
 Ca2+ 62 ±8 41 ±7 34 ±10 

 Mg2+ 10 ±3 9 ±2 10 ±27  
 

5.5.2. Índex de saturació i efectes sobre la precipitació química de minerals 

A partir del càlcul dels índexs de saturació per a la hidroxiapatita, l’estruvita i la K-estruvita, s'ha 

arribat a la conclusió que el precipitat produït en els tancs d’alimentació era principalment 

hidroxiapatita (Figura 5.11). Dins del rang de concentracions avaluat en el tanc d'alimentació 

(15-100 mg P-PO4
3-/L, amb una concentració per a la resta d’ions constant i equivalent a la 

reportada en la Taula 3.1), es confirma la supersaturació en tots els casos per a la hidroxiapatita 

dins el rang de pH 7,8-8,1 (A). En canvi, els SI per a l'estruvita i la K-estruvita són molt inferiors, 

i només quan es treballa per sobre dels 50 mg P/L podria precipitar una mica d’estruvita (C i E). 

Dins el bioreactor, en el rang d’operació habitual per al pH (7,1-7,7), el SI per a l’estruvita i la K-

estruvita s’avalua com inferior a 0 (D i F), de manera que no es considera la seva precipitació 

química. En canvi, en el cas de la hidroxiapatita (B), el SI presenta uns valors similars als del tanc 

d’alimentació (A). Aquests resultats demostren que, en cas de produir-se un precipitat fosfòric, 

el més probable és que es tracti d'hidroxiapatita, tant en el tanc d’alimentació com a l’interior 

del reactor.  

La precipitació química dels fosfats es veu afavorida a un pH elevat. La inducció biològica 

d’aquesta precipitació contribueix a disminuir aquest pH mínim necessari per a la precipitació 

química, permetent així un menor consum de reactius químics (base) per tal de precipitar el 

fosfat. La biomineralizació induïda del P pot donar-se per l’existència de gradients de pH i ions 

dins els grànuls, implicant un increment local d’aquests paràmetres, així com dels corresponents 

índex de saturació (Frankel i Bazylinski, 2003). Els resultats obtinguts en aquest treball estarien 

en linea amb els experiments realitzats per Zhang et al. (2016) i Johansson et al. (2017), en els 

quals té lloc la precipitació d’hidroxiapatita donat que les concentracions de Mg són massa 

baixes per donar-se la precipitació d’estruvita. Per tal d’estimular la precipitació bioinduïda 

d’estruvita o K-estruvita dins el reactor es suggereix l’addició d’una font externa de Mg. 
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Figura 5.11. Índex de saturació (SI) per a la hidroxiapatita, l’estruvita (MAP) i la K-estruvita (MPP), tant per a les 
condicions del tanc d’emmagatzematge del centrat com dins el reactor. (A) Hidroxiapatita, tanc alimentació. (B) 
Hidroxiapatita, reactor. (C) Estruvita, tanc alimentació. (D). Estruvita, reactor. (E) K-estruvita, tanc alimentació. (F) K-
estruvita, reactor. Les línies verticals indiquen el rang de pH esperat tant en el tanc d’emmagatzematge com dins el 
reactor. 

L’efluent obtingut del bioreactor NPA podria ser sotmès a un post-tractament de precipitació 

química per tal d’obtenir estruvita i K-estruvita, amb els condicionants d’una concentració 

reduïda de NH4
+ (150-200 mg N/L) i alcalinitat (~340 mg CaCO3/L), així com una concentració 

encara rellevant de PO4
3- (50-100 mg P/L) i K+ (~200 mg K/L). Estudis previs realitzats per 

Johansson et al. (2018) confirmen la recuperació d’una mescla d’estruvita i K-estruvita per 

precipitació química a partir de l’efluent d’un procés NPA. La presència de Ca pot limitar la 

formació d’estruvita i K-estruvita. Així doncs, no es recomana una ràtio molar Ca/Mg ≥ 1 per tal 

de precipitar estruvita (Le Corre et al., 2009). L’addició de substàncies riques en Mg estimularà 

aquesta precipitació (Huang et al., 2011). 
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6. Conclusions 

According to the results obtained in this Bachelor’s thesis, the following conclusions are 

outlined: 

 A SBR performing the PNA process in one stage has been started-up and operated during 

200 days. Autotrophic N-removal was successfully achieved at an ARR of 206 mg N/L·d, 

which is equivalent to applying a NLR of 260 mg N/L·d with an ARE’ of 81%. 

 

 Phosphate BIM was assumed to took place under appropriate reactor operation, 

resulting in the formation of calcium phosphate (Ca/P molar ratio of 1,56). Average 

removals of 20% PO4
3- and 34% Ca2+ were measured in the liquid phase. Otherwise, it 

was not possible to confirm phosphate precipitation as struvite or K-struvite inside the 

reactor. Yet, chemical analysis such as X-ray diffraction should be performed to confirm 

the nature of the mineral produced. BIM may contribute to reduce the pH needed for 

phosphate precipitation, resulting in a lesser consumption of reagents than in a 

chemical precipitation process. 

 

 Effluent from the PNA bioreactor could be further post-treated according to chemical 

precipitation to produce struvite and K-estruvite with the consideration of a reduced 

concentration of ammonium (150-200 mg N/L) and alkalinity (~340 mg CaCO3/L) as well 

as a remaining concentration of phosphate (50-100 mg P/L) and potassium (200 mg K/L). 

  



27 
 

Referències 
 

Abma, W. R., Schultz, C. E., Mulder, J. W., van der Star, W. R. L., Strous, M., Tokutomi, T., i van Loosdrecht, 
M. C. M. (2007). Full-scale granular sludge Anammox process. Water Science and Technology, 55(8–
9), 27–33.  

Akaboci, T. R. V., Gich, F., Ruscalleda, M., Balaguer, M. D., i Colprim, J. (2018). Effects of extremely low 
bulk liquid DO on autotrophic nitrogen removal performance and NOB suppression in side- and 
mainstream one-stage PNA. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 93(10), 2931–2941.  

Anfruns, A., Gabarro, J., Gonzalez-Olmos, R., Puig, S., Balaguer, M.D., i Colprim, J. (2013). Coupling 
anammox and advanced oxidation-based technologies for mature landfill leachate treatment. 
Journal of Hazardous Materials 258-259, 27-34. 

APHA, AWWA, i WEF. (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (21a ed.). 
Washington, DC (USA). American Public Health Association, American Water Works Association, 
Water Environment Federation.  

Capodaglio, A. G., Hlavínek, P., & Raboni, M. (2015). Physico-chemical technologies for nitrogen removal 
from wastewaters: a review. Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, 10(3), 
481-498. 

Cieślik, B., i Konieczka, P. (2017). A review of phosphorus recovery methods at various steps of wastewater 
treatment and sewage sludge management. The concept of “no solid waste generation” and 
analytical methods. Journal of Cleaner Production, 142(4), 1728–1740.  

Connan, R., Dabert, P., Le Roux, S., Chapleur, O., Bridoux, G., Vanotti, M. B. i Magrí, A. (2017). 
Characterization of a combined batch-continuous procedure for the culture of anammox biomass. 
Ecological Engineering, 106(2), 231–241.  

Connan, R., Dabert, P., Moya-Espinosa, M., Bridoux, G., Béline, F., i Magrí, A. (2018). Coupling of partial 
nitritation and anammox in two- and one-stage systems: Process operation, N2O emission and 
microbial community. Journal of Cleaner Production, 203, 559–573.  

Daverey, A., Su, S. H., Huang, Y. T., Chen, S. S., Sung, S., i Lin, J. G. (2013). Partial nitrification and anammox 
process: A method for high strength optoelectronic industrial wastewater treatment. Water 
Research, 47(9), 2929–2937.  

Dutta, A., i Sarkar, S. (2015). Sequencing Batch Reactor for Wastewater Treatment: Recent Advances. 
Current Pollution Reports, 1(3), 177–190.  

Egle, L., Rechberger, H., Krampe, J., i Zessner, M. (2016). Phosphorus recovery from municipal 
wastewater : An integrated comparative technological, environmental and economic assessment of 
P recovery technologies. Science of the Total Environment, 571, 522–542.  

Frankel, R. B., i Bazylinski, D. A. (2003). Biologically Induced Mineralization by Bacteria. Reviews in 
Mineralogy and Geochemistry, 54(1), 95–114.  

Hao, X. Di, i van Loosdrecht, M. C. M. (2004). Model-based evaluation of COD influence on a partial 
nitrification-Anammox biofilm (CANON) process. Water Science and Technology, 49(11–12), 83–90. 

Henze, M., van Loosdrecht, M., Ekama, G., i Brdjanovic, D. (2008). Biological Wastewater Treatment: 
Principles, Modeling and Design. Londres (Regne Unit), IWA Publishing.   

Hoekstra, M., Geilvoet, S. P., Hendrickx, T. L. G., van Erp Taalman Kip, C. S., Kleerebezem, R., i van 
Loosdrecht, M. C. M. (2019). Towards mainstream anammox: lessons learned from pilot-scale 
research at WWTP Dokhaven. Environmental Technology (United Kingdom), 40(13), 1721–1733. 

Huang, H., Xu, C., i Zhang, W. (2011). Removal of nutrients from piggery wastewater using struvite 
precipitation and pyrogenation technology. Bioresource Technology, 102(3), 2523–2528.  



28 
 

Jeanningros, Y., Vlaeminck, S. E., Kaldate, A., Verstraete, W., i Graveleau, L. (2010). Fast start-up of a pilot-
scale deammonification sequencing batch reactor from an activated sludge inoculum. Water 
Science and Technology, 61(6), 1393–1400.  

Jin, R. C., Yang, G. F., Yu, J. J., & Zheng, P. (2012). The inhibition of the Anammox process: A review. 
Chemical Engineering Journal, 197, 67–79.  

Johansson, S., Ruscalleda, M., i Colprim, J. (2017). Phosphorus recovery through biologically induced 
precipitation by partial nitritation-anammox granular biomass. Chemical Engineering Journal, 327, 
881–888.  

Johansson, S., Ruscalleda, M., Saerens, B., i Colprim, J. (2018). Potassium recovery from centrate: taking 
advantage of autotrophic nitrogen removal for multi-nutrient recovery. Journal of Chemical 
Technology & Biotechnology, 94, 819-828.  

Kessel, M. A. H. J. Van, Speth, D. R., Albertsen, M., Nielsen, P. H., Camp, H. J. M. O. Den, Kartal, B., Jetten, 
M. S. M., i Lücker, S. (2015). Complete nitrification by a single microorganism. Nature, 528(7583), 
555–559.  

Khin, T., i Annachhatre, A. P. (2004). Novel microbial nitrogen removal processes. Biotechnology Advances, 
22(7), 519–532.  

Kosari, F. (2011). Nitrogen Removal From Wastewater Through Partial Nitrification/Anammox Process 
(Tesis de màster). The University of British Columbia, Vancouver (Canadà). 

Lackner, S., Gilbert, E. M., Vlaeminck, S. E., Joss, A., Horn, H., i van Loosdrecht, M. C. M. (2014). Full-scale 
partial nitritation/anammox experiences- An application survey. Water Research, 55(0), 292–303.  

Lackner, S., i Horn, H. (2012). Evaluating operation strategies and process stability of a single stage 
nitritation-anammox SBR by use of the oxidation-reduction potential (ORP). Bioresource 
Technology, 107, 70–77.  

Le Corre, K. S., Valsami-Jones, E., Hobbs, P., i Parsons, S. A. (2009). Phosphorus recovery from wastewater 
by struvite crystallization: A review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 39(6), 
433-477.  

Lin, Y. M., Bassin, J. P., i Van Loosdrecht, M. C. M. (2012). The contribution of exopolysaccharides induced 
struvites accumulation to ammonium adsorption in aerobic granular sludge. Water Research, 46(4), 
986–992.  

López, H., Puig, S., Ganigué, R., Ruscalleda, M., Balaguer, M. D., i Colprim, J. (2008). Start-up and 
enrichment of a granular anammox SBR to treat high nitrogen load wastewaters. Journal of Chemical 
Technology & Biotechnology, 83(3), 233–241.  

Ma, H., Zhang, Y., Xue, Y., i Li, Y.-Y. (2018). A new process for simultaneous nitrogen removal and 
phosphorus recovery using an anammox expanded bed reactor. Bioresource Technology, 267, 201–
208.  

Mañas, A., Biscans, B., i Spérandio, M. (2011). Biologically induced phosphorus precipitation in aerobic 
granular sludge process. Water Research, 45(12), 3776–3786.  

Mauricio-Iglesias, M., Vangsgaard, A. K., Gernaey, K. V., Smets, B. F., i Sin, G. (2015). A novel control 
strategy for single-stage autotrophic nitrogen removal in SBR. Chemical Engineering Journal, 260, 
64–73.  

Mcdowell, H., Gregory, T. M., i Brown, W. E. (1997). Solubility of Ca5(PO4)3OH in the system Ca(OH)2-H3PO4-
H2O at 5, 15, 25 and 37 oC. Journal of the Research of the National Bureau of Standards-A. Physics 
and Chemistry, 81, 273-281.  

Metcalf & Eddy. (2003). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, (4a ed.). Boston (USA), McGraw-
Hill.  

 



29 
 

Sathasivan, A. (2009). Biological Phosphorus Removal Processes for Wastewater Treatment. Water and 
Wastewater Treatment Technologies – Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Online 
a:  www.desware.net/sample-chapters/d13/e6-144-10.pdf 

Schwitalla, P., Mennerich, A., Austermann-Haun, U., Müller, A., Dorninger, C., Daims, H., Holm, N.C., 
Rönner-Holm, S. G. E. (2008). NH4

+ ad-/desorption in sequencing batch reactors: Simulation, 
laboratory and full-scale studies. Water Science and Technology, 58(2), 345–350. 

Shen, Y., Linville, J. L., Urgun-demirtas, M., Mintz, M. M., i Snyder, S. W. (2015). An overview of biogas 
production and utilization at full-scale wastewater treatment plants ( WWTPs ) in the United States : 
Challenges and opportunities towards energy-neutral WWTPs. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 50, 346–362.  

Siegrist, H. (1996). Nitrogen removal from digester supernatant - comparison of chemical and biological 
methods. Water Science and Technology, 34(1–2), 399–406. 

Simoes, F., Vale, P., Stephenson, T., i Soares, A. (2018). The role of pH on the biological struvite production 
in digested sludge dewatering liquors. Scientific Reports, 8(1), 1–9.  

Soares, A., Veesam, M., Simoes, F., Wood, E., Parsons, S. A., i Stephenson, T. (2014). Bio-Struvite: A new 
route to recover phosphorus from wastewater. Clean - Soil, Air, Water, 42(7), 994–997. 

Strous, M., Heijnen, J. J., Kuenen, J. G., i Jetten, M. S. M. (1998). The sequencing batch reactor as a 
powerful tool for the study of slowly growing anaerobic ammonium-oxidizing microorganisms. 
Applied Microbiology and Biotechnology, 50(5), 589–596.  

Strous, M., Van Gerven, E., Kuenen, J. G., i Jetten, M. (1997). Effects of aerobic and microaerobic 
conditions on anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) sludge. Applied and Environmental 
Microbiology, 63(6), 2446–2448.  

Taylor, A. W., Frazier, A. W., i Gurney, E. L. (1963). Solubility products of magnesium ammonium and 
magnesium potassium phosphates. Transactions of the Faraday Society, 59, 1580-1584.  

Tian, D., i Niu, S. (2015). A global analysis of soil acidification caused by nitrogen addition. Environmental 
Research Letters, 10, Article 024019. 

Tomaszewski, M., Cema, G., i Ziembińska-Buczyńska, A. (2017). Influence of temperature and pH on the 
anammox process: A review and meta-analysis. Chemosphere, 182, 203–214.  

van Loosdrecht, M. C. M., i Salem, S. (2006). Biological treatment of sludge digester liquids. Water Science 
and Technology, 53(12), 11–20.  

Von Sperling, M. (2007). Biological Wastewater Treatment Series; Vol. 1: Wastewater Characteristics, 
Treatment and Disposal. Londres (Regne Unit), IWA Publishing.   

Winkler, M. K. H., Kleerebezem, R., Kuenen, J. G., Yang, J., i van Loosdrecht, M. C. M. (2011). Segregation 
of Biomass in Cyclic Anaerobic/Aerobic Granular Sludge Allows the Enrichment of Anaerobic 
Ammonium Oxidizing Bacteria at Low Temperatures. Environmental Science 45(17), 7330–7337.  

Yilmaz, G., Lemaire, R., Keller, J., i Yuan, Z. (2008). Simultaneous nitrification, denitrification, and 
phosphorus removal from nutrient-rich industrial wastewater using granular sludge. Biotechnology 
and Bioengineering, 100(3), 529–541.  

Zhang, Z. Z., Xu, J. J., Hu, H. Y., Shi, Z. J., Ji, Z. Q., Deng, R., Shi, M. L., i Jin, R. C. (2016). Insight into the 
short- and long-term effects of inorganic phosphate on anammox granule property. Bioresource 
Technology, 208, 161–169.  

 

 

http://www.desware.net/sample-chapters/d13/e6-144-10.pdf

		2019-07-23T17:52:30+0200
	Jesus Colprim Galceran - DNI 77910852P (TCAT)




