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I N T R O D U C C I Ó  I  O B J E C T I U S1
A escala europea, l’activitat industrial al llarg dels dos darrers segles, i especi-
alment en el decurs dels últims 40 anys, ha comportat que la societat civil hagi 
visualitzat i percebut que cal preservar el medi ambient, augmentant la consci-
ència ambiental col·lectiva associada a la necessitat de trobar solucions als pro-
blemes detectats com a conseqüència dels efectes adversos provocats per dife-
rents processos productius, l’ús de matèries primeres nocives o l’abandonament 
de residus industrials . 

Catalunya és un país fortament industrialitzat . La primera fàbrica que es va cons-
truir va ser el Vapor Bonaplata l’any 1832, data que simbolitza l’inici industrial del 
nostre país (Feliu i Alayo, 2002) . Fruit d’aquest passat i present industrial i de la 
promulgació d’una normativa ambiental cada cop més exigent amb la protecció 
del subsòl, els darrers vint anys, i a partir de la publicació de la Llei 6/1993 (Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus), s’han avaluat, valorat i recuperat 
un gran nombre d’emplaçaments amb problemes ambientals associats a la con-
taminació del sòl, molts per compostos derivats del petroli i per productes de 
síntesi .

Podríem entendre la qualitat d’un sòl com la seva capacitat per realitzar plena-
ment funcions essencials dels organismes vius, persones, animals i vegetals . La 
qualitat d’un sòl no es refereix únicament a l’àmbit agrícola, tot i que la majo-
ria dels estudis realitzats es concentren en aquest camp . Els sòls proporcionen 
beneficis individuals i privats relacionats amb la producció d’aliments o suport 
estructural, però també proporcionen beneficis globals . Alguns exemples desta-
cats estan relacionats amb la captació de carboni, la protecció de la qualitat de 
l’aigua o la conservació de la productivitat agrícola per a generacions futures .

Actualment hi ha un marc normatiu madur i desenvolupat que vetlla per la pro-
tecció del sòl . Concretament, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls con-
taminats (la qual deroga la Llei 10/1998, de residus); el Reial decret 9/2005, de 14 
de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants 
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del sòl i els criteris i els estàndards per a la declaració de sòls contaminats; la Llei 
26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental, i la Llei 5/2013, d’11 
de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i 
control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats .

Entre els emplaçaments afectats per contaminació del sòl a Catalunya destaquen 
els relacionats amb metalls pesants, hidrocarburs derivats del petroli i hidrocar-
burs clorats . Aquests últims són normalment productes de síntesi més densos 
que l’aigua, coneguts com a DNAPL (acrònim de l’anglès, Dense Non-Aquos 
Phase Liquids) o simplement amb el terme genèric, NAPL . Aquests productes 
presenten un gran ús principalment en el sector industrial com a dissolvents, 
refrigerants i detergents, i són difícils (i també cars) de localitzar quan es troben 
com a contaminants en el subsòl . Es diferencien dels LNAPL (Light Non-Aquos 
Phase Liquids) perquè aquests últims presenten una densitat inferior a la de l’ai-
gua . Els exemples més comuns de LNAPL són la gasolina, el benzè, el xilè i altres 
hidrocarburs derivats del petroli .

Els DNAPL, com que són més densos que l’aigua, són poc viscosos i tenen tensi-
ons superficials baixes, es poden infiltrar fàcilment dins del subsòl i contaminar 
els sòls i les aigües subterrànies, amb la qual cosa poden crear greus problemes 
mediambientals . Així mateix, molts d’aquests productes són volàtils i generen fà-
cilment vapors que poden afectar la salut humana i el medi ambient . L’avaluació 
del risc associat a aquests compostos és un procés complex, per raó de les sin-
gularitats d’aquest tipus de contaminació a l’hora de confeccionar el model con-
ceptual . El comportament d’aquests contaminants és altament sensible a les 
heterogeneïtats del medi natural i als processos físics, químics i biològics que hi 
intervenen .

Aquest document vol presentar una guia tècnica per a l’avaluació de la proble-
màtica del subsòl associada a compostos organoclorats . Els objectius de la guia 
són, d’una banda, donar a conèixer quina és la problemàtica associada a aquests 
contaminants i quin és el seu comportament en el subsòl i, de l’altra, oferir pau-
tes per prevenir, diagnosticar i recuperar els sòls impactats per DNAPL .

Per fer la guia més entenedora i de consulta fàcil, s’ha estructurat el text de la 
manera següent: primer de tot es descriuen les propietats físiques i químiques 
bàsiques que controlen el comportament del DNAPL en el subsòl (capítol 4) . 
A continuació s’identifiquen una sèrie d’escenaris tipus d’emplaçaments conta-
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minats per DNAPL i es mostren diferents models conceptuals sobre la possible 
distribució d’aquests compostos en el sòl i en les aigües subterrànies (capítol 5) . 
Seguidament, s’expliquen els processos de transport que aquests contaminants 
experimenten un cop són introduïts en el subsòl (capítols 6) i es descriuen les 
tècniques de caracterització més usuals d’aplicació en emplaçaments contami-
nats (capítol 7) . Al capítol 8 es valora la seva problemàtica basant-se en la fase 
de caracterització . Finalment, es fa una revisió de les tècniques més comunes de 
descontaminació d’aquests contaminants en sòls i aigües subterrànies (capítol 
9) i s’explica amb detall la tècnica de restauració basada en l’extracció de vapors 
(capítol 10) . L’annex i presenta un seguit de fulls de càlcul amb exemples d’apli-
cació sobre els diferents temes tractats i l’annex ii mostra les taules de propietats .

Les fórmules que es presenten al llarg de la guia estan expressades en unitats 
consistents, de manera que tots els tipus d’unitats han de ser coherents entre 
si o han d’estar en el mateix sistema . És a dir, quan s’aplica una fórmula s’han 
d’utilitzar sempre les mateixes unitats bàsiques . Per exemple, en el sistema inter-
nacional utilitzem els metres, els segons i els quilograms per parlar de distància, 
temps i massa .

1.1. Què són els DNAPL?

Definició: el terme DNAPL prové de l’acrònim anglès Dense Non-Aquous Phase 
Liquids . S’inclouen en aquest grup diferents fluids immiscibles en aigua que for-
men una fase diferent de l’aquosa (efecte semblant a la mescla d’oli i aigua) . Com 
el seu nom indica, a diferència d’un oli, són productes més densos que l’aigua . El 
terme és utilitzat principalment per enginyers, ambientòlegs i hidrogeòlegs per 
descriure un grup de contaminants presents en aigües superficials, en aigües sub-
terrànies o en el mateix sòl . 

Els DNAPL inclouen un gran nombre de productes químics . Alguns dels més 
importants són els dissolvents organoclorats, la creosota, els residus de quitrà 
d’hulla i els pesticides . De tots aquests, els dissolvents organoclorats són els més 
comuns en emplaçaments contaminats .
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1.2. Quina és la seva problemàtica?

La Comissió Europea, per mitjà de la Direcció General de Medi Ambient, el Centre 
Comú d’Investigació i l’Agència Europea de Medi Ambient, ha recollit dades so-
bre sòls contaminats de molts països d’Europa . D’acord amb l’última recopilació 
de dades del 2011 (WHO, 2012), el nombre de llocs potencialment contaminats 
als països de l’Agència Europea de Medi Ambient i als països dels Balcans de 
l’oest s’estima al voltant de 2,4 milions . 190 .000 d’aquests llocs s’han designat 
com a llocs contaminats que requereixen accions urgents de restauració . Les 
principals fonts de contaminació puntuals a Europa són les activitats industrials i 
comercials, juntament amb les relacionades amb l’eliminació i el tractament dels 
residus . Els metalls pesants i els hidrocarburs derivats del petroli són els conta-
minants amb més presència en sòls contaminats, mentre que els hidrocarburs 
clorats i els derivats del petroli són els més freqüents en aigües subterrànies . A 
Catalunya, s’han identificat nombrosos emplaçaments potencialment contami-
nats per dissolvents organoclorats, igual que en altres zones industrialitzades de 
la resta d’Europa, a conseqüència principalment d’una mala manipulació, trans-
port o gestió dels DNAPL per a la seva utilització en un ampli espectre de proces-
sos productius industrials . 

D’acord amb les propietats físiques i químiques dels DNAPL, quan aquests 
DNAPL són abocats en quantitats importants al medi tendeixen a infiltrar-se dins 
del subsòl, contaminen els sòls que travessen i s’enfonsen dins les aigües subter-
rànies, on finalment s’acumulen sobre capes més impermeables . La seva elevada 
capacitat de penetració i la complexitat del medi natural (heterogeneïtat) fa que 
la contaminació per DNAPL sigui complexa de localitzar i, per tant, sigui difícil 
sanejar i restaurar el subsòl . 

Remarcable: el risc mediambiental que comporta la presència d’aquests tipus de 
contaminants en el subsòl és elevat . Les conseqüències són fàcils d’observar a 
mitjà i llarg termini, principalment perquè (1) la seva toxicitat és elevada; (2) la 
seva solubilitat és baixa però suficient per superar amb escreix els límits permesos 
en aigua potable, i (3) tenen un elevat potencial migratori tant a través dels gasos 
del subsòl com de les aigües subterrànies . 

La infiltració d’aquests líquids no aquosos a través del subsòl depèn principal-
ment de la naturalesa de l’abocament, de les característiques del líquid com són 
la densitat, la tensió interficial i la viscositat, de les propietats del medi porós i, en 
menor mesura, de les forces hidràuliques presents en el sistema . La migració de 
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DNAPL es produeix preferentment per les vies més permeables, com poden ser 
les fractures en un medi rocós o argilós consolidat o les capes altament permea-
bles de gra de mida més grollera .

La detecció visual del contaminant en mostres de sòl i aigua subterrània pot ar-
ribar a ser difícil, ja que el DNAPL és sovint transparent, es troba present en con-
centracions baixes o apareix distribuït de manera molt heterogènia en el subsòl . 
Aquests factors dificulten la caracterització del focus de contaminació, que nor-
malment s’agreuja per la presència de mescles dels compostos . 
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2.1. La contaminació del sòl

La valoració de la problemàtica ambiental associada a un emplaçament es duu 
a terme mitjançant una fase d’investigació seguida de l’avaluació dels informes 
complementaris (Reial decret 9/2005) . Els inventaris d’emplaçaments potencial-
ment contaminats realitzats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i l’ava-
luació d’aquests estudis d’investigació han permès que des del 1991 fins a finals 
de l’any 2012 s’hagin identificat a Catalunya un total de 1 .120 emplaçaments 
potencialment contaminats .

A la figura 2-1 es pot observar 
que el nombre total d’emplaça-
ments ha crescut exponencial-
ment els últims dotze anys, amb 
un màxim de 131 emplaçaments 
nous identificats durant el 2007, 
com a conseqüència de la implan-
tació del reial decret mencionat 
(9/2005) . Des del 2005, cada any 
s’han avaluat aproximadament 
una mitjana de 80 emplaçaments 
potencialment contaminats nous . 
Aquesta tendència es pot alentir 
per efecte de la crisi actual .

Els emplaçaments potencialment contaminats es classifiquen en funció del seu 
origen . D’aquesta manera, es poden distingir entre els que tenen un origen in-
dustrial, comercial, els relacionats amb antics dipòsits, abocaments incontrolats, 
i els corresponents a accidents o abocaments accidentals i a altres casuístiques . 
Un 49 % dels emplaçaments avaluats per l’ARC fins a l’any 2012 tenen un origen 
industrial, un 26 % són comercials, els antics dipòsits representen el 12 %, els 

2 S I T U A C I Ó  D E  L A 
C O N T A M I N A C I Ó  D E L  S Ò L 
A  C A T A L U N Y A

Figura 2-1. Evolució del nombre d’emplaçaments considerats 
potencialment contaminats a Catalunya. Font: ARC.
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abocaments incontrolats, un 7 %, i com a conseqüència del dragatge de ports, 
accidents de transport, abocaments accidentals i altres casuístiques, un 6 % .

En funció de la tipologia dels compostos d’interès que es troben associats als 
emplaçaments investigats, els hidrocarburs totals del petroli (TPH) representen 
el 37 % dels casos, i els metalls i els metal·loides en representen el 23 % . Els hi-
drocarburs aromàtics són presents en un 15 % d’emplaçaments, els hidrocarburs 
clorats en un 8 %, els cianurs i els PCB es troben en un 1 % dels casos, i la resta 
(barreja de residus mixtos que inclouen els pesticides) s’han identificat en un 
16 % dels casos .

2.2 L’ús dels compostos organoclorats

A fi d’avaluar la producció i l’ús de compostos organoclorats a Catalunya, s’ha 
cercat la informació disponible a partir de les declaracions anuals de residus in-
dustrials (DARI), presentades a l’ARC pels diferents centres de producció indus-
trial . A la taula següent es mostren els diferents grups d’organoclorats més utilit-
zats per les indústries catalanes des de 1995 fins al 2011:

Nom
Quantitat 

(tones)

1,2-dicloroetà (DCE) 561.043

clorobenzens 2.314

cloroform (TCM) 149.429

diclorometà (DCM) 46.659

tetracloroetilè (PCE) 14.214

tetraclorur de carboni 2.262

tricloroetilè (TCE) 21.474

altres organoclorats 30.026

TOTAL 827.421

Taula 2-1. Ús de compostos organoclorats. Font: ARC.

Els productes químics coneguts, com ara l’1,2-dicloroetà (DCE), utilitzat princi-
palment en la fabricació del clorur de vinil per a l’elaboració de polímers, i el 
cloroform (triclorometà o TCM) han estat els organoclorats industrials més em-
prats a Catalunya durant el període 1995-2007 . A partir del 2007 i fins al 2012, 
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l’ús del cloroform es redueix dràsticament per l’increment significatiu de l’ús del 
DCE, amb un total de consum acumulat aproximat de 150 .000 i 562 .000 t des del 
1995 fins al 2011, respectivament . Altres compostos organoclorats utilitzats per 
la indústria catalana, per ordre d’importància, són el diclorometà (DCM), el tri-
cloroetilè (TCE) i el tetracloroetilè (PCE) . S’estima que per al global de processos 
productius duts a terme a Catalunya s’han utilitzat unes 830 .000 t de DNAPL els 
últims disset anys .
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Els DNAPL es classifiquen en quatre grans grups: compostos orgànics halogenats, 
quitrà i creosotes, policlorurs de bifenils i mescles i pesticides . La major part dels 
emplaçaments afectats per DNAPL contenen compostos orgànics halogenats, 
principalment organoclorats . Les seves propietats químiques (alta densitat, bai-
xa viscositat, volatilització elevada i solubilitat significativa relativa a la toxicitat) 
i l’ús generalitzat afavoreixen la migració i accentuen la problemàtica derivada .

3.1. Compostos orgànics halogenats

Els compostos orgànics halogenats o dissolvents clorats són productes de síntesi 
que s’utilitzen de manera generalitzada des de principis del segle xix, principal-
ment com a dissolvents i productes químics intermedis . S’obtenen per substi-
tució d’un o més àtoms d’hidrogen per clor (o un altre halogen) en productes 
petroquímics com ara el metà, l’età, l’etè, el propà i el benzè . Molts bromocarburs 
i fluorocarburs es fabriquen a partir de fer reaccionar compostos intermedis, com 
poden ser el cloroform o el tetraclorur de carboni, amb compostos de bromur i 
fluorur . 

Els dissolvents halogenats, sobretot els hidrocarburs clorats i, en menor grau, els 
hidrocarburs bromats i fluorats, són els productes químics que es troben més ha-
bitualment en emplaçaments contaminats per DNAPL . Tenen un elevat potenci-
al de contaminació, a causa de la seva extensa producció i utilització, la capacitat 
d’infiltració al subsòl i l’elevada relació toxicitat/solubilitat .

La contaminació de sòls per compostos orgànics halogenats s’associa tant a in-
dústries que produeixen o utilitzen els mateixos líquids com a dipòsits d’emma-
gatzematge del producte . Així doncs, poden provenir de fuites en tancs d’emma-
gatzematge o en conduccions auxiliars, o de vessaments accidentals durant les 
operacions .

T I P O L O G I A  D E  D N A P L3
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La taula 3-1 resumeix els compostos orgànics halogenats més comuns que es 
troben en emplaçaments contaminats . Les taules de propietats de l’annex ii pre-
senten una llista més extensa . 

3.2.  Quitrà i creosota

El quitrà d’hulla i la creosota són mescles complexes de DNAPL que s’obtenen 
com a subproducte del procés de producció del carbó de coc durant el procés de 
fusió del ferro . Aquests productes estan formats per mescles complexes que con-
tenen més de 250 substàncies químiques individuals . Es caracteritzen pel fet de 
ser oliosos i generalment de color marró o negre . Tenen densitats específiques 
que oscil·len entre 1,01 i 1,20, viscositats molt més altes que l’aigua (normalment 
de 10 a 70 cP), i una olor característica de naftalè (naftalina) . 

La presència de creosota i de quitrà d’hulla en el subsòl està associada a les anti-
gues plantes de gas manufacturat, de destil·lació de quitrà d’hulla, a plantes d’a-
cer de la indústria de coquització, i a les de tractament de la fusta . També es fan 
servir com a matèria primera en la construcció de carreteres i impermeabilitza-
cions . 

El quitrà d’hulla està format per mescles d’hidrocarburs aromàtics amb bases 
nitrogenades i fenols, i generalment també conté un component d’oli lleuger 
(< 5 % del total), com ara el benzè, el toluè, l’etilbenzè, el xilè (BTEX) o el nafta-
lè . En general, s’utilitza com a recobriment o pintura especialitzada gràcies a la 
seva resistència vers els àcids i altres substàncies corrosives, com pot ser l’aigua 
salada . Històricament, ha estat produït per les centrals de carbó i com a subpro-
ducte de les plantes de gas manufacturat i de la indústria de l’acer de coc . S’han 
utilitzat àmpliament impregnant la fusta amb el producte, ja que s’aconsegueix 
la protecció de la fusta gràcies a la seva propietat biocida .

La creosota, en canvi, presenta una composició molt variada en funció dels dife-
rents usos . S’estima que conté un 85 % d’hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH), 
un 10 % de compostos fenòlics i un 5 % de N, S i O-heterocíclics compostos . La 
substància química s’obté de la destil·lació del quitrà a temperatures compreses 
entre 180 °C i 400 °C . Les creosotes s’utilitzen soles o diluïdes amb quitrà d’hulla, 
petroli o, amb menys freqüència, pentaclorofenol . La densitat específica de pro-
ductes de creosota és d’1,07-1,13 (de 38 °C a 15,5 °C per a l’aigua) . La dilució re-
dueix el pes específic de la solució de creosota aproximadament fins a 1,01-1,05 .
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3.3. Policlorur de bifenils

Els policlorurs de bifenils (PCB) són líquids extremadament estables, no inflama-
bles, densos i viscosos . A causa del seu ús generalitzat i la seva alta capacitat 
de persistència en el medi natural, aquests compostos es detecten sovint en el 
sòl, tot i que en concentracions molt baixes . Els PCB estan considerats un dels 
dotze contaminants més nocius fabricats per l’home, segons el Programa de les 
Nacions Unides per al medi ambient (PNUMA) . Per aquest motiu, des del 1979 
l’agència governamental dels Estats Units EPA en prohibeix la fabricació, l’elabo-
ració, l’ús i la distribució a activitats específicament autoritzades .

Són compostos que es formen substituint àtoms d’hidrogen per àtoms de clor 
en una molècula de bifenil (benzè de doble anell) . La seva destinació industrial 
principal és com a fluid dielèctric en transformadors i condensadors, però també 
s’utilitzen en interruptors d’oli, electroimants, reguladors de voltatge, medis per 
transferència de calor, líquids antiincendis, fluids hidràulics, lubricants, plastifi-
cants, paper de còpia sense carbó, agents d’eliminació de pols, etc . 

Una de les formes principals amb les quals s’ha venut, Aroclor, identifica el pro-
ducte mitjançant un nombre de quatre dígits . Els dos primers dígits indiquen els 
àtoms de carboni en l’anell doble bifenil i els dos últims indiquen el percentatge 
en pes de clor en la seva mescla . L’Aroclor 1016 conté aproximadament el 41 % 
de clor i no segueix la convenció mencionada . Els Aroclors són més densos i més 
viscosos que altres DNAPL i són menys solubles com més elevat és el contingut 
de clor a la mescla . A grans trets, els Aroclors 1016-1248 són olis incolors i mòbils 
en el subsòl, l’Aroclor 1254 és un líquid viscós de color groc i, finalment, l’Aroclor 
1260 és una resina enganxosa negra .

3.4. Mescles i pesticides

Aquest grup de DNAPL es refereix a aquells fluids de densitat elevada i immis-
cibles que no estan classificats com a dissolvents halogenats, quitrà d’hulla, cre-
osota o PCB . D’aquesta manera, s’inclouen les mescles de diferents compostos i 
alguns herbicides i pesticides . La taula 3-1 resumeix els DNAPL més comuns que 
es troben en emplaçaments contaminats .
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Tipus Substància química
Solu-
bilitat 
(mg/l)

Densitat 
(g/cm3)

Pressió 
de vapor 
(mm Hg)

Const. de 
Henry 

(atm·m3/mol) 

Temp. 
d’ebullició 

(°C)

Dissolvent 
clorat

Tetracloroetilè (PCE) 150 1,623 14 0,0153 121
Tricloroetilè (TCE) 1.100 1,464 57,8 0,0091 87

1,1,1-Tricloroetà (TCA) 1.360 1,339 100 0,018 74
Cloroform 8.000 1,483 160 0,0032 62

Tetraclorur de carboni 800 1,594 90 0,0302 77
1,2-Dicloroetà 8.690 1,235 64 0,00091 83

Clorobenzè 500 1,106 9 0,00445 132
1,2-Diclorobenzè (EDB) 100 1,305 1 0,0019 180

1,3-Diclorobenzè 111 1,288 2,3 0,0036 173
1,1,2-Tricloroetà 4.500 1,440 19 0,00074 114

1,2,4-Triclorobenzè 19 1,454 0,4 0,00232 210

Altres 
compostos 

orgànics 
halogenats

Clorur de benzil 493 1,100 0,9 0,000304 179
Bromobenzè 500 1,495 3,3 0,0024 156

Bromoclorometà 16.700 1,934 1,41 0,00144 68
Bromodiclorometà 4.500 1,980 50 0,000212 90

Bromoform 3.010 2,890 4 0,000532 149
bis(2-Cloroetil)èter 10.200 1,220 0,71 0,000013 179
2-Cloroetil vinil èter 15.000 1,048 26,8 0,00025 108

bis(2-Cloroisoproil)èter 1.700 1,103 0,85 0,00011 187
1-Cloro-1-nitropropà 6 1,209 5,8 0,157 142
4-Clorofenil fenil èter 3,3 1,203 0,0027 0,00022 284

Dibromoclorometà 4.000 2,451 76 0,00099 117
1,1-Dicloroetà 5.500 1,176 182 0,0043 56
1-Iodopropà 1.060 1,749 40 0,00909 102

Hexaclorobutadiè 2,55 1,554 0,15 0,026 215
Pentacloroetà 500 1,680   0,00245 159

1,1,2,2-Tetrabromoetà 700 2,875 0,1 0,000064 239
1,1,2,2-Tetracloroetà 2.900 1,595 5 0,00038 146
1,2,3-Tricloropropà 1.750  1,389 2 0,000318 142

1,1,2-Tricloro-1,2,2-
trifluoroetà

200 1,564 284 0,333 48
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Tipus Substància química
Solu-
bilitat 
(mg/l)

Densitat 
(g/cm3)

Pressió 
de vapor 
(mm Hg)

Const. de 
Henry 

(atm·m3/mol) 

Temp. 
d’ebullició 

(°C)

Aromàtics, 
ftalats i altres

Cloroanilines 35.000 1,022 0,3 0,136 184
Clorotoluens 48 1,072 4,6 0,016 160
Nitrotoluens 600 1,163 0,15 0,0000451 222
Nitrobenzè 1.900 1,204 0,15 0,0000245 211

Benzil butil ftalat 2,82 1,120 0,0000086 0,0000013 370
Di-n-butil ftalat 10,1 1,046 0,000014 0,000063 335

Dietil ftalat 928 1,118 0,00165 0,000000846 298
o-Anisidina 13.000 1,092 <0,1 0,00000125 224

Tri-o-cresol fosfat 0,3 1,955     410

Mescles de PCB

Aroclor 1221 0,59 1,180 0,0067 0,000324 275
Aroclor 1232 1,45 1,240 0,0046 4,64 290
Aroclor 1242 0,2 1,392 0,001 0,00056 325
Aroclor 1248 0,05 1,410 0,000494 0,0035 340
Aroclor 1254 0,05 1,505 0,00006 0,0027 365

Pesticides

Cloropicrin 2.000 1,656 20 0,084 112
1,2-Dibromo-3-

cloropropà
1.000 2,050 0,8 0,000249 196

1,2-Dicloropropà 2.700 1,560 42 0,0023 96
1,2-Dicloropropilè 2.700 1,224 25 0,0013 104

Diclorvos 10.000 1,415 0,012 0,005 109
Dibromur d’etilè 4.320 2,179 11 0,000706 131

Malatió 145 1,230 0,00000125 0,00000000489 156
Paratió 12 1,260 0,0004 0,0000000856 375

Taula 3-1. Llista de substàncies químiques comunes associades a DNAPL

3.5. Altres classificacions

Els DNAPL també es poden classificar a partir de la seva volatilitat . Els compostos 
orgànics volàtils s’anomenen COV . Són compostos orgànics que tenen constants 
de Henry i pressions de vapor elevades, solubilitats moderades i pesos molecu-
lars petits . 

La volatilitat d’un compost és generalment més gran com més petita és la seva 
temperatura d’ebullició (Tb) i més grans són la seva constant de Henry (KH) i la 
seva pressió de vapor (Pvap) . Per tant, es pot dir que els COV tenen una composició 
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química favorable a l’evaporació en condicions normals de temperatura i pres-
sió . En general, aquests compostos presenten constants de Henry superiors a  
10–5 atm·m3/mol i pressions de vapor superiors a 1 mm Hg (0,0013 atm) . 

Els compostos orgànics es poden classificar com a:

Compost orgànic Temperatura ebullició Exemple

Volàtils (COV) Tb< 250 oC
Alguns halogenats com ara el percloroetilè (PCE) i el 
tricloroetilè (TCE)

Semivolàtils (SCOV) 250 oC < Tb < 390 oC PCB, pesticides i alguns halogenats
Poc volàtils Tb  > 390 oC Lubricants

Taula 3-2. Classificació dels compostos orgànics segons volatilitat.

En general, els compostos orgànics halogenats són volàtils o semivolàtils, els 
PCB i pesticides són semivolàtils i els olis lubricants són molt poc volàtils . Per a  
una descripció detallada dels paràmetres descrits en aquest apartat, vegeu el 
capítol 4 .
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En aquest apartat es presenten els paràmetres bàsics que controlen la capacitat 
d’infiltració d’un DNAPL en el subsòl i la seva consegüent redistribució en l’aigua 
i l’aire intersticial .

4.1. Paràmetres que controlen la capacitat d’infiltració 

4.1.1. Densitat (ρ)

Definició: la densitat és la massa per unitat de volum d’una substància . El símbol 
habitual de la densitat és la lletra grega ρ i s’expressa en grams per centímetre cú-
bic . Per exemple, l’aigua a temperatura estàndard (25 oC) té una densitat d’1 g/cm3 .  
La densitat varia en funció de diversos paràmetres, entre els quals destaca la tem-
peratura .

Sovint, aquesta propietat es presenta com a densitat específica o relativa  (ρr), 
que es defineix com la relació entre la densitat d’una substància i la densitat d’un 
líquid de referència a temperatura estàndard (25 oC), generalment l’aigua:

(4-1)

on ρ és la densitat del fluid i ρw és la densitat de l’aigua . Els compostos orgànics 
halogenats són generalment més densos que l’aigua i la seva densitat tendeix a 
augmentar amb el seu grau d’halogenació (per exemple, amb el nombre de clo-
rurs en els compostos orgànics halogenats) . La importància que té la densitat en 
el comportament d’aquests líquids és fonamental . Les densitats de la majoria de 
DNAPL oscil·len entre 1,01 i 1,65 (entre un 1 % i un 65 % més grans que l’aigua) . 
Cal tenir en compte que diferències de densitat de només 0,1% poden fer que un 
solut s’enfonsi o no dins les aigües subterrànies . 

P R O P I E T A T S  I 
C A R A C T E R Í S T I Q U E S  
D E L S  D N A P L4
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4.1.2. Viscositat dinàmica (μ)

Definició: la viscositat dinàmica mesura la fricció interna derivada de la cohesió 
molecular que té lloc dins d’un fluid quan aquest fluid intenta resistir el seu propi 
moviment . D’aquesta manera, representa la resistència que ofereix un fluid a fluir . 

Així doncs, l’aigua té una viscositat molt baixa i, per tant, s’escampa fàcilment 
quan és abocada; no passa el mateix amb líquids més viscosos, com, per exemple, 
la mel . El símbol habitual de la viscositat dinàmica és la lletra grega µ i normal-
ment s’expressa en unitats de centipoise, on 1 cP = 0,001 Pa·s = 0,001 kg·m−1·s−1 . 

Un DNAPL de viscositat baixa s’infiltra més fàcilment dins del subsòl que un altre 
de viscositat més alta (suposant que tots els altres factors, com ara la tensió inter-
ficial, siguin iguals) . La viscositat i la densitat dels DNAPL són propietats impor-
tants perquè els paràmetres que controlen la seva mobilitat, com ara la permea-
bilitat, depenen intrínsecament d’aquestes propietats . Així doncs, en emplaça-
ments contaminats per mescles de DNAPL, els compostos de menys viscositat 
podran migrar verticalment a més profunditat .

La viscositat dels DNAPL no necessàriament és constant en el temps, sinó que 
evoluciona contínuament . El més habitual és que augmenti amb el temps a me-
sura que els compostos més volàtils s’evaporen i es dissolen .

4.1.3. Mobilitat relativa ( rM )

Definició: la mobilitat relativa mesura la capacitat d’infiltració d’un líquid . Com 
més gran sigui la mobilitat relativa més lluny podrà penetrar dins del subsòl . El 
símbol habitual de la mobilitat relativa és rM  i no té unitats . 

El concepte de mobilitat relativa respecte a l’aigua (Mr) és una manera de me-
surar la capacitat que té un DNAPL per migrar verticalment dins del subsòl i es 
defineix com a:

Mobilitat relativa:         
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(4-2) 

 

on On n  i w  són, respectivament, les densitats del DNAPL i de l’’aigua, i n  i w  en 

són les viscositats dinàmiques. El paràmetre que resulta de l’’equació és el quocient 

Formatat: Numeració i pics

    (4-2)

on ρn i ρw són respectivament les densitats del DNAPL i de l’aigua, i µn i  µw en són 
les viscositats dinàmiques . El paràmetre que resulta de l’equació és el quocient 
entre les densitats i les viscositats de dos fluids . Aquesta definició permet deduir 
que aquest paràmetre no té unitats . 
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La mobilitat associada als productes químics PCE (percloroetilè) i TCE (tricloro-
etilè) és aproximadament dues vegades més gran que la de l’aigua,  2rM ≈  . 
És per aquest motiu que es considera que ambdós components presenten una 
mobilitat alta .   

4.2. Paràmetres que controlen la distribució de massa entre fases

En un emplaçament contaminat per 
DNAPL, les tres fases fluides presents en 
el sòl són la fase gas (aire), la fase aquosa 
(aigua) i la fase DNAPL (producte de sín-
tesi) . En aquestes condicions, el DNAPL 
transfereix part de la seva massa a les di-
ferents fases en funció de la seva capaci-
tat per volatilitzar-se, dissoldre’s i ser ad-
sorbit a la matriu del subsòl . L’intercanvi 
de massa entre les diferents fases es mos-
tra esquemàticament a la figura 4-1 . 

Remarcable: 

•	 Quan el DNAPL està en contacte amb l’aigua del subsòl, una part del producte 
DNAPL es dissol en l’aigua . El paràmetre que controla la capacitat de dissolució 
és la solubilitat .

•	 Quan el DNAPL està en contacte amb l’aire del subsòl, una part del producte es 
volatilitza en l’aire . La pressió de vapor és el paràmetre que controla la capaci-
tat de volatilització .

•	 Quan l’aigua està en contacte amb l’aire del subsòl, una part del contaminant 
DNAPL dissolt s’evapora . El paràmetre que controla la capacitat d’evaporació 
dels compostos dissolts en l’aigua és la constant de Henry .

•	 Quan l’aigua està en contacte amb la matriu sòlida del subsòl, una part del 
contaminant DNAPL dissolt s’adsorbeix en el sòl . El paràmetre que controla la 
capacitat d’adsorció és el coeficient de distribució .

 

Figura 4-1. Esquema d’intercanvi de massa entre fases.
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El procés de transferència de massa entre les diferents fases és transitori i depèn 
del grau de desequilibri entre les fases . Sovint, però, la taxa d’intercanvi màssic 
és suficientment ràpida per considerar vàlida la hipòtesi d’equilibri químic local . 
Entre els processos transitoris més notables destaca la dissolució de DNAPL en 
les aigües subterrànies, que és un procés normalment lent en comparació del 
moviment d’aigua (vegeu el capítol 6) . En aquest apartat s’indiquen les relacions 
de transferència de massa de contaminant entre les diferents fases del medi po-
rós (sòl, aire i aigua) en el supòsit d’equilibri químic local .

4.2.1. Solubilitat (S)

Definició: la solubilitat es defineix com la concentració màxima del líquid DNAPL 
que es pot arribar a dissoldre en l’aigua a una temperatura i una pressió determi-
nades (normalment, 20 °C i 1 atm) . El símbol habitual de la solubilitat és la lletra 
majúscula S i s’expressa en unitats de massa per unitat de volum d’aigua, és a 
dir, en unitats de concentració: mil·ligrams per litre [mg/l] o micrograms per litre 
[μg/l], on 1 mg/l = 103 μg/l . Els valors de solubilitat dels diferents compostos quí-
mics DNAPL més comuns es presenten a la taula A-2 de l’annex II .

Segons Mackay et al. (1985) i Pankow i Cherry (1996), en general s’observa que 
els compostos orgànics solubles que deriven de la dissolució de DNAPL es po-
den trobar en les aigües subterrànies en concentracions de menys d’un 10  % 
dels límits de solubilitat . Normalment s’entén que una concentració de més de 
l’1 % de la solubilitat efectiva indica la possible presència de líquid DNAPL en 
el subsòl (vegeu el capítol 7, apartat 5) .

La discrepància entre la solubilitat i les concentracions mesurades en el camp 
és producte de diversos factors, entre els quals es troben: l’heterogeneïtat del 
medi i els processos de transport i biodegradació, la distribució erràtica de la 
fase DNAPL en el focus de contaminació, la mescla d’aigües subterrànies en els 
pous d’observació i la dissolució lenta de la fase DNAPL en aigua, que no per-
met que les concentracions assoleixin el seu estat global d’equilibri .

Malgrat tot, encara que les concentracions siguin petites amb relació a la solu-
bilitat, cal remarcar que la seva alta toxicitat permet igualment generar grans 
plomalls de contaminació amb concentracions que poden sobrepassar els es-
tàndards d’aigua potable (vegeu el capítol 8) . 
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Un factor important que cal considerar és la mescla de substàncies químiques 
en la fase DNAPL . En una mescla, la solubilitat que realment presenta cadascun 
dels compostos químics que componen el DNAPL és menor que les solubilitats 
dels compostos analitzats individualment . La solubilitat real d’un compost quí-
mic s’anomena solubilitat efectiva . 

La solubilitat efectiva que realment té una substància química que forma una 
mescla de DNAPL es pot estimar mitjançant una analogia amb la llei de Raoult 
dels gasos perfectes . Consisteix a multiplicar la fracció molar de la substància 
química del DNAPL per la seva solubilitat aquosa en forma pura (Banerjee, 1984; 
Feenstra et al., 1991; Mackay et al., 1991) . A l’annex i es presenta el full de càlcul 
A-3 amb els passos que cal seguir per estimar la solubilitat efectiva d’un compost 
químic, juntament amb un exemple d’aplicació . 

Els altres factors que afecten la solubilitat són la temperatura, la salinitat, la uti-
lització de cosolvents i la presència de matèria orgànica dissolta . La solubilitat 
de la majoria dels productes químics orgànics augmenta amb la temperatura 
(Lyman et al., 1982) i disminueix quan augmenta la salinitat (Rossi i Thomas, 1981; 
Eganhouse i Calder, 1973) i la quantitat de matèria orgànica dissolta . 

4.2.2. Pressió de vapor (Pvap)

Definició: la pressió de vapor descriu la interacció entre els vapors del sòl i la fase 
líquida DNAPL en estat d’equilibri . La pressió de vapor es defineix com la pres-
sió parcial del gas que s’obté per volatilització d’un líquid DNAPL en condicions 
d’equilibri a una temperatura determinada (20 oC) . El símbol habitual de la pressió 
de vapor és  Pvap  i s’expressa en unitats de pressió, normalment atmosferes (atm) o 
mil·límetres de mercuri (mm Hg) . La relació d’unitats és 1 mm Hg = 0,00131578947 
atm . En general, valors de la pressió de vapor més grans que 1 mm Hg (0,0013 
atm) indiquen que el líquid DNAPL és volàtil i que, per tant, pot generar vapors . 
Els valors de la constant de Henry dels compostos químics DNAPL més comuns es 
presenten a la taula A-2 de l’annex II .

En estat d’equilibri, la relació entre el DNAPL en fase líquida i en fase gasosa està 
determinada per la pressió de vapor Pvap, que és la pressió parcial del vapor ge-
nerat pel líquid a una temperatura donada . Les pressions parcials en fase gas es 
poden transformar en concentracions a partir de la llei de gasos ideals . Els càlculs 
que cal seguir es troben al full de càlcul A-2 de l’annex i, acompanyats d’un 
exemple d’aplicació . Cal tenir en compte que la pressió de vapor de compostos 



26

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

organoclorats augmenta substancialment amb la temperatura . Aquesta depen-
dència es pot estimar mitjançant l’equació d’Antoine (Dean, 1979) . 

Quan el producte líquid està format per una mescla de diverses substàncies, 
cada compost químic es volatilitza per assolir una determinada pressió parcial 
característica en la fase gas . Aquesta pressió parcial es pot calcular mitjançant la 
llei de Raoult . Un altre cop, els càlculs que cal seguir es troben al full de càlcul 
A-4 de l’annex i, acompanyats d’un exemple d’aplicació .

La volatilització final que té lloc en el subsòl no solament és funció de la pres-
sió de vapor i la constant de Henry, sinó que també depèn de la manera com 
els compostos volàtils són capaços de migrar dins del subsòl . Aquest procés 
es produeix principalment a partir d’un procés de difusió (vegeu el capítol 6) . 
L’efectivitat d’aquest mecanisme de transport depèn de les concentracions del 
contaminant, del contingut d’humitat, de les característiques d’adsorció, de la 
temperatura del sòl, del contingut de carboni orgànic, de la porositat, de la den-
sitat i del contingut d’argila (Lyman et al., 1982) . S’observa que com més adsorció 
hi ha, associada a un contingut elevat de carboni orgànic, més petita és la taxa 
de volatilització . En canvi, un augment del flux d’aire o de la temperatura del sòl 
tendeix a elevar la taxa de volatilització . La capacitat d’un líquid DNAPL a volati-
litzar-se augmenta amb la pressió de vapor . 

Els COV (compostos orgànics volàtils) són aquells que tenen més afinitat per 
volatilitzar-se . Mitjançant aquesta característica es poden definir com aque-
lles substàncies químiques que tenen una pressió de vapor més gran que  
1 mm Hg (0,0013 atm) a 20 oC . 
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4.2.3. Constant de Henry (KH)

Definició: la constant de Henry descriu la interacció d’equilibri entre els vapors de 
la fase gas i de la fase aquosa . Es defineix com la relació entre la pressió parcial de 
la substància química en fase gas [atm] i la seva concentració en aigua [mol/m3] 
en estat d’equilibri i a una certa temperatura (25 oC) . El símbol habitual de la cons-
tant de Henry és KH  i s’expressa en unitats d’atm·m3/mol . Els valors de la constant 
de Henry més grans que 10–5 atm·m3/mol indiquen que el compost és volàtil un 
cop dissolt en aigua . Les constants de Henry dels compostos químics DNAPL més 
comuns es presenten a la taula A-2 de l’annex II .

La relació entre el DNAPL dissolt en l’aigua i el present en la fase gasosa està de-
terminada per la constant de Henry, que relaciona la pressió parcial d’una subs-
tància química en la fase gas i la concentració d’un producte químic dissolt en 
aigua . Aquesta equació considera condicions d’equilibri a una certa temperatura 
de referència (25 oC):

 Concentració en aigua 
gas  del  parcial  Pressió==

w

g
H C

p
K (4-3)

On KH és la constant de Henry, pg és la pressió parcial de la substància química 
en fase gas [atm] i Cw [mol/m3] és la concentració en aigua de la substància . La 
llei de Henry és vàlida per a compostos poc solubles (Noggle, 1985) . 

La constant de Henry es pot expressar de quatre maneres diferents . Es pot utilit-
zar l’enllaç següent per fer la conversió d’unitats:

Remarcable: 

Convertidor d’unitats:

http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-two/onsite/henryslaw.html
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La pressió del gas s’incrementa molt amb la temperatura, però, en canvi, la solubi-
litat només ho fa de manera moderada amb la temperatura . El resultat final fa que 
el valor de KH només tendeixi a incrementar moderadament amb la temperatura .

D’altra banda, la capacitat d’evaporació d’un producte químic dissolt en aigua 
augmenta amb la constant de Henry . Els productes amb més afinitat per vola-
tilitzar-se es coneixen com a compostos orgànics volàtils (COV) . En termes 
de volatilització respecte a la fase aquosa, els COV es poden definir com aque-
lles substàncies químiques que tenen una constant de Henry més gran que 
10–5 atm·m3/mol . 

La constant d’Henry s’utilitza, entre altres coses, per a relacionar les concentraci-
ons en fase gas Cg amb les concentracions en fase aquosa Cw en estat d’equilibri . 
La relació entre ambdós (Cg / Cw) es coneix com a constant de Henry adimen-
sional i habitualment s’expressa amb la lletra majúscula H . El seu valor s’obté 
multiplicant la pressió del gas [atm] amb el pes molecular [g/mol] i dividint per 
la seva solubilitat [g/m3] . Els càlculs que cal seguir es troben al full de càlcul A-1 
de l’annex I, on també van acompanyats d’un exemple d’aplicació .

4.2.4. Coeficient de distribució (Kd)

Definició: el coeficient de distribució descriu la interacció entre el líquid DNAPL 
dissolt en aigua i la fase sòlida del subsòl en estat d’equilibri . Es defineix com la re-
lació entre la quantitat total de DNAPL que és retingut en el material sòlid del sòl 
[mg/kg] i la concentració de DNAPL dissolt en aigua [mg/l] . El símbol habitual del 
coeficient de distribució és Kd i s’expressa en unitats de l/kg (litres per quilogram 
de sòl) o ml/g (mil·lilitres per gram de sòl) . 

L’adsorció és el conjunt de processos mitjançant els quals els diferents àtoms, 
ions o molècules d’un compost químic dissolt en aigua són retinguts per un de-
terminat material del subsòl . En compostos orgànics es coneix com a coeficient 
de distribució (Kd) la relació que s’estableix entre la quantitat total de compost 
adsorbit, Cs [mg/kg], i la concentració d’aquest compost en dissolució aquosa, 
Cw  [mg/l], a una certa temperatura i en estat d’equilibri .

Concentració en aigua (en equilibri) 
 Quantitat retinguda per unitat de massa de sòl ==

w

s
d C

CK  (4-4)
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La gran majoria de compostos orgànics dissolts en les aigües del subsòl s’adsor-
beixen a partir del que es coneix com a efecte hidrofòbic (Fetter, 1994) . 

Remarcable: l’efecte hidrofòbic estableix una tendència de les molècules d’aigua 
(polars) d’excloure les molècules no polars . Aquest fet porta a l’adsorció de com-
postos orgànics (apolars) a la matèria orgànica (també apolar) que forma part del 
subsòl .

Com que aquest efecte d’hidrofobicitat és més important a mesura que aug-
menta la proporció de matèria orgànica existent en el subsòl, es troba que el co-
eficient Kd és proporcional a la fracció de matèria orgànica en pes,  foc  . D’aquesta 
manera:

Kd  = foc  Koc (4-5)

El coeficient Koc és el coeficient de proporció d’aquesta relació i es coneix com 
a coeficient de partició del carboni orgànic . Aquest coeficient es pot estimar 
a partir de la bibliografia o mitjançant l’ús d’assaigs de laboratori o de fórmules 
empíriques que relacionen el Koc amb alguna de les propietats químiques del 
contaminant . Les més utilitzades són: la solubilitat de la substància química (ve-
geu l’apartat 4.2.1) i el coeficient de partició octanol-aigua . Els càlculs que cal 
seguir per estimar el coeficient de distribució es troben al full de càlcul A-6 de 
l’annex i, on s’acompanyen d’un exemple d’aplicació . 

Definició: el coeficient de partició octanol-aigua és una mesura d’hidrofobicitat 
d’un solut . Per calcular aquest coeficient, el component orgànic és agitat amb 
una mescla de n-octanol (líquid apolar) i aigua . Un cop el sistema s’equilibra, es 
mesura la proporció dissolta en cada fase . El coeficient de partició octanol-aigua 
és el quocient entre la concentració del solut en l’octanol i la concentració del 
solut en l’aigua . El símbol habitual del coeficient de partició octonol-aigua és Kow  
i s’expressa sense unitats, ja que és el quocient entre dues concentracions . 
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4.3. Paràmetres que controlen el moviment

4.3.1. Saturació

Definició: el grau de saturació d’un fluid en un medi porós és la fracció del volum 
de porus ocupats per un fluid determinat . Per tant, és el quocient entre el vo-
lum de porus ocupats pel fluid i el volum total de buits que forma el medi porós . 
Així doncs, el grau de saturació del DNAPL és el quocient entre el volum ocupat 
pel DNAPL en fase líquida i el volum de porus; el grau de saturació del gas és el 
quocient entre el volum ocupat pel gas i el volum de porus, i el grau de saturació 
d’aigua és el quocient entre el volum ocupat per l’aigua i el volum de porus total . 
Els símbols habituals de la saturació d’aigua, NAPL i gas són Sw , Sn i Sg, respectiva-
ment . La saturació és el quocient entre dos volums i, per tant, aquest paràmetre 
no té unitats .

El grau de saturació de les tres fases que poden ocupar els porus d’un sòl es de-
fineixen de la manera següent:

Saturació de NAPL: Sn  = 
Volum líquid NAPL

Volum de porus
(4-6)

Saturació d’aigua: Sw  = 
Volum d’aigua
Volum de porus

(4-7)

Saturació de gas: Sg  = 
Volum de gas

Volum de porus
(4-8)

Les saturacions poden variar entre [0,1], de manera que la suma de les saturaci-
ons de tots els fluids ha de ser igual a 1, és a dir, Sw + Sn + Sg = 1 .

Cada fase d’un fluid està formada per diverses substàncies químiques . En concret, 
la fase gas conté una barreja de gasos com ara el nitrogen, l’oxigen, el diòxid de 
carboni, el vapor d’aigua i, en emplaçaments contaminats, també COV . Per defi-
nició, la zona saturada (aqüífer) no presenta fase gas (Sg = 0), però la fase aquosa 
conté soluts orgànics i inorgànics dissolts en l’aigua i també gasos dissolts . Cal 
afegir també que la fase no aquosa pot estar formada per un producte químic 
pur, com ara el tricloroetilè (TCE), o pot ser una barreja de diversos compostos 
orgànics, com és el cas de la gasolina, composta per centenars d’hidrocarburs . 
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La saturació és un paràmetre important principalment per dos motius: 

 � S’utilitza per definir la distribució volumètrica de fases en el subsòl .
 � Algunes propietats com ara la permeabilitat relativa i la pressió capil·lar són 

funcions del grau de saturació .

Normalment és necessari un nombre de mostres elevat per avaluar la distribu-
ció de DNAPL en el subsòl, i els mètodes de mostreig, preservació de mostres i 
anàlisi han de ser acuradament seleccionats i aplicats per obtenir resultats fia-
bles . En aquest sentit, però, les mesures de saturació de DNAPL presenten una 
singularitat associada als costos de mostreig i a la posterior anàlisi de mostres al 
laboratori (vegeu el capítol 7) . 

4.3.2. Contingut volumètric

Definició: el contingut volumètric d’un fluid indica la quantitat de fluid que hi ha 
en una mostra de sòl . És una mesura alternativa al grau de saturació i es defineix 
com el quocient entre el volum del fluid i el volum total de la mostra . El símbol 
habitual del contingut volumètric és la lletra grega θ, on un subíndex indica el 
fluid de què es tracta . El símbol habitual del contingut volumètric d’aigua, NAPL 
i gas és  θw , θn , θg, respectivament . Com que el paràmetre és un quocient entre 
dos volums no presenta unitats . 

El grau de saturació i el contingut volumètric de fluid es relacionen amb la poro-
sitat del sòl (φ), segons les equacions següents:

Contingut volumètric de DNAPL:  
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4.3.3. Tensió interficial (σ)

Quan dos fluids immiscibles estan en contacte, com, per exemple, DNAPL amb l’ai-
gua o l’aigua amb l’aire, la interfície entre els dos fluids presenta un comportament 
característic diferent del comportament individual dels fluids per separat . Aquest 
comportament específic de la interfície entre dues fases es deu a una descompen-
sació de les forces d’atracció molecular que es produeix en la interfície de les dues . 
Aquest fenomen genera el que es coneix amb el nom de tensió interficial . 
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Definició: la tensió interficial s’origina per la descompensació de les forces d’a-
tracció molecular que apareix en la interfície entre dues fases diferents (aplica-
ble també a la fase sòlida) . Estrictament es defineix com la quantitat d’energia 
necessària per fer augmentar en una unitat la interfície entre dues fases . El sím-
bol habitual de la tensió interficial és la lletra grega σ i s’expressa en unitats de 
newtons per metre [N/m] o dines per cm [dina/cm], on 1 dina/cm = 10–3 N/m . La 
tensió interficial entre el NAPL i aigua també s’anomena tensió interficial líqui-
da i el seu símbol habitual és σNW, on el subíndex indica els fluids en contacte (en 
aquest cas, NAPL/aigua) . La tensió superficial es refereix a la tensió interficial 
entre un líquid i el seu propi vapor . 

El moviment de DNAPL depèn en gran mesura de les tensions interficials que hi 
ha a la interfície entre els diferents fluids immiscibles presents en el medi porós 
(NAPL/aire, NAPL/aigua, aigua/aire) . La tensió interficial es desenvolupa a causa 
de la diferència que es produeix entre les forces d’atracció mútua de molècu-
les similars dins de cada fluid i l’atracció de les molècules 
desiguals més enllà de la interfície del fluid immiscible 
(Schowalter, 1979) . 

La figura 4-2 representa de manera esquemàtica la des-
compensació de les forces d’atracció moleculars (forces 
de cohesió) . La resultant de la força no equilibrada diri-
geix les molècules situades al llarg de la interfície cap a 
l’interior . Aquest procés provoca una contracció de la in-
terfície líquid-líquid fins a aconseguir una superfície mí-
nima (Wilson et al., 1990) . L’efecte de contracció és similar 
a l’estat tensional que es dóna en una membrana física . 
Aquest concepte és el que li confereix el nom de tensió 
interficial .

La tensió interficial es mesura en unitats d’energia per unitat d’àrea (o força per 
unitat de longitud), utilitzant típicament l’ascens capil·lar o mitjançant un ten-
siòmetre Du Noüy . El seu valor disminueix en augmentar la temperatura i està 
afectat pel pH, la presència d’agents tensioactius i la concentració de gas dissolt 
(Schowalter, 1979) . Les tensions interficials poden variar des de valors molt prò-
xims a zero, per a líquids completament miscibles, fins a, per exemple, 72 dines/
cm en el contacte aigua/aire a una temperatura de 25 oC . Els valors de la tensió 
interficial entre DNAPL i aigua presenten una alta variabilitat, però, en general, 
oscil·len entre 15 i 50 dines/cm .

Figura 4-2. Representació 
del desequilibri de forces 
intermoleculars a prop de 
la interfície entre dos fluids 
immiscibles (font: http://
en.wikipedia.org/wiki/
Surface_tension).

http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_tension
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_tension
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_tension
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4.3.4 Angle de contacte  (θc)

Definició: l’angle de contacte s’utilitza principalment per indicar la humectabilitat 
o capacitat humectant d’un fluid sobre una superfície sòlida . Per tant, es pot dir 
que el paràmetre reflecteix la capacitat d’un fluid per estendre’s per sobre d’una 
superfície sòlida . Com més gran sigui la capacitat humectant d’un fluid, més fàcil-
ment es trobarà recobrint la superfície del sòlid . El símbol habitual de l’angle de 
contacte és la lletra grega θc  i s’expressa en unitats d’angle [o] . Com més petit és el 
valor d’aquest angle més capacitat humectant té el fluid . Si θc > 90º, es considera 
que el fluid és poc humectant, i a l’inrevés, si θc < 90 . Si el fluid poc humectant 
es tracta d’aigua, es diu que la superfície sòlida és hidrofòbica (té poca afinitat per 
l’aigua) .

La mesura més simple de la humectabilitat és l’angle de contacte θc que s’esta-
bleix en la interfície entre les fases líquid-sò-
lid . La figura 4-3 representa l’angle de con-
tacte que es forma entre un líquid i una su-
perfície sòlida . Si θc > 90º, es considera que 
el fluid té poca capacitat humectant . Cal 
que s’interpretin les mesures de l’angle de 
contacte únicament com a indicadors quali-
tatius de la humectabilitat, perquè no tenen 
en compte ni l’heterogeneïtat del medi, ni la 
rugositat ni la geometria dels porus (Huling 
i Weaver, 1991; Wilson et al., 1990) .

Atès que un fluid no humectant (NAPL) té menys capacitat per adherir-se a les super-
fícies sòlides del medi porós respecte a un fluid humectant (aigua), aquest últim ten-
deix a situar-se en contacte amb el medi sòlid . Una conseqüència directa d’aquest fet 
és que la fase humectant tendeix a ocupar els porus més petits del medi porós . De la 
mateixa manera, el fluid no humectant tendeix a ser constret als porus de mida més 
gran (és a dir, fractures i porus relativament grans) o a l’interior del mateix fluid hu-
mectant (aigua) formant bombolles o estructures tubulars per a on circula el DNAPL . 
En general, la relació d’humectabilitat de les tres fases fluides del sòl és: aigua > 
NAPL > aire . És a dir, l’aigua té més afinitat per adherir-se a la superfície sòlida que el 
NAPL, i el NAPL té més afinitat per adherir-se a la superfície sòlida que l’aire . 

En resum, en un sistema format per tres fases (aigua, NAPL, aire), la superfície sò-
lida es troba preferentment impregnada d’aigua i, per tant, no presenta contacte 

θC

SUPERFÍCIE SÒLIDA

Figura 4-3. Angle de contacte entre la interfície líquid-
sòlid.
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directe amb el líquid DNAPL . D’altra banda, el líquid DNAPL es troba en contacte 
amb dues fases a la vegada, la fase aquosa (aigua) i la fase gas (aire) . La figura 4-4 
representa el model conceptual de la distribució de fases dins del subsòl:

La humectabilitat relativa pot 
estar afectada per diversos fac-
tors . Alguns dels més impor-
tants són la mineralogia dels 
sòlids, la química de l’aigua, la 
composició dels NAPL, la pre-
sència de matèria orgànica, la 
presència d’agents tensioac-
tius i la història de saturació 
del sistema . 

4.3.5. Pressió capil·lar (Pc)

L’estat tensional que es genera en el contacte entre dos fluids immiscibles (NAPL/
aigua) fa que la seva interfície actuï com una membrana física que separa els dos 
fluids . Aquesta separació permet que la pressió dels dos fluids immiscibles sigui 
diferent . 

Definició: la diferència de pressió que es genera a través de la interfície entre dos 
fluids es coneix com a pressió capil·lar, que és igual a la diferència entre la pres-
sió del fluid no humectant i la pressió del fluid humectant . El símbol habitual de 
la pressió capil·lar és Pc i se sol expressar en unitats de pressió (mbar) o de nivell 
d’aigua equivalent (cm H2O) . La pressió capil·lar permet que un medi porós si-
gui capaç de succionar el líquid humectant i repel·lir el fluid no humectant (Bear, 
1972) . Això es produeix gràcies al fet que la força adhesiva dominant sobre la 
superfície del medi porós és la del fluid humectant . 

La pressió capil·lar del contacte NAPL/aigua s’expressa com a:

Pc = Pn – Pw (4-12)

On Pn és la pressió del NAPL i Pw és la pressió de l’aigua . 

A més, a conseqüència de l’angle de contacte que s’ha descrit anteriorment, es 
forma un menisc a la interfície de les dues fases . Aquest menisc presenta un radi 
de curvatura proporcional al radi dels porus (Wilson et al., 1990) .

Figura 4-4. Distribució de fases (NAPL, aigua, aire) en 
una mostra de sòl parcialment saturada.
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La pressió capil·lar depèn de la ten-
sió interficial, de l’angle de contac-
te i del radi dels porus per mitjà de 
l’equació de Young-Laplace (Bear, 
1979) .

r
Pc

θσ= cos2
(4-13)

On r és el radi del porus ple d’aigua resistint l’entrada de NAPL i σ és la tensió 
interficial entre NAPL i aigua .

Un medi porós està format per 
un conjunt de porus de dife-
rent mida (radi) . A mesura que 
disminueix el grau de satura-
ció d’aigua del medi porós, els 
porus de més diàmetre es bui-
den i deixen només saturats 
els porus més petits . Com es 
pot veure per mitjà de l’equa-
ció (4-13), la pressió capil·lar és 
inversament proporcional al 
radi de porus r i, per tant, du-
rant el procés de dessaturació 
d’una mostra de sòl es produ-
eix un augment de la Pc  . La re-
lació entre el grau de saturació 
i la pressió capil·lar es coneix 
com a corba de retenció . Per a 
un cert grau de saturació d’ai-
gua, la pressió capil·lar es pot 
entendre com la força necessària per introduir el fluid no humectant (NAPL) 
dins dels porus que es troben saturats d’aigua .

La forma característica de la corba de retenció depèn del tipus de sòl i de fluid . 
La figura 4-6 mostra les corbes de retenció PCE/aigua per a diferents tipus de sòl 

Figura 4-6. Corbes de retenció de PCE/aigua en sorres. Font: 
figura adaptada de Kueper i Frind, 1991.

 

Figura 4-5. Representació conceptual de la curvatura de 
la interfície entre dos fluids immiscibles per dos graus de 
saturació diferents.
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(Kueper i Frind, 1991) . La corba de retenció presenta típicament forma de lletra 
majúscula L . Les diferents corbes de retenció mostren que és necessari un cert 
grau de succió per començar a dessaturar la mostra d’aigua . 

Definició: la pressió d’entrada és la pressió capil·lar mínima necessària perquè 
un fluid no humectant (DNAPL) sigui capaç de dessaturar una mostra de sòl prè-
viament plena del fluid humectant (aigua) . Com més petits siguin els porus del 
sòl, més important serà la pressió d’entrada necessària . El símbol habitual de la 
pressió d’entrada és Pd i s’expressa en unitats de pressió (mbar) o de nivell d’aigua 
equivalent (cm H2O) . La pressió d’entrada pot crear barreres capil·lars que obs-
taculitzen la penetració vertical de DNAPL . 

A fi que el DNAPL pugui penetrar 
en un medi porós saturat d’aigua, 
la pressió del DNAPL ha de superar 
la resistència de les forces capil·lars 
(per exemple, Schwille, 1988) . A con-
seqüència que els materials més fins 
presenten pressions d’entrada im-
portants, aquests materials poden 
formar autèntiques barreres capil-
lars que obstaculitzen el moviment 
vertical d’infiltració de DNAPL . La 
figura 4-7 mostra el resultat de la in-
filtració de percloroetilè (PCE) en un medi totalment saturat d’aigua i format per 
dos tipus de sorra de granulometria diferent . Com es pot observar, el PCE s’acu-
mula sobre la sorra fina, ja que aquesta sorra forma una barrera capil·lar . 

D’aquesta manera, s’entén que la penetració de DNAPL a la zona no saturada és 
funció tant de la distribució del contingut d’aigua dins del sòl com de les ober-
tures dels porus, i la penetració és més fàcil en condicions seques i en vies amb 
una permeabilitat relativament alta (fractures, arrels, estratificació inclinada, 
etc .) . Quan el DNAPL arriba a la zona de la franja capil·lar que es genera a sobre 
del nivell freàtic, l’avenç del DNAPL s’atura . Si l’aportació de DNAPL continua, el 
fluid no humectant es va acumulant i estenent lateralment fins que té un gruix 
suficient per superar la pressió d’entrada de la franja capil·lar (Schwille, 1988; 
Cary et al., 1989b; D’Pastrovich et al., 1979; Wilson et al., 1990) . En aquest punt i a 
conseqüència de la diferència de densitats, el descens del contaminant continua 
el seu curs a través de la zona saturada . Però quan el contaminant topa amb un 

Figura 4-7. Efecte de barrera capil·lar. Font: Rathfelder 
et al., 2003.
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material més fi, aquest últim actua com a barrera capil·lar (Kueper i Frind, 1991a; 
Kueper i McWhorter, 1991; Schwille, 1988) . En aquest sentit, petits canvis de tex-
tura són importants .

És important tenir en compte també que, durant la infiltració d’un fluid immis-
cible en el subsòl, la interfície entre dos fluids es pot tornar inestable . Aquest fe-
nomen es coneix com a digitació viscosa (en anglès, viscous fingering) . Aquesta 
inestabilitat s’origina típicament quan un fluid poc viscós desplaça un fluid més 
viscós (Chouke et al., 1959; Homsy, 1987) . Aquestes inestabilitats fan que el fluid 
penetri de manera erràtica més enllà del front del fluid viscós . Com a resultat de 
la digitació viscosa, el DNAPL és capaç de penetrar verticalment a més distància 
i de manera menys homogènia . 

Per facilitar l’anàlisi de models, les corbes de retenció mesurades al laboratori 
en punts concrets normalment s’ajusten a una funció empírica mitjançant una 
regressió . Les funcions més utilitzades es basen en els models de Brooks i Corey 
(1964) i Van Genuchten (1980) . Per exemple, el model proposat per Brooks i Corey 
es basa en la corba de retenció següent:

λ−







−
−

=
/1

1 r

rw
dc S

SS
PP

(4-14)

On Pd és la pressió d’entrada, Sw és la saturació del fluid humectant, Sr és la satu-
ració residual del fluid humectant i λ és l’índex de porus .

Finalment, cal tenir en compte que la corba de retenció presenta el que es coneix 
com a histèresi . Això vol dir que la seva forma, a més de dependre del tipus de 
sòl, també depèn de la història referent als diferents cicles de saturació/dessa-
turació que ha patit el medi porós . Així doncs, la corba de retenció d’un procés 
de drenatge pur (expulsió de l’aigua intersticial per part del DNAPL) és força di-
ferent de la que s’obté durant un procés d’imbibició . En general, la histèresi és el 
resultat de l’atrapament del fluid no humectant en forma residual a causa de les 
forces capil·lars (vegeu l’apartat 4.3.5) i de les diferències entre els valors refe-
rents a l’angle de contacte entre el procés d’imbibició i el de drenatge . La figura 
4-8 mostra de manera esquemàtica la corba de retenció que s’obté durant el 
drenatge i la imbibició de la mostra . La pressió d’entrada és el valor de pressió ca-
pil·lar que es correspon amb una saturació d’aigua del 100 % durant el drenatge . 
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4.3.6. Saturació residual (Sr)

Definició: durant el moviment migratori del DNAPL, una part significativa de  
líquid DNAPL queda retinguda (atrapada) en el subsòl per raó de les forces ca-
pil·lars . Això fa que el volum de DNAPL en moviment s’esgoti durant el seu avanç 
a través del medi porós . El grau de saturació del fluid atrapat en el medi porós es 
coneix com a saturació residual . El símbol habitual és Sr i no té unitats . 

El DNAPL residual sol quedar immobilitzat tot formant 
nuclis discontinus a la zona saturada, però també pot ar-
ribar a formar petites pel·lícules contínues a la zona va-
dosa, que es troba només parcialment saturada (Wilson 
et al., 1990) . A la figura 4-9 s’observa una mostra de sor-
ra amb PCE en estat residual (color vermell) després d’un 
procés d’imbibició .

La saturació residual és el resultat de l’acció de les forces 
capil·lars i depèn de diversos factors, que inclouen: (1) la 
distribució de porus en el medi porós (textura, estruc-
tura del sòl i heterogeneïtat); (2) la capacitat d’humec-
tació; (3) la relació entre la viscositat i la densitat; (4) la 
tensió interficial; (5) les forces de gravetat/flotabilitat, i 
(6) els gradients hidràulics .

Figura 4-9. Fotografia de PCE 
en estat residual atrapat en 
unes sorres després de la seva 
infiltració. Font: Powers et al., 
1992.

Figura 4-8. Model conceptual de la corba de retenció. Font: figura adaptada de Kueper i Mc Whorter, 1991.
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La saturació residual de DNAPL a la zona vadosa pot oscil·lar entre 0,10 i 0,20 . En 
general, la Sr  a la zona no saturada augmenta amb la disminució de la permeabi-
litat intrínseca, la porositat efectiva i el contingut d’humitat (Hoag i Marley, 1986; 
Fussel et al., 1981; Schwille, 1988; Anderson, 1988) . A la zona saturada, els valors de 
saturació residual acostumen a ser més elevats que a la zona no saturada, a cau-
sa principalment de dos motius: (1) la diferència de densitats aire/DNAPL és més 
elevada que la donada per la relació aigua/NAPL, i (2) la capacitat humectant del 
DNAPL és superior a la de l’aire però inferior a la de l’aigua, cosa que fa que la fase 
residual s’emplaci en els porus més grans a la zona saturada . Els valors que s’han 
observat en emplaçaments contaminats oscil·len entre 0,10 i 0,50 .

Les fotografies de les figures 4-10 i 4-11 mostren la distribució de NAPL residual 
en una mostra de sorra (Wilson et al., 1990) . A la zona saturada, el DNAPL flueix 
preferencialment a través dels porus de més diàmetre (zones més permeables), 
tot evitant les zones de gra més fi (menys permeables) que actuen com a barreres 
capil·lars . D’aquesta manera, el DNAPL mòbil sol ser present en forma de gotes 
connectades al llarg de fractures, macroporus i tubs capil·lars de gran diàmetre . 
Les gotes estan desconnectades entre si quan la mostra es troba en estat de satu-
ració residual . D’altra banda, l’aigua es pot trobar ocupant els porus més petits o en 
forma de pel·lícula entre les gotes de DNAPL i les partícules sòlides (medi porós) . 

Figura 4-10. Microfotografia d’una gota residual de 
NAPL ocupant un medi porós. La fase no humectant 
(en blau) ocupa el porus, mentre que la fase 
d’humectació (en verd) delimita les parets sòlides dels 
grans de sorra. La forma de la gota residual de NAPL 
està influenciada per la geometria de l’espai de porus. 
La constricció dels grans de sorra inferior és el principal 
determinant d’aquesta forma. Font: Wilson et al., 1990. 

Figura 4-11. Un NAPL residual en un medi porós 
pot tenir moltes mides i formes diferents. Aquesta 
fotografia mostra moltes formes diferents, així com la 
seva distribució al llarg del total de la mostra de sòl. 
Les taques negres que sembla que apareixen darrere 
de certs grans de sorra són en realitat branques 
addicionals de NAPL residuals que van més enllà del 
pla de la fotografia. Font: Wilson et al., 1990. 

Wilson et al. (1990). Investigació al laboratori de líquids orgànics 
residuals procedents d’abocaments i fuites i la seva transferència 
en les aigües

Wilson et al. (1990). Investigació al laboratori de líquids orgànics 
residuals procedents d’abocaments i fuites i la seva transferència 
en les aigües
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4.3.7. Conductivitat hidràulica  i permeabilitat

En un medi saturat d’aigua, el cabal d’aigua que travessa el medi porós es regeix 
per la llei de Darcy (1856) . Aquesta equació reflecteix que el cabal és proporcio-
nal a la diferència entre nivells piezomètrics (alçada d’aigua en pous):

A
L
hKQ ∆= (4-15)

On Q [m3/d] és el cabal d’aigua que travessa el medi, h [m] és el nivell piezomè-
tric (nivell en pous d’observació), L [m] és la longitud recorreguda per l’aigua a 
través del medi porós i A [m2] és l’àrea travessada o secció de pas . El coeficient 
de proporció K [m/d] es coneix com a conductivitat hidràulica . Aquest és un 
paràmetre molt important en el món de la hidrogeologia, que indica com de per-
meable és un medi porós . Com més gran és la conductivitat hidràulica més per-
meable és el medi porós . El quocient entre desnivell piezomètric ∆h (diferència 
entre alçades d’aigua) i la distància L recorreguda per l’aigua entre els dos punts 
es coneix com a gradient hidràulic . El símbol habitual del gradient hidràulic és la 
lletra J i no té unitats:

L
hJ ∆= (4-16)

La conductivitat hidràulica és un paràmetre que no tan sols depèn de la tortuosi-
tat del medi (geometria dels porus), sinó que també queda afectada per algunes 
de les propietats del fluid que el travessa, concretament la densitat i la viscositat . 
En aquest sentit, el concepte de conductivitat hidràulica (de l’aigua) es pot extra-
polar a altres fluids no aquosos, sabent que la conductivitat hidràulica de qual-
sevol fluid es pot expressar com el producte de dos termes, un primer terme que 
és funció de la geometria del medi (permeabilitat intrínseca) i un altre terme 
que depèn de les propietats del fluid (ràtio entre el pes específic i la viscositat):

µ
ρ= gkK 0 (4-17)

On ρ és la densitat de l’aigua, µ és la viscositat dinàmica i ko [m2] és la permeabi-
litat intrínseca . Cal remarcar que aquest últim paràmetre és un terme purament 
geomètric i no depèn del fluid en qüestió . En cas que el fluid sigui aigua, la rela-
ció entre la permeabilitat en m2 i la conductivitat hidràulica en m/s és de set or-
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dres de magnitud . D’aquesta manera, es pot expressar el seu factor de conversió 
mitjançant la simplificació següent:

[ ] [ ]20
710/ mksmK ≈ (4-18)

La figura 4-12 mostra gràficament la relació entre la permeabilitat intrínseca i 
la conductivitat hidràulica de l’aigua per a diferents tipus de sòls i formacions 
geològiques:

Quan coexisteix més d’un fluid dins d’un medi porós (per exemple, aigua i NAPL), 
aquests fluids competeixen per l’espai buit dels porus . Com a resultat d’aquesta 
distribució, la capacitat de cada fluid per moure’s es redueix, ja que la permea-
bilitat depèn del grau de saturació . Com menys saturada estigui la mostra, més 
petita és la secció de pas que permet el flux i, per tant, també més petita és la 
seva conductivitat hidràulica . Aquesta disminució es pot quantificar mitjançant 
la permeabilitat relativa kr, funció que oscil·la entre 0 i 1 depenent del grau de 
saturació de la mostra .

Figura 4-12. Relació entre la permeabilitat i la conductivitat hidràulica per a diferents formacions geològiques. 
Font: figura adaptada de Freeze i Cherry, 1979.
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Definició: en un sistema de diverses fases (per exemple, aigua/NAPL), la conduc-
tivitat hidràulica disminueix a mesura que també ho fa el grau de saturació . Per 
representar aquest fenomen, la conductivitat hidràulica d’un fluid s’expressa com 
el producte entre la conductivitat hidràulica saturada i la permeabilitat relativa . 
El símbol habitual de la permeabilitat relativa és kr i no té unitats . El seu valor 
oscil·la entre 0 i 1 .

Cada fluid té la seva fun-
ció de permeabilitat re-
lativa . Per exemple, en 
un sistema DNAPL/aigua, 
quan augmenta el grau 
de saturació d’aigua (Sw) 
també ho fa la permea-
bilitat de l’aigua, però, 
en canvi, disminueix la 
permeabilitat del DNAPL 
(Sn = 1– Sw) . La depen-
dència de la permeabi-
litat relativa amb el grau 
de saturació és no lineal 
(vegeu la figura 4-13) . 
Aquest fet es produeix, 
en part, perquè quan el 
DNAPL comença a expul-

sar la fase aigua de l’interior dels porus ho fa dels porus de radi més gran, on la 
pressió d’entrada d’aire és més petita .

El concepte de saturació residual també apareix quan es parla de permeabilitat 
relativa . La permeabilitat relativa de NAPL tendeix a zero i, per tant, no es produ-
eix flux de NAPL quan la saturació de NAPL s’aproxima a la saturació residual de 
NAPL i no a zero . Aquest fet és important, per exemple, durant la recuperació de 
NAPL mitjançant un bombeig, ja que només la part no residual serà mòbil . Cal 
tenir en compte que això no vol dir que no es pugui dur a terme la remediació, 
com s’explicarà més endavant . 

Figura 4-13. Corbes de permeabilitat relativa. Font: figura adaptada 
de Schwille, 1988.
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En resum, per a un sistema amb diverses fases, la conductivitat de cadascuna 
s’expressa com a: 

µ
ρ= gkkK r0 (4-19)

Per tant, segons aquesta formulació, la permeabilitat del medi porós es pot defi-
nir com el producte entre les permeabilitats intrínseca i relativa:

rkkk 0≈ (4-20)

Les relacions de permeabilitat relativa són necessàries durant la simulació de 
problemes de flux multifase . De la mateixa manera que la pressió capil·lar, la per-
meabilitat relativa es representa en funció del grau de saturació i també presenta 
histèresi (vegeu l’apartat 4.3.4) . 

Les mesures de la permeabilitat relativa són difícils i complexes tant al laboratori 
com al camp . Quan la relació kn – Sn no es coneix, la funció de permeabilitat re-
lativa normalment s’estima mitjançant models teòrics que relacionen les corbes 
de retenció Pc – Sw amb les corbes de permeabilitat relativa (Luckner et al., 1989; . 
Parker, 1989; Mualem, 1976) .
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La definició d’un model conceptual específic associat a un emplaçament impac-
tat per DNAPL és un element clau per poder assessorar correctament la carac-
terització i la possible recuperació ambiental . El model conceptual ha d’integrar 
els coneixements hidrogeològics dels quals es disposi sobre l’emplaçament, i els 
principis físics, químics i biològics dels compostos químics, i tenir en compte les 
experiències passades en problemes similars . En general, un model conceptu-
al cal que es vagi millorant a mesura que hi hagi nova informació disponible . 
Tot model conceptual és específic d’un emplaçament determinat, però pot ser 
descrit de manera genèrica a partir de les diferents casuístiques que s’exposen a 
continuació . 

5.1. Casuística 1: infiltració de DNAPL sense penetrar a la zona saturada

Després d’un vessament de DNAPL en superfície, aquest DNAPL s’infiltra en el 
terreny i es mou verticalment per les forces de gravetat i capil·laritat (concepte 
explicat al capítol 4) . A mesura que es produeix la infiltració, el DNAPL va deixant 
enrere un residu atrapat per les mateixes forces capil·lars . Per tant, si la quantitat 
de DNAPL abocat no és prou elevada, tot el DNAPL s’esgotarà (i quedarà en for-
ma residual) abans d’arribar a la zona saturada . La figura 5-1 presenta un dibuix 
esquemàtic d’aquest escenari . El full de càlcul A-5 permet avaluar si ens trobem 
en aquesta situació . Si és així, tot el DNAPL es troba eventualment atrapat en for-
ma residual en els porus i les fractures que es troben al llarg de la zona no satu-
rada . Malgrat això, la infiltració d’aigua provinent d’episodis de pluja a través de 
la zona no saturada pot arrossegar els compostos orgànics solubles que formen 
el DNAPL i transportar-los cap a la zona saturada . El resultat d’aquest procés és el 
desenvolupament d’un plomall de contaminació a l’aqüífer . 

D’altra banda, els vapors generats per la volatilització del DNAPL poden contami-
nar les aigües subterrànies subjacents (vegeu la figura 5-2) . Aquest procés, tot i ser 
més lent, acaba conduint amb el temps cap a un esgotament significatiu del DNAPL 

M O D E L  C O N C E P T U A L5
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residual . En general, quan la densitat total del gas sobrepassa la densitat del gas am-
bient per més d’un 10 % i la permeabilitat del gas supera els 10–11 m2, per exemple, 
de sorra gruixuda i grava (Falta et al., 1989; Mendoza i Frind, 1990), la densitat del 
gas és suficientment elevada per induir una migració vertical per la simple acció de 
la gravetat . D’aquesta manera, el compost pot descendir fins a arribar al nivell freà-
tic on es dissol en l’aigua, i aleshores genera un plomall de contaminació . 

El moviment de vapors 
a la zona no saturada es 
regeix principalment per 
un procés de difusió (con-
cepte explicat a l’apartat 
6.2.1) . En general, aquests 
vapors derivats de la vo-
latilització de DNAPL a la 
zona no saturada poden 
arribar a ser un problema 
de contaminació de tanta 
importància com tenen 
els casos de contamina-
ció directa de les aigües 
subterrànies . Si aquesta 
problemàtica es produeix 

a prop d’una edificació (a 
menys de 30 m del focus), 
la simple intrusió de vapors 
cap a l’edifici pot produir la 
generació d’efectes adver-
sos per a la salut humana . 
Per aquest motiu, cal fer el 
necessari per quantificar i va-
lorar el risc associat a aques-
ta problemàtica . Aquest risc 
s’avalua a partir de les carac-
terístiques dels compostos 
identificats, els receptors po-
tencials de la contaminació i 
la via d’exposició . 

Figura 5-1. Casuística 1: la infiltració de DNAPL no penetra a la zona 
saturada, però els vapors generats pels DNAPL i l’efecte de l’aigua 
d’infiltració durant episodis de pluja són capaços de produir un plomall 
de contaminació a les aigües subterrànies. Font: figura adaptada de 
Newell i Ross, 1992.

Figura 5-2. Casuística 1: la infiltració de DNAPL no penetra a la 
zona saturada, però els vapors generats pels DNAPL poden migrar 
verticalment per efecte de la densitat o per difusió. Font: figura 
adaptada de Mendoza i Frind, 1990.
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5.2. Casuística 2: infiltració de DNAPL i penetració a la zona saturada

A causa que els DNAPL tenen una densitat superior a la de l’aigua, i si la quanti-
tat de producte és suficientment elevada per infiltrar-se fins a la zona saturada, 
aquest producte podrà superar la resistència de la franja capil·lar i penetrar dins 
de les aigües subterrànies . La infiltració de DNAPL pot continuar fins que quedi 
atrapat per les forces capil·lars o trobi una capa impermeable que no li permeti 
seguir avançant . En aquest darrer cas, el contaminant s’anirà acumulant a sobre 
d’aquesta capa impermeable i formarà el que es coneix com a piscina o bossa 
de DNAPL (vegeu la figura 5-3) . 

 

Figura 5-3. Casuística 2: la infiltració de DNAPL 
penetra a la zona saturada fins a acumular-se a 
sobre d’estrats més impermeables. Font: figura 
adaptada de Kueper i Frind, 1991.
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El terme piscina o bossa de DNAPL no s’ha d’entendre com una zona en la qual 
els porus del sòl es troben completament saturats amb DNAPL, sinó que s’ha 
de contextualitzar . Aquestes acumulacions de DNAPL representen zones on la 
saturació del producte és important, però on el producte igualment segueix co-
existint amb l’aigua . El grau de saturació de les diferents fases acostuma a ser 
variable, sobretot en profunditat (per a una millor definició de grau de saturació, 
vegeu l’apartat 4.3.1) . 

La figura 5-4 mostra el perfil de saturació típic en una piscina o bossa de DNAPL . 
El grau de saturació de DNAPL disminueix amb l’altura . D’altra banda, es pot re-
cuperar un tema que s’ha explicat anteriorment i és que també s’observa que a 
mesura que augmenta la saturació d’aigua, també ho fa la seva permeabilitat i, 
per tant, la seva capacitat de mobilització (vegeu l’apartat 4.3.7) .

Figura 5-4. Perfil de saturació NAPL/aigua en una zona d’acumulació de NAPL i perfil de flux d’aigua resultant, 
on qw representa el flux d’aigua per a un gradient hidràulic determinat.

	  

Com que en tota piscina o bossa de DNAPL sempre coexisteixen com a mínim 
dues fases (aigua i el mateix DNAPL), és important tenir en compte que l’aigua 
també pot fluir a través del seu interior . Aquest flux a través del DNAPL residu-
al o a través de la piscina és molt important en casos com el que ens ocupa, ja 
que pot mobilitzar part dels compostos solubles que formen el DNAPL . Per mitjà 
d’aquest procés, es pot generar un plomall de contaminació de compostos dis-
solts (vegeu la figura 5-3), que es mourà juntament amb les aigües subterrànies . 
Per a més detalls, vegeu l’apartat 6.2.2 .



48

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

5.3. Casuística 3: infiltració de DNAPL amb barreres capil·lars

El més normal és que una formació natural presenti una alta heterogeneïtat . Per 
tant, la massa de contaminació haurà de travessar consecutivament materials 
permeables intercalats 
amb zones de permeabi-
litat més baixa, que po-
dran actuar com a bar-
reres capil·lars amb més 
o  menys incidència en el 
flux en funció de la mida 
dels porus . La figura 5-5 
mostra un dibuix esqu 
emàtic d’aquesta casuísti-
ca, on els materials menys 
permeables conformen el 
que es coneix com a bar-
reres capil·lars . 

Quan el DNAPL troba una barrera capil·lar es produeix una migració horitzontal 
en la direcció de la superfície de la capa poc permeable . Acompanyant aquest 
desplaçament lateral també es forma una petita piscina o bossa per acumulació 
de DNAPL . Aquesta piscina anirà creixent fins al seu desbordament lateral o fins 
que la barrera capil·lar deixi d’actuar com a tal . Un material deixa d’actuar com 
a barrera quan l’acumulació de DNAPL genera pressions de líquid superiors a la 
pressió d’entrada (vegeu l’apartat 4.3.5) .

5.4. Casuística 4: infiltració de DNAPL amb control estratigràfic

Quan el DNAPL no és capaç de penetrar a les capes estratigràfiques de baixa per-
meabilitat, aquest producte s’estén únicament en la direcció de la superfície de la 
capa . Una situació particular d’aquesta casuística es produeix quan la direcció de ca-
bussament de la capa impermeable és contrària al moviment de l’aigua . D’aquesta 
manera, es produeix una contraposició de forces entre la que exerceix el mateix 
flux d’aigua i l’acció de la gravetat aplicada damunt d’un pla inclinat . El resultat final 
d’aquest balanç de forces pot fer que la massa de DNAPL quedi afectada per una 
força neta de sentit contrari al moviment de les aigües subterrànies, que provo-
carà que el contaminant es desplaci aigües amunt del focus de contaminació .

	  
Figura 5-5. Casuística 3: infiltració de DNAPL en una barrera capil·lar. 
En aquest cas, el DNAPL no és capaç de penetrar les capes de baixa 
permeabilitat. Font: figura adaptada de Newell i Ross, 1992.
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Les figures 5-6 i 5-7 representen dos dibuixos esquemàtics d’aquesta casuís-
tica . A la figura 5-6 es poden veure tres capes amb permeabilitats diferents i 
direcció de cabussament contrària al moviment de l’aigua subterrània . En aquest 
cas, és freqüent que es produeixi una estabilització de la piscina de DNAPL, ja 
que les forces de gravetat s’equilibren amb les forces de capil·laritat i l’empenta 
de l’aigua subterrània . Quan l’empenta de l’aigua subterrània no és suficient per 
estabilitzar el DNAPL, aquest producte es pot infiltrar fins que les pèrdues per 
atrapament residual provoquin el seu esgotament .

5.5. Casuística 5: medis fracturats

Els medis fracturats presenten una alta heterogeneïtat, principalment pel com-
portament dual que presenta el medi com a conseqüència de la presència d’una 
matriu poc permeable i de les mateixes fractures, que si presenten una bona con-
nectivitat es converteixen en canals preferents per on poden circular fàcilment 
els diferents fluids presents en el subsòl (aigua, vapor i també DNAPL) . D’aquesta 
manera, la presència de fluxos preferencials fa que els contaminants recorrin dis-
tàncies més llargues, amb la qual cosa augmenta l’àrea afectada per la contami-
nació, i que ho facin més ràpidament . Cal recordar que el DNAPL, a més, es va 
dissolent en les aigües subterrànies, és transportat per aquestes aigües en forma 
de solut i es genera un plomall de contaminació (vegeu el capítol 6) .

Figura 5-6. Casuística 4: el DNAPL es mou en direcció 
contrària al moviment de les aigües subterrànies tot 
seguint la direcció de les capes estratigràfiques. Font: 
figura adaptada de Huling i Weaver, 1992.

Figura 5-7. Casuística 4: la infiltració de DNAPL 
penetra a la zona saturada i es mou en direcció 
contrària al moviment de les aigües subterrànies. 
Font: figura adaptada de Huling i Weaver, 1992.
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En aquest tipus de medis, la distribució del contaminant en el sòl depèn princi-
palment de les característiques de les fractures (direcció, densitat, forma i mida, 
entre d’altres) . Aquests paràmetres són difícils de caracteritzar amb detall a l’em-
plaçament i, per tant, el moviment del comportament dels contaminants també 
es fa difícil de predir . Els DNAPL poden penetrar en fractures relativament petites, 
fins i tot en obertures inferiors a 20 micres, 
per a la seva baixa tensió superficial i vis-
cositat (conceptes explicats al capítol 4) .

D’altra banda, el flux dins de la matriu 
rocosa és pràcticament inexistent . Tot i 
això, és molt comú que una part de la frac-
ció dissolta entri dins d’aquesta matriu 
rocosa (porositat primària) per mitjà de 
la difusió molecular (vegeu el capítol 6) . 
Aquest producte que queda retingut a les 
zones de baixa permeabilitat pot repre-
sentar una font de contaminació futura i 
pot persistir fàcilment fins i tot durant di-
verses dècades . La figura 5-8 presenta un 
dibuix esquemàtic que fa referència a aquesta problemàtica .

5.6. Casuística 6: sistemes multicapa

En sistemes multicapa, quan l’aqüífer 
superior està separat de l’inferior per 
mitjà d’una zona de baixa permeabili-
tat o aqüitard, cal tenir en compte que 
el DNAPL es pot acumular a la base de 
qualsevol dels dos aqüífers . La primera 
hipòtesi fa pensar que el contaminant 
quedarà retingut per l’efecte barrera 
de l’aqüitard, però cal tenir en compte 
que, tot i tractar-se d’una unitat bastant 
impermeable, és fàcil que el DNAPL mi-
gri cap a l’aqüífer profund a partir de les 
microfractures inherents al terreny .

 

Figura 5-9. Casuística 6: distribució de DNAPL 
en sistemes multicapa. Font: figura adaptada de 
Newell i Ross, 1992.

Figura 5-8. Casuística 5: detall de processos de 
transport a l’interior de medis fracturats. Font: 
figura adaptada de Mackay i Cherry, 1989.
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6.1. Dissolució de fase lliure

Entre els diferents processos de transferència de massa esmentats a l’apartat 
4.2, la taxa de dissolució de DNAPL en aigua es pot considerar un mecanisme 
lent . Això fa que la dissolució de la totalitat del DNAPL esdevingui un procés lent 
que pot durar dècades i fins i tot segles . La taxa de dissolució depèn de diversos 
factors . Els més importants són: (1) la solubilitat efectiva del NAPL en el focus 
de contaminació; (2) la velocitat de l’aigua subterrània; (3) la quantitat i la distri-
bució de la massa de contaminant en el subsòl (relació entre el volum de NAPL 
residual i NAPL en forma de piscines), i (4) el coeficient de difusió dels compostos 
químics que formen el NAPL . 

Des d’un punt de vista pràctic, es pot definir una relació directa entre les con-
centracions de DNAPL dissolt a la sortida del focus de contaminació ( )( )sC t  i la 
massa romanent de DNAPL dins del focus de contaminació ( )( )M t  (Rao et al., 
2001; Rao i Jawitz, 2003; Parker i Park, 2004; Zhu i Sykes, 2004; Falta et al., 2005a) . 
Aquesta relació s’expressa formalment com a:

Γ







=

00

)()(
M

tM
C

tCs (6-1)
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Figura 6-1. Esquema conceptual de 
dissolució de DNAPL en el focus de 
contaminació a la zona saturada. Font: figura 
adaptada de Falta et al., 2007.
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On Co i Mo són la concentració i la massa de DNAPL 
en un temps determinat (considerat temps inicial, 
t = 0) . L’exponent Γ determina l’efecte que provoca 
l’esgotament de la font de DNAPL sobre les con-
centracions de sortida del focus . Els valors de Γ os-
cil·len entre 0,2 i 2,0 . Els valors típics són de Γ = 0,5 
en emplaçaments contaminats amb predomini de 
piscines o bosses de contaminant, i Γ = 2,0 en em-
plaçaments contaminats amb predomini de fase 
residual .

Mitjançant la realització d’un balanç de massa s’obté que les concentracions lixi-
viades per dissolució de DNAPL en el focus de contaminació es poden expressar 
com a (Parker i Park, 2004):
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On t és el temps, Co és la concentració lixiviada de DNAPL a les aigües subterrà-
nies a l’inici, Mo és la massa inicial de DNAPL en el focus, Γ és el coeficient d’esgo-
tament i  λ s és la constant de degradació (en el focus de contaminació) .

L’equació proposada també es pot utilitzar al revés, i és que es pot estimar el 
coeficient d’esgotament a partir de mesures de concentració preses a camp . Els 
càlculs que cal seguir es descriuen al full de càlcul B-1 de l’annex i acompanyat 
d’un exemple d’aplicació . 

També existeix un altre mètode per estimar Γ . Es fa a partir de la seva relació 
amb el que es coneix amb l’acrònim anglès GTP (ganglia-to-pool mass ratio), que 
representa el quocient entre el volum de DNAPL en forma residual i el volum de 
DNAPL en forma de piscina (Christ et al., 2006 i 2010):

 0.4  GTP      si         ,5,1 26,0 >×=Γ −GTP (6-3)

Finalment, aquest coeficient d’esgotament es pot utilitzar per estimar la massa 
romanent en el focus i el temps que serà necessari per assolir la dissolució com-
pleta del DNAPL i, també, per valorar l’eficàcia d’un esquema de descontamina-
ció, com es fa al full de càlcul B-2 de l’annex i .

Figura 6-2. Relació de la massa de 
DNAPL en fase líquida no aquosa 
romanent en el focus amb les 
concentracions lixiviades a la zona 
saturada. Font: Falta et al., 2007.
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6.2. Processos de transport

6.2.1. Zona no saturada

Els DNAPL volàtils poden crear un plomall de vapors que es desplaça principal-
ment mitjançant un procés de difusió molecular a través de la zona no saturada . 
La capacitat de difusió dels contaminants en fase gas i dins d’un medi porós es 
mesura mitjançant el coeficient de difusió efectiu Dg [m2/s] .

Definició: el procés de difusió és un mecanisme de transport mitjançant el qual un 
contaminant es mescla amb un fluid tot tendint a l’homogeneïtzació de la con-
centració . És un procés que no depèn directament del moviment del fluid, com és 
el cas de l’advecció, sinó que és a causa del moviment aleatori i fortuït de les par-
tícules . El procés de difusió es quantifica mitjançant el coeficient de difusió . 
Aquest paràmetre depèn de la temperatura i està tabulat en funció de la substàn-
cia química i del fluid a través del qual es difon (taula A-4 de l’annex ii) . El seu 
símbol habitual en l’aire és dD  i té unitats de m2/s .

Aquest mecanisme de transport pren molta importància a la zona no saturada, ja 
que el coeficient de difusió en un gas és diversos ordres de magnitud més gran 
que el seu valor a la zona saturada . Per aquest motiu, els plomalls de vapors a la 
zona no saturada ocupen una extensió més gran que els típicament observats 
a la zona saturada . Cal recordar que aquests vapors també pateixen una certa 
adsorció per part de la matriu del subsòl, que fa que es retardi el moviment del 
front difusiu del contaminant . 

Remarcable: és molt important tenir en compte que el valor genèric que apareix 
a les taules fa referència a la difusió del contaminant en un fluid determinat i que 
no té en compte si ens trobem o no dins d’un medi porós . A l’interior del sòl, la 
capacitat de moviment de les partícules està delimitada/condicionada per la con-
nectivitat de la fase on es difon . Per aquest motiu, s’incorpora un paràmetre que 
té en compte la tortuositat del medi i redueix la capacitat de difusió del sistema . 
D’aquesta manera s’obté el coeficient de difusió en sòls o difusió efectiva . El seu 
símbol habitual és Dg i té unitats de m2/s . El càlcul de la difusió efectiva es troba al 
full de càlcul B-3 .
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L’equació que regeix el transport difusiu de vapors a la zona no saturada es pot 
expressar en un medi homogeni de la manera següent:
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On Cg  és la concentració del vapor en el sòl [g/m3], Rg  és el factor de retard del 
vapor [adimensional], t és el temps [dies], x és la distància horitzontal [m] i Dg  és 
el coeficient de difusió efectiu en la fase gas de la zona no saturada [m2/d] . 

El factor de retard té en compte que part del gas queda dissolt en l’aigua inters-
ticial (vegeu l’apartat 4.2.3) i que, a la vegada, part d’aquest gas dissolt queda 
retinguda per la matèria sòlida present al sòl (vegeu l’apartat 4.2.4) . El factor de 
retard de vapors es pot estimar a partir de les propietats físiques del sòl i de les 
característiques químiques del contaminant mitjançant l’expressió següent:
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On H és la constant de Henry adimensional, θw i θg  són, respectivament, els 
continguts volumètrics d’aigua i gas en el sòl [adimensional], ρb és la densitat 
aparent del sòl [g/cm3] i Kd és el coeficient de distribució [ml/g] . La descripció 
detallada de cadascun d’aquests paràmetres es pot trobar a l’apartat 4.2 . 

En condicions ideals i per a una font contínua de contaminació (aquest és el cas, 
per exemple, de quan tenim fase residual DNAPL), la solució analítica de l’equa-
ció (6-4) és:
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On Cg (t, x) representa la concentració de vapor, x és la distància horitzontal 
fins el focus, t és el temps i erfc(z) representa la funció d’error complementària . 
Aquesta funció no té una forma matemàtica explícita, però està implementada a 
la majoria de programes comercials tipus Excel, Matlab i altres . 
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L’equació (6-6) permet aproximar que la distància recorreguda pel front de va-
pors és:

t
R
D

x
g

g= (6-7)

Finalment, les equacions (6-6) i (6-7) permeten estimar l’evolució de les concen-
tracions de vapors en l’espai i el temps . El full de càlcul B-3 descriu pas a pas la 
seva aplicació amb un exemple .

6.2.2 Zona saturada

La caracterització de la velocitat de l’aigua en el medi és molt important a l’ho-
ra de valorar i quantificar una contaminació per DNAPL . Quan aquests compos-
tos arriben a la zona saturada es comencen a dissoldre lentament i generen un 
plomall de contaminació aigües avall (vegeu el capítol 5) . Les característiques 
d’aquest plomall estaran fortament determinades pel flux d’aigua de la zona sa-
turada . Aquest flux es pot estimar fàcilment a partir de la llei de Darcy entre dos 
punts (normalment obtinguts a partir de mesures fetes a pous d’observació) . En 
base a la llei de Darcy, la velocitat de l’aigua subterrània presenta la forma se-
güent:
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7.2.2.6.2.2. Zona saturada 

La caracterització de la velocitat de l’’aigua en el medi és molt important a l’’hora de 
valorar i quantificar una contaminació per DNAPL. Quan aquests compostos arriben a 
la zona saturada es comencen a dissoldre lentament,  i tot generanten un plomall de 
contaminació aigües avall (vegeu elure capítol 5). Les característiques d’’aquest 
plomall estaran fortament determinades pel flux d’’aigua de la zona saturada. Aquest 
flux es pot estimar fàcilment a partir de la llei de Darcy entre dos punts (normalment 
obtinguts a partir de mesures fetes a pous d’’observació). La llei de Darcy és una de 
les equacions més importants en hidrologia subterrània i presenta la forma següent: 
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on On wv  és la velocitat de l’’aigua subterrània [m/d], K  és la conductivitat 

hidràulica [m/d], J  és el gradient hidràulic [adimensional] en la direcció principal del 
flux d’’aigua i  és la porositat efectiva del medi natural [adimensional]. Per a definir 
el gradient hidràulic són necessaris un mínim de tres punts d’’observació. La següent 
pàgina web següent permet el càlcul calcular automàticament del gradient hidràulic a 
travésper mitjà del nivell d’’aigua mesurat en 3 tres pous d’’observació: 

 

http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-two/onsite/gradient3ns.html 

 

És important tenir en compte que les substàncies químiques dissoltes a les aigües 
subterrànies són parcialment absorbides pel subsòl i, per tant, la velocitat del plomall 
de contaminació pateix un cert retard respecte al moviment de l’’aigua. D’’una 
manera molt simple, el factor de retard wR  reflecteix la diferència entre ambdues 

velocitats: 
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on On plomallv  és la velocitat del plomall de contaminació [m/d] i wR  és el factor de 

retard [adimensional] a causa dels processos d’’adsorció. Aquest factor es pot 

Formatat: Numeració i pics

(6-8)

On vw és la velocitat de l’aigua subterrània [m/d], K és la conductivitat hidràulica 
[m/d], J és el gradient hidràulic [adimensional] en la direcció principal del flux 
d’aigua i φ és la porositat efectiva del medi natural [adimensional] . Per definir el 
gradient hidràulic són necessaris un mínim de tres punts d’observació . La pàgina 
web següent permet calcular automàticament el gradient hidràulic per mitjà del 
nivell d’aigua mesurat en tres pous d’observació:

http://www .epa .gov/athens/learn2model/part-two/onsite/gradient3ns .html

És important tenir en compte que les substàncies químiques dissoltes a les ai-
gües subterrànies són parcialment absorbides pel subsòl i, per tant, la veloci-
tat del plomall de contaminació pateix un cert retard respecte al moviment de 

http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-two/onsite/gradient3ns.html
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l’aigua . D’una manera molt simple, el factor de retard Rw reflecteix la diferència 
entre ambdues velocitats:

w

w
plomall R

vv = (6-9)

On vplomall és la velocitat del plomall de contaminació [m/d] i Rw és el factor de 
retard [adimensional] a causa dels processos d’adsorció . Aquest factor es pot 
estimar mitjançant les propietats físiques del sòl i les propietats químiques del 
contaminant de la manera següent (vegeu el full de càlcul A-9):
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estimar mitjançant les propietats físiques del sòl i les propietats químiques del 
contaminant de la manera següent manera (veure vegeu el full de càlcul A-9): 
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on On  és la porositat del medi [adimensional]. A més del procés d’’adsorció, el 
contaminant també està veu sotmès a altres processos d’’atenuació que afecten 
d’’una manera o una altra l’’evolució de les concentracions. Els processos més 
significatius són la dispersió, la degradació i la volatilització (en el cas de que el 
plomall de contaminació es trobi relativament a prop del nivell freàtic). L’’equació 
simplificada que regeix l’’evolució de les concentracions en un medi homogeni (Bear, 
1972) es pot definir de la manera següent manera: 
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on On wC  és la concentració del compost químic dissolt en a les aigües subterrànies 

[mg/lL], LA  és el coeficient de dispersió longitudinal del medi [m], t  és el temps 

[dies], x  és la distància horitzontal [m] i ( , )r x t  és el terme font que inclou la taxa de 
degradació del compost químic i la taxa de volatilització [mg/L l dia]. 

 

(6-10)

On φ és la porositat del medi [adimensional] . A més del procés d’adsorció, el 
contaminant també està sotmès a altres processos d’atenuació que afecten d’u-
na manera o una altra l’evolució de les concentracions . Els processos més signi-
ficatius són la dispersió, la degradació i la volatilització (en cas que el plomall de 
contaminació es trobi relativament a prop del nivell freàtic) . L’equació simplifica-
da que regeix l’evolució de les concentracions en un medi homogeni (Bear, 1972) 
es pot definir de la manera següent:
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On Cw és la concentració del com-
post químic dissolt a les aigües sub-
terrànies [mg/l], AL és el coeficient de 
dispersivitat longitudinal del medi 
[m], t és el temps [dies], x és la distàn-
cia horitzontal [m] i r(x,t) és el terme 
font que inclou la taxa de degradació 
del compost químic i la taxa de volati-
lització [mg/l dia] .

	  

Figura 6-3. Efectes de la dispersió a diferents escales.
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Definició: la dispersivitat és el paràmetre hidrodinàmic que caracteritza el procés 
de dispersió mecànica, pel qual un plomall de contaminació es dispersa de mane-
ra natural pels canvis de velocitat que experimenta un fluid quan travessa un 
medi porós amb un cert grau d’heterogeneïtat . Aquest mecanisme té lloc a dife-
rents escales a causa de les variacions de velocitat que es produeixen tant a esca-
la de porus com a la mesoescala (vegeu la figura 6-3) . El seu símbol habitual és la 
lletra A  i té unitats de longitud (metres) . 

Remarcable: la dispersió mecànica d’un plomall és més gran en el sentit longitudi-
nal al flux . Per aquesta raó, es diferencia entre la dispersivitat longitudinal (al flux) 
AL i la transversal AT . El quocient AL/AT es troba entre 3 i 10 . La dispersivitat longi-
tudinal AL depèn de l’escala d’observació i es pot caracteritzar per mitjà d’un as-
saig de traçadors o bé es pot estimar de manera aproximada mitjançant la revisió 
bibliogràfica de Gelhar et al. (1995) o la fórmula de Xu i Eckstein (1995) . Aquesta 
estimació es pot fer mitjançant la pàgina web següent: 

http://www.epa.gov/athens/learn2model/part-two/onsite/longdisp.html

Un altre aspecte que cal tenir molt en compte en aquests casos és que alguns 
compostos organoclorats pateixen degradació i que aquesta degradació és so-
vint en cadena . Aquest és el cas, per exemple, dels dissolvents clorats com ara el 
tetracloroetilè (PCE) i el tricloroetilè (TCE), que poden crear condicions anaerò-
biques favorables per a la seva decloració reductiva . D’aquesta manera, quan es 
degrada PCE, aquest producte es transforma en TCE, el TCE es transforma en DCE 
(dicloroetilè), i aquest últim en vinil de clorur (VC) (Skeen et al., 1995; Jain et al., 
1995; Clement, 2001) . La toxicitat de les substàncies que apareixen en una cade-
na de degradació no ha de ser necessàriament la mateixa que el producte inicial . 
Per aquest motiu, l’anàlisi del risc per a la salut humana pot ser difícil d’avaluar, 
sobretot en sistemes heterogenis (Benekos et al., 2006) .

Quan la degradació d’un compost no és total, diferents substàncies químiques 
relacionades entre si coexisteixen en el medi . Cadascuna d’aquestes substàncies 
genera el seu plomall característic que evoluciona segons l’equació (6-11) . El 
terme font r(x,t) de degradació és diferent per a cada compost químic . Per posar 
un exemple, la taxa de degradació r(x,t) del plomall de PCE s’escriu així: 

PCEPCEPCE Cr λ−= (6-12)
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Mentre que la taxa de degradació del plomall de TCE ha de tenir en compte tam-
bé l’aportació de TCE per degradació de PCE i s’escriu així:

TCETCEPCEPCEPCETCEPCE CCYr λ−λ= / (6-13)

On CPCE i CTCE són les concentracions dissoltes a les aigües subterrànies de PCE i 
TCE [mg/l], respectivament, λPCE i λTCE són els coeficients de degradació [1/dies] 
i YTCE/PCE és el coeficient de rendiment microbià (adimensional) . Aquest últim és, 
per exemple, el TCE que es produeix [mg] quan es degrada una unitat de PCE 
[mg] .

La solució del sistema d’equacions format per (6-11), (6-12) i (6-13) és complex 
i depèn de les condicions de contorn de cada problema en qüestió . En aquest 
sentit, els problemes de DNAPL necessiten tenir en compte que el focus de con-
taminació varia amb el temps, equació (6-2) . 

Remarcable: la solució analítica de Falta et al. (2007) inclou tant la dissolució de 
DNAPL amb el temps, equació (6-2), com la possibilitat de degradació en cadena, 
equacions (6-12) i (6-13) . També porta incorporat un programari, REMChlor, que 
es pot utilitzar per estimar l’evolució de les concentracions i el risc associat a dife-
rents problemes de contaminació per organoclorats .

L’inconvenient que presenta la utilització d’una solució analítica és que neces-
sita simplificar el problema i considera el medi porós com un medi homogeni 
amb una geometria i unes condicions de contorn senzilles . Els models numèrics, 
en canvi, no presenten aquestes restriccions . Per exemple, el programa RW3D-
mt (Fernàndez-Garcia et al., 2005; Salamon et al., 2008) desenvolupat pel Grup 
d’Hidrologia Subterrània de la UPC, http://www .h2ogeo .upc .es/, permet una solució 
numèrica que és adequada a aquests problemes .

http://www.h2ogeo.upc.es
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L’objectiu de la caracterització d’un emplaçament impactat per DNAPL es basa a 
poder respondre a les preguntes clau següents:

 � On està localitzat actualment el contaminant i d’on prové?
 � Com s’ha distribuït el DNAPL entre les diferents fases del subsòl?
 � En quina direcció s’estan movent l’aigua, els vapors i el DNAPL?

La caracterització d’emplaçaments impactats per DNAPL és sovint una tasca de 
complexitat elevada . En general, els detalls específics sobre l’abocament del con-
taminant (volum i durada de l’abocament) són difícils d’obtenir . Independentment 
d’aquest fet, la distribució vertical de DNAPL resultant és força erràtica, ja que depèn 
en gran mesura de les heterogeneïtats del sistema natural . Així doncs, per respon-
dre a les preguntes anteriors, és necessari investigar detalladament l’emplaçament i 
mostrejar i caracteritzar la composició de les diferents fases del sòl: aigües subterrà-
nies, sòls impactats, presència de DNAPL en fase lliure o residual i anàlisi de vapors . 
A continuació es presenten els trets principals de la caracterització d’aquestes fases .

7.1. Caracterització d’aigües subterrànies

Per delimitar l’extensió d’un plomall de contaminació és necessària l’anàlisi quí-
mica de les aigües subterrànies en combinació amb mesures de nivell piezo-
mètric a la zona impactada . L’execució d’aquest procediment pot permetre la 
identificació de l’origen de l’afecció, la delimitació del focus de contaminació i 
l’estimació de la direcció del moviment del contaminant .

És important no confondre el moviment del plomall de contaminació amb el 
moviment de les fases mòbils del sistema (DNAPL en fase lliure i en fase gas) . El 
DNAPL es pot moure en una direcció diferent del moviment natural de l’ai-
gua subterrània, ja que el seu moviment està marcat també per altres forces, 
com són la gravetat i la pressió capil·lar del sistema (vegeu els capítols 4 i 5) . 

C A R A C T E R I T Z A C I Ó 
D ’ E M P L A Ç A M E N T S 
C O N T A M I N A T S7
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No és aconsellable estimar els volums de líquid DNAPL de l’emplaçament per 
mitjà de les mostres d’aigua subterrània . Com s’ha esmentat més amunt, encara 
que existeixi DNAPL en fase lliure o residual dins del sistema, les concentracions 
de les aigües subterrànies són normalment molt més petites que les concentra-
cions atribuïdes a l’equilibri químic . Aquest fet és conseqüència que l’emplaça-
ment natural està sotmès a diversos processos que ho permeten, com poden ser 
la dispersió, la biodegradació, l’adsorció, la dissolució, etc .

7.2. Caracterització dels sòls

L’anàlisi física i química de les mostres de sòl procedent de sondeigs exploratoris 
proporciona una informació valuosa per preveure quina és la distribució vertical 
i horitzontal del DNAPL en el perfil del sòl . A continuació es descriuen algunes 
consideracions que cal tenir en compte durant la tasca de caracterització del sòl:

Inspecció visual de mostres de sòl: la inspecció visual in situ consisteix en el 
reconeixement, dins de la mateixa mostra de sòl, de la presència de DNAPL . 
Malauradament, tot i que la inspecció visual pot ser una tècnica fàcil d’aplicar, la 
seva fiabilitat és reduïda i s’ha valorat aproximadament el 30 % . Aquesta fiabili-
tat es pot millorar mitjançant la utilització de llums ultraviolades que amplien la 
fluorescència d’alguns compostos orgànics o mitjançant tècniques d’agitació de 
la mostra (anàlisi de les parets del tub mostra per trobar parts olioses) . De totes 
maneres, la inspecció visual perd encara més fiabilitat en emplaçaments amb 
sistemes heterogenis o quan els DNAPL són transparents o es troben en baixes 
concentracions .

Anàlisi de vapors de mostres de sòl: els vapors de les mostres de sòl procedents 
de la perforació poden ser analitzats in situ mitjançant un fotoionitzador portà-
til (PID) . En general, els instruments PID poden mesurar qualsevol compost amb 
energia de ionització inferior a la dels fotons de la llum del fotoinoitzador . Així 
doncs, els compostos pesants amb temperatures d’ebullició altes, com poden ser 
alguns compostos semivolàtils o poc volàtils, poden oferir una resposta poc clara . 

En general, els instruments PID són capaços de mesurar concentracions de va-
por d’entre 1 ppmv i 1 .000 o 2 .000 ppmv, aproximadament . La presència de fase 
residual de DNAPL s’associa a mesures de més de 100 o fins i tot 1 .000 ppmv . Les 
lectures poden variar amb la pressió atmosfèrica, la temperatura i la humitat, 
entre altres factors . 
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La millor manera per calibrar un PID és utilitzant un patró del gas en qüestió 
que s’estigui estudiant . Malgrat això, els instruments PID es calibren normalment 
amb un gas estàndard (isobutilè), que conté un únic compost, que pot ser o no 
d’interès . Per aquest motiu, les mesures PID poden diferir substancialment de 
la mesura real i, per tant, els valors obtinguts han de ser considerats únicament 
una estimació de l’ordre de magnitud de la concentració real (Cohen et al., 1992) . 

Les mesures PID en mostres de sòl es poden realitzar mitjançant la tècnica head 
space . Aquesta tècnica es basa a recuperar una mostra de sòl d’un sondeig a una 
profunditat determinada . Aquesta mostra s’introdueix en una bossa o flascó es-
pecífic, equipat amb accés a la punta d’entrada PID, per reduir al mínim la dilució 
de la lectura per l’entrada d’aire atmosfèric . 

Aquest mètode permet una identificació inicial, però no facilita informació sobre 
la composició química del DNAPL . La identificació de les substàncies químiques 
que formen el DNAPL i les seves concentracions han de ser mesurades mitjan-
çant altres mètodes d’anàlisi més precisos, com, per exemple, les tècniques de 
cromatografia de gasos o cromatografies de líquids d’alta pressió . Aquestes tèc-
niques requereixen més temps per obtenir resultats, però donen una informació 
més específica sobre els compostos orgànics que estan presents a la mostra . 

Anàlisi química de mostres de sòl: les mostres de sòl es col·loquen en un recipi-
ent que s’ha de portar a analitzar en un laboratori especialitzat . L’anàlisi química 
posterior pot ajudar a determinar la presència i la distribució de DNAPL en el 
subsòl . En general, el mostreig segueix els passos següents:

 � Sondeig i presa de la mostra de sòl .
 � Examen visual de la mostra en camp .
 � Introducció de la mostra en un vial de 40 ml o recipient més gran .
 � Emmagatzematge i transport de la mostra en condicions de refrigeració (a 

4 oC), evitant l’agitació per minimitzar la volatilització dels compostos .
 � Extracció d’una petita mostra al laboratori per analitzar-la .
 � Extracció dels COV . Aquest procés es realitza amb metanol quan s’esperen 

concentracions altes o amb aigua (seguit de purga i trampa) per a baixes 
concentracions .



62

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

Els aspectes més problemàtics del mostreig són els següents: 

 � Com que la distribució espacial de DNAPL és sovint molt irregular i pot 
variar en qüestió de centímetres, la fiabilitat de la seva identificació es pot 
fer només per mitjà de la recollida de mostres verticals en continu . Cal tenir 
en compte, però, que la recuperació de les mostres de sorra per sota del 
nivell freàtic és, en general, poc fiable quan s’utilitzen dispositius basats en 
trampes mecàniques .

 � Durant el mostreig, el DNAPL pot migrar al llarg de la interfície entre la 
mostra i el tub de mostreig . Aquest tipus de contaminació encreuada és 
particularment important en dissolvents clorats que són densos i poc vis-
cosos . Aquest efecte es pot reduir agafant la mostra de la part interior del 
mostreig .

 � Com que el volum de sòl necessari per a l’anàlisi química és generalment 
molt més petit que el volum de sòl recuperat durant el mostreig (típicament 
entre 5 i 20 g de mostra), s’ha de fer una selecció de la mostra que es portarà 
a analitzar . Si l’objectiu és estimar la presència o no de DNAPL, només s’han 
de seleccionar les zones més contaminades . Si l’objectiu és estimar la massa 
total de DNAPL, la mostra resultant pot ser una mescla de les diferents parts 
del mostreig . Tanmateix, això requereix una elevada manipulació de la mos-
tra i, per tant, un increment de les pèrdues per volatilització .

 � S’ha d’intentar evitar la pèrdua de volàtils durant el mostreig, la manipula-
ció i l’emmagatzematge . La pèrdua de COV es pot minimitzar col·locant les 
mostres en un recipient amb metanol, seguit d’una anàlisi del dissolvent 
(WCGR, 1991) . Cal tenir cura d’evitar l’exposició del metanol a materials 
contaminants (a part de la mostra de sòl) . La pèrdua de volàtils també es 
pot minimitzar mitjançant el segellament del recipient de mostreig (Cherry 
i Feenstra, 1991) .

Els materials dels recipients han de ser adequats i amb una alta resistència vers 
els dissolvents clorats, com poden ser l’acer inoxidable i el vidre . En general, els 
materials de plàstic (recipients, tubs i juntes utilitzades durant el mostreig) no 
són adequats, ja que no compleixen alguns dels requisits bàsics, com ara la im-
permeabilitat del vapor i la resistència al producte químic . Com a material de 
segellament es poden utilitzar plàstics especials com ara:

 � Politetrafluoroetilè (PTFE = Teflon®)
 � Polifluoretilè-propè (PFEP) 
 � Cautxú fluorat (FKM)
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Caracterització del terreny: és important definir les característiques del terreny 
de l’emplaçament amb detall . Aquesta informació permet definir el moviment 
del DNAPL amb més exactitud . L’ús d’un penetròmetre és sovint suficient per 
obtenir les propietats mecàniques del sòl, molt útils per a la seva identificació, i 
les característiques de l’estratificació . La tècnica és relativament senzilla i es basa 
en el càlcul de la resistència del terreny a partir de la penetració vertical d’una 
punta cònica . A partir de la resistència a la penetració interpretada s’obté infor-
mació sobre la naturalesa estratigràfica del terreny . Registres electromagnètics 
de resistivitat i gamma natural poden facilitar la interpretació de l’estratigrafia i la 
identificació de zones específiques on el DNAPL s’hagi pogut acumular . La capa-
citat dels mètodes geofísics com ara la sísmica de refracció i reflexió i el radar de 
penetració terrestre encara no està provada per a la detecció de DNAPL .

7.3. Caracterització de gasos

La caracterització de gasos permet definir l’extensió i la localització dels compos-
tos orgànics volàtils al llarg de la zona no saturada de l’emplaçament . La presa de 
mostres de gasos normalment es fa mitjançant el mostreig directe . Aquest pro-
cediment implica generalment els passos següents: 1) introducció d’un tub buit 
de petit diàmetre, de punta cònica i obertura a sobre d’aquesta punta; 2) extrac-
ció del gas del sòl mitjançant un bombeig, i 3) presa de la mostra . Generalment, 
les mostres es prenen a partir d’una profunditat superior a 1 m per evitar la con-
taminació de la superfície i altres efectes provocats per la pluja o per canvis en 
la pressió baromètrica i la temperatura . Per motius semblants, es recomana un 
mostreig precís però fet en el menor temps possible . 

Les mesures de concentració de gasos poden ser de gran ajuda per caracterit-
zar millor el problema de contaminació . No obstant això, hi ha certes limitacions 
en la caracterització dels gasos que afecten directament la interpretació dels re-
sultats . Les més destacades són: 1) les concentracions de vapor no són sempre 
un indicador fiable de la distribució de DNAPL al llarg del perfil en el subsòl, ni 
tampoc de la contaminació de les aigües subterrànies; i 2) els vapors poden con-
taminar les aigües subterrànies en una direcció contrària al moviment de l’aigua 
o del DNAPL a la fase lliure . Els plomalls de contaminació en aigües subterrànies 
derivats de la presència de vapors contaminats es caracteritzen pel fet d’estar 
localitzats a prop del nivell freàtic i presentar gruixos petits .
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7.4. Caracterització de DNAPL

Per determinar la presència de DNAPL en profunditat s’utilitza la introducció de 
diferents dispositius a dins del pou d’observació . La recomanació més important 
durant l’execució d’aquestes tècniques és que cal desplaçar verticalment el dis-
positiu amb cura i de manera lenta al llarg de tot el pou per evitar la pertorbació 
de l’equilibri DNAPL/aigua i crear emulsions . Com és evident, cal que la carac-
terització del DNAPL es realitzi sempre abans de la purga del pou .

Mesures de conductivitat elèctrica en pous: aquesta tècnica es basa en la di-
ferència de conductivitat elèctrica que existeix entre el DNAPL i l’aigua, ja que 
els primers presenten conductivitats relativament més petites . La mesura es pot 
obtenir mitjançant la introducció d’un sensor de conductivitat elèctrica dins del 
pou d’observació . La interfície entre l’aigua i el DNAPL és fàcil d’identificar, ja que 
es pot augmentar una diferència abrupta i notable en la conductivitat mesurada . 
Seguint aquest mateix principi, les sondes bifàsiques (en anglès, interface meters) 
permeten identificar el contacte aigua/DNAPL, ja que ofereixen una resposta di-
ferent basant-se en la seva conductivitat elèctrica . 

Mesures amb bailers transparents: com el seu nom indica, es basen a utilitzar 
un mostrejador tipus bailer transparent amb obertura de mostreig inferior per 
mesurar el gruix de DNAPL dins d’un pou d’observació . Un cop recuperat el bailer 
després del mostreig, el gruix de DNAPL es pot delimitar visualment a la superfí-
cie . Durant la recuperació del bailer, cal tenir cura de no perdre líquid per la part 
inferior .

Mesures amb mostreigs: per identificar la presència de DNAPL, és aconsellable 
fer un mostreig a diferents profunditats . Per fer-ho es pot utilitzar un bailer de 
doble vàlvula o una bomba peristàltica si la profunditat no és gaire gran (< 7 m) . 

Mesures alternatives: una possible alternativa a aquestes tècniques consisteix 
en la utilització d’un fil penjat d’una plomada per reconèixer visualment la longi-
tud impregnada de DNAPL . 
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Medi
Mètode de  

caracterització
Remarcable

Aigua

Anàlisi química
•	 No s’ha de confondre el moviment del DNAPL amb el d’altres fases 

(aigua, gas). El DNAPL es pot moure en una direcció diferent del 
moviment de l’aigua subterrània.

•	 No es pot estimar el volum de DNAPL per mitjà de les concentracions 
de les aigües subterrànies. Aquestes concentracions acostumen a ser 
més petites que les atribuïdes a l’equilibri químic.

Mesures del nivell 
piezomètric

Sòls

Inspecció visual de 
mostres de sòl

•	 La seva fiabilitat és reduïda però pot augmentar amb la utilització 
de llums ultraviolats.

Anàlisi de vapor en 
mostres de sòl

•	 En barreges complexes de vapors orgànics, la mesura PID pot diferir 
substancialment de la mesura real. En la majoria de casos ha de 
ser considerada com una estimació de l’ordre de magnitud de la 
concentració real.

Anàlisi químic de mostres 
de sòl

•	 Cal tenir en compte la pèrdua de volàtils dins del recipient de mostreig.
•	 Dóna informació específica sobre la composició química del NAPL.

Caracterització del terreny

•	 La resistència a la penetració d’un penetròmetre i els 
electromagnètics de resistivitat i gamma natural faciliten la 
interpretació de l’estratigrafia i la identificació de zones específiques 
on s’hagi pogut acumular DNAPL.

Gasos
Caracterització de gasos 
mitjançant captadors de 
vapors

•	 Permeten definir l’extensió i la localització dels volàtils a la zona no 
saturada.

•	 Les concentracions de vapor no són un indicador fiable de la 
distribució de la fase lliure de DNAPL.

•	 El transport de vapor pot causar la contaminació de l’aigua subterrània 
en direccions oposades al moviment de les aigües subterrànies o DNAPL.

DNAPL

Mesures de conductivitat 
elèctrica dins dels pous

•	 Els DNAPL tenen conductivitats elèctriques relativament més petites 
que l’aigua.

•	 Es poden utilitzar sondes bifàsiques de nivells.
Mesures amb bailers 
transparents

•	 Cal tenir cura de no perdre DNAPL durant l’ascens del bailer. La 
densitat dels DNAPL és més gran que la de l’aigua.

Mesures alternatives •	 Mostreig amb bombeig.
•	 Reconeixement  visual mitjançant un fil amb una plomada.

Taula 7-1. Taula resum de tècniques de caracterització d’emplaçaments contaminats.

Per desgràcia, el gruix de líquid DNAPL mesurat en pous d’observació no s’ha de 
relacionar necessàriament de manera directa amb el gruix real de la piscina de 
DNAPL en el terreny . Aquests dos valors poden arribar a ser molt diferents . Per 
entendre aquest fet, és bàsic conèixer quin és el tram ranurat del pou d’obser-
vació i alguns dels trets relacionats amb el disseny i la construcció del pou . Els 
errors de la mesura es poden sintetitzar en les casuístiques següents:
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 � Si l’interval de la zona ranurada in-
clou tota la capa on està ubicat el 
DNAPL però el nivell hidrostàtic de 
l’aigua en el pou és inferior al de 
l’aqüífer per efecte d’un bombeig 
o mostreig, aleshores el DNAPL as-
cendirà dins del pou per mantenir 
l’equilibri hidrostàtic . En aquest cas, 
el gruix mesurat en el pou d’obser-
vació serà més gran que el real (ve-
geu la figura 7-1) .

 � Si el pou d’observació penetra a dins 
de la capa impermeable, el gruix de 
DNAPL mesurat excedirà el gruix 
real, ja que aquest tram de pou està 
situat per sota del nivell d’aquesta 
capa . En aquest cas, el gruix mesu-
rat en el pou d’observació també 
serà més gran que el real (vegeu la 
figura 7-2) .

Un disseny inadequat del pou d’obser-
vació pot remobilitzar verticalment el 
DNAPL i donar lloc a una mala quanti-
ficació de la potència i la localització del 
fluid . S’han detectat una sèrie de casuís-
tiques on es produeix la migració verti-
cal dels DNAPL a través dels pous:

 � La construcció d’un pou pot connec-
tar una piscina de DNAPL situada so-
bre d’una barrera impermeable amb 
un material més permeable situat 
per sota seu . En aquest cas, l’elevació 
de DNAPL en el pou serà errònia i es 
produirà un traspàs de DNAPL cap a 
la formació més permeable a través 
del pou (vegeu la figura 7-3) . 

 

	  

Figura 7-2. Mesures de DNAPL dins del pou 
d’observació superiors a les reals perquè el pou 
d’observació penetra en la capa impermeable. 
Font: figura adaptada de Huling i Weaver, 1991.

Figura 7-3. Migració vertical d’un DNAPL a través d’un 
pou. Font: figura adaptada de Cohen i Mercer, 2003.

 

Figura 7-1. Mesures de DNAPL dins del pou 
d’observació superiors a les reals per una 
diferència de nivell hidrostàtic entre el pou i 
l’aqüífer. Font: figura adaptada de Huling  
i Weaver, 1991.
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£  El DNAPL pot penetrar a través 
de la grava que forma part del 
prefiltre del pou i infiltrar-se fins 
a la base d’aquest pou sense ar-
ribar a entrar pròpiament dins . 
En aquest cas, quan el volum de 
DNAPL no és molt gran, no es pot 
detectar el gruix real de DNAPL 
dins del pou, ja que la major part 
del líquid es concentra a fora del 
pou (vegeu la figura 7-4) .

£  En aquesta casuística, també es 
pot donar el cas que el DNAPL arri-
bi a entrar dins del pou a través de 
la zona ranurada, però que torni a 
sortir cap al prefiltre un cop arri-
bat a la base del pou . Aquest cas 
només es dóna en aquells pous 
totalment ranurats (fins a la base) 
(vegeu la figura 7-5) .

£  El prefiltre també pot arribar a ac-
tuar com a barrera capil·lar quan 
el material utilitzat és més fi que 
el de l’aqüífer . En aquest cas, el 
DNAPL no pot accedir a dins del 
pou . Aleshores no es detecta la 
presència de DNAPL dins del pou 
(vegeu la figura 7-6) .

Figura 7-4. Migració vertical d’un DNAPL a través del 
prefiltre d’un pou. Font: figura adaptada de Cohen i 
Mercer, 2003.

Figura 7-5. Migració vertical d’un DNAPL a través d’un 
pou i a través del seu prefiltre. Font: figura adaptada de 
Cohen i Mercer, 2003.

Figura 7-6. Prefiltre d’un pou actuant com a barrera 
capil·lar. Font: figura adaptada de Cohen i Mercer, 2003.
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7.5. Interpretació de resultats

7.5.1. Presència de fase lliure

La presència de DNAPL en fase lliure en un emplaçament es pot detectar de ma-
nera directa o indirecta durant la fase de caracterització . Els mètodes directes es 
basen en la inspecció visual de mostres de sòl/aigua o en observacions en pous . 
La descripció d’aquests mètodes s’ha explicat amb detall en el capítol anterior 
(apartat 7.4) . La taula 7-2 també presenta els mètodes directes d’estimació de 
presència de fase lliure de manera resumida .

Mètodes directes per estimar la presència de DNAPL
EPA540/F-94/049 en fase lliure

Mètodes per detectar DNAPL en pous
•	 	Sonda de detecció de canvi de fase NAPL/aigua.
•	 	Inspecció visual de la mostra recuperada per bombeig des de la part inferior del pou.
•	 	Inspecció visual de la mostra recuperada amb un bailer transparent o similar des de la part inferior del pou.
•	 	Inspecció visual del fluid retingut en una corda blanca de cotó introduïda dins del pou.

Mètodes per millorar la inspecció visual en mostres de líquid
•	 	Se centrifuga la mostra i es busca la separació de fases (aigua/NAPL).
•	 	Es pot afegir un colorant hidrofòbic (com ara Sudan IV) a la mostra i buscar coloració de la fracció DNAPL 

després d’haver agitat la mostra.
•	 	Es pot veure fluorescència de la mostra amb un llum UV.
•	 	S’avalua la densitat del NAPL en relació amb l’aigua injectant el líquid en una columna d’aigua.

Mètodes per detectar DNAPL en mostres de sòls i roques
•	 	Es veu la fluorescència UV de la mostra.
•	 	S’afegeix colorant hidrofòbic i aigua a la mostra de sòl i es mira la coloració de la fracció NAPL.
•	 	Es fa una prova d’agitació de la mostra amb aigua (eficaç per a NAPL que no són incolors ni tenen el mateix 

color que el sòl).
•	 	Se centrifuga la mostra amb aigua i es mira si hi ha separació de fases aigua/NAPL.
•	 	Es filtra la mostra i es mira si hi ha separació de fases.

Taula 7-2. Mètodes directes per estimar la presència de DNAPL en fase lliure. Font: adaptat de l’Agència de 
Protecció del Medi Ambient d’Estats Units, publicació: 9355.4-16FS, EPA540/F-94/049

Malgrat la utilització d’aquests mètodes, les observacions directes que es tenen 
en un emplaçament impactat per DNAPL acostumen a ser força puntuals i poden 
no identificar la presència de DNAPL en fase lliure en alguns casos . Per aquest 
motiu, s’aconsella també la utilització de mètodes indirectes que es basen en 
deduccions per mitjà de mesures de concentracions d’aigua, sòls o vapors . 
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(1) Mètodes directes

a. Observacions en pous o piezòmetres
b. Inspecció visual de mostres d’aigua
c. Inspecció visual de mostres de sòl

(2) Mètodes indirectes

a. Mesures de concentracions a les aigües subterrànies
b. Mesures de concentracions de vapor al gas del subsòl
c. Mesures de concentracions als sòls
d. Càlcul de concentracions d’equilibri en mostres de sòl
e. Observacions de camp sobre el comportament del contaminant 

Mètodes indirectes per estimar la presència de DNAPL
EPA540/F-94/049 en fase lliure

Anàlisis químiques Observacions de camp

•  Les concentracions 
d’aigua subterrània 
superen l’1 % de la 
solubilitat efectiva.

•  Les concentracions 
en sòls superen els 
10.000 mg/kg. 

•  Les concentracions 
de vapors en el  
sòl superen els  
1.000 ppmv.

•  Les concentracions 
estimades en 
mostres de sòl a 
partir de relacions 
d’equilibri superen 
els màxims 
admissibles (vegeu 
l’apartat 7.5.2). 

A les aigües subterrànies
•  Les concentracions augmenten amb la profunditat de manera inexplicable per transport 

advectiu.
•  Les concentracions augmenten en el sentit contrari al gradient hidràulic a causa de la difusió 

dels vapors o d’un control estratigràfic de la infiltració de DNAPL (vegeu l’apartat 4.4).
•  Les concentracions tenen una distribució erràtica a causa de la distribució complexa del 

DNAPL en el focus de contaminació.
•  Rebot de concentracions quan s’atura el sistema de bombeig. En un sistema de 

descontaminació per «bombeig i tractament en superfície», amb el temps les concentracions 
disminueixen durant el període de bombeig. En cas de presència de fase lliure, aquestes 
concentracions tornen a augmentar significativament després del bombeig per dissolució 
continuada de DNAPL (vegeu el capítol 9). 

•  Augment de les concentracions en episodis de recàrrega d’aqüífers (episodis de pluja).
•  El centre de massa del plomall de concentracions es manté a prop del focus de contaminació 

de manera inexplicable per un procés d’advecció.
•  La recuperació de la massa supera l’estimació inicial de la massa de contaminant en el 

plomall de contaminació.

En els vapors
•  Concentracions de gas elevades en zones ubicades just per sobre de la capa freàtica on el gas 

dens derivat del DNAPL tendeix a acumular-se.
•  La recuperació de la massa supera l’estimació inicial basant-se en els vapors.

Altres
•  Deteriorament de pous i bombes (els organoclorats poden degradar el PVC).

Taula 7-3. Mètodes indirectes per estimar la presència de DNAPL en fase lliure
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Quan un emplaçament està contaminat amb DNAPL i aquest DNAPL es troba 
en fase lliure, les concentracions que es detecten a les aigües subterrànies són 
generalment més petites que el 10 % del seu valor de solubilitat (vegeu l’apartat 
4.2.1) . Normalment, valors de concentracions per sobre d’un 1 % del valor de 
solubilitat efectiva indiquen la presència de fase lliure a l’emplaçament . Cal dir, 
però, que valors de concentració inferiors a aquest límit (< 1 %) no s’han d’en-
tendre com la no-presència de DNAPL a l’emplaçament . En sòls, la presència de 
concentracions de contaminants per sobre d’un 1 % de la massa de sòl (10 .000 
mg/kg) són generalment indicatives de presència de fase lliure . No obstant això, 
els DNAPL també poden estar presents en el subsòl en concentracions menors . 
En vapors, per la seva part, aquest límit es considera que es troba en concentra-
cions per sobre de 1 .000 ppmv . 

Normalment, la presència de DNAPL en fase lliure provoca un comportament 
anòmal de les concentracions mesurades en les aigües subterrànies i en els va-
pors del sòl . Alguns dels efectes més comuns es troben resumits a les taules 7-2 
i 7-3 .

En determinades ocasions, la concentració de contaminants en sòls s’expressa en 
termes de concentració total de carboni . En aquests casos, Feenstra et al. (1991) 
i Mayer i Hassanizadeh (2005) descriuen un mètode per detectar la presència de 
fase residual en una mostra de sòl per mitjà d’aquesta mesura . El mètode es basa 
en l’ús de relacions d’equilibri entre el sòl, l’aigua i el gas (vegeu l’apartat 7.5.2) .

7.5.2. Interpretació d’anàlisis químiques de mostres de sòls

Definició: la quantitat total de compost orgànic d’interès que s’analitza es coneix 
com la concentració total del compost químic . El seu símbol habitual és CT i 
s’expressa en massa de substància química per unitat de pes sec de la mostra de 
sòl, mil·ligrams de substància química per quilogram de sòl [mg/kg] .

Aquesta mesura no distingeix entre la massa adsorbida en el sòl, la massa dissol-
ta en l’aigua, la massa volatilitzada en forma de vapors i la massa present en fase 
lliure . Feenstra et al. (1991) i Mayer i Hassanizadeh (2005) descriuen un mètode 
per detectar la presència de fase residual en una mostra de sòl per mitjà d’aques-
ta mesura . Utilitzant diferents relacions d’equilibri entre fases (vegeu el capítol 
4), és possible estimar a partir del valor de CT quina és la concentració d’equilibri 
en l’aigua i vapors (gas), suposant que no existeix fase lliure . D’aquesta manera, 
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en cas que les concentracions d’equilibri siguin superiors als valors màxims teò-
rics de solubilitat efectiva o de pressió de vapor, es pot deduir que segurament la 
mostra de sòl presenta una part de contaminant en fase lliure . 

Per a mostres de sòl totalment saturades (sense contingut de gas) i suposant 
que no existeix DNAPL en fase lliure, la concentració d’equilibri en l’aigua es pot 
expressar com a:

w

bT
w R

CC
φ

ρ= (7-1)

On CT és la concentració total de compost químic [mg/kg], ρb és la densitat aparent 
del sòl [g/cm3], φ és la porositat [adimensional], Rw és el factor de retard del com-
post químic en aigua [adimensional] i Cw és la concentració d’equilibri en aigua de 
la substància química [mg/l] . Aquest valor es compara amb la solubilitat efectiva, 
que representa el màxim teòric . Si se supera aquest valor, aleshores es considera 
que hi ha presència de DNAPL a la mostra . El full de càlcul A-7 mostra els passos 
que cal seguir per aplicar aquest mètode i adjunta un exemple d’aplicació .

Per a mostres de sòl amb un cert contingut de gas i suposant, una altra vegada, 
que no existeix DNAPL en fase lliure, la concentració d’equilibri en el gas és:

gg
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θ

ρ= (7-2)

On θg és el contingut volumètric de gas [adimensional], Rg és el factor de retard 
del compost químic en l’aire [adimensional] i Cg és la concentració d’equilibri de 
la substància química en el gas [g/m3] . Igual que passa en el cas que s’ha descrit 
més amunt, si se supera el màxim teòric es considera que hi ha presència de 
DNAPL . El full de càlcul A-8 mostra els passos que cal seguir per aplicar aquest 
mètode i presenta un exemple d’aplicació .
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Per valorar el grau de contaminació de l’emplaçament és necessari comparar 
els valors de concentració obtinguts (tant les concentracions obtingudes en les 
mostres de sòl com l’anàlisi de les aigües subterrànies i els resultats de vapors) 
amb el que es coneix com a nivells o valors genèrics de referència (NGR o VGR) . 
Aquests nivells varien en funció de si la mostra és de sòl, aigua o aire i també 
depenen del compost en qüestió . Els valors genèrics de referència són els valors 
bàsics mitjançant els quals s’avalua el grau de contaminació d’un emplaçament . 
Les unitats més habituals dels valors genèrics de referència són:

 � Mostres de sòl: en mg/kg (mg de contaminant/kg de sòl) .
 � Mostres d’aigua: en µg/l (micrograms de contaminant/litre d’aigua) .
 � Anàlisi de vapors en sòls: en mg/m3 (mg de contaminant/m3 de gas) .

8.1. Concentracions en sòls

El Reial decret 9/2005, de 14 de gener, estableix els nivells genèrics de referència 
(NGR) per a la declaració de sòls contaminats i especifica els criteris que cal tenir 
en compte en el càlcul d’aquests valors per a substàncies no incloses en els seus 
annexos . En sòls, el nivell genèric de referència (NGR) es defineix com la concen-
tració d’una substància contaminant en el sòl que no comporta un risc supe-
rior al màxim acceptable per a la salut humana o l’ecosistema . Aquests valors es 
presenten a la taula A-5 de l’annex ii . Segons aquest reial decret, en termes de 
protecció de la salut humana, una situació de risc acceptable és aquella que: 

 � Substàncies cancerígenes: la freqüència esperada d’aparició de càncer en 
la població exposada al contaminant no excedeix de 10–5 . Aquest nombre 
representa un de cada 100 .000 casos . El valor referent a la freqüència s’ex-
pressa normalment amb la lletra R .

 � Substàncies amb efectes sistèmics: en aquest cas, s’assumeix com una si-
tuació de risc acceptable aquella en la qual, per a cada substància, el quo-

V A L O R A C I Ó  D E L 
P R O B L E M A  D E 
C O N T A M I N A C I Ó8
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cient entre la dosi d’exposició a llarg termini i la dosi màxima admissible és 
inferior a la unitat . Aquest quocient s’expressa normalment amb la lletra H .

En termes de protecció dels ecosistemes, s’assumeix que una situació de risc ac-
ceptable és aquella en la qual el quocient entre el nivell d’exposició, expressat 
com a concentració, i el llindar ecotoxicològic de cada substància, definit per la 
concentració màxima per la qual no s’esperen efectes sobre els ecosistemes, és 
inferior a la unitat . 

En funció d’aquests nivells genèrics de referència i de la valoració del risc s’esta-
bleixen tres categories de sòls: (a) sòls contaminats, (b) sòls potencialment con-
taminats i (c) sòls no contaminats . La taula 8-1 mostra els trets característics de 
cadascuna d’aquestes categories i el protocol d’actuació:

Categoria Característiques Protocol d’actuació

Sòl contaminat

En termes de protecció de la salut humana
•	 	Alguna concentració és més gran que 100 vegades 

el NGR de referència per a l’ús de sòl corresponent i 
objecte de protecció.

•	 	Per a substàncies cancerígenes, el risc és inacceptable 
(R > 10–5).

•	 	Per a substàncies amb efectes sistèmics, el quocient 
entre la dosi d’exposició a llarg termini i la dosi 
màxima admissible és superior a la unitat (H > 1).

	En termes de protecció de l’ecosistema
•	 	La concentració letal o efectiva mitjana, per a 

organismes del sòl, és inferior a 10 mg/g de sòl.
•	 	La concentració letal o efectiva mitjana, per a 

organismes aquàtics, és inferior a 10 ml/l d’aigua.

Segons el Reial decret 9/2005, 
la declaració d’un sòl com 
a contaminat obligarà a la 
realització de les actuacions 
necessàries per procedir a la 
seva recuperació ambiental. 
L’organisme competent és 
l’ARC (Agència de Residus de 
Catalunya).

Sòl potencialment 
contaminat

•	 	Concentracions d’hidrocarburs totals de petroli 
superiors a 50 mg/kg.

•	 	La concentració d’alguna substància excedeix dels 
NGR.

•	 	El contaminant rellevant excedeix del NGR obtingut 
de manera específica.

•	 	En termes de protecció de l’ecosistema, que es 
comprovi toxicitat en bioassaigs de mostres no 
diluïdes.

Calen estudis complementaris 
per avaluar el risc. L’organisme 
competent és l’ARC (Agència de 
Residus de Catalunya).
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Categoria Característiques Protocol d’actuació

Sòl no contaminat

•	 	Les concentracions són inferiors als NGR.
•	 	Per a substàncies cancerígenes, el risc és acceptable 

(R ≤ 10–5).
•	 	Per a substàncies amb efectes sistèmics, el quocient 

entre la dosi d’exposició a llarg termini i la dosi 
màxima admissible és inferior a la unitat.

Aplicar el pla de prevenció i 
seguiment en cas de tenir punts 
de control.

Taula 8-1. Categories del sòl i protocol d’actuació

8.2 Concentracions a les aigües subterrànies

La Directiva europea 2006/118/CE, relativa a la protecció de les aigües subterrà-
nies contra la contaminació i el deteriorament, estableix que els estats membres 
han de definir els nivells genèrics de referència per determinar l’estat químic de 
les aigües subterrànies . Per aquest motiu, l’Agència Catalana de l’Aigua ha de-
senvolupat els estudis necessaris en col·laboració amb el Centre Tecnològic de 
Manresa (CTM) per obtenir aquests valors referents a l’ús de les aigües subter-
rànies a Catalunya . El protocol d’actuació i els criteris relatius a la qualitat i la 
protecció de l’ecosistema de les aigües subterrànies es poden consultar en els 
documents següents:

 �  Documentació requerida en les etapes del Programa de descontaminació d’ai-
gües subterrànies en emplaçaments contaminats per fonts d’origen puntual, 
editat el 2007 i disponible a: http://aca-web .gencat .cat/aca/documents/
ca/aigua_medi/aigues_subterranies/descontaminacio_aquifers/Docu-
mentacio_requerida .pdf

 �  Protocol d’actuacions de descontaminació de les aigües subterrànies en esta-
cions de servei, aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua l’abril del 2007 i disponible a:
http://aca-web .gencat .cat/aca/documents/ca/aigues_subterranies/proto-
col_actuacions_estacions_servei .pdf

 � Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració d’aigües subterrà-
nies en emplaçaments contaminats per fonts d’origen puntual, del 2009 .
http://aca-web .gencat .cat/aca/documents/ca/aigues_subterranies/crite-
ris_aplicaciovalors_generics_rest .pdf

 � Protocol d’actuació en episodis de contaminació d’aigües subterrànies per fonts 
d’origen puntual, aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua l’octubre del 2009 i disponible a: http://aca-web .gencat .cat/aca/docu-
ments/ca/aigues_subterranies/protocol_avaluacio_plomalls_memo .pdf

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigua_medi/aigues_subterranies/descontaminacio_aquifers/Documentacio_requerida.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigua_medi/aigues_subterranies/descontaminacio_aquifers/Documentacio_requerida.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigua_medi/aigues_subterranies/descontaminacio_aquifers/Documentacio_requerida.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigues_subterranies/protocol_actuacions_estacions_servei.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigues_subterranies/protocol_actuacions_estacions_servei.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigues_subterranies/criteris_aplicaciovalors_generics_rest.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigues_subterranies/criteris_aplicaciovalors_generics_rest.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigues_subterranies/protocol_avaluacio_plomalls_memo.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigues_subterranies/protocol_avaluacio_plomalls_memo.pdf
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En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha definit els valors genèrics 
de no-risc i els valors genèrics d’intervenció amb l’objectiu d’establir els crite-
ris de restauració de les aigües subterrànies en emplaçaments contaminats per 
fonts d’origen puntual . Aquests valors es presenten a la taula A-5 de l’annex ii . 
La taula 8-1 descriu de manera resumida els trets més característics d’aquests 
valors genèrics de referència i el protocol d’actuació .

Valor genèric Característiques Protocol d’actuació

Valor genèric 
de no-risc 
(VGNR)

Amb concentracions inferiors a 
aquest valor no són previsibles 
riscos per als usuaris de l’aigua 
subterrània. Per tant, cal 
considerar-lo genèricament com 
a objectiu de restauració.

Valors per sota d’aquest llindar implicarien l’efectiva restauració 
del medi, moment en el qual es passaria a la fase final de 
seguiment i control. L’organisme competent és l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua).

Valor genèric 
d’intervenció 
(VGI)

La superació del valor genèric 
d’intervenció comporta un 
risc per als usuaris actuals o 
potencials de l’aigua subterrània 
si no es realitza el tractament 
adequat per a un ampli ventall 
d’usos de l’aigua.

Cal dur a terme actuacions de restauració de l’emplaçament. 
Aquestes actuacions es poden centrar tant en sòls com en l’aigua, 
en funció de les condicions hidrogeològiques de l’emplaçament i 
les tècniques més adequades al cas, sempre que resti delimitat el 
plomall de contaminació i s’estableixi una xarxa de control de les 
aigües subterrànies que permeti el seguiment de l’evolució dels 
contaminants a l’aigua. L’organisme competent és l’ACA.

Taula 8-2. Valors genèrics i protocol d’actuació per a aigües subterrànies 

8.3. Concentracions en vapors

En cas de sòls contaminats amb DNAPL, els valors genèrics de referència de vapors 
en mostres de sòl també es poden estimar com la concentració de vapors màxima 
d’una substància química per sota de la qual no se supera el risc màxim acceptable 
per a la salut humana o l’ecosistema . Els valors de risc es defineixen segons el Reial 
decret 9/2005 (vegeu l’apartat 8 .2) . Així doncs, en termes de protecció de la salut 
humana, per a substàncies cancerígenes el risc és inacceptable quan la freqüència 
esperada d’aparició de càncer en la població exposada al contaminant no excedeix 
de 10–5 i, per a substàncies amb efectes sistèmics, el risc és inacceptable quan el quo-
cient entre la dosi d’exposició a llarg termini i la dosi màxima admissible és superior a 
la unitat . Aquests valors genèrics de referència es poden estimar a partir de la pàgina 
web següent de l’Agència Mediambiental dels Estats Units d’Amèrica (US EPA):

http://epa-prgs .ornl .gov/cgi-bin/chemicals/csl_search

http://epa-prgs.ornl.gov/cgi-bin/chemicals/csl_search
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És recomanable seguir també els criteris establerts pel Ministeri de Treball, 
Salut i Benestar Social i la Conselleria de Medi Ambient de Baden-Württemberg 
(Alemanya), i per la Red Latinoamericana de Prevención y Gestión de Em-
plazamientos Contaminantes (ReLASC), que consideren que el sòl està conta-
minat si els nivells de vapors totals derivats dels DNAPL en el sòl es troben per 
sobre de 10 mg/m³ . Aquestes concentracions impliquen la necessitat de realitzar 
les actuacions necessàries per procedir a la seva recuperació ambiental fins que 
aquests valors estiguin estabilitzats en un funcionament intermitent d’operació 
per sota d’1 mg/m³ .

Diferents països tenen legislats uns nivells de referència pel que fa a la concentra-
ció de contaminants clorats en vapors presents en el sòl . Aquests valors presen-
ten una gran diversitat i s’ha vist que poden representar ordres de magnitud més 
restrictius en funció de l’estament legislatiu que els defineix . La taula següent 
mostra el nivell d’alerta i el nivell d’intervenció establerts per l’Agència d’Aigües 
de Baviera i el programa de cooperació tècnica Brasil-Alemanya en la seva guia 
de gestió de la contaminació per dissolvents clorats (disponible a:

http://www .cetesb .sp .gov .br/Tecnologia/camaras/ca_ativas/metalurgico/docu-
mentos/manual_solventes%20clorados .pdf ) .

Compostos orgànics halogenats (dissolvents clorats) Unitats
Nivell 

d’alerta
Nivell  

d’intervenció

Hidrocarburs clorats volàtils totals (vapor) mg/m3 5 50

Hidrocarburs clorats volàtils totals cancerígens (vapor) mg/m3 1 5

Hidrocarburs clorats volàtils: diclorometà, triclorometà, tetraclorometà, 1,2-dicloroetà, 1,1,1-tricloroetà, clorur de 
vinil, 1,2-dicloroetè, Tricloroetilè i tetracloroetè
Hidrocarburs clorats volàtils cancerígens: tetraclorometà (CCl4), cloroetè, clorur de vinil (C2H3Cl) i 1,2-dicloroetà 
(C2H4Cl2)

Com a primer pas per a la valoració del problema de contaminació, quan la con-
centració de vapors en el sòl dista del valor de referència, 50 mg/m3 per a hidro-
carburs clorats volàtils totals (XVOC), l’ARC ha definit un rang de recuperació per 
assolir a l’emplaçament corresponent a una taxa de mobilització de XVOC d’en-
tre 0,5 i 2,5 kg/dia i una concentració d’entre 250 i 550 ppmv de lectura amb PID . 
Aquests valors s’han obtingut tenint en compte el factor de correcció de l’aparell 
de mesura de vapors PID per mesurar hidrocarburs clorats volàtils (amb una làm-
pada de 10,6 electronvolts) i les dades toxicològiques corresponents a la concen-
tració de referència per a l’exposició crònica per la inhalació de vapors descrites 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/camaras/ca_ativas/metalurgico/documentos/manual_solventes%20clorados.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/camaras/ca_ativas/metalurgico/documentos/manual_solventes%20clorados.pdf
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per l’agència de protecció mediambiental americana (EPA) atribuïda al compost 
clorat TCE . Per tant, es considera adequat i necessari que, quan un emplaçament 
estigui afectat per una contaminació del sòl per vapors d’origen organoclorat, 
s’apliqui la tècnica d’extracció de vapors fins a assolir els llindars estipulats .

Per mostrejar de manera activa els vapors del subsòl cal seguir la metodologia 
descrita a la Guia metodològica per a la realització d’assaigs de buit (proves d’efici-
ència) en captadors de vapors en estacions de servei, publicada per l’ARC i disponi-
ble a:

www20 .gencat .cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20
Contaminats/guia_meto_cat .pdf

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20Contaminats/guia_meto_cat.pdf
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El concepte de recuperació correspon al conjunt d’operacions correctives desti-
nades a reduir el risc derivat de la contaminació fins a un nivell acceptable per a 
la salut humana i el medi ambient, d’acord amb l’ús del sòl .

Generalment, el sanejament d’un emplaçament afectat per DNAPL és un procés 
complex per la dificultat associada a:

 � Caracteritzar el focus de contaminació .
 � Obtenir informació suficient sobre l’episodi contaminant .
 � Caracteritzar la distribució i el moviment del DNAPL en totes les seves fases .
 � Caracteritzar l’heterogeneïtat del medi natural en què es troba .

En general, les tecnologies de recuperació que hi ha actualment poden arribar a 
extreure una quantitat de producte DNAPL important . Aquest producte oscil·la 
entre el 20 i el 95 % de la massa total, depenent del tipus d’emplaçament i de la 
tècnica utilitzada . 

T È C N I Q U E S  D E 
R E C U P E R A C I Ó  D E  S Ò L S  9

	  

Figura 9-1. Eficiència del mètode de recuperació en funció del volum de sòl contaminat. Font: Soga  
et al., 2004. 
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Remarcable: l’eficiència real obtinguda en emplaçaments contaminats per DNAPL 
pot ser significativament menor a la mesurada en fase de pilotatge . La figura 9-1 
mostra l’eficiència de diferents tècniques de recuperació en funció del volum de 
sòl contaminat . S’observa que a mesura que augmenta el volum de sòl contami-
nat, menor és l’eficiència i més gran és el grau d’incertesa (per exemple, depenent 
del tipus d’emplaçament, l’eficiència de l’oxidació química varia entre el 70 i el 
92 %) . 

Remarcable: una extracció elevada de DNAPL en fase lliure (90 %) no sempre im-
plica una reducció acceptable de les concentracions lixiviades del focus de con-
taminació (Saenton et al., 2002) . Per tant, l’extracció de producte lliure no sempre 
s’ha de veure com l’única acció que cal dur a terme per reduir el risc en la salut 
humana o en l’ecosistema (Soga et al., 2004) .

Remarcable: a fi de millorar l’eficiència i la fiabilitat més enllà del que un únic trac-
tament pot aconseguir, es pot considerar l’aplicació successiva de diferents tec-
nologies de recuperació .

Per avaluar la viabilitat tècnica d’una tecnologia determinada, a vegades es fa 
necessària la realització d’estudis al laboratori o en plantes pilot .
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La taula 9-1 presenta un resum de les tècniques de recuperació més utilitza-
des en emplaçaments contaminats per DNAPL en les diferents zones del subsòl 
(zona saturada i no saturada) i mostra un resum dels avantatges i els inconve-
nients que tenen .

Tècnica Zona del medi Descripció Avantatges i inconvenients

Excavació

Per restaurar 
la qualitat 
de la zona no 
saturada.

Excavar i extreure de la zona 
no saturada el volum de sòl 
afectat per DNAPL (focus de 
contaminació).

Generació de volums importants de 
terres contaminades, implica gestionar 
el sòl a dipòsit controlat o a plantes de 
tractament (on site o off site).

Extracció de 
vapors (SEV)

Per restaurar 
la qualitat del 
sòl a la zona no 
saturada.

•	 	L’extracció de vapors és 
una tècnica que es basa 
en l’aplicació del buit en 
el subsòl per induir un flux 
d’aire que s’extreu a través 
de captadors de vapor. Els 
compostos volàtils presents en 
el sòl (zona no saturada) són 
extrets juntament amb l’aire 
i recuperats en superfície, on 
han de ser tractats.

•	 	Aquesta tècnica té una 
eficiència elevada per COV i 
millora l’atenuació natural 
dels compostos volàtils o 
semivolàtils, ja que representa 
una font nova d’oxigen 
necessària per als processos de 
degradació biològica. 

•	 	Tecnologia relativament senzilla.
•	 	Compatible amb el funcionament de 

l’activitat.
•	 	Aquesta tècnica és poc efectiva en 

medis heterogenis estratificats i de 
baixa permeabilitat.

•	 	Aquesta tècnica no es pot posar en 
pràctica a la zona saturada.

•	 	El nivell freàtic ha d’estar a una 
profunditat de més d’1 m. En 
aqüífers superficials (< 3 m) es pot 
deprimir el nivell freàtic amb un 
bombeig per evitar la intercepció de 
l’aigua subterrània amb la bomba 
de buit.

Tractaments 
per 
bioremediació

Per restaurar la 
qualitat del sòl a 
la zona saturada 
o no saturada.

•	 	Es basa en l’estimulació de 
l’activitat microbiana per a la 
degradació dels compostos 
orgànics (mitjançant 
l’aportació d’un acceptador 
d’electrons o nutrients).

•	 	El tractament pot ser tant 
aeròbic com anaeròbic.

•	 	Hi ha altres tractaments com 
poden ser la bioestimulació o 
la biomagnificació. 

•	 	És una tecnologia senzilla, de baix 
cost, i no genera un residu final.

•	 	Està limitada per les condicions del 
medi (temperatura, humitat del sòl 
i nutrients).

•	 	Els temps de tractament són 
relativament llargs.
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Tècnica Zona del medi Descripció Avantatges i inconvenients

Bombeig i 
tractament en 
superfície

Per restaurar la 
qualitat de la 
zona saturada 
del subsòl.

Bombeig de les aigües 
subterrànies en el focus de 
contaminació. El pas de l’aigua 
per la zona ocupada per DNAPL 
millora la seva dissolució i permet 
la recuperació de la massa de 
líquid DNAPL a través de la fase 
aquosa.

•	 	La baixa solubilitat dels compostos 
DNAPL, la possible retenció de massa 
en zones de baixa permeabilitat i 
l’heterogeneïtat del medi en el qual 
es troba normalment donen lloc a 
una dissolució efectiva molt lenta 
de DNAPL, que d’aquesta manera 
perdurarà durant dècades.

•	 	Un sobrebombeig de DNAPL pot 
trencar la seva continuïtat i fer 
disminuir la seva mobilitat.

•	 	El bombeig pot desplaçar el DNAPL 
cap a zones no contaminades 
prèviament.

•	 	En si mateixa, no és l’opció 
més efectiva per recuperar un 
emplaçament contaminat per 
DNAPL.

Ús de 
surfactants

Per restaurar la 
qualitat de la 
zona saturada 
del subsòl. 

La introducció de surfactants al 
focus de contaminació millora la 
dissolució de DNAPL en les aigües 
subterrànies, al mateix temps 
que augmenta la capacitat per 
mobilitzar la fase lliure no aquosa 
(capacitat per extreure DNAPL per 
bombeig).

•	 	L’heterogeneïtat del medi 
dificulta que la seva aplicació sigui 
homogènia, per la qual cosa es fa 
difícil assegurar el contacte entre el 
surfactant i el contaminant. 

•	 	La utilització de surfactants 
acostuma a produir un increment de 
costos en l’operació.

•	 	La utilització de surfactants pot 
remobilitzar les piscines o bosses de 
DNAPL cap a llocs insospitats.

•	 	L’eficiència del seu ús depèn en gran 
part de les característiques de la 
injecció.

Barreres 
físiques

Per restaurar la 
qualitat de la 
zona no saturada 
o saturada del 
subsòl.

Les barreres físiques s’utilitzen 
per aturar o frenar el transport 
de DNAPL. Se solen utilitzar 
junt amb altres tècniques de 
descontaminació.

Cal tenir en compte que aquestes 
barreres sovint presenten imperfeccions 
per on es pot produir la fuita del 
contaminant.
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Tècnica Zona del medi Descripció Avantatges i inconvenients

Barreres 
reactives 
permeables

Per restaurar la 
qualitat de la 
zona no saturada 
o saturada del 
subsòl.

Creació d’una zona de tractament 
in situ que captura passivament 
un plomall de contaminants i 
n’elimina els contaminants. Els 
mètodes d’eliminació inclouen: 
(1) adsorció i precipitació, (2) 
reacció química i (3) reaccions 
microbiològiques.

•	 	Cal tenir en compte que aquestes 
barreres sovint presenten 
imperfeccions per on es pot produir 
la fuita del contaminant (Bolster et 
al., 2009).

•	 	La degradació d’alguns 
contaminants pot generar 
metabòlits nocius.

Atenuació 
natural 
monitorada

Per restaurar la 
qualitat de la 
zona no saturada 
o saturada del 
subsòl.

•	 	Consisteix a deixar degradar 
de manera natural o induïda 
les substàncies químiques que 
formen els DNAPL.

•	 	Els dissolvents clorats no són 
estrictament recalcitrants, sinó 
que es poden degradar. 

•	 	L’atenuació natural monitorada 
és una de les tècniques més 
emprades per reduir la massa 
del contaminant en el focus.

•	 	Requereix un monitoratge 
exhaustiu per assegurar i 
controlar els processos que 
tenen lloc. 

•	 	Per augmentar l’eficiència és 
convenient que vagi acompanyada 
d’una altra tècnica de recuperació, 
com pot ser el bombeig i el 
tractament en superfície.

•	 	En la majoria de casos, la 
biodegradació natural està limitada 
i cal estimular la biodegradació 
mitjançant l’ús de catalitzadors

•	 	La capacitat d’un sòl per 
biodegradar-se està limitada per 
dos motius. El primer és que la 
zona contaminada per DNAPL 
representa en si mateixa un sòl 
hostil per a la vida de la majoria 
de microorganismes. En segon 
lloc, l’aportació dels compostos 
necessaris per a la proliferació 
microbiològica com ara els nutrients 
i els acceptors d’electrons són 
difícilment disponibles de manera 
continuada, per la qual cosa 
esdevenen factors limitants del 
procés.

Oxidació 
química  
in situ

Per restaurar la 
qualitat de la 
zona saturada 
del subsòl.

L’oxidació química in situ es basa 
en la injecció d’oxidants químics 
en el subsòl. En principi, l’oxidació 
química pot ser capaç de convertir 
els contaminants en productes 
innocus. Per exemple, l’ús de 
permanganat potàssic afavoreix 
l’oxidació del PCE i el TCE a clorurs 
i diòxid de carboni.

•	 	No és clar quins són els efectes 
de l’oxidació química quan el 
contaminant de DNAPL està present 
en fase lliure. 

•	 	L’eficiència de la tècnica depèn 
en gran part de la capacitat de la 
injecció per fer arribar els productes 
químics als contaminants en un 
medi natural (heterogeni).

Taula 9-1. Descripció de les principals tècniques de descontaminació
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Sovint, la tècnica de bombeig i tractament no produeix una restauració de les 
aigües subterrànies en el temps previst, ja que els perfils de concentració pre-
senten cues extenses i prolongades en el temps durant el bombeig . Després de 
l’aturada del bombeig, s’observa també un augment lent de les concentracions 
mesurades (rebot), que poden arribar a superar una altra vegada els límits accep-
tables per a la protecció de la salut humana o l’ecosistema . La figura 9-2 mostra 
un esquema representatiu d’ambdós processos: 

Aquests efectes es deuen principalment a dos fenòmens:

(1)  Presència de fase lliure en el focus de contaminació: quan el focus de con-
taminació presenta fase lliure, la seva posterior dissolució després del bom-
beig dóna a lloc a un rebot de les concentracions (Soga et al., 2004) .

(2)  Presència de zones de baixa permeabilitat: quan existeixen zones de baixa per-
meabilitat, el contaminant s’acumula lentament en aquestes zones per un procés 
de difusió . El bombeig executat a continuació només és capaç d’extreure l’aigua 
subterrània de les vies de flux preferent (procés advectiu) i deixa intacta la zona 
contaminada de baixa permeabilitat, d’on el contaminant ha de sortir un altre cop 
per difusió . Per tant, després del bombeig, aquesta massa romanent en zones de 
baixa permeabilitat torna a contaminar lentament les aigües subterrànies (Cohen 
et al., 1994 .; Harvey et al., 1994; Luo et al., 2005 i 2006) . La casuística on aquest pro-
cés pot ser més significatiu es dóna quan es té una roca fracturada, la porositat 
primària de la qual pot emmagatzemar grans quantitats de contaminant .

	  

Figura 9-2. Esquema de les concentracions mesurades en un pou d’observació amb el temps durant la fase de 
bombeig i sense bombeig.
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Remarcable: quan existeixen zones de baixa permeabilitat, un càlcul teòric ba-
sat en l’equació d’advecció-dispersió (equació 6-4) no pot representar l’efecte de 
cues extenses en el perfil de concentracions ni l’efecte de rebot de les concentra-
cions . Els models matemàtics més comuns per representar aquest efecte són els 
coneguts com a models de doble porositat (Haggerty et al., 1995 i 2000; Carrera 
et al., 1998) . El disseny d’un bombeig i tractament en superfície basat en un mo-
del de doble porositat es pot trobar a l’article de De Barros et al. (2013), mètode 
desenvolupat pel Grup d’Hidrologia Subterrània de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (GHS), web: http://www .h2ogeo .upc .es/ . Els models numèrics també po-
den tractar aquesta problemàtica de manera més acurada . El programa RW3Dmt 
(Fernàndez-Garcia et al., 2005) del GHS està preparat per a aquesta casuística .

Es pot trobar més informació sobre l’atenuació natural monitorada així com la 
descripció d’altres solucions de descontaminació a: 

 � Guia d’atenuació natural monitorada: aigües subterrànies contaminades per 
hidrocarburs derivats del petroli, editada el 2008 i disponible a: http://aca-
web .gencat .cat/aca/documents/ca/aigua_medi/aigues_subterranies/des-
contaminacio_aquifers/Guia_atenuacio .pdf

 � Solucions de descontaminació d’aigües en un emplaçament contaminat amb 
compostos orgànics volàtils clorats, editat i disponible a: http://www20 .
gencat .cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20Contaminats/
Solucions%20de%20descontaminacio%20daigues .pdf

http://www.h2ogeo.upc.es
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigua_medi/aigues_subterranies/descontaminacio_aquifers/Guia_atenuacio.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigua_medi/aigues_subterranies/descontaminacio_aquifers/Guia_atenuacio.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigua_medi/aigues_subterranies/descontaminacio_aquifers/Guia_atenuacio.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20Contaminats/Solucions%20de%20descontaminacio%20daigues.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20Contaminats/Solucions%20de%20descontaminacio%20daigues.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20Contaminats/Solucions%20de%20descontaminacio%20daigues.pdf
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10.1. Introducció

Remarcable: si s’aplica correctament, l’extracció de vapors és una de les tècniques 
més efectives per al tractament d’un sòl impactat amb productes com ara la gaso-
lina, els dissolvents o altres compostos químics volàtils o semivolàtils . La tècnica 
es basa en l’extracció de vapors que es troben a la zona no saturada mitjançant 
l’aplicació del buit .

Amb l’aplicació del buit en un punt de la zona no saturada es crea una diferència 
de pressió d’aire, fet que indueix el moviment de vapor en direcció al pou d’ex-
tracció . Per tant, l’aire que es trobava en contacte amb el contaminant, i que n’ha 
assimilat una petita part mitjançant el procés de volatilització, és extret del sòl 
i immediatament és substituït per aire atmosfèric, que passa a estar en contac-
te amb el contaminant . D’aquesta manera es produeix un cicle on s’esdevé una 
transferència contínua de massa de contaminant (des de la fase líquida pura, sòl 
o aigua) cap a la fase gas, que és extreta . 

Hi ha molts altres factors involucrats que cal tenir en compte, com, per exemple, 
els factors geològics, però bàsicament l’extracció de vapors té èxit si i només si 
els compostos que cal tractar són volàtils . Vegeu l’apartat 10.5 sobre la viabilitat 
del mètode . 

Per al disseny, el funcionament i el monitoratge dels sistemes d’extracció de va-
pors cal dominar un gran nombre de processos físics, químics i biològics inter-
connectats a diferents escales i que es produeixen de manera simultània . Al llarg 
de la guia se n’han exposat algunes de les característiques més importants . 

La complexitat del sòl i dels processos que s’hi desenvolupen porten a una ne-
cessària simplificació dels casos d’estudi . Però cal recordar que mai no s’ha de 

R E C U P E R A C I Ó  
D E  S Ò L S  P E R 
E X T R A C C I Ó  D E  V A P O R S10
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caure en una excessiva simplificació del problema . Per aconseguir-ho, és im-
portant conèixer els factors que controlen el rendiment de l’extracció de vapors 
(taula 10-1) . 

La màxima eficiència de l’extracció es dóna quan la totalitat del vapor extret es 
troba en equilibri amb el sòl contaminat . En aquest moment és quan el gas pre-
senta la màxima concentració de contaminant que pot retenir i, per tant, la taxa 
d’extracció (quantitat de massa per volum de gas) és l’òptima . Les condicions 
ideals no es donen mai en la realitat, però, com es veurà més endavant, s’hi pot 
recórrer a l’hora d’escollir l’escenari d’un problema .

Química Flux Transport

Què cal saber?

La composició química 
del producte o productes 
contaminants i la seva 
corresponent pressió de vapor.

El buit realitzat per les 
bombes i la geologia del 
subsòl.

El camí que segueix 
aquest flux amb relació 
a la localització dels 
contaminants.

Per què?

La toxicitat/perill i la capacitat 
de volatilització defineixen 
la urgència i la viabilitat de 
l’extracció.

La interacció dels dos 
condiciona el flux de vapor 
circulant a través de la zona 
no saturada.

Com és obvi, si el flux no 
es produeix a través del 
contaminant, aquest últim 
no es remou.

Taula 10-1. Factors que controlen el rendiment de l’extracció de vapors

10.2. Funcionament de la tecnologia

El sistema bàsic d’extracció de vapors (figura 10-1) està basat en un conjunt de bufa-
dors o bombes de buit i uns pous de recuperació/extracció de vapors . Per poder apli-
car correctament aquesta tècnica s’han de definir els elements de disseny següents:

 � Nombre de pous d’extracció 
necessaris

 � Característiques i localització 
dels pous d’extracció

 � Freqüència i necessitat de la 
presa de mesures

 � Sistema utilitzat per al tracta-
ment dels vapors extrets

	  Figura 10-1. Sistema bàsic de recuperació de 
vapors. Font: EPA, 1991.



87

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

Aquesta tècnica és àmpliament utilitzada pels avantatges que comporta davant 
d’altres alternatives de recuperació . Tot i això, també hi ha una sèrie d’inconve-
nients o desavantatges que cal tenir presents . L’ús d’aquesta tècnica depèn del 
tipus d’emplaçament i del contaminant en qüestió (vegeu la taula 10-2) .

Tècnica de recuperació per extracció de vapors

Avantatges Inconvenients

El rendiment i l’eficàcia del mètode s’ha comprovat en 
molts casos reals arreu del món.

Les reduccions de la concentració de contaminant 
superiors al 90 % són difícils d’aconseguir.

El tractament es realitza in situ, fet que comporta 
la minimització de la pertorbació de l’entorn on es 
desenvolupa.

Es poden mobilitzar contaminants que no es trobaven 
dins de la zona d’estudi, cosa que pot provocar que 
l’usuari malgasti temps i diners per recuperar un 
problema aliè.

Fàcil disponibilitat de l’equip. A més, aquest equip 
també és relativament econòmic i fàcil d’instal·lar.

Presenta grans problemes quan el sòl és de baixa 
permeabilitat i cal analitzar-ho amb cura quan 
apareixen diferents estrats.

Els temps de tractament són curts: generalment de sis 
mesos a dos anys en condicions òptimes. Generalment només es poden tractar contaminants 

presents a la zona no saturada. L’ús d’altres tècniques o 
modificacions sovint és necessari.El cost és competitiu i normalment és més econòmic 

que altres opcions.

Es pot combinar fàcilment amb altres tecnologies per 
millorar els rendiments de l’extracció.

El tractament dels vapors extrets pot incrementar 
significativament el cost.

Taula 10-2. Avantatges i inconvenients de la tècnica de recuperació per extracció de vapors

10.3. Caracterització del problema

Remarcable: la caracterització del problema té com un dels objectius principals la 
determinació del conjunt de les vies de migració del contaminant, així com de l’a-
valuació del seu risc sobre la salut humana o sobre l’ecosistema . És tan important 
conèixer les condicions actuals de l’episodi contaminant com la determinació de 
la seva evolució . Cal recordar que la simple caracterització de l’afecció, sobretot 
si es realitzen sondeigs, pot induir o modificar el moviment del contaminant en 
el sòl .



88

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

 

Figura 10-2. Etapes en la caracterització del problema. Font: Johnson et al., 1990; EPA, 1993.

Després de la detecció o, simplement, de la sospita de l’existència d’un problema 
de contaminació de sòls, cal efectuar un estudi detallat per caracteritzar i deli-
mitar la zona afectada . A partir d’aquest estudi es determina la necessitat o la 
urgència de dur a terme la recuperació del sòl, la definició de la millor estratègia 
per aconseguir-ho i el disseny del sistema de tractament . Per tant, una bona ca-
racterització del problema condiciona el resultat final . Es considera molt impor-
tant valorar les fonts d’informació i assegurar la qualitat i la validesa de les dades . 

La figura 10-2 mostra de manera esquemàtica les etapes del procés de carac-
terització del problema de contaminació . En general, la caracterització del subsòl 
consta de dues etapes diferenciades . La primera es coneix amb el nom de respos-
ta d’emergència . Aquesta etapa condiciona el conjunt de mesures preses a curt 
termini (durant els primers dies) . S’inicia immediatament després de la detecció 
del problema . És un procediment ràpid i de poca complexitat que pot conduir a 
una millora important en els resultats finals . Es basa en un conjunt de mesures 
que tenen com a objectiu clar la disminució de la problemàtica . Moltes d’aquestes 
mesures se centren directament a actuar sobre els focus principals causants del 
problema . L’avaluació del possible risc ambiental sobre la salut humana o l’ecosis-
tema també forma part d’aquesta etapa . Després de la resposta inicial s’aconsella 
continuar amb la seqüència de passos següent, que es resumeix a la taula 10-3 .
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Etapa Descripció

Recopilació de tota  
la informació possible

S’identifica el compost d’interès, la seva font, l’àrea afectada, la zona d’impacte 
potencial i els diferents elements dins d’aquesta zona que poden quedar alterats.

Estudi preliminar  
del problema

Inclou una descripció inicial de la geologia i de la contaminació per delimitar i 
conèixer l’abast de la zona impactada.

Preparació de 
l’emplaçament

Es realitzen sondeigs i monitoratge de piezòmetres.

Caracterització del 
compost d’interès

Es caracteritza la composició i la concentració del contaminant a partir de 
mostres d’aigua i sòl.
Algunes propietats com ara la pressió de vapor i la constant de Henry són útils a 
l’hora de decidir si l’extracció de vapors és viable o no. L’efecte de la temperatura 
serà sempre important.

Determinació dels 
objectius de recuperació

Es defineixen les fites que s’intentaran assolir mitjançant l’extracció de vapors 
(valors de recuperació).

Valoració de la viabilitat

Després d’haver determinat que les característiques són aparentment propícies 
i l’extracció de vapors pot passar a ser considerada una tècnica per implantar, cal 
valorar també factors com ara la geologia i la hidrogeologia de l’emplaçament, 
les característiques fisicoquímiques del compost d’interès i la distribució d’aquest 
compost en el subsòl (tant a la zona saturada com a la zona no saturada).

Taula 10-3. Seqüència de passos per a la caracterització del problema. Font: EPA, 1993

10.4. Factors que condicionen l’extracció de vapors

Hi ha diferents factors que determinen l’eficàcia de la tècnica d’extracció de va-
pors . Els principals factors es descriuen a la taula 10-4 .

Factor Descripció

Permeabilitat  
del sòl

Afecta la velocitat de moviment d’aire i vapor a través del sòl. Com més gran és la 
permeabilitat del sòl, més ràpid és el flux d’aire a través del sòl i més gran és la quantitat de 
vapors que poden ser extrets. 
La permeabilitat, a banda de ser un paràmetre de gran importància, també presenta una 
gran incertesa. És important tenir en compte que el seu valor pot variar fins a tres ordres 
de magnitud en una mateixa zona d’estudi. El grau d’incertesa d’aquest valor pot ser reduït 
mitjançant l’aplicació d’un assaig de permeabilitat. Davant d’aquesta incertesa es recomana 
utilitzar una permeabilitat d’un ordre de magnitud menor a l’estimat, a fi de basar els càlculs 
en un escenari més conservador. 

Humitat del sòl

Un alt contingut d’aigua ocupant els porus del sòl redueix la permeabilitat d’aquest sòl i, 
en conseqüència, l’eficàcia del mètode. La presència de fase líquida redueix la secció de pas 
d’aire a través dels porus del sòl. Els sòls de gra fi presenten més succió i són capaços de 
retenir més quantitat d’aigua relativament a la seva porositat.



90

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

Factor Descripció

Estructura del  
sòl i estratificació

Ambdós són factors que condicionen en gran mesura el flux d’aire. Algunes característiques 
estructurals del terreny, com poden ser la presència de capes heterogènies o de fractures, 
donen lloc a un flux amb un comportament preferencial. Quan això passa, les zones menys 
permeables, on es concentra gran part del contaminant perquè presenta una succió més 
elevada, queden relegades i això provoca que les mesures correctives esdevinguin incertes. 
En sòls estratificats, quan la relació entre la permeabilitat de la capa on es troba el focus de 
contaminació i la permeabilitat del medi no és molt petita (relació superior a 1:10), el flux 
d’aire a través del contaminant controla la seva extracció. En canvi, si la relació arriba a ser més 
petita de 1:100, el mecanisme de transport que domina és la difusió. El compost d’interès és 
transportat des de les regions de baixa permeabilitat cap a les de permeabilitat més alta, on és 
arrossegat cap al pou d’extracció pel procés d’advecció, que impera en aquesta capa.

Profunditat  
del nivell freàtic

L’extracció de vapors no és eficaç en el tractament de sòls saturats i requereix modificacions 
quan el compost d’interès està situat a les proximitats del nivell freàtic. L’aplicació del buit 
en els pous d’extracció pot provocar la pujada del nivell freàtic a causa de la succió que 
experimenta l’aigua. 
En general, es considera que la metodologia no és apropiada quan la zona no saturada té 
una potència inferior a 1 o 2 m i és necessari prendre consideracions especials quan el nivell 
freàtic se situa a menys de 3 m de la superfície. La solució recomanada en aquests casos es 
basa en la instal·lació de pous de bombeig d’aigua situats immediatament a les proximitats 
del pou d’extracció. 

Propietats del 
compost d’interès

La tècnica únicament és aplicable quan els contaminants presents en el subsòl són prou 
volàtils. Com que aquest terme és poc precís, cal definir-lo tot concretant uns límits clars. 
D’aquesta manera, s’estipula que un compost o barreja de compostos és prou volàtil per al 
tractament mitjançant extracció de vapors si presenta aquestes característiques:
•	 La pressió de vapor del compost és superior a 0,5 mm Hg.
•	 La constant de Henry és més gran que 0,0018 atm·m3/mol.
•	 El punt d’ebullició és inferior a 250 °C.

Taula 10-4. Factors que determinen l’eficàcia de l’extracció de vapors 

10.5. Viabilitat

Un cop caracteritzat el problema i després d’haver determinat que es requereix 
realitzar una actuació, es pot començar a valorar la possibilitat de dur a terme 
una extracció de vapors . Per aconseguir-ho és útil seguir un formulari de pre-
guntes tipus diagrama de decisió, com el que es mostra a les figures 10-3 i 10-4 . 

La figura 10-3 consisteix en una primera valoració de l’eficiència del mètode ba-
sant-se en quin tipus de contaminant tenim i en quina formació geològica es troba . 
En cas que l’anàlisi sigui favorable es pot passar a l’esquema de la figura 10-4, que 
indica els passos pertinents per a una avaluació més detallada de la problemàtica . 
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Figura 10-4. Diagrama de decisió per a l’avaluació de 
l’efectivitat de la tècnica d’extracció de vapors. Font: EPA, 
2004.

Figura 10-3. Diagrama de decisió per a 
l’avaluació de l’efectivitat de la tècnica 
d’extracció de vapors. Font: EPA, 2004.

AVALUACIÓ DETALLADA DE 
L’EFICÀCIA DE LA TÈCNICA SVE

És el sòl lliure  
de capes impermeables  
o altres condicions que 

impedeixen el  
flux d’aire?

El contingut  
d’humitat en el sòl a l’àrea 

contaminada sembla  
que és baix?

Els resultats dels  
estudis pilots demostren 

l’eficàcia de la tècnica  
SVE?

Són necessaris estudis pilot per 
demostrar l’eficàcia . Revisar resultats 
d’estudis pilot .

La tècnica SVE 
probablement serà eficaç 

a l’emplaçament .
Procedir a avaluar el 

disseny .

Té el  
constituent  

un grau d’ebullició  
< 250-300 ºC?

És la  
constant de Henry 

> 1,8 .10-3 atm  
m3 / mol?

Identificar les característiques 
de l’emplaçament per avaluar 
l’eficàcia de la tècnica SVE

•	 	Permeabilitat intrínseca
•	 	Estructura del sòl
•	 	Profunditat de l’aigua 

subterrània
•	 	Contingut d’humitat

Identificar les propietats dels 
constituents del producte per 
tal de determinar l’eficàcia de 
la tècnica SVE

•	 	Pressió de vapor
•	 	Rang d’ebullició
•	 	Constant de la llei  

de Henry

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

És la  
permeabilitat  

intrínseca > 10-8 cm2 ,  
i la profunditat de l’aigua  

subterrània  
> 1,2 m?

És la  
pressió del  

constituents del producte  
> 0,5 mm Hg?

La tècnica SVE podria 
no ser eficaç  

a l’emplaçament .
Considerar altres 

tecnologies:

•	 	Bioventing
•	 	Landfarming
•	 	Biomounding
•	 	Desorció termal

SELECIÓ EN FUNCIÓ DE L’EFICÀCIA  
DE LA TÈCNICA SVE  

(EXTRACCIÓ DEL VAPOR DEL SÒL)

És un sòl  
argilós?

Són olis 
lubricants?

Determinar 
contaminants  

adequats per a la 
recuperació

SVE .

No

No

Sí

Sí

La tècnica SVE  
no serà efectiva  

a l'emplaçament .
Considerar altres 

tecnologies:

•	 	Bioventing
•	 	Landfarming
•	 	Biomounding
•	 	Desorció termal

Determinar els tipus 
de sòls que hi pot 

haver dintre de l'àrea 
contaminada

	 •	 Graves  •	 	llims
	 •	 	Sorres  •	 	Argiles

La tècnica SVE té 
potencial per ser efectiva 

a l’emplaçament . 
Passar al protocol 

següent .
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10.6.  Estimació de la permeabilitat de l’aire

La permeabilitat de l’aire kg descriu la facilitat amb la qual el flux de vapor circula 
a través d’un medi porós . Tenint en compte que el flux d’aire i la permeabilitat 
són linealment dependents, i aplicant la llei de Darcy, una permeabilitat superior 
dóna lloc a un flux d’aire més elevat per a un mateix gradient de pressions . 

Hi ha diversos mètodes que poden ser emprats per estimar la permeabilitat d’ai-
re d’un sòl . Entre els més comuns destaquen: la correlació de la permeabilitat 
amb les propietats físiques del sòl, la mesura directa al laboratori a partir d’as-
saigs i l’aplicació d’un assaig de buit . Aquest últim és el mètode més adequat per 
a la determinació de la permeabilitat del sòl, ja que es duu a terme in situ, altera 
mínimament les condicions del terreny i té en compte l’heterogeneïtat intrínse-
ca del sòl . 

10.6.1.  Correlació amb propietats físiques

La permeabilitat del medi a l’aire depèn de la permeabilitat intrínseca del medi  
(kg) i del contingut volumètric d’aigua i NAPL (en cas que estigui present) . La 
permeabilitat es pot estimar a partir de les propietats físiques del sòl multiplicant 
la permeabilitat intrínseca per la permeabilitat relativa (vegeu l’apartat 4.3.7): 

rg kkk 0= (10-1)

On kg és la permeabilitat de l’aire [m2], kr és la permeabilitat relativa [adimensi-
onal] i ko és la permeabilitat intrínseca del medi porós [m2] . Aquesta última es 
pot estimar, per exemple, a partir del tipus de sòl (figura 4-12) o per mitjà de la 
seva relació amb la granulometria donada per l’equació de Hazen o de Kozeny-
Carmen (Bear, 1972) . La permeabilitat relativa s’estima mitjançant els paràmetres 
de la corba de retenció . Per exemple, utilitzant el model de Brooks i Corey (expli-
cat a l’apartat 4.3.5), la permeabilitat relativa es pot aproximar a:

[ ]λλ+−−= /)2(2 1)1( wewer SSk (10-2)

w

rw
we S

SS
S

−
−

=
1

(10-3)

On Sw és la saturació d’aigua [adimensional], Sr és la saturació residual d’aigua 
[adimensional] i λ és l’índex de porus característic de la corba de retenció . 
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Els valors més típicament utilitzats per a aquests paràmetres es poden trobar 
a Rawls et al. (1982) o mitjançant els programes RETC i ROSETTA, del laboratori 
americà US Salinity Laboratory . Aquests programes estan disponibles a l’enllaç 
següent:

http://ars .usda .gov/Services/docs .htm?docid=15992

10.6.2.  Assaig de buit

L’assaig de buit és una tècnica per 
avaluar la permeabilitat del sòl . Es 
basa en la mesura de la baixada de 
pressió d’aire que experimenta un 
punt del terreny després de l’aplica-
ció de buit en un pou d’extracció d’ai-
re (vegeu la figura 10-5) . L’extracció 
d’aire provoca el desenvolupament 
d’un con de depressions al voltant 
del pou que es va estenent en el 
temps, fins a assolir un règim qua-
si-estacionari .

Es recomana el monitoratge d’aquesta evolució de pressions d’aire en el temps 
en tres punts diferents, a fi de visualitzar els efectes espacials, però això sovint no 
és possible . La manca de pous aptes per al monitoratge a les proximitats fa que 
sovint es prenguin mesures en el mateix pou on s’aplica el buit . Al començament 
i al final de l’assaig es recomana prendre mostres de l’aire extret i enviar-les a 
analitzar .

Cal destacar que aquest assaig és relativament de curta durada (unes quantes 
hores) . D’aquesta manera s’aconsegueix que els resultats no s’alterin per variaci-
ons atmosfèriques com ara la pressió i la humitat, però alhora cal que la durada 
sigui suficient per mostrar un resultat representatiu . Veure exemple d’aplicació 
al full de càlcul C-2 per estimar la durada de l’assaig de buit .

	  

Figura 10-5. Esquema de la disposició dels aparells en 
un assaig de permeabilitat d’aire estàndard. Font: EPA, 
1991.

http://ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=15992
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A fi d’estimar la permeabilitat de l’aire a partir d’un assaig de buit es mesura l’e-
volució temporal de les pressions d’aire a una certa distància del pou d’extracció . 
La permeabilitat s’estima ajustant les dades a l’expressió següent: 

107 

 

 

Figura 10-5.: Esquema de la disposició dels aparells en un assaig de permeabilitat d’’aire estàndard. 
Font: (EPA, 1991). 

 

Cal destacar que aquest assaig és relativament de curta durada (unes quantes hores). 
D’’aquesta manera s’’aconsegueix que els resultats no es vegin s’alteratsin per 
variacions atmosfèriques com ara la pressió i la humitat; , però alhora cal que la 
durada sigui suficient per a mostrar un resultat representatiu. Es considera que cal 
extreure entre un i dos volums de porus. 

 

Per talA fi d’’estimar la permeabilitat de l’’aire a partir d’’un assaig de buit es mesura 
l’’evolució temporal de les pressions d’’aire a una certa distància del pou d’’extracció. 
La permeabilitat s’’estima ajustant les dades a la l’expressió següent expressió:  
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(10-4) 

 

onOn ( )P t  són les pressions d’’aire a distància r  del pou d’’extracció en temps t , rH  

és el gruixl’espessor a través del qual circula l’’aire, g  és el contingut volumètric de 

gas,  és la viscositat de l’’aire i gQ  és el cabal d’’aire extret. La fóormula esta està 

(10-4)

On P(t) són les pressions d’aire a distància r del pou d’extracció en temps t , Hr 
és el gruix a través del qual circula l’aire, θg és el contingut volumètric de gas, µ 
és la viscositat de l’aire i Qg és el cabal d’aire extret . La fórmula està expressada 
en unitats de mesura consistents . El full de càlcul C-2 mostra els passos que 
cal seguir per estimar gràficament la permeabilitat, acompanyats d’un exemple 
d’aplicació .

10.7. Disseny de pous d’extracció de vapors

10.7.1.  Conceptes generals

El disseny d’un sistema d’extracció de vapors es basa principalment a definir el 
nombre i la localització de pous d’extracció per aconseguir una millora determi-
nada en les condicions de contaminació del terreny . 

Normalment, els sistemes d’extracció estan formats per pous verticals . No obs-
tant això, els pous horitzontals i les rases també es poden dissenyar com a dife-
rents mètodes de fractura hidràulica a fi d’augmentar l’eficàcia de l’extracció . La 
injecció d’aire calent, en comptes de fer-ho a temperatura ambient, s’utilitza per 
millorar la volatilitat dels productes més pesants . Com que els requeriments d’e-
nergia i cost associats poden ser elevats, sovint es reinjecten els mateixos vapors 
calents producte del tractament de vapors . 

Encara que alguns conceptes donats a continuació es podrien fer servir per a al-
tres sistemes d’extracció i injecció, aquesta guia se centra i, per tant, s’enfoca en 
el disseny de pous d’extracció de tipus vertical .
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Els objectius del disseny de pous d’extracció de vapors són els següents:

 � Induir un flux d’aire a través de tota l’àrea afectada .
 � Reduir al mínim l’aparició de zones estanques amb un flux d’aire reduït . 
 � Aconseguir un flux d’aire amb unes taxes d’extracció de contaminant desit-

jades .
 � Restaurar l’emplaçament en un temps raonable estipulat .

El disseny d’un sistema d’extracció de vapors ha de definir els components se-
güents:

 � Pous d’extracció: nombre de pous i col·locació
 � Unitat de tractament de l’aire
 � Separador d’aigua i aire
 � Conduccions
 � Condicions de funcionament: pressions de buit, cabals d’extracció de va-

pors i concentracions de contaminant
 � Nivells i temps de restauració
 � Compliment de les imposicions marcades pel cost i els límits legals

Quan tant els sòls de la zona no saturada com les aigües de la zona saturada 
presenten contaminació, es pot utilitzar una modificació de la mateixa tècnica 
d’extracció de vapors per restaurar l’emplaçament en conjunt . La més comuna 
d’aquestes modificacions consisteix en la instal·lació de pous d’aspersió d’aire 
directament a la zona saturada (EPA, 2004) . Mitjançant aquesta tècnica s’injecta 
aire per sota del nivell freàtic . Aquest aire travessa l’aigua subterrània i provoca la 
volatilització de part del contaminant present . Seguidament, aquest vapor d’aire 
contaminat és recollit mitjançant pous d’extracció de vapors, que es troben a la 
zona no saturada .

10.7.2.  Zones estanques

Quan s’utilitzen diversos pous d’extracció és important considerar l’efecte de ca-
dascun d’aquests pous sobre els altres, ja que sovint es poden produir zones 
d’estancament on el flux d’aire és molt reduït . La figura 10-6 mostra la zona d’ai-
re estancat en un sistema de tres pous d’extracció . L’ús de pous d’injecció d’aire 
o de funcions intermitents en els pous d’extracció serveix per alleugerir aquest 
efecte .
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10.7.3.  Impermeabilitzacions

En algunes ocasions s’haurà d’impermeabilitzar la superfície del terreny per mi-
llorar l’eficiència de la recuperació . Els avantatges immediats de la impermeabi-
lització són els següents:

 � Redueix l’entrada directa de l’aire atmosfèric . D’aquesta manera augmenta 
el component horitzontal del flux, fet que sovint força que l’aire circuli més 
a través de la zona contaminada .

 � Limita un curtcircuit d’aire causat per l’escassa impedància al flux vertical a 
prop del pou, a causa de la poca distància recorreguda .

 � Redueix les emissions no desitjades de vapors cap a l’atmosfera .
 � Augmenta el rendiment de SVE . L’aire és forçat a mostrejar un volum més 

gran de sòl .
 � Evita la infiltració d’aigua superficial amb tots els efectes que comporta . 

Figura 10-7. Efecte del segellament de superfície en les línies de flux i funcionament del curtcircuit. Font: EPA, 
1991.

	  

Figura 10-6. Aire estancat en un sistema de tres pous d’extracció i esquema del funcionament de pous 
d’injecció per solucionar problemes d’estancament. Font: Johnson et al., 1990.
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10.7.4.   Càlcul del nombre de pous

El nombre de pous d’extracció és clau per a un bon disseny de l’extracció de va-
pors . El seu càlcul es basa en dos grans conceptes:

Taxa d’extracció: la taxa d’extracció és el quocient entre la massa extreta i el 
temps de restauració desitjat . El nombre de pous necessari segons aquest con-
cepte s’estima a partir del quocient entre la taxa d’extracció de disseny de l’em-
plaçament contaminat i la taxa d’extracció estimada per a un únic pou d’ex-
tracció:

Taxa d’extracció de disseny:

rest

cont
dis T

M
R ==

órestauraci dedesitjat  Temps
tcontaminan del  totalMassa

(10-5)

Taxa d’extracció d’un únic pou:

rest

restext
pou T

TMR )(
órestauraci dedesitjat  Temps

pouun per  extreta Massa == (10-6)

Nombre de pous segons la taxa d’extracció:

1
dis cont

pous
pou ext

R MN
R M

= = (10-7)

On Npous1 és el nombre de pous necessaris a partir de la taxa d’extracció, Trest és el 
temps desitjat de restauració, Mext és la massa extreta per un pou en el temps de 
restauració desitjat i Mcont és la massa total de contaminant en l’emplaçament .

Radi d’influència: el radi d’influència d’un pou d’extracció d’aire és la màxima 
distància des d’un pou d’extracció on es produeix un buit suficient perquè s’origi-
ni un flux de vapor induït . El nombre de pous necessaris segons aquest concepte 
s’estima a partir del quocient entre l’àrea afectada per la contaminació i el radi 
d’influència d’un únic pou .

Nombre de pous mínim per cobrir tota l’àrea contaminada:

2
inf

Àrea de la contaminació
Radi d'influència 

cont
pous

AN
r

= = (10-8)
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On Acont és l’àrea contaminada, rinf és el radi d’influència d’un pou d’extracció 
d’aire, i el resultat referent a Npous2 és el nombre de pous necessaris a partir del 
càlcul basat en el radi d’influència .

El nombre de pous necessaris s’estima com el valor màxim de pous obtingut mit-
jançant aquests dos conceptes:

( )1 2max  ,pous pous pousN N N= (10-9)

A l’annex i es faciliten un conjunt d’eines que serveixen per estimar la taxa d’ex-
tracció real d’un únic pou (Mext) en dos escenaris diferents: 

 � Escenari i: considera que el medi de l’emplaçament afectat és força homo-
geni en tot el seu abast, de manera que l’aire es troba sempre en equilibri 
amb el compost d’interès i l’extracció de vapors es regeix per un procés 
majoritàriament advectiu . El seu càlcul es presenta al full de càlcul C-4 .

 � Escenari ii: representa un model més complex en el qual el compost d’in-
terès està emplaçat en un sòl de baixa permeabilitat, envoltat de materials 
molt més porosos . Aquest model conceptual s’utilitza quan el medi no és 
homogeni i hi ha diferències importants de permeabilitat, de dos o més or-
dres de magnitud entre capes . Quan això succeeix, es produeix una dismi-
nució de la taxa d’extracció important, ja que cal que el contaminant sigui 
extret per difusió des de les zones de baixa permeabilitat . El seu càlcul es 
presenta al full de càlcul C-5 .

L’estimació del radi d’influència es descriu a l’apartat 10.8 i al full de càlcul C-1, 
mentre que al full de càlcul C-6 es descriuen el conjunt de passos que cal seguir 
per estimar el nombre de pous .

Remarcable: la localització dels pous d’extracció ha de procurar que el flux de va-
por sigui adequat i es produeixi preferentment a través de la zona afectada, tot 
minimitzant aquell que es desenvolupi a través de les zones lliures de contami-
nant . També cal que la ranura dels captadors de vapors es trobi únicament a les 
zones que pretenen ser sanejades, si no és que la baixa permeabilitat de la forma-
ció afectada determina una altra cosa .
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La incertesa dels paràmetres i del model conceptual fa que sovint la diferència 
entre la taxa esperada i la real pugui ser significativa . El més convenient és fer una 
anàlisi de sensibilitat tant d’alguns dels paràmetres com dels diferents escenaris . 

El disseny del sistema d’extracció de vapors ha de ser robust i versàtil . Per això, ha 
de preveure una possible modificació de les condicions de funcionament durant 
la fase de restauració, principalment per les incerteses inherents del sistema . El 
cost addicional associat a aquesta flexibilitat sol ser molt petit en comparació 
dels beneficis que se’n poden obtenir a llarg termini . 

10.7.5.  Construcció de pous d’extracció de vapors

 � Als emplaçaments on les propietats del sòl siguin uniformes, la zona fil-
trant dels pous d’extracció de vapors només cal que es col·loqui a la zona 
contaminada (aquest és el cas de l’escenari i) . D’altra banda, en emplaça-
ments més heterogenis, on el sòl alterat es troba localitzat en capes de 
baixa permeabilitat, la zona filtrant dels pous d’extracció de vapors cal que 
es distribueixi cobrint tant la zona afectada com la zona no afectada, que 
l’envolta i és més permeable . 

 � El diàmetre del pou d’extracció de vapors té poca influència en el cabal 
d’aire extret . Així doncs, el cabal d’aire augmenta només una mica amb 
l’augment de diàmetre del pou d’extracció (duplicant el diàmetre augmen-
ta només al voltant d’un 15 %) .

 � Per maximitzar el cabal d’aire en el pou d’extracció, cal que el prefiltre col·l-
ocat entre el tub i el terreny sigui adequat, d’acord amb les característiques 
granulomètriques del terreny . 

 � Per reduir al mínim els curtcircuits d’aire, el pou d’extracció s’ha de segellar 
en superfície amb bentonita i ciment, o equivalents .

Per a més informació sobre les característiques constructives dels captadors de 
vapors, es pot consultar la guia metodològica següent:

Guia metodològica per a la realització d’assaigs de buit (proves d’eficiència) en cap-
tadors de vapors en estacions de servei, editada el 2012 i disponible a:

http://www20 .gencat .cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20
Contaminats/guia_meto_cat .pdf

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20Contaminats/guia_meto_cat.pdf
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10.8. Radi d’influència i perfil de pressions d’aire

El radi d’influència determina l’abast de l’extracció de vapors d’un únic pou . El 
seu valor s’estima per mitjà de proves pilot o mitjançant aproximacions empíri-
ques . En cas de tenir informació sobre el perfil de pressions d’aire en règim qua-
si-estacionari, el radi d’influència es pot estimar a partir de les dades de pressions 
d’aire en dos pous d’observació:

( )
( )

2 2
1 2

inf 1 2 2
12 1

exp lnatmP P rr r
rP P

 −   =  −   
(10-10)

On P1 i P2 són les pressions d’aire mesurades a dos pous d’observació que es 
troben a una certa distància del pou d’extracció (r1 i r2) i Patm és la pressió at-
mosfèrica . El seu càlcul es pot veure al full de càlcul C-1 .

Aquesta expressió del radi d’influència és la més indicada, tot i que a la biblio-
grafia n’apareixen moltes d’altres . Mitjançant aquesta expressió es necessita la 
mesura de pressions a dos pous d’observació, però s’evita utilitzar els valors me-
surats en el mateix pou de bombeig, que són els que porten a errors de càlcul 
importants . En cas que es tinguin més de dos pous d’observació, es recomana 
utilitzar el mètode gràfic tal com s’explica al full de càlcul C-1 . 

Finalment, cal dir que el radi d’influència d’un pou d’extracció oscil·la entre 9 i 
30 m . Com que el cabal d’extracció no és molt sensible a aquest paràmetre, en 
cas que no es tingui informació in situ de proves pilot, sovint s’aproxima el valor 
utilitzant directament 12 m (amb un error possible d’un 20 %) .

10.9. Cabals d’extracció de vapors

En general, un augment en el cabal d’extracció de vapors estarà relacionat amb:

 � Disminució de les concentracions de vapor .
 � Augment del volum de vapor que ha de ser manipulat i tractat .
 � Augment del cost del tractament de gasos .
 � Reducció del temps de recuperació .
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Amb la permeabilitat de l’aire i el radi d’influència conegut, el cabal d’extracció es 
pot estimar mitjançant la fórmula següent:
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Oon rH  és la potència de la zona ranurada, infr  és el radi d’’influència del pou, poup  
és la pressió d’’aire mesurada al mateix pou i gQ  és el cabal d’’extracció. Aquest cabal 

d’’extracció d’’aire es pot expressar en condicions estàndard de pressió atmosfèrica a 
través demitjançant l’expressió següent: 
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L’’augment de cabal d’’extracció d’’aire típicament fa augmentar la taxa d’’extracció 
del compost d’’interès a l’’escenari I, però no necessàriament passa el mateix a 
l’’escenari II, on l’’extracció ve està condicionada també per la difusió.  

 

11.10.10.10. Ascens del nivell freàtic amb el buit 

Remarcable: Quan quan s’’aplica un buit de pressió d’’aire en un punt proper al 
nivell freàtic, aquest buit va acompanyat d’’una pujada del nivell freàtic de l’’aqüífer, 
fet que es tradueix en un ascens de tot el perfil de saturació d’’aigua. Aquest 
fenomen comporta sempre una reducció de la permeabilitat per la disminució de la 
secció de pas d’’aire, que afecta directament el cabal d’’aire extret. La disminució 
del flux pot ser important i limitarnt l’’eficàcia de la recuperació de vapors. 

 

El procés d’’ascens del nivell freàtic es coneix amb el seu terme anglès com upwelling 
i es mostra de forma manera esquemàtica a la Figura figura 10-5. Suposant que el 
nivell freàtic és pròxim al punt d’’extracció d’’aire, l’’ascens del nivell freàtic en el pou 
es pot estimar com a: 

Formatat: Tipus de lletra: No Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: No Cursiva

Formatat: Versaletes

Formatat: Tipus de lletra: No Cursiva

Formatat: Versaletes

Formatat: Numeració i pics

(10-11)

On Hr és la potència de la zona ranurada, rinf és el radi d’influència del pou,  
Ppou és la pressió d’aire mesurada al mateix pou i Qg és el cabal d’extracció . 
Aquest cabal d’extracció d’aire es pot expressar en condicions estàndard de pres-
sió atmosfèrica mitjançant l’expressió següent:
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L’augment de cabal d’extracció d’aire típicament fa augmentar la taxa d’extracció 
del compost d’interès a l’escenari i, però no necessàriament passa el mateix a 
l’escenari ii, on l’extracció està condicionada també per la difusió . 

10.10. Ascens del nivell freàtic amb el buit

Remarcable: quan s’aplica un buit de pressió d’aire en un punt proper al nivell 
freàtic, aquest buit va acompanyat d’una pujada del nivell freàtic de l’aqüífer, fet 
que es tradueix en un ascens de tot el perfil de saturació d’aigua . Aquest fenomen 
comporta sempre una reducció de la permeabilitat per la disminució de la secció 
de pas d’aire, que afecta directament el cabal d’aire extret . La disminució del flux 
pot ser important i limitar l’eficàcia de la recuperació de vapors .

El procés d’ascens del nivell freàtic es coneix amb el seu terme anglès upwelling i 
es mostra de manera esquemàtica a la figura 10-8 . Suposant que el nivell freàtic 
és pròxim al punt d’extracció d’aire, l’ascens del nivell freàtic en el pou es pot 
estimar com a:
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on On atmP  és la pressió atmosfèrica (inicial), pouP  és la pressió d’’aire en el pou, w  és 

la densitat de l’’aigua subterrània i g  és l’’acceleració de la gravetat. S’’ha de tenir en 
compte que el nivell freàtic de l’’aqüífer està sotmès contínuament a variacions 
temporals a causa dels cicles estacionals i climàtics, entre d’’altres, i que poden 
afectar també a l’’eficiència del buit.  

 

La tècnica que s’’utilitza per a contrarestar els ascensos del nivell freàtic no desitjats, 
consisteix en la instal·lació d’’un o més pous de bombeig d’’aigua a les proximitats de 
la realització del buit. Mitjançant aquests pous s’’aconsegueix un descens del nivell 
freàtic i, per tant, de la cota del perfil de saturació. Al En dessaturar els materials 
s’’augmenta la seva permeabilitat i, per tantaixò, la capacitat per a ser tractats 
mitjançant la tècnica SEV. Cal tenir en compte que l’’aigua bombejada pot estar 
contaminada i, per tant, haurà de ser pertinentment tractada, el cosa que pot 
suposar comportar un sobrecost de gestió i d’’operació. 

 

Per dissenyar un bombeig d’’aigua subterrània que contraresti l’’ascens freàtic 
generat pel buit, són necessaris dos paràmetres claus que faciliten informació sobre 
el comportament hidràulic de les aigües subterrànies: 

 

 La transmissivitat hidràulica. 

 El coeficient d’’emmagatzematge.  

 

Aquests paràmetres poden ser estimats mitjançant un assaig de bombeig estàndard. 
El full de càlcul C-2 presenta la seqüència de passos que cal seguir per dissenyar el 
bombeig necessari per contrarestar l’’ascens del nivell freàtic generat pel buit. 

 

(10-13)
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On Patm és la pressió atmosfèrica (inicial), Ppou  és la pressió d’aire en el pou, ρw és 
la densitat de l’aigua subterrània i g és l’acceleració de la gravetat . S’ha de tenir 
en compte que el nivell freàtic de l’aqüífer està sotmès contínuament a variaci-
ons temporals a causa dels cicles estacionals i climàtics, entre d’altres, que poden 
afectar també l’eficiència del buit . 

La tècnica que s’utilitza per contrarestar els ascensos del nivell freàtic no desitjats 
consisteix en la instal·lació d’un o més pous de bombeig d’aigua a les proximitats 
de la realització del buit . Mitjançant aquests pous s’aconsegueix un descens del 
nivell freàtic i, per tant, de la cota del perfil de saturació . En dessaturar els ma-
terials s’augmenta la seva permeabilitat i, per això, la capacitat per ser tractats 
mitjançant la tècnica SEV . Cal tenir en compte que l’aigua bombejada pot estar 
contaminada i, per tant, haurà de ser pertinentment tractada, cosa que pot com-
portar un sobrecost de gestió i d’operació .

Per dissenyar un bombeig d’aigua subterrània que contraresti l’ascens freàtic ge-
nerat pel buit són necessaris dos paràmetres clau que faciliten informació sobre 
el comportament hidràulic de les aigües subterrànies:

 � La transmissivitat hidràulica
 � El coeficient d’emmagatzematge

Aquests paràmetres poden ser estimats mitjançant un assaig de bombeig es-
tàndard . El full de càlcul C-2 presenta la seqüència de passos que cal seguir per 
dissenyar el bombeig necessari per contrarestar l’ascens del nivell freàtic generat 
pel buit .

 
Figura 10-8. Augment del nivell freàtic a causa de l’aplicació del buit a les seves proximitats. Font: figura 
adaptada de Johnson et al., 1990.
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10.11. Seguiment de l’extracció de vapors

La tècnica d’extracció de vapors ha d’anar acompanyada d’un monitoratge per 
assegurar un funcionament eficient i ajudar a determinar en quin moment s’ha 
assolit un estat de recuperació adequat . Els paràmetres recomanats que cal en-
registrar mitjançant el monitoratge dels pous són els següents:

 � Data i hora de les mesures .
 � Cabals d’extracció .
 � Lectures de pressió als diferents pous d’injecció i d’extracció .
 � Concentració de COV . Com que l’aparell de mesura és calibrat per fer lectu-

res del compost d’interès determinat, se sol complementar amb les mesu-
res d’un mostreig de gas periòdic que és analitzat al laboratori .

 � Temperatura ambiental i del sòl .
 � Nivell freàtic (quan es consideri necessari) .

10.12.  Proves pilot

Les proves pilot són una part important en la fase de disseny . Les dades proporci-
onades per aquestes proves són necessàries per aconseguir un disseny adequat 
del sistema d’extracció de vapors a gran escala . També proporcionen informació 
sobre la concentració de compostos orgànics volàtils extrets durant les primeres 
etapes de l’operació . D’aquesta manera, la concentració de vapor, la taxa d’ex-
tracció i les dades de buit s’utilitzen en el procés de disseny per seleccionar un 
equip d’extracció i de tractament de vapors adequats .

Les proves pilot a curt termini (1-30 dies) inclouen una extracció de vapors efectu-
ada en un mateix pou de monitoratge . Els estudis més llargs (de fins a sis mesos), 
en canvi, solen utilitzar més d’un pou d’extracció i són apropiats per caracterit-
zar àmplies zones afectades . S’apliquen diversos cabals d’extracció en diferents 
punts de captació per determinar les condicions més òptimes de funcionament . 
L’anàlisi de les mostres de vapors (determinació al laboratori de les concentraci-
ons dels compostos en fase vapor) també es mesuren en dos o més intervals de 
temps, durant els estudis pilot inicials, per estimar les taxes d’extracció . 
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10.13. Tractament de vapors

El tractament dels vapors és un procediment necessari després de la seva extrac-
ció del subsòl, ja que alguns compostos orgànics volàtils són perillosos, sobretot 
per la seva toxicitat (tant per efectes sistèmics com cancerígens) i inflamabilitat . 
L’objectiu principal del tractament dels gasos producte de l’extracció és el de 
millorar la qualitat del gas abans que sigui emès a l’atmosfera, amb un impacte 
mínim en la salut humana i el medi ambient . Per tant, en la majoria de casos, 
l’emissió directa dels gasos residuals sense tractament és inacceptable per mo-
tius de salut i de seguretat . 

Els procediments més utilitzats per al tractament de vapors són:

 � Combustió de vapors: els vapors són incinerats amb una eficàcia més 
gran del 95 % . Quan les concentracions de vapor no són prou elevades cal 
afegir un combustible suplementari . Recomanable per a concentracions 
superiors a 10 .000 ppmv .

 � Oxidació catalítica: els vapors són escalfats i passen a través d’un llit ca-
talític . Recomanable per a concentracions de vapor inferiors a 8 .000 ppmv .

 � Filtre de carbó actiu: pot ser utilitzat per tractar gairebé tots els vapors 
i és econòmicament rendible quan les taxes d’extracció són relativament 
baixes (típicament entre 0,1 g/dia i 10 kg/dia) .

 � Difusors: no tracten literalment el vapor i, per tant, són d’ús molt limitat . 
La seva instal·lació comporta minimitzar el risc per a la salut humana i ma-
ximitzar la seguretat .

Es pot trobar més informació sobre el mètode de tractament de vapors a la guia 
metodològica següent:

Guia metodològica per a la realització d’assaigs de buit (proves d’eficiència) en cap-
tadors de vapors en estacions de servei, editada el 2012 i disponible a:

http://www20 .gencat .cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20
Contaminats/guia_meto_cat .pdf

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Sols%20Contaminats/guia_meto_cat.pdf
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 � Activitat potencialment contaminant del sòl (APC): aquelles activitats de 
tipus industrial o comercial que, ja sigui pel tractament amb substàncies peri-
lloses com per la generació de residus, poden contaminar el sòl a l’efecte del 
Reial decret 9/2005 .

 � Agència de Residus de Catalunya (ARC): l’Agència de Residus de Catalunya 
és l’entitat de dret públic que té competència sobre els residus que es ge-
neren a Catalunya i els que es gestionen en el seu àmbit territorial . Queden 
exclosos de la seva competència els residus radioactius, els residus resultants 
de la prospecció, l’extracció, el tractament i l’emmagatzematge de recursos 
minerals i de l’explotació de pedreres, els residus d’explotacions agrícoles i 
ramaderes que no siguin perillosos i s’utilitzin exclusivament en el marc de 
l’explotació agrària, els explosius desclassificats, les aigües residuals i els eflu-
ents gasosos emesos a l’atmosfera . La seva finalitat és: la promoció de la mi-
nimització de residus i llur perillositat; el foment de la recollida selectiva; la 
valorització dels residus; la disposició del rebuig, i la recuperació d’espais i sòls 
degradats per descàrregues incontrolades de residus o per contaminants .

 � Agència Catalana de l’Aigua (ACA): l’Agència Catalana de l’Aigua és l’em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, fundada el 2000 com a administració hidràulica de Ca-
talunya, encarregada de la política del Govern en matèria d’aigües i que es 
fonamenta en els principis de la Directiva marc de l’aigua . L’Agència gestiona 
i planifica el cicle integral de l’aigua, amb una visió integradora dels sistemes 
aquàtics, tenint en compte la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i de 
garantia .

 � Altres usos del sòl: aquells que no sent ni urbans ni industrials, són aptes per 
al desenvolupament d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes .

G L O S S A R I
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 � BTEX: BTEX és un acrònim que significa la mescla de benzè, toluè, etilbenzè 
i xilè . Aquests compostos són alguns dels compostos orgànics volàtils (COV) 
que es troben en els derivats del petroli com ara la gasolina . 

 � Declaració anual de residus industrials (DARI): la DARI és el document on 
es recullen les dades dels residus produïts per cada centre de producció in-
dustrial en el període d’un any natural .

 � Directiva marc de l’aigua (DMA): Directiva 2000/60/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix el marc co-
munitari d’actuació en l’àmbit de la política de les aigües .

 � DNAPL: líquid en fase no aquosa de densitat superior a la de l’aigua, de l’an-
glès Dense Non-Aquos Phase Liquids .

 � Emplaçament contaminat: àmbit tridimensional del medi físic en el qual és 
present el contaminant o els contaminants derivats d’una activitat antròpica . 
És independent del límit de distribució parcel·lària de la superfície del terreny 
i pot afectar tant la zona no saturada com la zona saturada, o ambdues a la 
vegada .

 � EPA: agència de protecció mediambiental americana, web: http://www .epa .
gov .

 � Episodi de contaminació: acció concreta que es produeix en un moment i 
un lloc determinats, de la qual es té constància que ha produït contaminació .

 � Focus de contaminació: àmbit tridimensional del medi físic en el qual és pre-
sent la font origen de la contaminació . Aquesta zona es caracteritza per la 
presència de contaminants poc mòbils .

 � Informes de situació: segons el que estableix el RD 9/2005, les APC han de 
presentar dos tipus d’informes segons diferents situacions, l’informe prelimi-
nar de situació (IPS) i l’informe de situació (IS) . Igualment, els propietaris de 
finques on en el passat s’hagi desenvolupat alguna activitat potencialment 
contaminant del sòl hauran de presentar un informe de situació (IS) . L’objectiu 
principal d’aquests informes és recollir aquella informació rellevant que per-
meti valorar la possibilitat que es produeixin o s’hagin produït contaminaci-
ons significatives del sòl on s’emplaça o s’ha emplaçat l’APC .

http://www.epa.gov
http://www.epa.gov
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 � LNAPL: líquid en fase no aquosa de densitat inferior a la de l’aigua, acrònim 
de l’anglès, Light Non-Aquos Phase Liquid .

 � NAPL: líquid en fase no aquosa, de l’anglès Non-Aquos Phase Liquid . Inclou 
els DNAPL i els LNAPL .

 � Plomall de contaminació: àmbit tridimensional del medi físic en el qual és 
present el contaminant o els contaminants en fase dissolta .

 � Plomall de vapors: àmbit tridimensional del medi físic en el qual és present 
el contaminant o els contaminants en fase gas . 

 � Restauració: conjunt d’actuacions que es porten a terme amb l’objectiu de 
sanejar la zona afectada eliminant els contaminants, en el sentit de reduir la 
contaminació i recuperar la qualitat del medi, tant de les aigües com dels sòls, 
per a l’ús planificat .

 � Risc: probabilitat que un contaminant present en el sòl entri en contacte amb 
algun receptor i provoqui conseqüències adverses per a la salut de les perso-
nes o el medi ambient .

 � Sòl: capa superior de l’escorça terrestre no saturada d’aigua, situada entre el 
llit rocós i la superfície . Format per partícules minerals, matèria orgànica, ai-
gua, aire i organismes vius .

 � SVE: referent al mètode de descontaminació per extracció de vapors, acrònim 
de l’anglès, Soil Vapor Extraction . 

 � Ús industrial del sòl: aquell que té com a propòsit servir al desenvolupament 
d’activitats industrials, excloses les agràries i les ramaderes .

 � Ús del sòl urbà: aquell que té com a propòsit servir al desenvolupament d’ac-
tivitats de construcció d’habitatges, oficines, equipaments i dotacions de ser-
veis, i la realització d’activitats recreatives i esportives .

 � Valor genèric d’intervenció (VGI): valor llindar a partir del qual es considera 
necessària una actuació de restauració de la qualitat de les aigües subterrà-
nies .
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 � Valor genèric de no-risc (VGNR): valor que s’estableix com a valor objectiu 
de restauració de les aigües subterrànies .

 � Zona no saturada: zona del subsòl situada entre la superfície del terreny i les 
aigües subterrànies . 

 � Zona saturada: zona del subsòl (per sota del nivell freàtic) en la qual tots els 
porus del sòl estan saturats d’aigua . 
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Símbol Definició Unitats
Exemple 
d’unitats

A Pendent de la recta de variació de pressions en el 
temps obtinguda en un assaig de buit

M/LT2 atm

Aaf Àrea total afectada per la contaminació L2 m2

Ainf Àrea d’infiltració L2 m2

b Potència dels estrats per on circula el flux d’aire L m

B
Punt d’intersecció a les ordenades de la recta de 
variació de pressions en el temps obtinguda en un 
assaig de buit

M/LT2 atm

Co Concentració de contaminant inicial M/L3 mg/l

C1
Concentració de contaminant abans de la 
descontaminació

M/L3 mg/l

Cg , Cw Concentració: en fase gas, en fase aquosa M/L3 mg/l, μg/l

Cr 
Concentració de contaminant després de la 
descontaminació

M/L3 mg/l

Cest
Concentració estimada després de l’extracció de 
vapors

M/L3 mg/l

Csat
Concentració d’equilibri de la fase gas a la superfície 
d’evaporació

M/L3 mg/l

CT Concentració total de carboni orgànic M/M mg/kg (ppm)

Dd 
Coeficient de difusió de la substància química en 
fase gas

L2/T m2/dia, cm2/s

Dg
Coeficient de difusió efectiu del vapor en un medi 
porós determinat

L2/T m2/dia, cm2/s

Dp , Di
Coeficient de difusió efectiu: capa alta i baixa 
permeabilitat

L2/T m2/dia, cm2/s

D E F I N I C I Ó  D E  P A R À M E T R E S
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Símbol Definició Unitats
Exemple 
d’unitats

E Eficiència de la descontaminació - -

E’ Paràmetre auxiliar M/L3 mg/m3

foc Fracció de matèria orgànica M/M mg/mg

g Gravetat L/T2 m/s2

hup Ascens del nivell freàtic induït per un assaig de buit L m

H Constant de Henry adimensional - -

H’ Potència dels estrats d’alta permeabilitat L m

J Gradient hidràulic L/L -

kg , kw Permeabilitat de la fase gas, de l’aigua L2 m2

kr Permeabilitat relativa - -

K Conductivitat L/T m/dia

Kd Coeficient de distribució L3/M ml/g

KH Constant de Henry ML2/NT2 atm·m3/mol

Koc Coeficient de partició del carboni orgànic L3/M ml/g

Kow Coeficient de partició octanol-aigua - -

L Profunditat de penetració de la contaminació L m

M Massa M kg, mg

M '
Punt d’intersecció a les abscisses de la recta de 
variació de pressions en l’espai obtinguda en un 
assaig de buit

L m

Mo Massa inicial de contaminant en el focus M kg

M1
Massa de contaminant en el focus abans de la 
descontaminació

M kg

Mext
Massa de contaminant extreta amb la 
descontaminació

M kg

 Mn Massa total de contaminant M kg

Mr 
Massa romanent en el sòl després de la 
descontaminació

M kg

Mw Pes molecular M g
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Símbol Definició Unitats
Exemple 
d’unitats

Npous Nombre de pous - pous

p Pressió mesurada en un assaig de buit M/LT2 mbars, g/cm·s2

p ' Canvis de pressió mesurats en un assaig de buit M/LT2 mbars, g/cm·s2

P (t) Pressió mesurada en un temps determinat M/LT2 mbars

Patm Pressió atmosfèrica M/LT2 atm

Pc Pressió capil·lar M/LT2 mbars

P1 , P2 Pressió d’aire mesurat en un pou d’observació M/T2L mbars

Pg , Px Pressió: total de la fase gas, parcial M/T2L atm

Ppou Pressió mesurada en el pou de bombeig M/T2L atm

Pr Profunditat a la qual es troba el nivell freàtic L m

Pvap Pressió de vapor M/T2L mm Hg

q Velocitat de Darcy L/T m/dia

Q, Qg Cabal d’aigua, de gas L3/T m3/dia

r, r1, r2 Distància entre el pou i el punt de control L m

rpou Radi d’un pou de bombeig L m

rinf Radi d’influència d’un pou de bombeig L m

R Constant universal dels gasos ML2/NKT2 atm·m3/K·mol

Rest Taxa o velocitat d’eliminació del contaminant M/T kg/dia

Rw, Rg Coeficient de retard: zona saturada, no saturada - -

S Coeficient d’emmagatzematge de l’aqüífer - -

Sr Grau de saturació i residual L3/ L3 -

Sw , Sg Grau de saturació: fase gas, aigua L3/ L3 -

Sn Saturació mitjana de NAPL en el focus (M/L3)/(M/L3) -

Si, Sef Solubilitat: en estat pur, efectiva M/L3

t Temps T s, h, dia, any

text Temps necessari per assolir un cert grau d’extracció T any

tb Durada de l’assaig de buit T hores



120

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

Símbol Definició Unitats
Exemple 
d’unitats

T Temperatura K K

T’ Transmissivitat de l’aqüífer L2/T m2/dia

T½ Temps de semidegradació T dia

V Volum L3 m3

x Desplaçament del front de vapor L m

X Fracció molar N/N -

Xacc
Fracció màssica d’extracció objectiu de l’extracció de 
vapors

M/M -

Xrec Fracció màssica objectiu de l’extracció M/M -

α Fracció radial de sòl descontaminat al voltant d’un 
pou de bombeig

- -

δ Fracció de vapor que no passa a través del 
contaminant en un assaig de buit

- -

τ Temps característic del procés advectiu T h

τg Tortuositat del medi - -

Γ Coeficient d’esgotament de la contaminació - -

µr Viscositat de l’aire M/LT g/cm

θg, θw Contingut volumètric: de la fase gas, de l’aigua L3/L3 -

θc Angle de contacte M/T2 N/m, dines/cm

λ Coeficient convectiu de transferència de massa L/T m/h

λs Constant de biodegradació 1/T dia–1

π Nombre pi - -

ρw, ρn Densitats: aigua, NAPL M/L3 kg/m3

ρb Densitat aparent M/L3 kg/m3

ф Porositat M3/ M3 -
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A-1. Càlcul de la constant de Henry adimensional
La constant de Henry és el quocient entre la pressió parcial de vapor en equilibri i la concentració del com-
post químic en aigua. Els valors de la constant de Henry estan tabulats i s’expressen en atm·m3/mol. Aques-
ta relació és més útil d’expressar-la com el quocient entre la concentració en fase gas i la concentració en 
fase aquosa. Aquest quocient es conei x com la constant de Henry adimensional. És útil perquè relaciona 
directament les concentracions de vapor amb les concentracions de les aigües subterrànies en contacte 
amb el vapor. 

PAS 1 Estimar la constant de Henry, KH Tabulada a l’annex ii

PAS 2

Calcular la constant de Henry adimensional:

41,6    a 20ºCg H
H

w

C KH K
C RT

= = = ×

T és la temperatura expressada en kelvins [K]
R és la constant universal dels gasos 
[8,20574·10–5 atm·m3/K·mol]
Cg és la concentració en fase gas [M/L3]
Cw és la concentració en fase aquosa [M/L3]

Exemple de full de càlcul A-1: 
calcular la constant de Henry adimensional a una temperatura de 20 oC .

Pas 1
Cercant a les taules proporcionades a l’annex ii s’obté que la constant de Henry 
del TCE és 9,1·10–3 atm·m3/mol . 

F U L L S  D E  C À L C U LIA N N E X
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Pas 2
La seva conversió a unitats adimensionals és tan fàcil com utilitzar directament 
la fórmula proposada: 

3

5

9,1 10 0,379
8,2057 10 (273,16 20)

g H

w

C KH
C RT

−

−

×= = = =
× × +

Això fa que, per exemple, una concentració en fase gas de 2 µg/l sigui aproxi-
madament equivalent a 5 µg/l de TCE dissolt en aigua, considerant condicions 
d’equilibri . S’ha de tenir en compte, però, que els pous d’observació amb longi-
tud ranurada important mesuren una mitjana de les concentracions en vertical 
i, per tant, se solen obtenir mesures més petites que l’estimada, ja que la gran 
majoria de les mostres es troben diluïdes . 
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A-2. Càlcul de concentració de gas basant-se en la pressió total del gas
Coneguda la pressió d’un gas es pot calcular la seva concentració en fase gas mitjançant la llei de gasos i el 
pes molecular de la substància química en qüestió. 

PAS 1

Calcular la pressió parcial del compost 
químic basant-se en la pressió total del 
gas i la fracció molar X:
Px  = X Pg 

Pg és la pressió total del gas
Px és la pressió parcial de la substància química dins del gas
En condicions ideals, la fracció molar (X) és la mateixa que 
la fracció volumètrica: relació entre els volums parcial i total 
[ppmv]

PAS 2
Estimar el pes molecular del compost 
químic, Mw 

Mw és el pes molecular. Es pot consultar a l’annex ii o, a partir 
de la formulació química, cercar-lo a la taula periòdica dels 
elements o utilitzant el web:
http://www.lenntech.com/calculators/molecular/molecular-
weight-calculator.htm

PAS 3

Calcular la concentració en la fase gas:

g wx w
g

P MP MC X
RT RT

= =

T és la temperatura en kelvins:
( ) ( )oT K 273,16 T C= +

R és la constant universal dels gasos [R = 8,205746·10–5 
atm·m3/(K·mol)]

Exemple de full de càlcul A-2: 
se suposa que la pressió total del gas és de 100 KPa i que la fracció molar de 
TCE és de 5 .000 ppmv . Tenint en compte que el pes molecular de TCE és de 
131,4 g/mol, cal calcular la concentració de TCE en l’aire a una temperatura 
de 20 oC .

Pas 1
La pressió parcial de TCE presenta una relació lineal de pendent X  amb la pressió 
total de gas:

6(5000 10 ) (100) 0,5 KPa 0,00493 atmTCE gp XP −= = × × = =

Pas 2
A partir de la taula A-1 se sap que el pes molecular del TCE és de 131,4 g/mol .

Pas 3
Finalment, es pot calcular la concentració de TCE en aire a partir de la fórmula 
següent:

3
5

0,00493 131,4 26,93 g/m
8,2057 10 (273,16 20)

TCE w
g

P MC
RT −

×= = =
× × +

http://www.lenntech.com/calculators/molecular/molecular-weight-calculator.htm
http://www.lenntech.com/calculators/molecular/molecular-weight-calculator.htm
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A-3. Càlcul de la solubilitat efectiva
Quan el DNAPL està format per una mescla de compostos químics, aquests compostos competeixen per ser 
dissolts en l’aigua. En aquestes condicions, la solubilitat efectiva de cadascun dels compostos químics és di-
ferent de la tabulada quan es tracta de substàncies pures. La solubilitat efectiva es pot estimar mitjançant 
una analogia de la llei de Raoult (gasos perfectes). El mètode consisteix a multiplicar la fracció molar de la 
substància química del DNAPL per la seva solubilitat aquosa en estat líquid pur (Banerjee, 1984; Feenstra 
et al., 1991; Mackay et al., 1991).

PAS 1 Determinar la solubilitat del compost químic, Si Vegeu la taula de l’annex ii

PAS 2
Estimar la fracció molar de la substància química en la fase NAPL:

mols substànciaX
mols totals NAPL

=
Mitjançant una anàlisi al 
laboratori de la mostra de NAPL

PAS 3

Calcular la solubilitat efectiva:
Sef  = X · Si 

NOTA: la solubilitat dels DNAPL pot variar molt en funció del 
producte químic de què es tracti.

Sef  és solubilitat efectiva [M/L3]

Exemple de full de càlcul A-3: 
a partir d’una anàlisi de laboratori se sap que la fracció molar de tricloroetilè 
(TCE) en un compost líquid de DNAPL és de 0,20 . Cal calcular la solubilitat 
efectiva . 

Pas 1
A partir de la taula A-2 s’obté que la solubilitat del TCE pur és de 1 .100 mg/l .

Pas 3
La solubilitat efectiva del component present en una mescla s’obté multiplicant 
la fracció molar per la solubilitat del TCE pur:

0,2 1100 220 mg/lef iS X S= ⋅ = × =
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A-4. Càlcul de la pressió parcial de vapor en mescles
Quan el producte líquid DNAPL és una mescla de diverses substàncies químiques, cada compost químic es 
volatilitzarà fins a assolir una pressió parcial en la fase gas determinada. Aquesta pressió parcial es pot 
calcular mitjançant la llei de Raoult.

PAS 1
Determinar la pressió de vapor del compost químic en 
estat pur, Pvap

Vegeu la taula de l’annex ii

PAS 2

Estimar la fracció molar de la substància química en la fase 
NAPL: 

mols substànciaX
mols totals NAPL

=
Mitjançant una anàlisi al laboratori de la 
mostra de NAPL

PAS 3
Calcular la pressió parcial de vapor de la mescla:

(mescla) (pur)vap vapP X P= ⋅
Pvap (pur) és la pressió de vapor de la 
substància química pura [M/T2L]

PAS 4 Calcular la concentració dels compostos a la fase gas Utilitzar full de càlcul A-2

Exemple de full de càlcul A-4: 
es té un sòl contaminat amb NAPL en fase residual . El NAPL està format per 
una mescla de benzè, tricloroetilè (TCE) i toluè . La fracció molar de les tres 
substàncies és de 0,432 (benzè), 0,255 (TCE) i 0,313 (toluè) . El problema rau a 
determinar les concentracions dels vapors generats per aquest sòl contami-
nat a T = 20 oC . Cal calcular també les pressions de vapor del benzè, el triclo-
roetilè (TCE) i el toluè .

Pas 1
A partir de la taula A-2 s’obté que la pressió de vapor en estat pur del benzè, del 
TCE i del toluè és de 100, 57,8 i 36,7 mm Hg, respectivament .

Pas 3
Mitjançant la llei de Raoult es pot obtenir la pressió de vapor de cadascun dels 
compostos tenint en compte que es troben formant una mescla únicament a 
partir de la fracció molar que presenten les diferents substàncies a la mescla .

(mescla) (pur)vap vapP X P= ⋅
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Pas 4
Mitjançant les pressions de vapor de la mescla es poden estimar les concentraci-
ons d’equilibri en l’aire mitjançant el full de càlcul A-2 . Els resultats obtinguts es 
mostren a la taula següent: 

Mw X Pvap Pvap Pvap (mescla) Cg (pur) Cg (mescla)

g/mol - mm Hg atm atm mg/l mg/l
Benzè 78,11 0,432 100 0,1315 0,056808 426,98 184,46

TCE 131,4 0,255 57,8 0,076 0,01938 415,13 105,86
Toluè 92,14 0,313 36,7 0,04829 0,015115 184,96 57,89

Es pot observar fàcilment que les concentracions de la mescla Cg (mescla) són 
bastant inferiors a les concentracions que s’obtindrien en cas que els contami-
nants es trobessin en estat pur, Cg (pur) . 
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A-5. Volum de DNAPL necessari per penetrar a la zona saturada
La zona no saturada té capacitat per atrapar DNAPL en forma residual mitjançant forces capil·lars. Aquest 
full de càlcul permet estimar si el volum de líquid abocat és suficientment gran per superar la barrera 
imposada per la capil·laritat i que el DNAPL sigui capaç d’arribar a l’aqüífer. Vegeu els models conceptuals 
(casuístiques 1 i 2) del capítol 5.

PAS1 Determinar la profunditat on es troba el nivell freàtic Pr [L]

PAS 2

Estimar la porositat del medi:

146 

 

 

A-5: . Volum de DNAPL necessari per penetrar a la zona saturada 

La zona no saturada té capacitat per a atrapar DNAPL en forma residual mitjançant 
forces capil·lars. Aquest full de càlcul permet estimar si el volum de líquid abocat és 
suficientment gran com per superar la barrera imposada per la capil·laritat i que el 
DNAPL sigui capaç d’’arribar a l’’aqüífer. Vegeu elsure models conceptuals 
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PAS 1 Determinar la profunditat on es troba el nivell 
freàtic rP  [L] 

PAS 2 

Estimar la porositat del medi: 

porus

total

V
V

 
Valors típics entre 0,2 i 
0,4 

PAS 3 

Estimar la saturació residual de DNAPL: 

DNAPL
r

porus

VS
V

 
Valors comuns entre 0,1 
i 0,2 

PAS 4 
Estimar l’’àrea en superfície corresponent a 
l’’abocament de DNAPL infA    [L2] 

PAS 5 
Determinar la quantitat de líquid abocada en el 
subsòl 

V  és el volum abocat   
[L3] 

PAS 6 

Calcular la profunditat de penetració del DNAPL 
a la zona no saturada segons (Pastrovich et al., 
1979; Schwille, 1988; Wilson and i Conrad, 
1984): 

infr

VL
S A

 

La formulació considera 
que el flux de DNAPL és 
totalment vertical  

PAS 7 

Comparar els paràmetres L  i rP : 

- Si rL P el DNAPL ha penetrat a l’’aqüífer 

(cCasuística 2 II) 

- Si rL P el DNAPL no ha penetrat a 

l’’aqüífer (Casuística casuística 1I) 

Consultar Consulteu 
casuístiques al capítol 5 

Formatat: Versaletes

Formatat: Versaletes

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Formatat: Versaletes

Formatat: Versaletes

Valors típics entre 0,2 i 0,4

PAS 3

Estimar la saturació residual de DNAPL:
DNAPL

r
porus

VS
V

= Valors comuns entre 0,1 i 0,2

PAS 4 Estimar l’àrea en superfície corresponent a l’abocament de DNAPL Ainf [L2]

PAS 5 Determinar la quantitat de líquid abocada en el subsòl V és el volum abocat [L3]

PAS 6

Calcular la profunditat de penetració del DNAPL a la zona no 
saturada (Pastrovich et al., 1979; Schwille, 1988; Wilson i Conrad, 
1984):

146 
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suficientment gran com per superar la barrera imposada per la capil·laritat i que el 
DNAPL sigui capaç d’’arribar a l’’aqüífer. Vegeu elsure models conceptuals 
(casuístiques 1 i 2 I i II) del capítol 5. 

PAS 1 Determinar la profunditat on es troba el nivell 
freàtic rP  [L] 

PAS 2 

Estimar la porositat del medi: 

porus

total

V
V

 
Valors típics entre 0,2 i 
0,4 

PAS 3 

Estimar la saturació residual de DNAPL: 

DNAPL
r

porus

VS
V

 
Valors comuns entre 0,1 
i 0,2 

PAS 4 
Estimar l’’àrea en superfície corresponent a 
l’’abocament de DNAPL infA    [L2] 

PAS 5 
Determinar la quantitat de líquid abocada en el 
subsòl 

V  és el volum abocat   
[L3] 

PAS 6 

Calcular la profunditat de penetració del DNAPL 
a la zona no saturada segons (Pastrovich et al., 
1979; Schwille, 1988; Wilson and i Conrad, 
1984): 

infr

VL
S A

 

La formulació considera 
que el flux de DNAPL és 
totalment vertical  

PAS 7 

Comparar els paràmetres L  i rP : 

- Si rL P el DNAPL ha penetrat a l’’aqüífer 

(cCasuística 2 II) 

- Si rL P el DNAPL no ha penetrat a 

l’’aqüífer (Casuística casuística 1I) 

Consultar Consulteu 
casuístiques al capítol 5 

Formatat: Versaletes

Formatat: Versaletes

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Formatat: Versaletes

Formatat: Versaletes

 

La formulació considera que el flux 
de DNAPL és totalment vertical 

PAS 7
Comparar els paràmetres L i Pr:
- Si L > Pr à el DNAPL ha penetrat a l’aqüífer (casuística 2)
- Si L < Pr à el DNAPL no ha penetrat a l’aqüífer (casuística 1)

Consulteu casuístiques al capítol 5

Exemple de full de càlcul A-5: 
se sap que el nivell freàtic es troba situat a 20 m de profunditat respecte a la 
cota del terreny i s’estima que s’han abocat 5 m3 de TCE a una superfície de 
10 m2 . La porositat del medi és de 0,3 i la saturació residual de TCE en aquest 
tipus de sòl és de 0,1 . 

Pas 6
Utilitzant tots els valors facilitats per l’enunciat es pot passar directament a l’esti-
mació de la profunditat de penetració:

⋅ ⋅ × ×
5 10 m

0,1 0,3 10r

VL
S Aф

= = =



128

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

Pas 7
És a dir que, assumint un comportament heterogeni del medi i totalment verti-
cal del fluid, el TCE ha assolit aproximadament una profunditat de 10 m dins del 
terreny . Com que aquesta distància és més petita que la profunditat del nivell 
freàtic, teòricament el DNAPL no ha assolit el nivell de les aigües freàtiques i ens 
trobem en el model de la casuística 1 .
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A-6. Càlcul del coeficient de distribució Kd

El coeficient de distribució Kd mesura la capacitat d’adsorció del sòl. 
Els compostos orgànics segueixen el model hidrofòbic, que estableix que aquest coeficient Kd és proporcio-
nal a la fracció de matèria orgànica del sòl. 

PAS 1

Calcular o determinar el coeficient de partició del 
carboni orgànic amb aigua mitjançant la seva relació 
amb el coeficient de partició octanol-aigua:

log(Koc) = log(Kow) – 0, 21

Koc = 0,6166 · Kow

O a partir de la seva relació amb la solubilitat:

Definició de paràmetres 

Pàgina 119: afegir una línea a la taula: 

tb  Durada de l’assaig de buit  T  hores 
  

Pàgina 120: Hi han símbols que no son correctes: 

Canviar “a” per “α” 

Canviar “d” per “δ” 

Canviar “t” per “τ” 

Canviar “tg” per “τg” 

 

Appendix 

Pàgina  121:  “Els  valors  de  la  constant  de  Henry  estan  tabulats  i  s’expressen  en 
atm∙m3/mol.”per  “Els  valors  de  la  constant  de  Henry  estan  tabulats  i  s’expressen  en 
atm∙m3/mol. 

Pàgina 123: “A partir de la taula A‐1 se sap que el pes molecular del TCE és de 131,4 g” per “A 
partir de la taula A‐1 se sap que el pes molecular del TCE és de 131,4 g/mol”. 

Pàgines 76 i 176: “Tricloroetè” per “Tricloroetilè” 

Pàgina  124:  Substituir  l’equació  del  Pas  3  0, 2 1100 55 mg/Lef iS X S      per 

0, 2 1100 220 mg/lef iS X S      

Pàgina 127: Substituir l’equació del Pas6 per 
5 10 m

0,1 0,3 10r

VL
S A

  
   

 

Pàgina 129: Substituir  l’equació del Pas1 per 
  0.55

log( ) 0,55log( ) 3,64

4365,16

oc ef

oc ef

K S

K S


  

 
. Al  requadre 

del costat cal subtituir “La solubilitat efectiva  ( )efS  es calcula mitjançant el full de càlcul A‐3” 
per “La solubilitat efectiva  ( )efS  [en mg/l] es calcula mitjançant el full de càlcul A‐3” 

Pàgina 129: En el full de càlcul A‐6, Pas 3, la formula té errates tipogràfiques: 

 

Pàgina 129: “és de 125,9 ml/g” per “és de 125,89 ml/g” 
 

Tant el coeficient de partició del carboni orgànic  
(Koc) com el d’octanol-aigua es troben 
tabulats a l’annex ii
La solubilitat efectiva (Sef) [en mg/l] es 
calcula mitjançant el full de càlcul A‐3

PAS 2

Determinar la fracció de matèria orgànica en el sòl 

( )ocf mitjançant l’anàlisi d’una mostra de sòl no 
contaminada

Els valors típics oscil·len entre 0,03 i 0,00017 
mg/mg

PAS 3
Calcular el coeficient de distribució 

125,89 0,008 1 ml/gd oc ocK K f= = × =[L3/M]

Exemple de full de càlcul A-6: 
una mostra de sòl presenta una fracció orgànica de 0,008 mg de carboni or-
gànic per mg de sòl .

Pas 1
A partir de la taula A-3 de l’annex ii s’obté que el logaritme del coeficient de 
partició del carboni orgànic amb aigua és de 2,1 i, per tant, que el Koc és de 
125,89 ml/g . 

Pas 3
Seguidament es calcula que el coeficient de distribució Kd és d’1 ml/g:

125,89 0,008 1 ml/gd oc ocK K f= = × =
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A-7. Presència de DNAPL residual en una mostra de sòl saturada
Aquest full de càlcul serveix per estimar la presència de fase lliure residual a partir d’una mostra de sòl sa-
turada (sense contingut d’aire). El mètode considera que els compostos orgànics poden estar o bé dissolts 
en aigua subterrània o bé adsorbits en el sòl. Requereix conèixer la concentració total del compost químic, 
CT (mg/kg).

PAS 1 Determinar la solubilitat efectiva del compost químic (Sef) Full de càlcul A-3

PAS 2 Calcular el coeficient de distribució (Kd)  utilitzant el model 
hidrofòbic

Full de càlcul A-6

PAS 3
Determinar la densitat aparent del sòl (ρb) i la porositat del  
sòl (φ)

Valors típics de densitat aparent 
oscil·len entre 1,8 i 2,1 g/ml

PAS 4
Calcular el coeficient de retard:

φ
ρ+= bd

w
KR 1

PAS 5

Calcular la concentració de contaminant en l’aigua: 

w

bT
w R

CC
φ

ρ=
CT  és la concentració total de 
carboni orgànic

PAS 6

Comparar els paràmetres Cw  i Sef :
- Si Cw  > Sef à possiblement hi ha fase residual de NAPL a la 
mostra
- Si Cw  < Sef à segurament no hi ha presència de fase residual 
de NAPL a la mostra

PAS 7

Si hi ha fase lliure calcular la saturació de NAPL:

Pàgina 130: Substituir “Determinar la densitat aparent del sòl (rb) i la porositat del sòl (φ)” 
per “Determinar la densitat aparent del sòl  b  i la porositat del sòl    ” 

 
Pàgina 130: Substituir l’equació del Pas 8 per  n n nM S V  
Pàgina 130: Pas 7, errata en la equació, en l’equació sobra una Rw, ha de ser: 

 

Pàgina 131: Pas 7, treure el símbol Rw i el valor 11,3 del denominador, ha de ser: 

 

Pàgina 135: Pas 6, errata tipográfica, l’equació hauria de ser: 

 

Pàgina 136: “abasta un volum de 22.000 m3” per “abasta un volum de 22.000 m3” 
 

Pàgina 137: Canviar equació Pas 3 per  1,72 2,11 1 11,3
0,35

b d
w

KR 



      

Pàgina 138: Substituir casella Pas 3 esquerre per “Estimar el contingut volumètric de gas
(1 )g g w wS S         ” 

 
Pàgina 138: Substituir casella Pas 4 esquerre per “Calcular la constant de Henry adimensional 
H  a través de  HK ” 
 

Pàgina 143: Substituir equació Pas 4 per  -1

1/2 1/ 2

ln 2 1 0, 6930, 693 0, 002  dies
346s T T

      

Pàgina 144: Substituir “Seguidament s’ajusten les dades de concentració a la expressió 
analítica i es troba el coeficient d’esgotament G que millor representa el cas d’estudi (G=0,7)“ 
per “Seguidament s’ajusten les dades de concentració a la expressió analítica i es troba el 
coeficient d’esgotament  que millor representa el cas d’estudi (=0,7)“ 
Pàgina 147: Substituir “S’ajusten les dades de concentració a la expressió analítica i es troba el 
coeficient d’esgotament G. Aquest és  igual a 0,7” per “S’ajusten les dades de concentració a la 
expressió analítica i es troba el coeficient d’esgotament . Aquest és  igual a 0,7” 
 
Pàgina 152: Substituir l’equació del Pas 6 per 

6 3
5

0,986 153,8( 0) 400 10 2,5 g/m 2,5 mg/L
8,2057 10 (273,16 20)

g w
g

p M
C t X

RT





      

  
 

Pàgina 154: Substituir l’equació del primer paràgraf per   2 2
atmy P P r   

Considerar que el DNAPL només té 
un únic compost químic

PAS 8
Estimar la massa total de contaminant abocada:

n n nM S V=

Exemple de full de càlcul A-7: 
s’analitza una mostra de sòl de la zona saturada d’un emplaçament contami-
nat amb PCE (tetracloroetilè) . La concentració total de PCE és de 15 .300 ppm 
(mg/kg) . Cal determinar si hi ha presència de fase residual de PCE o si única-
ment es tracta del contaminant dissolt en un plomall de contaminació . Si la 
mostra conté NAPL, cal determinar el grau de saturació de PCE a la mostra . 
Els paràmetres litològics i químics que es tenen són les següents:
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Paràmetres del sòl Paràmetres químics

Porositat 0,35 - Pes molecular del PCE 153,8 g/mol

Densitat aparent 1,72 g/cm3 Densitat del PCE 1,584 g/cm3

foc 0,008 - Solubilitat del PCE 150 mg/l

log Koc 2,42 ml/g

Koc 263 ml/g

Pas 1
El DNAPL està format únicament per PCE i, per tant, la solubilitat real és directa-
ment la tabulada a l’annex ii . En aquest cas és de 150 mg/l .

Pas 2
Com mostra el full de càlcul A-6, el coeficient de distribució que es basa en un 
model hidrofòbic s’obté de la manera següent:

263 0,008 2,1 ml/gd oc ocK K f= = × =

Pas 4

150 

 

Exemple de full de càlcul A-7: S’analitza s’analitza una mostra de sòl de la zona 
saturada d’’un emplaçament contaminat amb PCE (tetracloroetilè). La concentració 
total de PCE és de 15.300 ppm (mg/Kgkg). Cal determinar si hi ha presència de fase 
residual de PCE o si únicament es tracta del contaminant dissolt en un plomall de 
contaminació. Si la mostra conté NAPL, cal determinar el grau de saturació de PCE a 
la mostra. Els paràmetres litològics i químics que es tenen són les següents: 

Paràmetres del sòl Paràmetres químics 
Porositat 0,35 - Pes molecular del PCE 153,8 g/mol 
Densitat aparent 1,72 g/cm3 Densitat del PCE 1,584 g/cm3 
foc 0,008 - Solubilitat del PCE 150 mg/Ll 
log Koc 2,42 mLml/g    
Koc 263 mlL/g    

 

Pas 1. 
El DNAPL està format únicament per PCE i, per tant, la solubilitat real és directament 
la tabulada a l’’annex II. En aquest cas és de 150 mg/Ll. 

Pas 2. 
Com mostra el full de càlcul A-6, el coeficient de distribució que es basa en un model 
hidrofòbic s’’obté de la següent manera següent: 

263 0,008 2,1 mL/gd oc ocK K f  

Pas 4. 
1,72 2,11 1 11,3

0,35
b d

w
KR  

Pas 5. 
Seguidament cal calcular la concentració de contaminant en l’’aigua a partir de la 

suposició de que no hi ha fase residual de NAPL: 

15300 1,72 6630 mg/L
0,35 11,3

T b
w

w

CC
R

 

Pas 6. 
Comparant ambdós paràmetres es veu clarament que la concentració en equilibri és 
molt superior a la solubilitat. Per tant, tot indica que la mostra conté NAPL residual.  

Pas 7. 
Com que la valoració ha donat positiva positiu, es pot procedir ambfer el càlcul de la 
saturació: 

Formatat: Superíndex

Formatat: Superíndex

Formatat: Versaletes

Pas 5
Seguidament cal calcular la concentració de contaminant en l’aigua a partir de la 
suposició que no hi ha fase residual de NAPL:

15300 1,72 6630 mg/l
0,35 11,3

T b
w

w

CC
R

 

Pas 6
Comparant ambdós paràmetres es veu clarament que la concentració en equili-
bri és molt superior a la solubilitat . Per tant, tot indica que la mostra conté NAPL 
residual . 

Pas 7
Com que la valoració ha donat positiu, es pot fer el càlcul de la saturació:

Pàgina 130: Substituir “Determinar la densitat aparent del sòl (rb) i la porositat del sòl (φ)” 
per “Determinar la densitat aparent del sòl  b  i la porositat del sòl    ” 

 
Pàgina 130: Substituir l’equació del Pas 8 per  n n nM S V  
Pàgina 130: Pas 7, errata en la equació, en l’equació sobra una Rw, ha de ser: 

 

Pàgina 131: Pas 7, treure el símbol Rw i el valor 11,3 del denominador, ha de ser: 

 

Pàgina 135: Pas 6, errata tipográfica, l’equació hauria de ser: 

 

Pàgina 136: “abasta un volum de 22.000 m3” per “abasta un volum de 22.000 m3” 
 

Pàgina 137: Canviar equació Pas 3 per  1,72 2,11 1 11,3
0,35

b d
w

KR 



      

Pàgina 138: Substituir casella Pas 3 esquerre per “Estimar el contingut volumètric de gas
(1 )g g w wS S         ” 

 
Pàgina 138: Substituir casella Pas 4 esquerre per “Calcular la constant de Henry adimensional 
H  a través de  HK ” 
 

Pàgina 143: Substituir equació Pas 4 per  -1

1/2 1/ 2

ln 2 1 0, 6930, 693 0, 002  dies
346s T T

      

Pàgina 144: Substituir “Seguidament s’ajusten les dades de concentració a la expressió 
analítica i es troba el coeficient d’esgotament G que millor representa el cas d’estudi (G=0,7)“ 
per “Seguidament s’ajusten les dades de concentració a la expressió analítica i es troba el 
coeficient d’esgotament  que millor representa el cas d’estudi (=0,7)“ 
Pàgina 147: Substituir “S’ajusten les dades de concentració a la expressió analítica i es troba el 
coeficient d’esgotament G. Aquest és  igual a 0,7” per “S’ajusten les dades de concentració a la 
expressió analítica i es troba el coeficient d’esgotament . Aquest és  igual a 0,7” 
 
Pàgina 152: Substituir l’equació del Pas 6 per 

6 3
5

0,986 153,8( 0) 400 10 2,5 g/m 2,5 mg/L
8,2057 10 (273,16 20)

g w
g

p M
C t X

RT





      

  
 

Pàgina 154: Substituir l’equació del primer paràgraf per   2 2
atmy P P r   
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Pas 8
A partir del grau de saturació es pot estimar la massa de DNAPL en el focus, sem-
pre que es disposi d’informació referent al volum de sòl contaminat:

151 

 

6

1,72 15300 0,35 11,3 150 0,05
0,35 (1,584 10 ) 0,35 11,3 150

b T w e
n

n w e

C R SS
R S

 

Pas 8. 
A partir del grau de saturació es pot estimar la massa de DNAPL en el focus, sempre i 
que quan es disposi d’’informació referent al volum de sòl contaminat.: 

VSM nnn  

A-8: . Presència de DNAPL residual en una mostra de sòl no saturada. 

Per estimar la presència de DNAPL residual a partir d’’una mostra de sòl no saturada 
(amb contingut d’’aire) es pot utilitzar el següent mètode següent. Aquest mètode 
considera que els compostos orgànics poden estar o bé dissolts a l’’aigua 
subterrània o bé adsorbits al sòl o bé en fase gasosa. Requereix conèixer la 
concentració total del compost químic, CT (mg/Kgkg). 

PAS 1 

Calcular la concentració màxima en fase gas en funció de 
la pressió de vapor vapp  i la fracció molar de la 

substància química X : 

RT
pM

XC vapw
g (max)  

Vegeu elure 
full de càlcul 
A-2 

PAS 2 
Calcular el coeficient de distribució dK  utilitzant el model 

hidrofòbic 

Vegeu elure 
full de càlcul 
A-6 

PAS 3 

Calcular la densitat aparent del sòl b  i estimar el 

contingut volumètric d’’aigua w  

Suposant que la saturació de NAPL és relativament petita, 
calcular el contingut volumètric de gas: 

wwgg SS )1(  

 

PAS 4 
Calcular la constant de Henry adimensional H  a través 
demitjançant HK  

Vegeu elure 
full de càlcul 
A-1 

PAS 5 

Calcular el coeficient de retard del vapor que es produeix 
a la zona no saturada: 

H
K

H
R

g

db

g

w
g 1  

 

PAS 6 
Calcular la concentració en fase gas a través demitjançant 
la concentració total de matèria orgànica suposant que no 
hi ha fase NAPL residual: 

 

Codi de camp canviat

Codi de camp canviat

Codi de camp canviat
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A-8. Presència de DNAPL residual en una mostra de sòl no saturada
Per estimar la presència de DNAPL residual a partir d’una mostra de sòl no saturada (amb contingut d’aire) 
es pot utilitzar el mètode següent. Aquest mètode considera que els compostos orgànics poden estar o bé 
dissolts a l’aigua subterrània o bé adsorbits al sòl o bé en fase gasosa. Requereix conèixer la concentració 
total del compost químic, CT (mg/kg).

PAS 1

Calcular la concentració màxima en fase gas en funció de la pressió de vapor 
(Pvap) i la fracció molar de la substància química (X):

151 

 

6

1,72 15300 0,35 11,3 150 0,05
0,35 (1,584 10 ) 0,35 11,3 150

b T w e
n

n w e

C R SS
R S

 

Pas 8. 
A partir del grau de saturació es pot estimar la massa de DNAPL en el focus, sempre i 
que quan es disposi d’’informació referent al volum de sòl contaminat.: 

VSM nnn  

A-8: . Presència de DNAPL residual en una mostra de sòl no saturada. 

Per estimar la presència de DNAPL residual a partir d’’una mostra de sòl no saturada 
(amb contingut d’’aire) es pot utilitzar el següent mètode següent. Aquest mètode 
considera que els compostos orgànics poden estar o bé dissolts a l’’aigua 
subterrània o bé adsorbits al sòl o bé en fase gasosa. Requereix conèixer la 
concentració total del compost químic, CT (mg/Kgkg). 

PAS 1 

Calcular la concentració màxima en fase gas en funció de 
la pressió de vapor vapp  i la fracció molar de la 

substància química X : 

RT
pM

XC vapw
g (max)  

Vegeu elure 
full de càlcul 
A-2 

PAS 2 
Calcular el coeficient de distribució dK  utilitzant el model 

hidrofòbic 

Vegeu elure 
full de càlcul 
A-6 

PAS 3 

Calcular la densitat aparent del sòl b  i estimar el 

contingut volumètric d’’aigua w  

Suposant que la saturació de NAPL és relativament petita, 
calcular el contingut volumètric de gas: 

wwgg SS )1(  

 

PAS 4 
Calcular la constant de Henry adimensional H  a través 
demitjançant HK  

Vegeu elure 
full de càlcul 
A-1 

PAS 5 

Calcular el coeficient de retard del vapor que es produeix 
a la zona no saturada: 

H
K

H
R

g

db

g

w
g 1  

 

PAS 6 
Calcular la concentració en fase gas a través demitjançant 
la concentració total de matèria orgànica suposant que no 
hi ha fase NAPL residual: 

 

Codi de camp canviat

Codi de camp canviat

Codi de camp canviat

Vegeu el full de 
càlcul A-2

PAS 2 Calcular el coeficient de distribució Kd utilitzant el model hidrofòbic
Vegeu el full de 
càlcul A-6

PAS 3

Calcular la densitat aparent del sò ρb l  i estimar el contingut volumètric d’aigua 
θw  Suposant que la saturació de NAPL és relativament petita, calcular el 
contingut volumètric de gas:

wwgg SS θ−φ=−φ≈φ=θ )1(

PAS 4 Calcular la constant de Henry adimensional H  mitjançant KH
Vegeu el full de 
càlcul A-1

PAS 5

Calcular el coeficient de retard del vapor que es produeix a la zona no saturada:

H
K

H
R

g

db

g

w
g θ

ρ+
θ
θ+= 1

PAS 6

Calcular la concentració en fase gas mitjançant la concentració total de matèria 
orgànica suposant que no hi ha fase NAPL residual:

gg

bT
g R

CC
θ

ρ=

PAS 7

Comparar els paràmetres Cg  amb : Cg (max)
- Si Cg > Cg (max) à possiblement hi ha fase residual de NAPL a la mostra
- Si Cg < Cg (max) à segurament no hi ha presència de fase residual de 
NAPL a la mostra

PAS 8

Si hi ha presència de fase residual de NAPL, aleshores la saturació de NAPL es pot 
estimar com a:

152 

 

gg

bT
g R

CC  

PAS 7 

Comparar els paràmetres gC  amb maxgC : 

- Si maxg gC C  Possiblement possiblement hi ha 

fase residual de NAPL a la mostra 

- Si maxg gC C  Segurament segurament no hi ha 

presència de fase residual de NAPL a la mostra 
 

 

PAS 8 

Si hi ha presència de fase residual de NAPL, aleshores la 
saturació de NAPL es pot estimar com a: 

n

gggTb
n

CRC
S

(max)
 

Considerar 
que el DNAPL 
només té un 
únic compost 
químic 

 

Exemple de full de càlcul A-8: Es es té una mostra de sòl extreta de la zona no 
saturada d’’un camp contaminat amb PCE (tetracloroetilè). La concentració total de 
PCE és de 15.300 ppm (mg/Kgkg). És a dir, 15.300 mg de PCE en 1 Kg kg de mostra de 
sòl. Cal determinar si hi ha presència de fase residual de PCE o si únicament es tracta 
del contaminant dissolt en un plomall de contaminació. Si la mostra conté NAPL, cal 
determinar el grau de saturació de PCE a la mostra. Els paràmetres litològics i químics 
que es tenen són les següents: 

Paràmetres del sòl Paràmetres químics 
Porositat 0,35 - Pes molecular del PCE 153,8 g/mol 
Densitat aparent 1,72 g/cm3 Densitat del PCE 1,584 g/cm3 
foc 0,008 - Solubilitat del PCE 150 mg/lL 
log Koc 2,42 mLl/g Pressió de vapor PCE 0,149 atm 
Koc 263 mlL/g Constant de Henry, KH 0,029 atm·m3/mol 
Temperatura  20 oC    

w  0,182 -    

 

Pas 1. 
Primer de tot cal calcular la concentració màxima en fase gas en funció de la pressió 
de vapor  i la fracció molar de la substància química: 

5

153,8 0,149(max) 952,65 mg/L
8,2057 10 (273,16 20)gC  

Pas 2. 

Codi de camp canviat

Considerar que el 
DNAPL només té un 
únic compost químic
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Exemple de full de càlcul A-8: 
es té una mostra de sòl extreta de la zona no saturada d’un camp contami-
nat amb PCE (tetracloroetilè) . La concentració total de PCE és de 15 .300 ppm 
(mg/kg) . És a dir, 15 .300 mg de PCE en 1 kg de mostra de sòl . Cal determinar 
si hi ha presència de fase residual de PCE o si únicament es tracta del conta-
minant dissolt en un plomall de contaminació . Si la mostra conté NAPL, cal 
determinar el grau de saturació de PCE a la mostra . Els paràmetres litològics i 
químics que es tenen són les següents:

Paràmetres del sòl Paràmetres químics

Porositat 0,35 - Pes molecular del PCE 153,8 g/mol

Densitat aparent 1,72 g/cm3 Densitat del PCE 1,584 g/cm3

foc 0,008 - Solubilitat del PCE 150 mg/l

log Koc 2,42 ml/g Pressió de vapor PCE 0,149 atm

Koc 263 ml/g Constant de Henry, KH 0,029 atm·m3/mol

Temperatura 20 oC

θw 0,182 -

Pas 1
Primer de tot cal calcular la concentració màxima en fase gas en funció de la 
pressió de vapor i la fracció molar de la substància química:

5

153,8 0,149(max) 952,65 mg/l
8,2057 10 (273,16 20)gC −

× ==
× × +

Pas 2
A partir del contingut volumètric d’aigua i considerant que només existeixen 
dues fases omplint la porositat:

153 

 

A partir del contingut volumètric d’’aigua i considerant que només existeixen dues 
fases omplint la porositat: 

0,35 0,18 0,168g w  

Pas 3. 
263 0,008 2,1 mL/gd oc ocK K f  

Pas 4. 

41,6    a 20ºC 41,6 0,029 1,24H
H

g

KH K
R T

 

Pas 5. 
Com que la mostra es troba en a la zona no saturada, cal calcular el coeficient de 
retard que intervé en l’’equació de transport de la fase gas.: 

0,18 1,72 2,11 1 19,24
0,168 1,24 0,168 1,24

w b d
g

g g

KR
H H

 

Pas 6. 
Seguidament, cal calcular la concentració de contaminant en a la fase gas a partir de 
la suposició de que no hi ha fase residual de NAPL: 

15300 1,72 8139 mg/L
0,168 19,24

T b
g

g g

CC
R

 

Pas 7. 
La concentració de PCE-gas en equilibri és molt superior a la concentració màxima 
proporcionada per la pressió de vapor, Cg (màx.). Per tant, hi ha presència de fase 
NAPL residual. La seva saturació és dela següent: 

6(max) 1,72 15300 0,168 19,24 952,6 10 0,04
0,35 1,584

b T g g g
n

n

C R C
S  

A partir del grau de saturació es pot estimar la massa de DNAPL al focus, sempre i 
quequan es disposi d’’informació referent al volum de sòl contaminat.: 

VSM nnn

 
Codi de camp canviat

Pas 3
263 0,008 2,1 ml/gd oc ocK K f= = × =
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Pas 4
41,6    a 20ºC 41,6 0,029 1,24H

H
g

KH K
R T

= = ⋅ = × =

Pas 5
Com que la mostra es troba a la zona no saturada, cal calcular el coeficient de 
retard que intervé en l’equació de transport de la fase gas:

153 

 

A partir del contingut volumètric d’’aigua i considerant que només existeixen dues 
fases omplint la porositat: 

0,35 0,18 0,168g w  

Pas 3. 
263 0,008 2,1 mL/gd oc ocK K f  

Pas 4. 

41,6    a 20ºC 41,6 0,029 1,24H
H

g

KH K
R T

 

Pas 5. 
Com que la mostra es troba en a la zona no saturada, cal calcular el coeficient de 
retard que intervé en l’’equació de transport de la fase gas.: 

0,18 1,72 2,11 1 19,24
0,168 1,24 0,168 1,24

w b d
g

g g

KR
H H

 

Pas 6. 
Seguidament, cal calcular la concentració de contaminant en a la fase gas a partir de 
la suposició de que no hi ha fase residual de NAPL: 

15300 1,72 8139 mg/L
0,168 19,24

T b
g

g g

CC
R

 

Pas 7. 
La concentració de PCE-gas en equilibri és molt superior a la concentració màxima 
proporcionada per la pressió de vapor, Cg (màx.). Per tant, hi ha presència de fase 
NAPL residual. La seva saturació és dela següent: 

6(max) 1,72 15300 0,168 19,24 952,6 10 0,04
0,35 1,584

b T g g g
n

n

C R C
S  

A partir del grau de saturació es pot estimar la massa de DNAPL al focus, sempre i 
quequan es disposi d’’informació referent al volum de sòl contaminat.: 

VSM nnn

 
Codi de camp canviat

Pas 6
Seguidament, cal calcular la concentració de contaminant a la fase gas a partir 
de la suposició que no hi ha fase residual de NAPL:

mg/l

Pàgina 130: Substituir “Determinar la densitat aparent del sòl (rb) i la porositat del sòl (φ)” 
per “Determinar la densitat aparent del sòl  b  i la porositat del sòl    ” 

 
Pàgina 130: Substituir l’equació del Pas 8 per  n n nM S V  
Pàgina 130: Pas 7, errata en la equació, en l’equació sobra una Rw, ha de ser: 

 

Pàgina 131: Pas 7, treure el símbol Rw i el valor 11,3 del denominador, ha de ser: 

 

Pàgina 135: Pas 6, errata tipográfica, l’equació hauria de ser: 

 

Pàgina 136: “abasta un volum de 22.000 m3” per “abasta un volum de 22.000 m3” 
 

Pàgina 137: Canviar equació Pas 3 per  1,72 2,11 1 11,3
0,35

b d
w

KR 



      

Pàgina 138: Substituir casella Pas 3 esquerre per “Estimar el contingut volumètric de gas
(1 )g g w wS S         ” 

 
Pàgina 138: Substituir casella Pas 4 esquerre per “Calcular la constant de Henry adimensional 
H  a través de  HK ” 
 

Pàgina 143: Substituir equació Pas 4 per  -1

1/2 1/ 2

ln 2 1 0, 6930, 693 0, 002  dies
346s T T

      

Pàgina 144: Substituir “Seguidament s’ajusten les dades de concentració a la expressió 
analítica i es troba el coeficient d’esgotament G que millor representa el cas d’estudi (G=0,7)“ 
per “Seguidament s’ajusten les dades de concentració a la expressió analítica i es troba el 
coeficient d’esgotament  que millor representa el cas d’estudi (=0,7)“ 
Pàgina 147: Substituir “S’ajusten les dades de concentració a la expressió analítica i es troba el 
coeficient d’esgotament G. Aquest és  igual a 0,7” per “S’ajusten les dades de concentració a la 
expressió analítica i es troba el coeficient d’esgotament . Aquest és  igual a 0,7” 
 
Pàgina 152: Substituir l’equació del Pas 6 per 

6 3
5

0,986 153,8( 0) 400 10 2,5 g/m 2,5 mg/L
8,2057 10 (273,16 20)

g w
g

p M
C t X

RT





      

  
 

Pàgina 154: Substituir l’equació del primer paràgraf per   2 2
atmy P P r   

Pas 7
La concentració de PCE-gas en equilibri és molt superior a la concentració màxi-
ma proporcionada per la pressió de vapor, Cg (màx .) . Per tant, hi ha presència de 
fase NAPL residual . La seva saturació és la següent:

153 

 

A partir del contingut volumètric d’’aigua i considerant que només existeixen dues 
fases omplint la porositat: 

0,35 0,18 0,168g w  

Pas 3. 
263 0,008 2,1 mL/gd oc ocK K f  

Pas 4. 

41,6    a 20ºC 41,6 0,029 1,24H
H

g

KH K
R T

 

Pas 5. 
Com que la mostra es troba en a la zona no saturada, cal calcular el coeficient de 
retard que intervé en l’’equació de transport de la fase gas.: 

0,18 1,72 2,11 1 19,24
0,168 1,24 0,168 1,24

w b d
g

g g

KR
H H

 

Pas 6. 
Seguidament, cal calcular la concentració de contaminant en a la fase gas a partir de 
la suposició de que no hi ha fase residual de NAPL: 

15300 1,72 8139 mg/L
0,168 19,24

T b
g

g g

CC
R

 

Pas 7. 
La concentració de PCE-gas en equilibri és molt superior a la concentració màxima 
proporcionada per la pressió de vapor, Cg (màx.). Per tant, hi ha presència de fase 
NAPL residual. La seva saturació és dela següent: 

6(max) 1,72 15300 0,168 19,24 952,6 10 0,04
0,35 1,584

b T g g g
n

n

C R C
S  

A partir del grau de saturació es pot estimar la massa de DNAPL al focus, sempre i 
quequan es disposi d’’informació referent al volum de sòl contaminat.: 

VSM nnn

 
Codi de camp canviat

A partir del grau de saturació es pot estimar la massa de DNAPL al focus, sempre 
que es disposi d’informació referent al volum de sòl contaminat:

153 

 

A partir del contingut volumètric d’’aigua i considerant que només existeixen dues 
fases omplint la porositat: 

0,35 0,18 0,168g w  

Pas 3. 
263 0,008 2,1 mL/gd oc ocK K f  

Pas 4. 

41,6    a 20ºC 41,6 0,029 1,24H
H

g

KH K
R T

 

Pas 5. 
Com que la mostra es troba en a la zona no saturada, cal calcular el coeficient de 
retard que intervé en l’’equació de transport de la fase gas.: 

0,18 1,72 2,11 1 19,24
0,168 1,24 0,168 1,24

w b d
g

g g

KR
H H

 

Pas 6. 
Seguidament, cal calcular la concentració de contaminant en a la fase gas a partir de 
la suposició de que no hi ha fase residual de NAPL: 

15300 1,72 8139 mg/L
0,168 19,24

T b
g

g g

CC
R

 

Pas 7. 
La concentració de PCE-gas en equilibri és molt superior a la concentració màxima 
proporcionada per la pressió de vapor, Cg (màx.). Per tant, hi ha presència de fase 
NAPL residual. La seva saturació és dela següent: 

6(max) 1,72 15300 0,168 19,24 952,6 10 0,04
0,35 1,584

b T g g g
n

n

C R C
S  

A partir del grau de saturació es pot estimar la massa de DNAPL al focus, sempre i 
quequan es disposi d’’informació referent al volum de sòl contaminat.: 

VSM nnn

 
Codi de camp canviat
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A-9. Massa total de contaminant dins d’un plomall de contaminació
Mitjançant aquest full de càlcul es pot estimar la massa total de contaminant en un plomall de contami-
nació a l’aigua subterrània. Requereix el càlcul del factor de retard Rw. No inclou la massa de la fase NAPL.

PAS 1 Calcular el coeficient de distribució Kd utilitzant el 
model hidrofòbic

Utilitza el full de càlcul A-6

PAS 2
Calcular la densitat aparent del sòl ρb  i la 
porositat del sòl φ

Valors típics de la densitat aparent ρb oscil·len 
entre 1,8 i 2,1 g/ml

PAS 3

Calcular el coeficient de retard com a:

154 

 

 

A-9: . Massa total de contaminant dins d’’un plomall de contaminació 

Mitjançant aquest full de càlcul es pot estimar la massa total de contaminant en un 
plomall de contaminació a l’’aigua subterrània. Requereix el càlcul del factor de 
retard Rw. No inclou la massa de la fase NAPL. 

PAS 1 
Calcular el coeficient de distribució 

dK  utilitzant el model hidrofòbic Utilitza el full de càlcul A-6 

PAS 2 
Calcular la densitat aparent del sòl 

b  i la porositat del sòl  
Valors típics de la densitat aparent 

b  oscil·len entre 1,8 i 2,1 g/mLml 

PAS 3 

Calcular el coeficient de retard com 
a: 

1 d b
w

KR  

wR  és el coeficient de retard. Es 

defineix com el quocient entre la 
massa total de contaminant 
(adsorbit + dissolt) i la massa de 
contaminant en dissolució 

PAS 4 
Calcular la massa de contaminant 
dissolt a les aigües subterrànies: 

w wM C V  

V  és el volum del plomall 

wC  és la concentració mitjana dins 

del plomall 
 és la porositat del medi 

PAS 5 
Calcular la massa total a la zona 
saturada: 

wwsw MRM  

w sM  és la massa total de 

contaminant. Representa la suma 
de les la massa present a les aigües 
subterrànies i la massa adsorbida 
al sòl 

 

Exemple de full de càlcul A-9: S’ha s’ha detectat un plomall d’’aigües subterrànies 
contaminades per PCE (tetracloroetilè). La fase NAPL només es troba a la zona no 
saturada i ha creat un plomall d’’aigües subterrànies contaminades que avarca abasta 
un volum de 22.000 m3. La concentració mitjana al plomall és de 500 µug/Ll. Les 
dades de les quèque es disposa són les següents: 

Paràmetres 
Porositat 0,35 - 
Densitat aparent 1,72 g/cm3 
Fracció matèria orgànica, foc 0,008 - 
log Koc 2,42 mLml/g 
Koc 263 mlL/g 

 

Rw és el coeficient de retard. Es defineix com el 
quocient entre la massa total de contaminant 
(adsorbit + dissolt) i la massa de contaminant en 
dissolució

PAS 4
Calcular la massa de contaminant dissolt a les 
aigües subterrànies:

154 

 

 

A-9: . Massa total de contaminant dins d’’un plomall de contaminació 

Mitjançant aquest full de càlcul es pot estimar la massa total de contaminant en un 
plomall de contaminació a l’’aigua subterrània. Requereix el càlcul del factor de 
retard Rw. No inclou la massa de la fase NAPL. 

PAS 1 
Calcular el coeficient de distribució 

dK  utilitzant el model hidrofòbic Utilitza el full de càlcul A-6 

PAS 2 
Calcular la densitat aparent del sòl 

b  i la porositat del sòl  
Valors típics de la densitat aparent 

b  oscil·len entre 1,8 i 2,1 g/mLml 

PAS 3 

Calcular el coeficient de retard com 
a: 

1 d b
w

KR  

wR  és el coeficient de retard. Es 

defineix com el quocient entre la 
massa total de contaminant 
(adsorbit + dissolt) i la massa de 
contaminant en dissolució 

PAS 4 
Calcular la massa de contaminant 
dissolt a les aigües subterrànies: 

w wM C V  

V  és el volum del plomall 

wC  és la concentració mitjana dins 

del plomall 
 és la porositat del medi 

PAS 5 
Calcular la massa total a la zona 
saturada: 

wwsw MRM  

w sM  és la massa total de 

contaminant. Representa la suma 
de les la massa present a les aigües 
subterrànies i la massa adsorbida 
al sòl 

 

Exemple de full de càlcul A-9: S’ha s’ha detectat un plomall d’’aigües subterrànies 
contaminades per PCE (tetracloroetilè). La fase NAPL només es troba a la zona no 
saturada i ha creat un plomall d’’aigües subterrànies contaminades que avarca abasta 
un volum de 22.000 m3. La concentració mitjana al plomall és de 500 µug/Ll. Les 
dades de les quèque es disposa són les següents: 

Paràmetres 
Porositat 0,35 - 
Densitat aparent 1,72 g/cm3 
Fracció matèria orgànica, foc 0,008 - 
log Koc 2,42 mLml/g 
Koc 263 mlL/g 

 

V és el volum del plomall
Cw és la concentració mitjana dins del plomall
φ és la porositat del medi

PAS 5
Calcular la massa total a la zona saturada:

wwsw MRM =+

Mw+s és la massa total de contaminant. 
Representa la suma de la massa present a les 
aigües subterrànies i la massa adsorbida al sòl

Exemple de full de càlcul A-9: 
s’ha detectat un plomall d’aigües subterrànies contaminades per PCE (tetraclo-
roetilè) . La fase NAPL només es troba a la zona no saturada i ha creat un plo-
mall d’aigües subterrànies contaminades que abasta un volum de 22 .000 m3 . 
La concentració mitjana al plomall és de 500 µg/l . Les dades de què es disposa 
són les següents:

Paràmetres

Porositat 0,35 -
Densitat aparent 1,72 g/cm3

Fracció matèria orgànica, foc 0,008 -
log Koc 2,42 ml/g
Koc 263 ml/g
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Pas 1
263 0,008 2,1 ml/gd oc ocK K f= = × =

Pas 3
Amb els paràmetres del sòl i el coeficient de distribució es pot trobar el coeficient 
de retard a la fase líquida:

1,72 2,11 1 11,3
0,35

b d
w

KR ρ
φ

×= + = + =

Pas 4
A partir de simplificar el plomall de contaminació i considerant que la concentra-
ció d’aquest plomall és la mateixa al llarg de tota la seva extensió (concentració 
mitjana), és fàcil calcular la massa de contaminant en dissolució:

155 

 

 

Pas 1. 
263 0,008 2,1 mL/gd oc ocK K f  

Pas 3. 
Amb els paràmetres del sòl i el coeficient de distribució es pot trobar el coeficient de 
retard a la fase líquida: 

1,72 2,11 1 11,3
0,35

b d
w

KR  

Pas 4. 
A partir de simplificar el plomall de contaminació tot i considerant que la 
concentració d’’aquest plomall és la mateixa al llarg de tota la seva extensió 
(concentració mitjana), és fàcil calcular la massa de contaminant en dissolució.: 

60,35 (500 10 ) 22000 3,85 Kgw wM C V  

Pas 5. 
Finalment, ja com que el factor de retard es defineix com la relació entre la massa 
total de contaminant (adsorbit + dissolt) i la massa de contaminant en dissolució, es 
pot calcular la massa total de contaminant present a la zona saturada.: 

11,3 3,85 43,5 Kgw s w wM R M  

En el cas de presència de fase lliure NAPL dins del plomall d’’aigües subterrànies 
contaminades, la massa total es pot estimar com a: 

(1 )w s n n w w n nM S R C V S V  

 

 

 

 

Pas 5
Finalment, com que el factor de retard es defineix com la relació entre la massa 
total de contaminant (adsorbit + dissolt) i la massa de contaminant en dissolució, 
es pot calcular la massa total de contaminant present a la zona saturada:

11,3 3,85 43,5 Kgw s w wM R M+ = = × =

En cas de presència de fase lliure NAPL dins del plomall d’aigües subterrànies 
contaminades, la massa total es pot estimar com a:

155 

 

 

Pas 1. 
263 0,008 2,1 mL/gd oc ocK K f  

Pas 3. 
Amb els paràmetres del sòl i el coeficient de distribució es pot trobar el coeficient de 
retard a la fase líquida: 

1,72 2,11 1 11,3
0,35

b d
w

KR  

Pas 4. 
A partir de simplificar el plomall de contaminació tot i considerant que la 
concentració d’’aquest plomall és la mateixa al llarg de tota la seva extensió 
(concentració mitjana), és fàcil calcular la massa de contaminant en dissolució.: 

60,35 (500 10 ) 22000 3,85 Kgw wM C V  

Pas 5. 
Finalment, ja com que el factor de retard es defineix com la relació entre la massa 
total de contaminant (adsorbit + dissolt) i la massa de contaminant en dissolució, es 
pot calcular la massa total de contaminant present a la zona saturada.: 

11,3 3,85 43,5 Kgw s w wM R M  

En el cas de presència de fase lliure NAPL dins del plomall d’’aigües subterrànies 
contaminades, la massa total es pot estimar com a: 

(1 )w s n n w w n nM S R C V S V  
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A-10. Massa total de contaminant dins d’un plomall de vapors
Mitjançant aquest full de càlcul es pot estimar la massa total de contaminant en un plomall de vapors 
contaminats a la zona no saturada. Requereix el càlcul del factor de retard Rw. No inclou la massa de la fase 
NAPL.

PAS 1 Calcular el coeficient de distribució Kd utilitzant 
el model hidrofòbic

Utilitzar el full de càlcul A-6

PAS 2 Calcular la densitat aparent del sòl ρb i la 
porositat del sòl φ 

Valors típics de la densitat aparent ρb oscil·len 
entre 1,8 i 2,1 g/ml

PAS 3
Estimar el contingut volumètric de gas: 

Pàgina 130: Substituir “Determinar la densitat aparent del sòl (rb) i la porositat del sòl (φ)” 
per “Determinar la densitat aparent del sòl  b  i la porositat del sòl    ” 

 
Pàgina 130: Substituir l’equació del Pas 8 per  n n nM S V  
Pàgina 130: Pas 7, errata en la equació, en l’equació sobra una Rw, ha de ser: 

 

Pàgina 131: Pas 7, treure el símbol Rw i el valor 11,3 del denominador, ha de ser: 

 

Pàgina 135: Pas 6, errata tipográfica, l’equació hauria de ser: 

 

Pàgina 136: “abasta un volum de 22.000 m3” per “abasta un volum de 22.000 m3” 
 

Pàgina 137: Canviar equació Pas 3 per  1,72 2,11 1 11,3
0,35

b d
w

KR 



      

Pàgina 138: Substituir casella Pas 3 esquerre per “Estimar el contingut volumètric de gas
(1 )g g w wS S         ” 

 
Pàgina 138: Substituir casella Pas 4 esquerre per “Calcular la constant de Henry adimensional 
H  a través de  HK ” 
 

Pàgina 143: Substituir equació Pas 4 per  -1

1/2 1/ 2

ln 2 1 0, 6930, 693 0, 002  dies
346s T T

      

Pàgina 144: Substituir “Seguidament s’ajusten les dades de concentració a la expressió 
analítica i es troba el coeficient d’esgotament G que millor representa el cas d’estudi (G=0,7)“ 
per “Seguidament s’ajusten les dades de concentració a la expressió analítica i es troba el 
coeficient d’esgotament  que millor representa el cas d’estudi (=0,7)“ 
Pàgina 147: Substituir “S’ajusten les dades de concentració a la expressió analítica i es troba el 
coeficient d’esgotament G. Aquest és  igual a 0,7” per “S’ajusten les dades de concentració a la 
expressió analítica i es troba el coeficient d’esgotament . Aquest és  igual a 0,7” 
 
Pàgina 152: Substituir l’equació del Pas 6 per 

6 3
5

0,986 153,8( 0) 400 10 2,5 g/m 2,5 mg/L
8,2057 10 (273,16 20)

g w
g

p M
C t X

RT





      

  
 

Pàgina 154: Substituir l’equació del primer paràgraf per   2 2
atmy P P r   

PAS 4
Calcular la constant de Henry adimensional H  
a través de  KH

Vegeu el full de càlcul A-1

PAS 5

Calcular el coeficient de retard de gas del sòl a la 
zona no saturada:

H
K

H
R

g

db

g

w
g θ

ρ+
θ
θ+= 1

Rg és el factor de retard. Es defineix com el 
quocient entre la massa total (suma de la massa 
adsorbida al sòl, la massa dissolta a l’aigua de la 
zona no saturada i la massa a la fase gas) i la massa 
al gas del sòl

PAS 6

Calcular la massa de contaminant en fase gas de 
la zona no saturada:

VCM ggg θ=

V és el volum del plomall de vapors
Cg és la concentració volumètrica mitjana de gas al 
plomall (vegeu els fulls A-2 i A-4)

PAS 7
Calcular la massa total a la zona no saturada com a: 

ggswg MRM =++

Mg+w+s  és la massa total. És la suma de la massa 
en forma vapor, la massa dissolta a l’aigua del sòl i 
la massa adsorbida al sòl
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Exemple de full de càlcul A-10: 
s’ha detectat un plomall de contaminació de vapors de PCE (tetracloroetilè) 
a la zona no saturada . La concentració mitjana de PCE en el gas del sòl és de 
5 mg/l . El plomall de vapors ocupa una extensió de 30 .000 m3 . Cal calcular la 
massa de PCE en el plomall de vapors . Les dades de què es disposa són les 
següents:

Paràmetres del sòl

Porositat 0,35 -
Densitat aparent 1,72 g/cm3

foc 0,008 -
log Koc 2,42 ml/g
Koc 263 ml/g
Temperatura 20 oC
θw 0,182 -

Pas 1
263 0,008 2,1 ml/gd oc ocK K f= = × =

Pas 3
A partir del contingut volumètric d’aigua i considerant que només existeixen 
dues fases omplint la porositat, s’obté el contingut volumètric de gas de la ma-
nera següent:

157 

 

Cal calcular la massa de PCE en el plomall de vapors. Les dades de que què es disposa 
són les següents: 

Paràmetres del sòl 
Porositat 0,35 - 
Densitat aparent 1,72 g/cm3 
foc 0,008 - 
log Koc 2,42 mlL/g 
Koc 263 mlL/g 
Temperatura  20 oC 

w  0,182 - 
 

Pas 1. 
263 0,008 2,1 mL/gd oc ocK K f  

Pas 3. 
A partir del contingut volumètric d’’aigua i considerant que només existeixen dues 
fases omplint la porositat, s’’obté el contingut volumètric de gas de la manera 
següent manera: 

0,35 0,18 0,17g w  

Pas 4. 

41,6    a 20ºC 41,6 0,029 1,24H
H

g

KH K
R T

 

Pas 5. 
Amb els paràmetres del sòl i el coeficient de distribució es pot trobar el coeficient de 
retard en a la fase líquida: 

0,18 1,72 2,11 1 19,2
0,168 1,24 0,168 1,24

w b d
g

g g

KR
H H

 

Pas 6. 
A partir de simplificar el plomall de contaminació tot i considerant que la 
concentració d’’aquest plomall és la mateixa al llarg de tota la seva extensió 
(concentració mitjana), és fàcil calcular la massa de contaminant en forma vapor. 

3(5 10 ) 0,17 30000 25,5 Kgg g gM C V  

Pas 7. 
Finalment, ja com que el factor de retard es defineix com el quocient entre la massa 
total (suma de la massa adsorbida al sòl, la massa dissolta a l’’aigua de la zona no 

Pas 4
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Cal calcular la massa de PCE en el plomall de vapors. Les dades de que què es disposa 
són les següents: 

Paràmetres del sòl 
Porositat 0,35 - 
Densitat aparent 1,72 g/cm3 
foc 0,008 - 
log Koc 2,42 mlL/g 
Koc 263 mlL/g 
Temperatura  20 oC 

w  0,182 - 
 

Pas 1. 
263 0,008 2,1 mL/gd oc ocK K f  

Pas 3. 
A partir del contingut volumètric d’’aigua i considerant que només existeixen dues 
fases omplint la porositat, s’’obté el contingut volumètric de gas de la manera 
següent manera: 

0,35 0,18 0,17g w  

Pas 4. 

41,6    a 20ºC 41,6 0,029 1,24H
H

g

KH K
R T

 

Pas 5. 
Amb els paràmetres del sòl i el coeficient de distribució es pot trobar el coeficient de 
retard en a la fase líquida: 

0,18 1,72 2,11 1 19,2
0,168 1,24 0,168 1,24

w b d
g

g g

KR
H H
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Pas 6
A partir de simplificar el plomall de contaminació i considerant que la concentra-
ció d’aquest plomall és la mateixa al llarg de tota la seva extensió (concentració 
mitjana), és fàcil calcular la massa de contaminant en forma vapor .
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Pas 6. 
A partir de simplificar el plomall de contaminació tot i considerant que la 
concentració d’’aquest plomall és la mateixa al llarg de tota la seva extensió 
(concentració mitjana), és fàcil calcular la massa de contaminant en forma vapor. 

3(5 10 ) 0,17 30000 25,5 Kgg g gM C V  

Pas 7. 
Finalment, ja com que el factor de retard es defineix com el quocient entre la massa 
total (suma de la massa adsorbida al sòl, la massa dissolta a l’’aigua de la zona no 

Pas 7
Finalment, com que el factor de retard es defineix com el quocient entre la massa 
total (suma de la massa adsorbida al sòl, la massa dissolta a l’aigua de la zona no 
saturada i la massa a la fase gas) i la massa al gas, es pot calcular la massa total de 
contaminant present a la zona saturada:

25,5 19,2 490 Kgg w s g gM R M+ + = = × =

Si es considera la presència de fase lliure NAPL dins el volum de sòl on es desen-
volupa el plomall, la massa total es pot estimar mitjançant:
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saturada i la massa en a la fase gas) i la massa al gas, es pot calcular la massa total de 
contaminant present a la zona saturada.: 

25,5 19,2 490 Kgg w s g gM R M  

Si es contempla considera la presència de fase lliure NAPL dins el volum de sòl on es 
desenvolupa el plomall, la massa total es pot estimar mitjançant: 

(1 )g w s n n w g g n nM S S R C V S V  

on On nS  és la saturació volumètrica mitjana de DNAPL i wS  és la saturació 
volumètrica mitjana de l’’aigua. 

On Sn  és la saturació volumètrica mitjana de DNAPL i Sw és la saturació volumè-
trica mitjana de l’aigua .
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B-1. Càlcul del coeficient d’esgotament de DNAPL
El coeficient d’esgotament és un paràmetre que caracteritza el procés de dissolució de la fase DNAPL dins 
del focus de contaminació (zona saturada). És un coeficient que representa la relació que s’estableix entre 
els volums en fase residual i en fase lliure tot formant piscines. Si Γ és més petit que 1, predomina la fase 
lliure en forma de piscines de DNAPL. En canvi, si Γ és més gran que 1, predomina la fase residual. 

PAS 1
Dibuixar l’evolució temporal de les concentracions mesurades 
en un pou d’observació just aigües avall del focus de 
contaminació

PAS 2

Calcular el cabal d’aigua que travessa el focus mitjançant la llei 
de Darcy:

wQ K J A= ⋅ ⋅

A és l’àrea del focus de contaminació 
perpendicular al flux [L2]
J és el gradient hidràulic [L/L]
K és la conductivitat hidràulica [L/T]

PAS 3
Estimar la massa de DNAPL al focus:
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piscines de DNAPL. En canvi, si  és més gran que 1, predomina la fase residual.  

PAS 1 
Dibuixar l’’evolució temporal de les concentracions 
mesurades en un pou d’’observació just aigües avall 
del focus de contaminació 

 

PAS 2 
Calcular el cabal d’’aigua que travessa el focus 
mitjançant la llei de Darcy: 

wQ K J A
 

A  és l’’àrea del focus 
de contaminació 
perpendicular al flux 
[L2], 
J  és el gradient 
hidràulic [L/L], 
K  és la conductivitat 
hidràulica [L/T] 

PAS 3 
Estimar la massa de DNAPL al focus: 

0 nM V  

 

V  és el volum del 
vessament [L3],  

n  és la densitat del 

DNAPL 

PAS 4 

Estimar la constant de biodegradació en el focus 

s  a partir del temps de semidegradació 1/2T  o 

temps necessari perquè les concentracions es 
redueixin a la meitat: 

1/2 1/ 2

ln 2 0,693
s T T  

Vegeu laure taula de 
l’annex II 

PAS 5 

Ajustar el gràfic de variació de concentracions amb 
en el temps amb la següent fórmula analítica 
següent variant el coeficient d’’esgotament : 
 
Si 1aleshores, aleshores: 

Valors típics de  
entre 0,5 i 2,0. 

0,5  per a 
predomini de fase 
lliure i 2  per a 
predomini de fase 
residual 
 

Formatat: Versaletes

V és el volum del vessament [L3] 
ρ n  és la densitat del DNAPL

PAS 4

Estimar la constant de biodegradació en el focus (λs) a partir 
del temps de semidegradació (T½) o temps necessari perquè 
les concentracions es redueixin a la meitat:
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Calcular el cabal d’’aigua que travessa el focus 
mitjançant la llei de Darcy: 

wQ K J A
 

A  és l’’àrea del focus 
de contaminació 
perpendicular al flux 
[L2], 
J  és el gradient 
hidràulic [L/L], 
K  és la conductivitat 
hidràulica [L/T] 

PAS 3 
Estimar la massa de DNAPL al focus: 

0 nM V  

 

V  és el volum del 
vessament [L3],  

n  és la densitat del 

DNAPL 

PAS 4 

Estimar la constant de biodegradació en el focus 

s  a partir del temps de semidegradació 1/2T  o 

temps necessari perquè les concentracions es 
redueixin a la meitat: 

1/2 1/ 2

ln 2 0,693
s T T  
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PAS 5 

Ajustar el gràfic de variació de concentracions amb 
en el temps amb la següent fórmula analítica 
següent variant el coeficient d’’esgotament : 
 
Si 1aleshores, aleshores: 

Valors típics de  
entre 0,5 i 2,0. 

0,5  per a 
predomini de fase 
lliure i 2  per a 
predomini de fase 
residual 
 

Formatat: VersaletesVegeu la taula de l’annex ii

PAS 5

Ajustar el gràfic de variació de concentracions en el temps amb la 
fórmula analítica següent variant el coeficient d’esgotament Γ:
Si Γ ≠ 1, aleshores:

1
0

0
0

10 0
0

0

( )
exp 1

s

s
s

QC
MCC t

M QC tM
M

 
(    ) (    )

(    )

(    )
((      )    )

Si Γ	=	1, aleshores:

160 

 

1
0

0
0

10 0
0

0

( )
exp 1

s

s
s

QC
MCC t

M QCM t
M

 

Si 1  aleshores, aleshores: 

0
0

0

( ) exp s
QCC t C t
M

 
 
Exemple de full de càlcul B-1: S’ha s’ha detectat un camp contaminat amb TCE 
(Tricloroetilètricloroetilè). La concentració inicial de TCE dissolt en aigua en el focus 
és de 33,6 mg/Ll. S’’estima que la massa de TCE introduïda en el subsòl és de M0 = 
200 Kgkg. El temps de semidegradació T1/2 del TCE dissolt en les aigües subterrànies 
s’’estima que és de 346 dies. A partir del mapa piezomètric adjuntat s’’ha calculat 
que el gradient hidràulic de les aigües subterrànies és de 0,13. L’’àrea del focus de 
contaminació perpendicular al flux de les aigües subterrànies s’’estima que és de 30 
m2, ja que es creu que el focus de contaminació té 3 m de gruixetres d’espessor i 10 
metres d’’amplitud. La conductivitat hidràulica de la zona és de 0,09 m/dia. 

RIU

FOCUS

10 m

 

Les concentracions de TCE mesurades en un pou d’’observació són les següents: 

Temps Concentració 

Valors típics de Γ entre 0,5 i 2,0.  
Γ	=	0,5	per a predomini de fase 
lliure i Γ	=	2 per a predomini de fase 
residual
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Exemple de full de càlcul B-1: 
s’ha detectat un camp contaminat amb TCE (tricloroetilè) . La concentració 
inicial de TCE dissolt en aigua en el focus és de 33,6 mg/l . S’estima que la 
massa de TCE introduïda en el subsòl és de M0 = 200 kg . El temps de semide-
gradació T1/2 del TCE dissolt en les aigües subterrànies s’estima que és de 346 
dies . A partir del mapa piezomètric adjuntat s’ha calculat que el gradient hi-
dràulic de les aigües subterrànies és de 0,13 . L’àrea del focus de contaminació 
perpendicular al flux de les aigües subterrànies s’estima que és de 30 m2, ja 
que es creu que el focus de contaminació té 3 m de gruix i 10 m d’amplitud . 
La conductivitat hidràulica de la zona és de 0,09 m/dia .

RIU

FOCUS

10	  m

	  



143

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

Les concentracions de TCE mesurades en un pou d’observació són les següents:

Temps Concentració

Dies mg/l

0 33,6

122 25

458 20,8

853 12,4

1.157 3,5

1.522 5,5

Pas 2 
Mitjançant la llei de Darcy es troba fàcilment el cabal que travessa el focus:

30,09 0,13 30 0,35  m /dQ K J A= ⋅ ⋅ = × × =

Pas 4
A partir del temps de semidegradació que es presenta a la taula 4 de l’annex ii 
es pot calcular fàcilment la constant de biodegradació en el focus (λs) :

161 

 

Dies mg/Ll 
0 33,6 

122 25 
458 20,8 
853 12,4 

1.157 3,5 
1.522 5,5 

Pas 2.  
Mitjançant la llei de Darcy es troba fàcilment el cabal que travessa el focus.: 

30,09 0,13 30 0,35  m /dQ K J A  

Pas 4.  
A partir del temps de semidegradació tabulat que es presenta a la taula 4 de l’’annex 

II es pot calcular fàcilment la constant de biodegradació en el focus s : 

-1

1/2 1/ 2

ln 2 1 0,6930,693 0,002  dies
346s T T

 

Pas 5.  
Seguidament s’’ajusten les dades de concentració a la l’expressió analítica i es troba 
el coeficient d’’esgotament  que millor representa el cas d’’estudi (  = 0,7). Aquest 
valor indica de presència de DNAPL majoritàriament en forma residual en el focus. 

 

Formatat: Marca

Formatat: Marca

Formatat: Versaletes

Formatat: Marca
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Pas 5 
Seguidament s’ajusten les dades de concentració a l’expressió analítica i es troba 
el coeficient d’esgotament Γ que millor representa el cas d’estudi (Γ = 0,7) . Aquest 
valor indica de presència de DNAPL majoritàriament en forma residual en el focus .

	  

En cas que es vulgui estimar l’evolució de la massa de DNAPL del focus a causa 
de la seva dissolució en les aigües subterrànies es pot utilitzar l’expressió (5-17):

1/

0 0

( ) ( )M t C t
M C

Γ
 

=  
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D’aquesta manera, s’ha constatat que, si no s’actua (recuperació), l’evolució espe-
rada del focus és la següent:

La gràfica presenta la fracció de contaminant romanent al focus expressada en 
concentracions normalitzades, així com la fracció màssica de DNAPL romanent al 
focus . Les concentracions normalitzades es poden comparar amb la concentra-
ció normalitzada corresponent al valor genèric d’intervenció (taula A-5 de l’an-
nex ii) . D’aquesta manera es pot veure que el focus de contaminació perdurarà 
aproximadament uns quinze anys, si no es duen a terme accions de recupera-
ció . També es pot veure que per reduir les concentracions a un nivell acceptable 
s’haurà d’extreure més del 99 % de la massa de DNAPL del focus . 

Aquest model d’esgotament també permet dissenyar una actuació de recupera-
ció . Per a més informació, vegeu l’exemple del full de càlcul B-2 . 
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B-2. Valoració de la recuperació de les aigües subterrànies
Després d’haver caracteritzat el model d’esgotament del focus, cal valorar la necessitat de dur a terme una recupe-
ració de les aigües subterrànies. L’objectiu d’aquesta millora ambiental és reduir el temps requerit per arribar a un 
cert grau de recuperació del medi. 

PAS 1 Calcular el coeficient d’esgotament (Γ) del focus de DNAPL Vegeu el full de càlcul B-1

PAS 2

Valorar l’eficiència (E) de l’esquema de recuperació proposat, a partir de 
la revisió bibliogràfica de casos coneguts. Per exemple, mitjançant la figura 
adaptada de Soga et al. (2004): ext

1

M
M

E =

M1 és la massa de 
contaminant al focus abans 
del tractament de recuperació
(t = t1)
Mext  és la massa extreta 
durant el tractament de 
recuperació (t = t2 – t1) 

PAS 3

Estimar la massa romanent de DNAPL en el focus després de la descontaminació, 
Mr :
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B-2: . Valoració de la recuperació de les aigües subterrànies 

Després de d’haver caracteritzar caracteritzat el model d’’esgotament del focus, cal 
valorar la necessitat de dur a terme una recuperació de les aigües subterrànies. 
L’’objectiu d’’aquesta millora ambiental és el de reduir el temps requerit per a arribar 
a un cert grau de recuperació del medi.  

PAS 1 
Calcular el coeficient d’’esgotament del focus de 

DNAPL 

Vegeu elure full de 
càlcul B-1 

PAS 2 

Valorar l’’eficiència E  de l’’esquema de 

recuperació proposat. , Fer-ho segonsa partir de la 
revisió bibliogràfica de casos coneguts. Per exemple, 
mitjançant la figura adaptada de Soga et al. (2004):. 

 

ext

1

M
M

E  

1M  és la massa de 

contaminant al focus 
abans del tractament 
de recuperació. 

 1t t , 

extM  és la massa 

extreta durant el 
tractament de 
recuperació. 

2 1t t t  

PAS 3 

Estimar la massa romanent de DNAPL en el focus 
després de la descontaminació,, rM : 

1 1(1 )r extM M E M M
 

rM  és la massa 

romanent al sòl 
després de l’’aplicació 
del tractament de 

recuperació 2t t  

PAS 4 

Estimar les concentracions que s’’obtindran després 
de la recuperació, rC : 

1 1

r rC M
C M  

 

1C  és la concentració 

de contaminant 
abans de la 
recuperació   [M/L3] 

PAS 5 
Calcular l’’evolució temporal de les concentracions 
amb el model d’’esgotament després del tractament 
de descontaminació (per a temps > t2) 

Q  és el cabal d’’aigua 
que travessa el focus,  

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Codi de camp canviat

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Mr és la massa romanent al 
sòl després de l’aplicació del 
tractament de recuperació  
(t = t2)

PAS 4

Estimar les concentracions que s’obtindran després de la recuperació, Cr :

1 1

r rC M
C M

Γ
 

=  
 

C1  és la concentració de 
contaminant abans de la 
recuperació [M/L3]

PAS 5

Calcular l’evolució temporal de les concentracions amb el model d’esgotament 
després del tractament de descontaminació (per a temps > t2).
Si 1Γ ≠ , aleshores:

1

1
2

( )
exp 1 ( )

r

s r
r

r r
sr

s r

QC
MCC t

M QCM t t
M

2( ) exp ( )r
sr

r

QCC t C t t
M

 

(   )

(   )

(    )(                    )
(   )

(   )

Si 1Γ = , aleshores:
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Si 1  , aleshores: 

1

1
2

( )
exp 1 ( )

r

s r
r

r r
r s

s r

QC
MCC t

M QCM t t
M

 

Si 1 , aleshores: 

2( ) exp ( )r
r s

r

QCC t C t t
M

 

s  és el coeficient de 

degradació del 
compost químic al 
focus.  
VeConsulteu l’ure 
exemple associat al 
full de càlcul B-1 per 
veure com es 
determinen aquests 
paràmetres 

 
Exemple de full de càlcul B-2: S’ha s’ha detectat un camp contaminat amb TCE 
(Tricloroetilètricloroetilè). La concentració inicial de TCE dissolt en aigua en el focus 
s’’ha calculat que és de 33,6 mg/Ll. S’’estima que la massa de TCE introduïda en el 
subsòl és de M0 = 200 Kgkg. La vida mitjana de TCE dissolt a les aigües subterrànies és 
de 346 dies. A partir del mapa piezomètric es pot calcular el gradient hidràulic de les 
aigües subterrànies i; s’’ha obtingut que és de 0,13. L’’àrea del focus de contaminació 
perpendicular al flux de les aigües subterrànies s’’estima que és de 30 m2, ja que el 
focus té uns 3 metres d’espessor de gruix per 10 metres d’’amplitud. La conductivitat 
hidràulica de la zona és de 0,09 m/d. S’’ha de valorar la recuperació per oxidació 
química. El temps d’’intervenció serà al cap d’’un any i està planejat previst que duri 
uns 200 dies.  

Pas 1. 
Cal vVeure el primer exemple associat al full de càlcul B-1. 

Seguint els passos del full de càlcul B-1 s’’obté: 

30,09 0,13 30 0,35  m /dQ K J A  

-1

1/2 1/ 2

ln 2 0,693 0,693 0,002  dies
346s T T

 

S’’ajusten les dades de concentració a l’a expressió analítica i es troba el coeficient 
d’’esgotament . Aquest, que és  igual a 0,7.  

Pas 2. 
Cal valorar l’’eficiència de l’a oxidació química in situ (ISCO, “In Situ Chemical 
Oxidation”). El grau d’’eficiència s’’obté de la valoració donada en l’’article de Soga et 
al. (2004). La La gràficaa mostra l’’eficiència obtinguda en funció de l’’escala de 
treball (laboratori i camp). Tal i com era s’esperavad’esperar, la figura reflecteix que 
l’’eficiència obtinguda al laboratori és significativament major més gran que la que 
s’’obté en el camp, per a les diferents tècniques de recuperació estudiades. Per a 
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Exemple de full de càlcul B-2: 
s’ha detectat un camp contaminat amb TCE (tricloroetilè) . La concentració inici-
al de TCE dissolt en aigua en el focus s’ha calculat que és de 33,6 mg/l . S’estima 
que la massa de TCE introduïda en el subsòl és de M0 = 200 kg . La vida mitjana 
de TCE dissolt a les aigües subterrànies és de 346 dies . A partir del mapa pie-
zomètric es pot calcular el gradient hidràulic de les aigües subterrànies; s’ha 
obtingut que és de 0,13 . L’àrea del focus de contaminació perpendicular al flux 
de les aigües subterrànies s’estima que és de 30 m2, ja que el focus té uns 3 m 
de gruix per 10 m d’amplitud . La conductivitat hidràulica de la zona és de 0,09 
m/d . S’ha de valorar la recuperació per oxidació química . El temps d’interven-
ció serà al cap d’un any i està previst que duri uns 200 dies . 

Pas 1
Cal veure el primer exemple associat al full de càlcul B-1 .

Seguint els passos del full de càlcul B-1 s’obté:

30,09 0,13 30 0,35  m /dQ K J A= ⋅ ⋅ = × × =

165 

 

 
Si 1  , aleshores: 

1

1
2

( )
exp 1 ( )

r

s r
r

r r
r s

s r

QC
MCC t

M QCM t t
M

 

Si 1 , aleshores: 

2( ) exp ( )r
r s

r

QCC t C t t
M

 

s  és el coeficient de 

degradació del 
compost químic al 
focus.  
VeConsulteu l’ure 
exemple associat al 
full de càlcul B-1 per 
veure com es 
determinen aquests 
paràmetres 

 
Exemple de full de càlcul B-2: S’ha s’ha detectat un camp contaminat amb TCE 
(Tricloroetilètricloroetilè). La concentració inicial de TCE dissolt en aigua en el focus 
s’’ha calculat que és de 33,6 mg/Ll. S’’estima que la massa de TCE introduïda en el 
subsòl és de M0 = 200 Kgkg. La vida mitjana de TCE dissolt a les aigües subterrànies és 
de 346 dies. A partir del mapa piezomètric es pot calcular el gradient hidràulic de les 
aigües subterrànies i; s’’ha obtingut que és de 0,13. L’’àrea del focus de contaminació 
perpendicular al flux de les aigües subterrànies s’’estima que és de 30 m2, ja que el 
focus té uns 3 metres d’espessor de gruix per 10 metres d’’amplitud. La conductivitat 
hidràulica de la zona és de 0,09 m/d. S’’ha de valorar la recuperació per oxidació 
química. El temps d’’intervenció serà al cap d’’un any i està planejat previst que duri 
uns 200 dies.  

Pas 1. 
Cal vVeure el primer exemple associat al full de càlcul B-1. 

Seguint els passos del full de càlcul B-1 s’’obté: 

30,09 0,13 30 0,35  m /dQ K J A  

-1

1/2 1/ 2

ln 2 0,693 0,693 0,002  dies
346s T T

 

S’’ajusten les dades de concentració a l’a expressió analítica i es troba el coeficient 
d’’esgotament . Aquest, que és  igual a 0,7.  

Pas 2. 
Cal valorar l’’eficiència de l’a oxidació química in situ (ISCO, “In Situ Chemical 
Oxidation”). El grau d’’eficiència s’’obté de la valoració donada en l’’article de Soga et 
al. (2004). La La gràficaa mostra l’’eficiència obtinguda en funció de l’’escala de 
treball (laboratori i camp). Tal i com era s’esperavad’esperar, la figura reflecteix que 
l’’eficiència obtinguda al laboratori és significativament major més gran que la que 
s’’obté en el camp, per a les diferents tècniques de recuperació estudiades. Per a 
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S’ajusten les dades de concentració a l’expressió analítica i es troba el coeficient 
d’esgotament Γ, que és igual a 0,7 . 

Pas 2
Cal valorar l’eficiència de l’oxidació química in situ (ISCO, In Situ Chemical 
Oxidation) . El grau d’eficiència s’obté de la valoració donada en l’article de Soga 
et al. (2004) . La gràfica mostra l’eficiència obtinguda en funció de l’escala de tre-
ball (laboratori i camp) . Tal com s’esperava, la figura reflecteix que l’eficiència ob-
tinguda al laboratori és significativament més gran que la que s’obté en el camp, 
per a les diferents tècniques de recuperació estudiades . Per estudiar el cas plan-
tejat es creu convenient considerar l’eficiència compresa entre el 60 i el 95 %:

ext

1

M  entre 0,6 i 0,95
M
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Pas 3 La massa de DNAPL romanent en el sòl quan comenci la recuperació (t1 = 
365 dies) és:

Per a les eficiències considerades i a partir de la quantitat de contaminant pre-
sent en el sòl, es pot estimar la massa de DNAPL romanent quan acabi la recupe-
ració . Després de 200 dies (t2 = 565), s’obté que:

En el pitjor dels casos: 2 1( ) (1 ) 94 (1 0,6) 37,6 KgrM t M M E= = − = × − =

En el millor dels casos: 2 1( ) (1 ) 94 (1 0,95) 5 KgrM t M M E= = − = × − =

Pas 4
Per tant, tenint en compte el coeficient d’esgotament, la massa romanent al sòl 
es pot trobar:

En el pitjor dels casos: 
0,7

1
1

37,633,6 10 mg/l
200

r
r

MC C
M

Γ
   = = × =     

En el millor dels casos: 
0,7

1
1

533,6 2,5 mg/l
200

r
r

MC C
M

Γ
   = = × =     

Pas 5 
I, finalment, es pot fer una gràfica de l’evolució temporal de les concentracions:

((							)					 )
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Per a les eficiències considerades i a partir de la quantitat de contaminant present en 
el sòl, es pot estimar la massa de DNAPL romanent quan s’acabi la recuperació. 
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Pas 5.  
I, finalment, es pot fer una gràfica deaficar l’’evolució temporal de les concentracions: 
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A partir de la gràfica anterior es pot comprovar que els temps necessaris per re-
duir les concentracions fins a assolir valors admissibles són:

Temps

dies anys

No fer res 4.960 14

60 % eficiència 4.720 13

95 % eficiència 3.750 10

En aquest exemple, la diferència entre l’aplicació d’un mètode eficient i un mè-
tode lleugerament eficient és de tres anys . Cal recordar, però, que el grau d’efici-
ència de les diverses tecnologies de recuperació està influenciat pel grau d’he-
terogeneïtat del medi . Com més heterogeni sigui el medi, menys eficient és la 
tecnologia . 
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B-3. Moviment i evolució de vapors a la zona no saturada
Els DNAPL volàtils presents a la zona no saturada formen un plomall de vapors que es mou majoritària-
ment per difusió. La capacitat de difusió dels contaminants en fase gas es mesura mitjançant el coeficient 
de difusió efectiu Dg [cm2/s].

PAS 1 Estimar la porositat i la saturació d’aigua Sw

PAS 2
Calcular el contingut volumètric de gas:
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Calcular el contingut volumètric de gas: 

(1 )g g w wS S  
 

PAS 3 

Calcular el coeficient de difusió efectiu en a la 

zona no saturada com a: 
 10/3

2
g

g g d dD D D  

g  és la tortuositat del 

medi (fase gas), 

dD  és el coeficient de 

difusió de la substància 
química en fase gas.  
Valors tabulats presentats a 
la taula A-4 

PAS 4 
Calcular la constant de Henry adimensional H  
a través demitjançant HK  

Vegeu elure full de càlcul A-
1 

PAS 5 
Calcular el coeficient de retard de gas del sòl a 
la zona no saturada 

Vegeu elVeure full de càlcul 
A-10 

PAS 6 

Calcular la concentració inicial del compost 
químic en base abasant-se en la fracció molar 
(o volumètrica) i a en la pressió total de gas: 

RT
Mp

XtC wg
g )0(  

Vegeu el Veure full de 
càlcul A-2 

PAS 7 

Calcular l’’evolució amb en el temps de les 
concentracions mitjançant: 

gg
gg RtD

xtCxtC
/2

erfc)0(),(  

( 0)gC t  representa la 

concentració inicial de 
vapor al focus 

PAS 8 

Calcular el desplaçament del front de 
vapors x  amb en el temps com a: 

t
R
D

x
g

g  
 

 

Codi de camp canviat

Codi de camp canviat

Codi de camp canviat

PAS 3

Calcular el coeficient de difusió efectiu a la zona no saturada 
com a:
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Valors presentats a la taula A-4

PAS 4 Calcular la constant de Henry adimensional H mitjançant KH Vegeu el full de càlcul A-1
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Calcular el coeficient de retard de gas del sòl a la zona no 
saturada
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PAS 6

Calcular la concentració inicial del compost químic basant-se 
en la fracció molar (o volumètrica) i en la pressió total de gas:
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Exemple de full de càlcul B-3:  
se sap de l’existència d’un plomall de vapors de PCE a la zona no saturada . 
S’estima que la fracció molar (o volumètrica) de PCE és de 400 ppmv, amb una 
pressió total de 100 KPa (0,986 atm) . Cal determinar l’evolució de les concen-
tracions de gas en el temps i el desplaçament del front del plomall de vapors 
en el temps . Es tenen les dades següents:

Paràmetres

Porositat 0,35 -

θw 0,18 -

Densitat aparent 1,72 g/cm3

foc 0,008 -

log Koc 2,42 -

Koc 263 -

Coeficient de difusió Dd 0,074 cm2/s

Pes molecular de PCE 153,8 g/mol

Pas 2 
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Exemple de full de càlcul B-3: Se se sap de la l’existència d’’un plomall de vapors de 
PCE a la zona no saturada. S’’estima que la fracció molar (o volumètrica) de PCE és de 
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Pas 2.  

0,35 0,18 0,17g w  

Pas 3.  
El coeficient de difusió efectiu es pot calcular a partir de la quantitat de gas que hi ha 
ocupant la porositat, el valor d’’aquesta porositat i el coeficient de difusió de la 
substància. Aquest últim cal consultar-lo a la taula A-4 de l’’annex II. 

 10/3 3,33
3 2 2

22

0,25
0,074 5,9 10  cm /s 0,052 m /d

0,35
g

g dD D  

Pas 4.  

41,6    a 20ºC 41,6 0,029 1,24H
H

g

KH K
R T

 

Pas 5. 
0,18 1,72 2,11 1 19

0,17 1,24 0,168 1,24
w b d

g
g g

KR
H H

 

Pas 6.  
Seguidament, ja es pot calcular la concentració inicial del compost químic en base 
abasant-se en la fracció molar (o volumètrica) i a la pressió total de gas: 

6 3
5

(0,986) 153,8( 0) 400 10 2,5 g/m 2,5 mg/L
8,2057 10 (273,16 20)

g w
g

p M
C t X

RT  

Pas 7. 

Formatat: Superíndex

Formatat: Versaletes

Pas 3 
El coeficient de difusió efectiu es pot calcular a partir de la quantitat de gas que 
hi ha ocupant la porositat, el valor d’aquesta porositat i el coeficient de difusió de 
la substància . Aquest últim cal consultar-lo a la taula A-4 de l’annex ii .
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Densitat aparent 1,72 g/cm3 
foc 0,008 - 
log Koc 2,42 - 
Koc 263 - 
Coeficient de difusió Dd 0,074 cm2/s 
Pes molecular de PCE 153,8 g/mol 
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El coeficient de difusió efectiu es pot calcular a partir de la quantitat de gas que hi ha 
ocupant la porositat, el valor d’’aquesta porositat i el coeficient de difusió de la 
substància. Aquest últim cal consultar-lo a la taula A-4 de l’’annex II. 
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Pas 6.  
Seguidament, ja es pot calcular la concentració inicial del compost químic en base 
abasant-se en la fracció molar (o volumètrica) i a la pressió total de gas: 

6 3
5

(0,986) 153,8( 0) 400 10 2,5 g/m 2,5 mg/L
8,2057 10 (273,16 20)

g w
g

p M
C t X

RT  

Pas 7. 

Formatat: Superíndex

Formatat: Versaletes

Pas 4 
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Exemple de full de càlcul B-3: Se se sap de la l’existència d’’un plomall de vapors de 
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Pas 6.  
Seguidament, ja es pot calcular la concentració inicial del compost químic en base 
abasant-se en la fracció molar (o volumètrica) i a la pressió total de gas: 
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Pas 6 
Seguidament, ja es pot calcular la concentració inicial del compost químic ba-
sant-se en la fracció molar (o volumètrica) i la pressió total de gas:

36
5

0,986 153,8( 0) 400 10 2,5 g/m 2,5 mg/l
8,2057 10 (273,16 20)

g w
g

p M
C t X

RT
−

−

××= = = × = =. × +

Pas 7
Suposant que el focus de contaminació és continu (presència residual de DNAPL), 
l’evolució de les concentracions segueix el comportament de la funció d’error se-
güent:
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Suposant que el focus de contaminació és continu (presència residual de DNAPL), 
l’’evolució de les concentracions segueix el comportament de la funció d’’error 
següent: 
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D’aAquesta funció es se’n pot graficar fer fàcilment una gràfica utilitzant el programa 
Excel. El resultat obtingut per al cas d’’estudi és el següent: 
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Pas 8. 
El desplaçament del front del vapor calculat pels dos factors de retard diferents és el 
següent: 

0,052
19

g
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D
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D’aquesta funció se’n pot fer 
fàcilment una gràfica utilit-
zant el programa Excel . El 
resultat obtingut per al cas 
d’estudi és el següent:

	  

	  

Pas 8
El desplaçament del front 
del vapor calculat pels dos 
factors de retard diferents és 
el següent:
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C-1. Estimació del radi d’influència d’un bombeig
El radi d’influència d’un bombeig es defineix com la màxima distància des del pou d’extracció on es pro-
dueix una variació de pressions suficient perquè s’origini un flux. Per tant, el radi d’influència determina 
l’abast de l’extracció de vapors d’un únic pou. El seu valor s’estima per mitjà de proves pilot o mitjançant 
aproximacions empíriques i oscil·la entre els 9 i els 30 m. Com que el cabal d’extracció no és molt sensible a 
aquest paràmetre, en cas de no tenir informació in situ, moltes vegades s’utilitza directament un valor de 
12 m (amb un error possible d’un 20 %).

PAS 1

El càlcul del radi d’influència del pou (rinf) es pot obtenir 
gràficament a partir dels resultats de l’assaig de buit:
rinf = 10M’

O analíticament a partir de l’equació següent:
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O analíticament a partir de l’a següent equació 
següent: 

2 2
1 2

inf 1 2 2
12 1

exp lnatmP P rr r
rP P

 

 

Exemple de full de càlcul C-1: Es es vol trobar el radi d’’influència d’’un pou a partir 
d’’un assaig de buit realitzat en un camp contaminat. L’’emplaçament d’’estudi 
disposa de 3 tres pous amb piezòmetres en el seu a l’interior. En eAl pou P-A es 
realitza el buit i les mesures es prenen al mateix pou P-A (0 m) i als pous P-B (2 m) i P-
C (4.,5 m). El radi de l’’entubatt del pou utilitzat per a l’’extracció és de 4 polsades 
polzades (0,1016 metres). De l’’assaig s’’han obtingut els següents resultats següents: 

 

 

Assaig Pressió punt P-A 
(mbar) 

Pressió punt P-B 
(mbar) 

Pressió punt P-C 
(mbar) 

Inici 563,25 1.013,25 1.013,25 
Final 663,25 838,25 973,25 

 

Primer de tot s’’estimarà el radi d’’influència per mitjà del mètode gràfic. Per a 
aconseguir-ho és necessari disposar de mesures de pressions com a mínim a en dos 
punts diferents. Hi ha dues maneres diferents de fer la gràfica daficar els resultats de 
l’’assaig de buit:; és que es pot dibuixar dibuixant l’’eix de les abscisses en a escala 
logarítmica (1) o en a escala natural (2). Si es faFer-ho d’’una manera o de l’altre 
l’altra determinarà el procediment per a obtenir el radi d’’influència. En aquest 
procediment l’’eix de les ordenades sempre es defineix com a: 2 2

atmy P P r . 

 

(1) En A escala logarítmica cal trobar, primer de tot, trobar la recta de regressió lineal. 
En el cas d’’estudi s’’obté: 

 

P1 i P2 [M/LT2] són les pressions 
d’aire mesurades a dos pous 
d’observació que es troben a una 
certa distància del pou d’extracció 
(r1 i  r2) [L]

Exemple de full de càlcul C-1: 
es vol trobar el radi d’influència d’un pou a partir d’un assaig de buit realitzat 
en un camp contaminat . L’emplaçament d’estudi disposa de tres pous amb 
piezòmetres a l’interior . Al pou P-A es realitza el buit i les mesures es prenen 
al mateix pou P-A (0 m) i als pous P-B (2 m) i P-C (4,5 m) . El radi de l’entubat 
del pou utilitzat per a l’extracció és de 4 polzades (0,1016 m) . De l’assaig s’han 
obtingut els resultats següents:

Assaig Pressió punt P-A (mbar) Pressió punt P-B (mbar) Pressió punt P-C (mbar)

Inici 563,25 1.013,25 1.013,25
Final 663,25 838,25 973,25

(												)

(											)
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Primer de tot s’estima el radi d’influència per mitjà del mètode gràfic . Per aconse-
guir-ho és necessari disposar de mesures de pressions com a mínim en dos punts 
diferents . Hi ha dues maneres diferents de fer la gràfica dels resultats de l’assaig 
de buit: dibuixant l’eix de les abscisses a escala logarítmica (1) o a escala natural 
(2) . Fer-ho d’una manera o de l’altra determinarà el procediment per obtenir el 
radi d’influència . En aquest procediment l’eix de les ordenades sempre es defi-
neix com a: ( )2 2

atmy P P r( )2 2
atmy P P r−  .

(1) A escala logarítmica cal trobar, primer de tot, la recta de regressió lineal . En el 
cas d’estudi s’obté:

Amb la regressió obtinguda es pot trobar el punt de tall estimant-lo gràficament 
o solucionant el sistema d’equacions conformat per la mateixa regressió i l’eix de 
les abscisses:

( )
{ }

( )
inf

inf

'

694391 log 533045

0

533045log 0,7676 '
694391

10 5,86M

y r

y r r

Mr

r m

= − × +


= =

= = =

= =
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(2) D’altra banda, es pot trobar gràficament el radi d’influència de manera directa 
i senzilla . A la imatge que es mostra a continuació es pot veure que el punt de 
tall, corresponent al radi d’influència, és el mateix que s’ha obtingut a l’apartat 
anterior: 

Aquesta gràfica ens permet arribar a una conclusió, que és molt habitual en el 
camp de la hidrologia, i és que els punts que es troben molt pròxims al punt de 
bombeig ens poden conduir a un error en l’estimació . A l’exemple, l’enunciat fa-
cilita la pressió mesurada al pou de bombeig (r = 0,1016) . Si a la regressió s’uti-
litza aquest punt, el radi d’influència trobat sobreestima el real . Això és conse-
qüència que la solució real a l’entorn més pròxim del pou de bombeig és sempre 
inferior a les solucions calculades, ja que les equacions utilitzades sobreestimen 
els nivells . La causa d’això és que no preveuen pèrdues de càrrega i consideren 
el flux sempre laminar, tot i que a prop de les bombes cap d’aquestes premisses 
no és certa . El concepte general que cal captar és que per estimar el radi d’influ-
ència és convenient tenir almenys dos pous d’observació, a part del d’extracció . 
Si no és així, també es pot utilitzar el procediment descrit, però l’error d’aquest 
procediment pot ser tan notable que resulta molt més convenient utilitzar direc-
tament un valor genèric, entre 9 i 30 m .

També es pot aconseguir el valor del radi d’influència analíticament a partir de 
l’equació facilitada al full de càlcul i les mesures de pressió de dos punts dife-
rents, en aquest cas: pous P-B i P-C . Així s’obté:
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2 2 2 2
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inf 1 2 2 2 2
12 1

1013,25 838,25 4,5exp ln 2 exp ln 5,86
2973,25 838,25

atmP P rr r m
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C-2: . Estimació de la permeabilitat de l’’aire in situ 

Aquest mètode, que és utilitzat per a mesurar la permeabilitat de l’’aire en el sòl, es 
basa en la mesura de la baixada de la pressió al llarg del temps en un punt 
d'’observació situat a una distància donada d'’on es realitza el buit. 

PAS 1 

Calcular del temps d’’extracció de n  
volums de porus: 

2
g

g

r b
t n

Q
 

r  és el radi al que qual es 
pretén realitzar l’’assaig [L], 
b  és l’espessor el gruix del 
nivell on es produeix el flux 
[L], 

g  és el contingut volumètric 

d’’aire o volum de porus no 
ocupats que permetrà la 
circulació de l’’aire [L3/L3], 

gQ  és el cabal constant d’’aire 

que es bombeja [L3/T], 
t  és el temps necessari [T] per 
bombejar els n  volums de 
porus (normalment 1 2n ). 

PAS 2 

Realització d’’un assaig de buit en el que 
qual es mesuren els canvis en la pressió 

del gas 'p  amb en el temps t  
' ( ) (0)p P t P  

PAS 3 

Estimar la el pendent A 
En el cas que no es tingui informació 
sobre l’espessor el gruix de la capa i/o del 
cabal de bombeig, cal estimar també el 
punt d’’intersecció B amb l’’eix de les 
ordenades (pressions):  

’ lnp A t B  
 

PAS 4 

Càlcul de la permeabilitat: 

4
g g

g

Q
k

bA
 

 

g  és la viscositat de l’’aire: 

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva
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C-2. Estimació de la permeabilitat de l’aire in situ
Aquest mètode, que és utilitzat per mesurar la permeabilitat de l’aire en el sòl, es basa en la mesura de la baixada 
de la pressió al llarg del temps en un punt d’observació situat a una distància donada d’on es realitza el buit.

PAS 1

Estimar la durada necessària de l’assaig
Pàgina 156: “Calcular del temps d’extracció de n volums de porus 

2
g

g

r b
t n

Q
 

 ” per “Estimar 

la durada necessària de  l’assaig   Es recomanen valors de  n  superiors a 10 per a 

tenir prous punts representatius de l’assaig”. 

Pàgina 156: Substituir el subapartat dret del Pas 1 per “ r  és el radi al que es pretén realitzar 
l’assaig [L], g  és el contingut volumètric d’aire o volum de porus no ocupats que permetrà la 

circulació de l’aire [L3/L3],  g és la viscositat de l’aire [M/LT] 

4

5

9

1,8 10 g / cm s
1,8 10 s

3 10 min
Pa

mbar







  
 

  
   

,  gk  és 

la permeabilitat [L2],  atmp  és la pressió atmosfèrica ambiental (1 atm = 1,013∙106 g/cm∙s2 = 

1013,25 mbars).” 
 
Pàgina 156: Esborrar tot subapartat dret del Pas 4 ja que estaria repetit. 
 
Pàgina 157: Substituir la totalitat del Pas 1 per: “Primer de tot cal calcular la durada de 
realització de l’assaig recomanada. Aquest pas és previ a la realització de l’assaig de buit. Per al 
seu disseny únicament es requereix informació bàsica sobre les característiques del sòl. Se sap 
que el contingut volumètric d’aigua es troba en condicions gairebé residuals degut a la 
distància de la capa respecte del nivell freàtic i per tant, es pot utilitzar el valor de la porositat 
com a contingut volumètric de gas,  g  . Degut al mateix motiu es podrà estimar la 

permeabilitat de la fase gas directament a partir de la Figura 4‐12 , tenint en compte el tipus 
de sòl. 

min 

(Important: El cabal no és necessari per a la estimació de la durada de l’assaig)” 

Pàgina 160: Substituir l’equació del Pas 1 per 
 19620' 2

998 9,81up
w

ph m
g

 
  


 

Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 1 per 
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Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 3 per 
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Pàgina 168: Substituir l’equació del Pas 1 per 

   

1 1
2 23

2 2 2 2
2 1

3 3 200 10 0,0189
4 4’ 4 5 0

g pQ D
H r r


 

         
        

 m/h 

Es recomanen valors de n superiors a 10 per a tenir 
prous punts representatius de l’assaig.

r és el radi al qual es pretén realitzar l’assaig [L]
θg és el contingut volumètric d’aire o volum de porus 
no ocupats que permetrà la circulació de l’aire [L3/L3],  
kg és la permeabilitat [L2]]

4

5

9

1,8 10 g / cm s
1,8 10 s

3 10 min
Pa

mbar

−

−

−

 × ×
 × × 
 × × 

Patm és la pressió atmosfèrica ambiental  
(1 atm = 1.013·106 g/cm·s2 = 1.013,25 mbars)

PAS 2
Realització d’un assaig de buit en el qual es mesuren 
els canvis en la pressió del gas (p’) en el temps (t )

' ( ) (0)p P t P= −

PAS 3

Estimar el pendent A
En cas que no es tingui informació sobre el gruix de 
la capa o del cabal de bombeig, cal estimar també 
el punt d’intersecció B amb l’eix de les ordenades 
(pressions): 

’ lnp A t B= × +

PAS 4

Càlcul de la permeabilitat:
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C-2: . Estimació de la permeabilitat de l’’aire in situ 

Aquest mètode, que és utilitzat per a mesurar la permeabilitat de l’’aire en el sòl, es 
basa en la mesura de la baixada de la pressió al llarg del temps en un punt 
d'’observació situat a una distància donada d'’on es realitza el buit. 

PAS 1 

Calcular del temps d’’extracció de n  
volums de porus: 

2
g

g

r b
t n

Q
 

r  és el radi al que qual es 
pretén realitzar l’’assaig [L], 
b  és l’espessor el gruix del 
nivell on es produeix el flux 
[L], 

g  és el contingut volumètric 

d’’aire o volum de porus no 
ocupats que permetrà la 
circulació de l’’aire [L3/L3], 

gQ  és el cabal constant d’’aire 

que es bombeja [L3/T], 
t  és el temps necessari [T] per 
bombejar els n  volums de 
porus (normalment 1 2n ). 

PAS 2 

Realització d’’un assaig de buit en el que 
qual es mesuren els canvis en la pressió 

del gas 'p  amb en el temps t  
' ( ) (0)p P t P  

PAS 3 

Estimar la el pendent A 
En el cas que no es tingui informació 
sobre l’espessor el gruix de la capa i/o del 
cabal de bombeig, cal estimar també el 
punt d’’intersecció B amb l’’eix de les 
ordenades (pressions):  

’ lnp A t B  
 

PAS 4 

Càlcul de la permeabilitat: 

4
g g

g

Q
k

bA
 

 

g  és la viscositat de l’’aire: 

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Un altre cop, en cas que no es tingui informació sobre 
el gruix de la capa o del cabal extret cal utilitzar un 
altre procediment:
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Un aAltre cop, en el cas que no es tingui 
informació sobre l’espessor el gruix de la 
capa i/o del cabal extret cal utilitzar un 
altre procediment: 

2
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r Bk
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4
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1,8 10 g / cm s
1,8 10 s

3 10 min
Pa

mbar
 

atmp  és la pressió atmosfèrica 

ambiental (1 atm = 1,.013·106 
g/cm·s2 = 1.013,25 mbars) 
 
 
 

PAS 5 

Càlcul de canvis de pressió esperats: 
2

' 0.5772 ln ln
4 4

g g g g

g g atm

Q r
p t

bk k p
 

És vàlida únicament quan: 
2

0.1
4

g g

g atm

r
k p t

 

 
Exemple de full de càlcul C-2: Es es vol trobar la permeabilitat de l’’aire en el subsòl 
per tal de dissenyar la recuperació d’’un sòl mitjançant la tècnica d’’extracció de 
vapors (SEV). Es vol que el radi d’’actuació sigui de 10 metres. Se sap que el material 
on es realitza l’’assaig té una porositat efectiva de 0,26 i una potència d’’1,5 metres.  

Pas 1. 
Primer de tot cal calcular el temps d’’extracció de n volums de porus. Aquest pas és 
previ a la realització de l’’assaig de buit. Per al seu disseny únicament es requereix 
informació bàsica sobre les característiques del sòl i de la bomba utilitzada. Durant 
l’’assaig es pretén extreure un cabal de gas de 65 (m3/h) i 1,6 volums de porus. 
També se sap que el contingut volumètric d’’aigua es troba en condicions gairebé 
residuals per la distància de la capa respecte del nivell freàtic i, per tant, es pot 
utilitzar el valor de la porositat com a contingut volumètric de gas, g . 

2 21·10 1,5 0,261,6 3 180 min
65

g

g

r b
t n hores

Q  

Pas 2. 
L’’emplaçament d’’estudi disposa de 3 tres pous amb piezòmetres al a l’seu interior. 
En eAl pou P-A es realitza el buit i les mesures es prenen al mateix pou P-A (0 m) i als 
pous P-B (27 m) i P-C (32 m). Per les propietats del medi, les característiques de 
l’’assaig i la distància entre els diferents pous, només s’’han detectat variacions de 
pressió significatives en el mateix P-A. De l’’assaig s’’obtenen els següents resultats 
següents: 

Hora Hora relativa 

(min) 

Cabal (m3/h) Pressió del 

punt P-A 

(mbar) 

Pressió del 

punt P-B 

(mbar) 

Pressió del 

punt P-C 

(mbar) 

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Qg és el cabal constant d’aire que es bombeja [L3/T]

PAS 5

Càlcul de canvis de pressió esperats:
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Un aAltre cop, en el cas que no es tingui 
informació sobre l’espessor el gruix de la 
capa i/o del cabal extret cal utilitzar un 
altre procediment: 
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PAS 5 
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Exemple de full de càlcul C-2: Es es vol trobar la permeabilitat de l’’aire en el subsòl 
per tal de dissenyar la recuperació d’’un sòl mitjançant la tècnica d’’extracció de 
vapors (SEV). Es vol que el radi d’’actuació sigui de 10 metres. Se sap que el material 
on es realitza l’’assaig té una porositat efectiva de 0,26 i una potència d’’1,5 metres.  

Pas 1. 
Primer de tot cal calcular el temps d’’extracció de n volums de porus. Aquest pas és 
previ a la realització de l’’assaig de buit. Per al seu disseny únicament es requereix 
informació bàsica sobre les característiques del sòl i de la bomba utilitzada. Durant 
l’’assaig es pretén extreure un cabal de gas de 65 (m3/h) i 1,6 volums de porus. 
També se sap que el contingut volumètric d’’aigua es troba en condicions gairebé 
residuals per la distància de la capa respecte del nivell freàtic i, per tant, es pot 
utilitzar el valor de la porositat com a contingut volumètric de gas, g . 

2 21·10 1,5 0,261,6 3 180 min
65

g

g

r b
t n hores

Q  

Pas 2. 
L’’emplaçament d’’estudi disposa de 3 tres pous amb piezòmetres al a l’seu interior. 
En eAl pou P-A es realitza el buit i les mesures es prenen al mateix pou P-A (0 m) i als 
pous P-B (27 m) i P-C (32 m). Per les propietats del medi, les característiques de 
l’’assaig i la distància entre els diferents pous, només s’’han detectat variacions de 
pressió significatives en el mateix P-A. De l’’assaig s’’obtenen els següents resultats 
següents: 

Hora Hora relativa 

(min) 

Cabal (m3/h) Pressió del 

punt P-A 

(mbar) 

Pressió del 

punt P-B 

(mbar) 

Pressió del 

punt P-C 

(mbar) 

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

És vàlida únicament quan:
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Un aAltre cop, en el cas que no es tingui 
informació sobre l’espessor el gruix de la 
capa i/o del cabal extret cal utilitzar un 
altre procediment: 
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PAS 5 
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Exemple de full de càlcul C-2: Es es vol trobar la permeabilitat de l’’aire en el subsòl 
per tal de dissenyar la recuperació d’’un sòl mitjançant la tècnica d’’extracció de 
vapors (SEV). Es vol que el radi d’’actuació sigui de 10 metres. Se sap que el material 
on es realitza l’’assaig té una porositat efectiva de 0,26 i una potència d’’1,5 metres.  

Pas 1. 
Primer de tot cal calcular el temps d’’extracció de n volums de porus. Aquest pas és 
previ a la realització de l’’assaig de buit. Per al seu disseny únicament es requereix 
informació bàsica sobre les característiques del sòl i de la bomba utilitzada. Durant 
l’’assaig es pretén extreure un cabal de gas de 65 (m3/h) i 1,6 volums de porus. 
També se sap que el contingut volumètric d’’aigua es troba en condicions gairebé 
residuals per la distància de la capa respecte del nivell freàtic i, per tant, es pot 
utilitzar el valor de la porositat com a contingut volumètric de gas, g . 

2 21·10 1,5 0,261,6 3 180 min
65

g

g

r b
t n hores

Q  

Pas 2. 
L’’emplaçament d’’estudi disposa de 3 tres pous amb piezòmetres al a l’seu interior. 
En eAl pou P-A es realitza el buit i les mesures es prenen al mateix pou P-A (0 m) i als 
pous P-B (27 m) i P-C (32 m). Per les propietats del medi, les característiques de 
l’’assaig i la distància entre els diferents pous, només s’’han detectat variacions de 
pressió significatives en el mateix P-A. De l’’assaig s’’obtenen els següents resultats 
següents: 

Hora Hora relativa 

(min) 

Cabal (m3/h) Pressió del 

punt P-A 

(mbar) 

Pressió del 

punt P-B 

(mbar) 

Pressió del 

punt P-C 

(mbar) 

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva
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Exemple de full de càlcul C-2: 
es vol trobar la permeabilitat de l’aire en el subsòl per dissenyar la recupe-
ració d’un sòl mitjançant la tècnica d’extracció de vapors (SEV) . Es vol que el 
radi d’actuació sigui de 10 m . Se sap que el material on es realitza l’assaig té 
una porositat efectiva de 0,26 i una potència d’1,5 m . 

Pas 1
Primer de tot cal calcular la durada de realització de l’assaig recomanada . Aquest 
pas és previ a la realització de l’assaig de buit . Per al seu disseny únicament es 
requereix informació bàsica sobre les característiques del sòl . Se sap que el con-
tingut volumètric d’aigua es troba en condicions gairebé residuals a causa de la 
distància de la capa respecte del nivell freàtic i per tant, es pot utilitzar el valor 
de la porositat com a contingut volumètric de gas, θg = φ . Pel mateix motiu es 
podrà estimar la permeabilitat de la fase gas directament a partir de la Figura 
4-12 , tenint en compte el tipus de sòl .

Pàgina 156: “Calcular del temps d’extracció de n volums de porus 
2

g

g

r b
t n

Q
 

 ” per “Estimar 

la durada necessària de  l’assaig   Es recomanen valors de  n  superiors a 10 per a 

tenir prous punts representatius de l’assaig”. 

Pàgina 156: Substituir el subapartat dret del Pas 1 per “ r  és el radi al que es pretén realitzar 
l’assaig [L], g  és el contingut volumètric d’aire o volum de porus no ocupats que permetrà la 

circulació de l’aire [L3/L3],  g és la viscositat de l’aire [M/LT] 

4

5

9

1,8 10 g / cm s
1,8 10 s

3 10 min
Pa

mbar







  
 

  
   

,  gk  és 

la permeabilitat [L2],  atmp  és la pressió atmosfèrica ambiental (1 atm = 1,013∙106 g/cm∙s2 = 

1013,25 mbars).” 
 
Pàgina 156: Esborrar tot subapartat dret del Pas 4 ja que estaria repetit. 
 
Pàgina 157: Substituir la totalitat del Pas 1 per: “Primer de tot cal calcular la durada de 
realització de l’assaig recomanada. Aquest pas és previ a la realització de l’assaig de buit. Per al 
seu disseny únicament es requereix informació bàsica sobre les característiques del sòl. Se sap 
que el contingut volumètric d’aigua es troba en condicions gairebé residuals degut a la 
distància de la capa respecte del nivell freàtic i per tant, es pot utilitzar el valor de la porositat 
com a contingut volumètric de gas,  g  . Degut al mateix motiu es podrà estimar la 

permeabilitat de la fase gas directament a partir de la Figura 4‐12 , tenint en compte el tipus 
de sòl. 

min 

(Important: El cabal no és necessari per a la estimació de la durada de l’assaig)” 

Pàgina 160: Substituir l’equació del Pas 1 per 
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Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 1 per 
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Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 3 per 
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Pàgina 168: Substituir l’equació del Pas 1 per 

   

1 1
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2 2 2 2
2 1
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4 4’ 4 5 0
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H r r


 

         
        

 m/h 

(Important: El cabal no és necessari per a la estimació de la durada de l’assaig) .

Pas 2
L’emplaçament d’estudi disposa de tres pous amb piezòmetres a l’interior . Al pou 
P-A es realitza el buit i les mesures es prenen al mateix pou P-A (0 m) i als pous 
P-B (27 m) i P-C (32 m) . Per les propietats del medi, les característiques de l’assaig 
i la distància entre els diferents pous, només s’han detectat variacions de pressió 
significatives en el mateix P-A . De l’assaig s’obtenen els resultats següents:

Hora
Hora  

relativa (min)
Cabal (m3/h)

Pressió del punt 
P-A (mbar)

Pressió del punt 
P-B (mbar)

Pressió del punt 
P-C (mbar)

8:50 0 66 219

8:54 4 63 199

9:00 10 61 188 –0,3 –0,1

9:32 42 61 178

10:37 107 65 170

11:05 135 67 167

11:43 173 70 162

12:00 190 69 163
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Pas 3
Com que únicament es disposa d’informació útil del mateix pou de buit (P-A), 
s’utilitzaran només les variacions de pressió detectades en aquest pou . A més, 
atès que es disposa d’informació sobre el gruix de la capa i del cabal extret, es 
pot procedir a trobar de manera gràfica el pendent A de la funció p = A×1nt . 
Per trobar el pendent de la recta, es pot treballar tant amb pressions mesurades 
(P) com amb la variació d’aquestes pressions (P’) . No és així si el que es busca 
és el paràmetre B:

Un paràmetre R2 (coeficient de determinació) molt proper a 1 indica que la recta 
de regressió trobada és bona i, per tant, es pot utilitzar el pendent de la recta  
( 10,1A =  mbars) .

Pas 4
Com que el cabal no ha estat perfectament constant durant l’assaig, cal estimar-
lo fent la mitjana del cabal extret durant l’assaig ponderant el temps:

64,8i i
g

i

Q t
Q

t
⋅

= =∑
∑

m3/h 1,08=  m3/min

Ara ja únicament és necessari substituir tots els paràmetres trobats a la fórmula 
de la permeabilitat, tenint en compte la consistència entre les unitats:

9
111,08 3·10 1,7 10

4 1,5 10,1gk �
−

−×= = ×
× × ×

m2
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Pas 5
Seguidament es poden calcular els canvis de pressió esperats a diferents punts, 
agafant la distància (r) com a incògnita (a la figura: 0,25, 1 i 10 m), o veure l’evolu-
ció d’un mateix punt en el temps, agafant el temps (t) com a incògnita:

178 

 

64,8i i
g

i

Q t
Q

t
m3/h 1,08  m3/min 

Ara ja únicament és necessari substituir tots els paràmetres trobats a la fórmula de la 
permeabilitat, tenint en compte la consistència entre les unitats. : 

9
111,08 3·10 1,7 10

4 1,5 10,1gk m2 

 
 
 
Pas 5. 
Seguidament es poden calcular els canvis de pressió esperats a diferents punts, 
agafant la distància (r) com a incògnita (a la figura: 0,25, 1 i 10 metres), i/o veureure 
l’’evolució d’’un mateix punt amb en el temps, agafant el temps (t) com a incògnita.: 

2

11 14

11 2

4
' 0,5772 ln

4

1,08 1080 4 1 7 10 3,65 100,5772 ln
4 1,5 1,7 10 0,26 1080

g g g atm

g g g

Q k p t
p

bk r

t
r

 

 

La baixada de pressions tarda més a produir-se a mesura que ens allunyem del pou 
d’’extracció. Es És fàcil veure que el pendent de la recta obtinguda en el pas 3 és el 
mateix que el que s’’ha obtingut en aquest darrer pas. 

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

La baixada de pressions tarda més a produir-se a mesura que ens allunyem del 
pou d’extracció . És fàcil veure que el pendent de la recta obtinguda en el pas 3 és 
el mateix que el que s’ha obtingut en aquest darrer pas .

LinialLinial
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C-3. Bombeig necessari per contrarestar un ascens del nivell freàtic
L’aplicació d’un buit de pressió pot provocar un augment de la superfície freàtica de l’aqüífer, amb la qual 
cosa es genera la saturació dels nivells contaminats situats immediatament damunt d’aquesta superfície, 
disminueix la permeabilitat i, per tant, es limita la tècnica de recuperació per extracció de vapors. Per 
contrarestar aquest efecte en zones on el nivell freàtic és som, se sol recórrer a la utilització del bombeig.

PAS 1

Calcular el descens màxim esperat 
que caldrà ser contrarestat (hup) . 

'
up

w

− ph
g

=
ρ

p’ és la variació de la pressió de gas que es produeix pel buit 
[M/LT2]
ρw és la densitat de la fase líquida [M/L3] Tot i que varia amb la 
temperatura se sol utilitzar 998 kg/m3 o directament 1 g/cm3

g és la gravetat

PAS 2

Calcular el radi d’influència (rinf) del 
bombeig d’aigua:

inf
2, 25 ’T tr

S
=

t és el temps amb el qual es pretén assolir el descens abans de 
l’execució del buit (sovint s’utilitza 1 dia)
T’ és la transmissivitat de l’aqüífer [L2/T]
S és el coeficient d’emmagatzematge de l’aqüífer [-]

PAS 3

Calcular el cabal necessari que cal 
bombejar:

( ) ( )inf

2 ’
ln ln

upT h
Q

r r
π 

=

r és la distància entre el punt de bombeig i el punt on es pretén 
mesurar el descens [L]

Exemple de full de càlcul C-3: 
es vol realitzar una extracció de vapors en una zona on el contaminant se 
situa molt pròxim al nivell freàtic . Per evitar que el buit provoqui un ascens 
d’aquest nivell, es decideix realitzar un bombeig d’aigua que comenci un dia 
abans d’iniciar l’extracció de vapors . A partir d’un assaig de bombeig anterior 
se sap que la transmissivitat i el coeficient d’emmagatzematge de l’aqüífer 
són 200 m2/dia i 0,1, respectivament . També se sap que la succió aplicada 
serà de 2 .000 kg/m2 (19 .620 N/m2) i que la distància entre ambdós pous d’ex-
tracció és de 0,3 m . 

Pas 1
Primer de tot s’ha de calcular l’ascens màxim que s’espera que es produeixi per 
l’aplicació del buit . Per estar al costat de la seguretat, se suposa que no existeixen 
gradients de pressió d’aire entre el punt on es fa el buit i la seva projecció sobre 
l’aqüífer: 

( )− 19620' 2
998 9,81up

w

p mh
gρ

= = =
− − 

×
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Pas 2
Seguidament es calcula el radi d’influència del pou d’extracció d’aigua . Per ex-
treure els paràmetres hidràulics de l’aqüífer cal realitzar un assaig de bombeig . 
En cas que no es pugui disposar d’aquest assaig es poden extreure alguns parà-
metres de la literatura:

inf
2, 25 ’ 2,25 200 1 67,1

0,1
T t mr

S
× ×= = =

Pas 3
Finalment, ja es pot calcular el cabal que serà necessari bombejar per contrares-
tar l’efecte de l’ascens màxim esperat:

180 

 

gradients de pressió d’’aire entre el punt on es fa el buit i la seva projecció sobre 
l’’aqüífer. :  

19620' 2
998 9,81up

w

ph m
g

 

Pas 2. 
Seguidament es calcula el radi d’’influència del pou d’’extracció d’’aigua. Per extreure 
els paràmetres hidràulics de l’’aqüífer cal realitzar un assaig de bombeig. En el cas de 
que no es pugui disposar d’’aquest assaig es poden extreure alguns paràmetres de la 
literatura.: 

inf
2,25 ’ 2,25 200 1 67,1

0,1
T tr m

S
 

Pas 3. 
Finalment, ja es pot calcular el cabal que serà necessari bombejar per contrarestar 
l’’efecte de l’’ascens màxim esperat: 

3

inf

2 ’ 2 200 2 465 323 min
ln ln ln 67,1 ln 0,3

upT h
Q m dia L

r r
 l/min(			) (				)(					)(	)
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C-4. Càlcul de la taxa d’extracció del contaminant: escenari i
Aquest escenari representa el cas ideal en el qual l’equilibri entre l’aire i el contaminant s’assoleix eficaç-
ment (es considera instantani). No hi ha capes de baixa permeabilitat.

PAS 1
Calcular la concentració en equilibri del gas:

,i i w i
est

i

X PM
C

RT
= ∑

 

Xi  és la fracció molar del component i  a la fase 
NAPL residual
Pi és la pressió de vapor del component pur [M/LT2] 
a la temperatura T [T] (en kelvins)
Mw,i  és el pes molecular [M/mol]
R és la constant universal dels gasos (0,082 atm·l/
mol·K)

PAS 2

Calcular el cabal d’extracció de vapor:

181 

 

 

C-4: . Càlcul de la taxa d’’extracció del contaminant: Escenari escenari I 

Aquest escenari representa el cas ideal en el qual l’’equilibri entre l’’aire i el 
contaminant s’’assoleix eficaçment (es considera instantani). No hi han capes de 
baixa permeabilitat. 

PAS 1 

Calcular la concentració en equilibri 
del gas: 

,i i w i
est

i

X PM
C

RT
 

iX  és la fracció molar del component 

i  a la fase NAPL residual, 

iP  és la pressió de vapor del 

component pur [M/LT2] a la 
temperatura T [T] (en k Kelvins), 

,w iM  és el pes molecular [M/mol], 

R  és la constant universal dels gasos 
(0,082 atm·lL/mol·K). 

PAS 2 

Calcular el cabal d’’extracció de 
vapor: 

2

inf

1

ln

atm
pou

poug
g r

poug

Pp
pk

Q H
r
r  

O segons la figura següent figura, on 
s’’obté el cabal d’’extracció 
estacionari de vapor (per unitat de 
ranurat de pou).): 

rH  és la potència de la zona 

ranurada, 

infr  és el radi d’’influència del pou [L]. 

Es pot calcular mitjançant el full de 
càlcul C-1, 

poup  és la pressió mesurada al mateix 

pou [M/LT2], 

gQ  és el cabal resultant [L3/T] 

Formatat: Versaletes

O segons la figura següent, on s’obté el cabal 
d’extracció estacionari de vapor (per unitat de 
ranurat de pou):

Hr és la potència de la zona ranurada
rinf  és el radi d’influència del pou [L]. Es pot 
calcular mitjançant el full de càlcul C-1
ppou és la pressió mesurada al mateix pou [M/LT2]
Qg és el cabal resultant [L3/T]
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PAS 3

Calcular la taxa d’extracció del contaminant 
(Rest) a partir de l’equació o estima-la a partir 
de la gràfica:

( )1est g estR Q Cδ= −

δ  [0-1) és la fracció de vapor que no passa a través 
del contaminant: 

182 

 

 

 

PAS 3 

Calcular la taxa d’’extracció del 
contaminant estR

 a partir de la 
l’equació o estima-la a partir de la 
gràfica: 

1est g estR Q C  

 
 [0-1) és la fracció de vapor que 

no passa a través del contaminant. 
:  

2
 

A la imatge,: 
3 34
2 8

. 0   

representa el cas homogeni. 

 

 
PAS 4 Calcular el temps necessari per a extreure una recX  és la fracció màssica 

A la imatge, 

182 

 

 

 

PAS 3 

Calcular la taxa d’’extracció del 
contaminant estR

 a partir de la 
l’equació o estima-la a partir de la 
gràfica: 

1est g estR Q C  

 
 [0-1) és la fracció de vapor que 

no passa a través del contaminant. 
:  

2
 

A la imatge,: 
3 34
2 8

. 0   

representa el cas homogeni. 

 

 
PAS 4 Calcular el temps necessari per a extreure una recX  és la fracció màssica 

 representa el 
cas homogeni.

	    

PAS 4

Calcular el temps necessari per extreure una determinada fracció 
de contaminant:

0

ext
rec

MX
M

=

0rec
ext

est

X Mt
R

=

Xrec és la fracció màssica objectiu 
de l’extracció
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Exemple de full de càlcul C-4: 
cal calcular la velocitat d’eliminació esperada en un cas de contaminació de 
100 kg d’una mescla de contaminants composta per clorur de benzil (xi = 0,6) 
i bromur de fenil (xi = 0,4) . Es disposa de molt poca informació quant a la dis-
tribució del contaminant en el sòl i, per això, és convenient utilitzar un model 
senzill . Se sap que l’emplaçament està conformat per unes sorres mitjanes de 
2 m de potència, que presenten una permeabilitat de 2·10–11 m2 .

Pas 1
A falta de més informació, primer de tot cal obtenir la pressió de vapor dels com-
postos químics en estat pur i el pes molecular d’aquests compostos a partir de 
les taules A-2 i A-1 de l’annex ii (tenint en compte les unitats), respectivament . 
Recordem que la constant universal dels gasos és 0,082 atm·l/mol·K i la tempera-
tura de referència considerada en aquest cas és 293,15 K . Les pressions de satu-
ració són de 0,00118 i 0,00434 atm, i els pesos moleculars són 126 .590 i 157 .010 
mg/mol . Cal recordar que sempre es treballa amb fraccions molars en comptes 
de parts de volum, per evitar els efectes de la temperatura i la pressió sobre les 
proporcions .

, 0,6 0,00118 126590 0,4 0,00434 157010 15,07
0,082 293,15 0,082 293,15

i i w i
est

i

X PM
C

RT
× × × ×= = + =

× ×∑ mg/l
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Pas 2
Seguidament, és necessari esbrinar el cabal d’extracció de gas per saber la quan-
titat d’aire que s’acabarà removent del sòl per unitat de temps . Se sap que la 
viscositat de l’aire és 1,8·10–4 g/cm·s, que la pressió atmosfèrica és de 1 .013·106 
g/cm·s2 i que la permeabilitat del terreny és d’1·10–7 cm2 . La zona ranurada del 
pou té una longitud de 200 cm i un diàmetre de 5,1 cm . S’ha comprovat que la 
determinació del radi d’influència en aquest tipus de problemes no és gaire im-
portant, ja que està molt acotat en comparació de la determinació de la permea-
bilitat, que presenta una gran incertesa . El radi d’influència s’opta per definir-lo 
en 1 .200 cm . Finalment, s’espera que el buit provoqui un descens de la pressió al 
punt de bombeig de fins a 7·105 g/cm·s2 . 

184 

 

2

inf

26
5

57
4 3

4

1

ln

1,013 107 10 1
7 101 10200 4,9 10 2937 min

5,11,8 10 ln
1200

atm
pou

poug
g r

poug

Pp
pk

Q H
r
r

cm s L

 

Es Se segueixseguirà amb una anàlisi de sensibilitat tot procedintfent amb el mateix 
càlcul, però ara utilitzant dos radis d’’influència tant diferents com són 2.500 i 700 
cm. El cabal de gas obtingut és de 2.590 i 3.259 Ll/min, respectivament, cosa que 
representa menys d’’un 12 % de variació respecte de la primera estimació 
( inf 12r m ). D’’aquesta manera s’’ha pogut comprovar que el radi d’’influència afecta 

molt lleugerament, sobretot si tenim en compte que la incertesa i la variabilitat de la 
permeabilitat del medi encara emmascararan més aquest error. 

 

Pas 3. 

Finalment, ja només manca substituir els valors obtinguts anteriorment a la fórmula 
per a calcular el flux màssic. En qQuant al valor de , es considerarà igual a 0,4. És 
fàcil veure que és un paràmetre tant important que si s’’opta per un altre factor de 
forma, com, per exemple, de valor 0, la velocitat d’’eliminació de contaminant es veu 
multiplicada gairebé per dos.: 

 

41 0,6 2937 15,07 2,7 10est g estR Q C mg/min 38,24 kKg/dia 

 

Pas 4. 

Com que aquest escenari no contempla preveu una disminució de la taxa d’’extracció 
amb en el temps, és fàcil calcular el temps necessari per a aconseguir un cert grau de 
restauració. Si es pretén recuperar, per exemple, un 90 % d’’un total estimat de 100 
Kgkg: 

0 0,9 100 2,4
63,74

rec
ext

est

X Mt
R

 dies 

Se segueix amb una anàlisi de sensibilitat fent el mateix càlcul, però ara utilit-
zant dos radis d’influència tan diferents com són 2 .500 i 700 cm . El cabal de gas 
obtingut és de 2 .590 i 3 .259 l/min, respectivament, cosa que representa menys 
d’un 12 % de variació respecte de la primera estimació (rinf = 12 m) . D’aquesta 
manera s’ha pogut comprovar que el radi d’influència afecta molt lleugerament, 
sobretot si tenim en compte que la incertesa i la variabilitat de la permeabilitat 
del medi encara emmascararan més aquest error .

Pas 3
Finalment, ja només manca substituir els valors obtinguts anteriorment a la fór-
mula per calcular el flux màssic . Quant al valor de δ, es considerarà igual a 0,4 . És 
fàcil veure que és un paràmetre tan important que si s’opta per un altre factor de 
forma, com, per exemple, de valor 0, la velocitat d’eliminació de contaminant es 
multiplica gairebé per dos:

184 
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Es Se segueixseguirà amb una anàlisi de sensibilitat tot procedintfent amb el mateix 
càlcul, però ara utilitzant dos radis d’’influència tant diferents com són 2.500 i 700 
cm. El cabal de gas obtingut és de 2.590 i 3.259 Ll/min, respectivament, cosa que 
representa menys d’’un 12 % de variació respecte de la primera estimació 
( inf 12r m ). D’’aquesta manera s’’ha pogut comprovar que el radi d’’influència afecta 

molt lleugerament, sobretot si tenim en compte que la incertesa i la variabilitat de la 
permeabilitat del medi encara emmascararan més aquest error. 

 

Pas 3. 

Finalment, ja només manca substituir els valors obtinguts anteriorment a la fórmula 
per a calcular el flux màssic. En qQuant al valor de , es considerarà igual a 0,4. És 
fàcil veure que és un paràmetre tant important que si s’’opta per un altre factor de 
forma, com, per exemple, de valor 0, la velocitat d’’eliminació de contaminant es veu 
multiplicada gairebé per dos.: 

 

41 0,6 2937 15,07 2,7 10est g estR Q C mg/min 38,24 kKg/dia 

 

Pas 4. 

Com que aquest escenari no contempla preveu una disminució de la taxa d’’extracció 
amb en el temps, és fàcil calcular el temps necessari per a aconseguir un cert grau de 
restauració. Si es pretén recuperar, per exemple, un 90 % d’’un total estimat de 100 
Kgkg: 

0 0,9 100 2,4
63,74

rec
ext

est

X Mt
R

 dies 

(     )  mg/min 38,24= kg/dia

2.937	l/m
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Pas 4
Com que aquest escenari no preveu una disminució de la taxa d’extracció en el 
temps, és fàcil calcular el temps necessari per aconseguir un cert grau de restau-
ració . Si es pretén recuperar, per exemple, un 90 % d’un total estimat de 100 kg:

0 0,9 100 2,4
63,74

rec
ext

est

X Mt
R

×= = =  dies
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C-5. Càlcul de la taxa d’extrac-
ció del contaminant: escenari ii

Aquest escenari representa el cas on el contami-
nant líquid està emplaçat totalment en un nivell 
poc permeable a temps zero, però envoltat de 
nivells molt més porosos. Amb el temps, però, la 
interfície va reculant cap al nivell poc permeable i 
el procés limitant és la difusió. 

PAS 1

Calcular el coeficient convectiu de transferència de massa, 
λ:

Pàgina 156: “Calcular del temps d’extracció de n volums de porus 
2

g

g

r b
t n

Q
 

 ” per “Estimar 

la durada necessària de  l’assaig   Es recomanen valors de  n  superiors a 10 per a 

tenir prous punts representatius de l’assaig”. 

Pàgina 156: Substituir el subapartat dret del Pas 1 per “ r  és el radi al que es pretén realitzar 
l’assaig [L], g  és el contingut volumètric d’aire o volum de porus no ocupats que permetrà la 

circulació de l’aire [L3/L3],  g és la viscositat de l’aire [M/LT] 

4

5

9

1,8 10 g / cm s
1,8 10 s

3 10 min
Pa

mbar







  
 

  
   

,  gk  és 

la permeabilitat [L2],  atmp  és la pressió atmosfèrica ambiental (1 atm = 1,013∙106 g/cm∙s2 = 

1013,25 mbars).” 
 
Pàgina 156: Esborrar tot subapartat dret del Pas 4 ja que estaria repetit. 
 
Pàgina 157: Substituir la totalitat del Pas 1 per: “Primer de tot cal calcular la durada de 
realització de l’assaig recomanada. Aquest pas és previ a la realització de l’assaig de buit. Per al 
seu disseny únicament es requereix informació bàsica sobre les característiques del sòl. Se sap 
que el contingut volumètric d’aigua es troba en condicions gairebé residuals degut a la 
distància de la capa respecte del nivell freàtic i per tant, es pot utilitzar el valor de la porositat 
com a contingut volumètric de gas,  g  . Degut al mateix motiu es podrà estimar la 

permeabilitat de la fase gas directament a partir de la Figura 4‐12 , tenint en compte el tipus 
de sòl. 

min 

(Important: El cabal no és necessari per a la estimació de la durada de l’assaig)” 

Pàgina 160: Substituir l’equació del Pas 1 per 
 19620' 2

998 9,81up
w

ph m
g

 
  


 

Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 1 per 
 

1
2

2 2
2 1

3
4 ’

g pQ D
H r r




 
 
  

 

Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 3 per 
  

0
2 2 2

2 12 1
i

sat

M D
C b r r


  


 

 

Pàgina 168: Substituir l’equació del Pas 1 per 

   

1 1
2 23

2 2 2 2
2 1

3 3 200 10 0,0189
4 4’ 4 5 0

g pQ D
H r r


 

         
        

 m/h 

Dp és el coeficient de difusió efectiu de 
gas a la zona d’alta permeabilitat [L2/T] 
Qg és el cabal de gas bombejat [L3/T]
H’ és la potència de la zona d’alta 
permeabilitat [L]
r1 < r < r2 defineix la regió on es troba 
el contaminant [L]

PAS 2

Calcular el paràmetre auxiliar E’:

185 

 

 

C-5: . Càlcul de la taxa d’’extracció del contaminant: Escenari escenari II 

 

Aquest escenari representa el cas on el contaminant líquid està emplaçat totalment 
en un nivell poc permeable a temps zero, però envoltat per de nivells molt més 
porosos. Amb el temps, però, la interfície va reculant cap al nivell poc permeable i el 
procés limitant és la difusió.  

 

PAS 1 

Calcular el coeficient convectiu de 
transferència de massa, : 

1
2

2 2
2 1

3
4 ’

g pQ D
H r r

 

pD  és el coeficient de difusió 

efectiu de gas a la zona d’’alta 
permeabilitat [L2/T],  

gQ  és el cabal de gas bombejat 

[L3/T], 
’H  és la potència de la zona 

d’’alta permeabilitat [L], 

1 2r r r  defineix la regió on es 

troba el contaminant [L]. 

PAS 2 

Calcular el paràmetre auxiliar ’E : 
9 1

’
8 ’

sat pC D
E

H
 

 

satC  és la concentració d’’equilibri 

de la fase gas a la superfície 
d’’evaporació [M/L3], 

 és la fracció de vapor que no 
passa a través del contaminant 

Formatat: Versaletes

Codi de camp canviat

(							)

Csat  és la concentració d’equilibri de la 
fase gas a la superfície d’evaporació [M/L3]
δ  és la fracció de vapor que no passa a 
través del contaminant (full de càlcul C-4)

PAS 3

Calcular el temps característic del procés d’extracció del 
contaminant, τ:

Pàgina 156: “Calcular del temps d’extracció de n volums de porus 
2

g

g

r b
t n

Q
 

 ” per “Estimar 

la durada necessària de  l’assaig   Es recomanen valors de  n  superiors a 10 per a 

tenir prous punts representatius de l’assaig”. 

Pàgina 156: Substituir el subapartat dret del Pas 1 per “ r  és el radi al que es pretén realitzar 
l’assaig [L], g  és el contingut volumètric d’aire o volum de porus no ocupats que permetrà la 

circulació de l’aire [L3/L3],  g és la viscositat de l’aire [M/LT] 

4

5

9

1,8 10 g / cm s
1,8 10 s

3 10 min
Pa

mbar







  
 

  
   

,  gk  és 

la permeabilitat [L2],  atmp  és la pressió atmosfèrica ambiental (1 atm = 1,013∙106 g/cm∙s2 = 

1013,25 mbars).” 
 
Pàgina 156: Esborrar tot subapartat dret del Pas 4 ja que estaria repetit. 
 
Pàgina 157: Substituir la totalitat del Pas 1 per: “Primer de tot cal calcular la durada de 
realització de l’assaig recomanada. Aquest pas és previ a la realització de l’assaig de buit. Per al 
seu disseny únicament es requereix informació bàsica sobre les característiques del sòl. Se sap 
que el contingut volumètric d’aigua es troba en condicions gairebé residuals degut a la 
distància de la capa respecte del nivell freàtic i per tant, es pot utilitzar el valor de la porositat 
com a contingut volumètric de gas,  g  . Degut al mateix motiu es podrà estimar la 

permeabilitat de la fase gas directament a partir de la Figura 4‐12 , tenint en compte el tipus 
de sòl. 

min 

(Important: El cabal no és necessari per a la estimació de la durada de l’assaig)” 

Pàgina 160: Substituir l’equació del Pas 1 per 
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Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 1 per 
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Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 3 per 
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Pàgina 168: Substituir l’equació del Pas 1 per 

   

1 1
2 23

2 2 2 2
2 1

3 3 200 10 0,0189
4 4’ 4 5 0

g pQ D
H r r


 

         
        

 m/h 

b és el gruix de la zona contaminada [L]
Mo és la massa inicial de contaminant [M]
Di és el coeficient de difusió efectiu de gas 
a la zona de baixa permeabilitat [L2/T]

PAS 4

Calcular la concentració estimada amb el temps segons la 
solució de Ho i Udell [1991]:

( )

186 

 

(Full full de càlcul C-4). 

PAS 3 

Calcular el temps característic del 
procés d’’extracció del contaminant, 

: 
 

0
2 2 2

2 12 1
i

sat

M D
C b r r

 

b  és l’espessor el gruix de la zona 
contaminada [L], 

0M  és la massa inicial de 

contaminant [M], 

iD  és el coeficient de difusió 

efectiu de gas a la zona de baixa 
permeabilitat [L2/T]. 

PAS 4 

Calcular la concentració estimada 
amb el temps segons la solució de Ho 
i Udell [1991]: 

’
1est
EC t

t
 

 

PAS 5 
Calcular la taxa d’’eliminació del 
contaminant estimada: 

est g estR Q C t  
 

PAS 6a 

Calcular el temps necessari per a 
extreure una determinada fracció de 
contaminant: 

2

0 1
2 ’

rec
ext

g

X Mt
Q E

 

recX  és la fracció màssica objectiu 

de l’a extracció 

PAS 6b 

Calcular la fracció màssica extreta per 
a un temps determinat: 

0

ext
rec

MX
M

 

2 ’ 1 1ext
ext g

tM Q E  

extM  és la massa extreta en un 

temps determinat 

 
Exemple de full de càlcul C-5: Calcular cal calcular la velocitat d’’eliminació esperada 
en un cas de contaminació localitzada en un estrat de sorra fina de 2 metres de 
potència, disposat subjacentment a un nivell més permeable de 4 metres de 
potència. S’’estima que el focus de la contaminació que s’’ha detectat es troba 
distribuïtda al voltant del pou, en un radi de 5 metres al llarg de l’’estrat menys 
permeable, i que la massa total de contaminant ronda els 100 Kgkg. El contaminant 
presenta un coeficient de difusió efectiu de 1·10-–3 m2/h a l’’estrat més permeable i 
de 3·10-–4 m2/h al més fi. S’’ha plantejat una extracció de vapors amb un pou 
d’’extracció ranurat al llarg de tot l’’estrat permeable amb un cabal de bombeig de 
200 m3/h.  

Pas 1. 

Formatat: Tipus de lletra: No Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

PAS 5
Calcular la taxa d’eliminació del contaminant estimada:

186 

 

(Full full de càlcul C-4). 

PAS 3 

Calcular el temps característic del 
procés d’’extracció del contaminant, 

: 
 

0
2 2 2

2 12 1
i

sat

M D
C b r r

 

b  és l’espessor el gruix de la zona 
contaminada [L], 

0M  és la massa inicial de 

contaminant [M], 

iD  és el coeficient de difusió 

efectiu de gas a la zona de baixa 
permeabilitat [L2/T]. 

PAS 4 

Calcular la concentració estimada 
amb el temps segons la solució de Ho 
i Udell [1991]: 

’
1est
EC t

t
 

 

PAS 5 
Calcular la taxa d’’eliminació del 
contaminant estimada: 

est g estR Q C t  
 

PAS 6a 

Calcular el temps necessari per a 
extreure una determinada fracció de 
contaminant: 

2

0 1
2 ’

rec
ext

g

X Mt
Q E

 

recX  és la fracció màssica objectiu 

de l’a extracció 

PAS 6b 

Calcular la fracció màssica extreta per 
a un temps determinat: 

0

ext
rec

MX
M

 

2 ’ 1 1ext
ext g

tM Q E  

extM  és la massa extreta en un 

temps determinat 

 
Exemple de full de càlcul C-5: Calcular cal calcular la velocitat d’’eliminació esperada 
en un cas de contaminació localitzada en un estrat de sorra fina de 2 metres de 
potència, disposat subjacentment a un nivell més permeable de 4 metres de 
potència. S’’estima que el focus de la contaminació que s’’ha detectat es troba 
distribuïtda al voltant del pou, en un radi de 5 metres al llarg de l’’estrat menys 
permeable, i que la massa total de contaminant ronda els 100 Kgkg. El contaminant 
presenta un coeficient de difusió efectiu de 1·10-–3 m2/h a l’’estrat més permeable i 
de 3·10-–4 m2/h al més fi. S’’ha plantejat una extracció de vapors amb un pou 
d’’extracció ranurat al llarg de tot l’’estrat permeable amb un cabal de bombeig de 
200 m3/h.  

Pas 1. 

Formatat: Tipus de lletra: No Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

( )

PAS 6a

Calcular el temps necessari per extreure una determinada 
fracció de contaminant:

186 

 

(Full full de càlcul C-4). 

PAS 3 

Calcular el temps característic del 
procés d’’extracció del contaminant, 

: 
 

0
2 2 2

2 12 1
i

sat

M D
C b r r

 

b  és l’espessor el gruix de la zona 
contaminada [L], 

0M  és la massa inicial de 

contaminant [M], 

iD  és el coeficient de difusió 

efectiu de gas a la zona de baixa 
permeabilitat [L2/T]. 

PAS 4 

Calcular la concentració estimada 
amb el temps segons la solució de Ho 
i Udell [1991]: 

’
1est
EC t

t
 

 

PAS 5 
Calcular la taxa d’’eliminació del 
contaminant estimada: 

est g estR Q C t  
 

PAS 6a 

Calcular el temps necessari per a 
extreure una determinada fracció de 
contaminant: 

2

0 1
2 ’

rec
ext

g

X Mt
Q E

 

recX  és la fracció màssica objectiu 

de l’a extracció 

PAS 6b 

Calcular la fracció màssica extreta per 
a un temps determinat: 

0

ext
rec

MX
M

 

2 ’ 1 1ext
ext g

tM Q E  

extM  és la massa extreta en un 

temps determinat 

 
Exemple de full de càlcul C-5: Calcular cal calcular la velocitat d’’eliminació esperada 
en un cas de contaminació localitzada en un estrat de sorra fina de 2 metres de 
potència, disposat subjacentment a un nivell més permeable de 4 metres de 
potència. S’’estima que el focus de la contaminació que s’’ha detectat es troba 
distribuïtda al voltant del pou, en un radi de 5 metres al llarg de l’’estrat menys 
permeable, i que la massa total de contaminant ronda els 100 Kgkg. El contaminant 
presenta un coeficient de difusió efectiu de 1·10-–3 m2/h a l’’estrat més permeable i 
de 3·10-–4 m2/h al més fi. S’’ha plantejat una extracció de vapors amb un pou 
d’’extracció ranurat al llarg de tot l’’estrat permeable amb un cabal de bombeig de 
200 m3/h.  

Pas 1. 

Formatat: Tipus de lletra: No Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

2  Xrec és la fracció màssica objectiu de 
l’extracció
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PAS 6b

Calcular la fracció màssica extreta per a un temps 
determinat:

186 

 

(Full full de càlcul C-4). 

PAS 3 

Calcular el temps característic del 
procés d’’extracció del contaminant, 

: 
 

0
2 2 2

2 12 1
i

sat

M D
C b r r

 

b  és l’espessor el gruix de la zona 
contaminada [L], 

0M  és la massa inicial de 

contaminant [M], 

iD  és el coeficient de difusió 

efectiu de gas a la zona de baixa 
permeabilitat [L2/T]. 

PAS 4 

Calcular la concentració estimada 
amb el temps segons la solució de Ho 
i Udell [1991]: 

’
1est
EC t

t
 

 

PAS 5 
Calcular la taxa d’’eliminació del 
contaminant estimada: 

est g estR Q C t  
 

PAS 6a 

Calcular el temps necessari per a 
extreure una determinada fracció de 
contaminant: 

2

0 1
2 ’

rec
ext

g

X Mt
Q E

 

recX  és la fracció màssica objectiu 

de l’a extracció 

PAS 6b 

Calcular la fracció màssica extreta per 
a un temps determinat: 

0

ext
rec

MX
M

 

2 ’ 1 1ext
ext g

tM Q E  

extM  és la massa extreta en un 

temps determinat 

 
Exemple de full de càlcul C-5: Calcular cal calcular la velocitat d’’eliminació esperada 
en un cas de contaminació localitzada en un estrat de sorra fina de 2 metres de 
potència, disposat subjacentment a un nivell més permeable de 4 metres de 
potència. S’’estima que el focus de la contaminació que s’’ha detectat es troba 
distribuïtda al voltant del pou, en un radi de 5 metres al llarg de l’’estrat menys 
permeable, i que la massa total de contaminant ronda els 100 Kgkg. El contaminant 
presenta un coeficient de difusió efectiu de 1·10-–3 m2/h a l’’estrat més permeable i 
de 3·10-–4 m2/h al més fi. S’’ha plantejat una extracció de vapors amb un pou 
d’’extracció ranurat al llarg de tot l’’estrat permeable amb un cabal de bombeig de 
200 m3/h.  

Pas 1. 

Formatat: Tipus de lletra: No Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva
0

186 

 

(Full full de càlcul C-4). 

PAS 3 

Calcular el temps característic del 
procés d’’extracció del contaminant, 

: 
 

0
2 2 2

2 12 1
i

sat

M D
C b r r

 

b  és l’espessor el gruix de la zona 
contaminada [L], 

0M  és la massa inicial de 

contaminant [M], 

iD  és el coeficient de difusió 

efectiu de gas a la zona de baixa 
permeabilitat [L2/T]. 

PAS 4 

Calcular la concentració estimada 
amb el temps segons la solució de Ho 
i Udell [1991]: 

’
1est
EC t

t
 

 

PAS 5 
Calcular la taxa d’’eliminació del 
contaminant estimada: 

est g estR Q C t  
 

PAS 6a 

Calcular el temps necessari per a 
extreure una determinada fracció de 
contaminant: 

2

0 1
2 ’

rec
ext

g

X Mt
Q E

 

recX  és la fracció màssica objectiu 

de l’a extracció 

PAS 6b 

Calcular la fracció màssica extreta per 
a un temps determinat: 

0

ext
rec

MX
M

 

2 ’ 1 1ext
ext g

tM Q E  

extM  és la massa extreta en un 

temps determinat 

 
Exemple de full de càlcul C-5: Calcular cal calcular la velocitat d’’eliminació esperada 
en un cas de contaminació localitzada en un estrat de sorra fina de 2 metres de 
potència, disposat subjacentment a un nivell més permeable de 4 metres de 
potència. S’’estima que el focus de la contaminació que s’’ha detectat es troba 
distribuïtda al voltant del pou, en un radi de 5 metres al llarg de l’’estrat menys 
permeable, i que la massa total de contaminant ronda els 100 Kgkg. El contaminant 
presenta un coeficient de difusió efectiu de 1·10-–3 m2/h a l’’estrat més permeable i 
de 3·10-–4 m2/h al més fi. S’’ha plantejat una extracció de vapors amb un pou 
d’’extracció ranurat al llarg de tot l’’estrat permeable amb un cabal de bombeig de 
200 m3/h.  

Pas 1. 

Formatat: Tipus de lletra: No Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva

Formatat: Tipus de lletra: Cursiva Mext  és la massa extreta en un temps 
determinat

Exemple de full de càlcul C-5: 
cal calcular la velocitat d’eliminació esperada en un cas de contaminació lo-
calitzada en un estrat de sorra fina de 2 m de potència, disposat subjacent-
ment a un nivell més permeable de 4 m de potència . S’estima que el focus de 
la contaminació que s’ha detectat es troba distribuït al voltant del pou, en un 
radi de 5 m al llarg de l’estrat menys permeable, i que la massa total de con-
taminant ronda els 100 kg . El contaminant presenta un coeficient de difusió 
efectiu de 1·10–3 m2/h a l’estrat més permeable i de 3·10–4 m2/h al més fi . S’ha 
plantejat una extracció de vapors amb un pou d’extracció ranurat al llarg de 
tot l’estrat permeable amb un cabal de bombeig de 200 m3/h . 

Pas 1
Cal calcular el coeficient convectiu de transferència de massa, que indica la faci-
litat amb la qual es produeix el flux d’aire a través de les capes més permeables, 
no saturades i, a priori, lliures de contaminació . La dificultat d’aquest primer pas 
rau a tenir coneixement o calcular el cabal d’extracció de gas i del coeficient de 
difusió efectiu del gas a la zona d’alta permeabilitat . Per fer aquests càlculs es 
poden utilitzar els fulls de càlcul C-4 i B-3:

Pàgina 156: “Calcular del temps d’extracció de n volums de porus 
2

g

g

r b
t n

Q
 

 ” per “Estimar 

la durada necessària de  l’assaig   Es recomanen valors de  n  superiors a 10 per a 

tenir prous punts representatius de l’assaig”. 

Pàgina 156: Substituir el subapartat dret del Pas 1 per “ r  és el radi al que es pretén realitzar 
l’assaig [L], g  és el contingut volumètric d’aire o volum de porus no ocupats que permetrà la 

circulació de l’aire [L3/L3],  g és la viscositat de l’aire [M/LT] 

4

5

9

1,8 10 g / cm s
1,8 10 s

3 10 min
Pa

mbar







  
 

  
   

,  gk  és 

la permeabilitat [L2],  atmp  és la pressió atmosfèrica ambiental (1 atm = 1,013∙106 g/cm∙s2 = 

1013,25 mbars).” 
 
Pàgina 156: Esborrar tot subapartat dret del Pas 4 ja que estaria repetit. 
 
Pàgina 157: Substituir la totalitat del Pas 1 per: “Primer de tot cal calcular la durada de 
realització de l’assaig recomanada. Aquest pas és previ a la realització de l’assaig de buit. Per al 
seu disseny únicament es requereix informació bàsica sobre les característiques del sòl. Se sap 
que el contingut volumètric d’aigua es troba en condicions gairebé residuals degut a la 
distància de la capa respecte del nivell freàtic i per tant, es pot utilitzar el valor de la porositat 
com a contingut volumètric de gas,  g  . Degut al mateix motiu es podrà estimar la 

permeabilitat de la fase gas directament a partir de la Figura 4‐12 , tenint en compte el tipus 
de sòl. 

min 

(Important: El cabal no és necessari per a la estimació de la durada de l’assaig)” 

Pàgina 160: Substituir l’equació del Pas 1 per 
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Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 1 per 
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Pàgina 167: Substituir l’equació del Pas 3 per 
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Pàgina 168: Substituir l’equació del Pas 1 per 

   

1 1
2 23

2 2 2 2
2 1

3 3 200 10 0,0189
4 4’ 4 5 0

g pQ D
H r r


 

         
        

 m/h 

Pas 2
Per simplificar la notació a partir d’aquest moment és convenient utilitzar el pa-
ràmetre auxiliar E’:Pàgina 168: Substituir l’equació del Pas2 per 

   3
39 1 9 2000 10 1 0

’ 29,73
8 ’ 8 0,0189 4

sat pC D
E mg m

H




    
  

 
 

Pàgina 169: Substituir l’equació del Pas3 per 

      
8 4
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Pàgina 178: Substituir “1,1,2,2‐Tetracloroethà” per “1,1,2,2‐Tetracloroetà” 

 

Taula A‐1 

Algunes fórmules empíriques de les taules no estan bé. Les fórmules empíriques haurien de ser 
les següents: 

 

Compost químic  Formula empírica 

Anilina  C6H7N 
o‐Anisidina  C7H9NO 

Alcohol de benzil  C7H8O 
Clorur de benzil  C7H7Cl 

Bis(2‐cloroetil) éter  C4H8Cl2O 
Bis(2‐cloroisopropil) éter  C6H12Cl2O 

Bromobenzè  C6H5Br 
Bromoclorometà  CH2BrCI 
Bromodiclorometà  CHBrCl2 

Bromoetà  C2H5Br 
Bromoform  CHBr3 

Butil benzil ftalat  C19H20O4 
Disulfur de carboni  CS2 

Tetraclorur de carboni  CCI4 
Clorobenzè  C6H5Cl 

2‐Cloroetil vinil éter  C4H7ClO 
Cloroform  CHCl3 

1‐Cloro‐1‐nitropropà  C3H6ClNO2 
2‐Clorofenol  C6H5ClO 

4‐Clorofenil fenil  éter  C12H9ClO 
Cloropicrí  CCI3NO2 

m‐Clorotoluè  C6H4CH3Cl 
o‐Clorotoluè  C6H4CH3Cl 
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Pas 3
Tenint en compte que la concentració saturada és de 2 .000 mg/m3, es pot calcu-
lar el paràmetre auxiliar τ, que representa el temps característic del procés d’ex-
tracció del contaminant . Com més gran sigui el temps característic, més temps es 
necessitarà per extreure el contaminant retingut en el subsòl:

Pàgina 168: Substituir l’equació del Pas2 per 

   3
39 1 9 2000 10 1 0

’ 29,73
8 ’ 8 0,0189 4

sat pC D
E mg m

H




    
  

 
 

Pàgina 169: Substituir l’equació del Pas3 per 

      
8 4

0
2 2 2 2 2 2

2 1

1 10 3 10 134
2 1 2 2000 2 1 0 5 0 0,0189

i

sat

M D
C b r r


   

  
  

        
h 

Pàgina 178: Substituir “1,1,2,2‐Tetracloroethà” per “1,1,2,2‐Tetracloroetà” 

 

Taula A‐1 

Algunes fórmules empíriques de les taules no estan bé. Les fórmules empíriques haurien de ser 
les següents: 

 

Compost químic  Formula empírica 

Anilina  C6H7N 
o‐Anisidina  C7H9NO 

Alcohol de benzil  C7H8O 
Clorur de benzil  C7H7Cl 

Bis(2‐cloroetil) éter  C4H8Cl2O 
Bis(2‐cloroisopropil) éter  C6H12Cl2O 

Bromobenzè  C6H5Br 
Bromoclorometà  CH2BrCI 
Bromodiclorometà  CHBrCl2 

Bromoetà  C2H5Br 
Bromoform  CHBr3 

Butil benzil ftalat  C19H20O4 
Disulfur de carboni  CS2 

Tetraclorur de carboni  CCI4 
Clorobenzè  C6H5Cl 

2‐Cloroetil vinil éter  C4H7ClO 
Cloroform  CHCl3 

1‐Cloro‐1‐nitropropà  C3H6ClNO2 
2‐Clorofenol  C6H5ClO 

4‐Clorofenil fenil  éter  C12H9ClO 
Cloropicrí  CCI3NO2 

m‐Clorotoluè  C6H4CH3Cl 
o‐Clorotoluè  C6H4CH3Cl 

Pas 4
La concentració estimada dependrà 
en gran mesura del temps, ja que 
el contaminant pateix una retracció 
cap a la zona de baixa permeabilitat 
a mesura que el sòl es va recuperant 
i, per tant, el flux difusiu a través de 
la zona poc permeable va guanyant 
pes davant de l’advectiu: 

2 2000 2 1 0 5 0 0,0189C b r r

9 2000 10 1 0(  –   )
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(      )
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g pQ D
H r r

 m/h 

Pas 5
Quant al problema en si, només res-
ta calcular la velocitat estimada amb 
la qual s’extreu el contaminant . Així, 
anàlogament al pas anterior i amb la 
fórmula següent s’obté:

188 

 

 

Pas 5. 
En qQuant al problema en sísi, només resta calcular la velocitat estimada amb la que 
qual s’’extreu el contaminant. Així, anàlogament al pas anterior i amb la formula 
fórmula següent s’’obté: 

200est estR C t  

 

Pas 6. 
Finalment, utilitzant l’’equació de la taxa d’’extracció integrada en el temps, es pot 
calcular el temps necessari per a aconseguir un grau de restauració determinat. 
Aquest últim es defineix com la quantitat de massa recuperada sobre la massa total. :  

2 2
0 1000000001 133,67 1 133,67

2 ’ 2 134 200 29,73
rec rec

ext
g

X M Xt
Q E

 

( )

mg/m3
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Pas 6
Finalment, utilitzant l’equació de la taxa d’extracció integrada en el temps, es pot 
calcular el temps necessari per aconseguir un grau de restauració determinat . 
Aquest últim es defineix com la quantitat de massa recuperada sobre la massa 
total: 

188 

 

 

Pas 5. 
En qQuant al problema en sísi, només resta calcular la velocitat estimada amb la que 
qual s’’extreu el contaminant. Així, anàlogament al pas anterior i amb la formula 
fórmula següent s’’obté: 

200est estR C t  

 

Pas 6. 
Finalment, utilitzant l’’equació de la taxa d’’extracció integrada en el temps, es pot 
calcular el temps necessari per a aconseguir un grau de restauració determinat. 
Aquest últim es defineix com la quantitat de massa recuperada sobre la massa total. :  

2 2
0 1000000001 133,67 1 133,67

2 ’ 2 134 200 29,73
rec rec

ext
g

X M Xt
Q E

 

Utilitzant els valors proporcionats per la gràfica es pot veure fàcilment que si es 
pretén recuperar el 80 % del contaminant utilitzant només un pou d’extracció es 
tardarà aproximadament 250 .000 h, uns 28 anys .
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C-6. Càlcul del nombre de pous d’extracció
L’objectiu de la tècnica d’extracció de vapors es basa a aconseguir satisfer una certa taxa d’extracció del con-
taminant al llarg de tota la zona afectada. Per assolir aquesta fita s’ha de determinar el nombre de pous 
d’extracció que cal utilitzar, tot enfocant el problema de diferents maneres. Finalment, per treballar al costat 
de la seguretat, s’ha d’utilitzar el nombre màxim de pous obtingut a partir de les tres estimacions utilitzades. 

PAS 0
Estudiar exhaustivament tots els informes referents a la 
caracterització del problema que cal tractar

PAS 1
Calcular la massa extreta en un temps acceptable un cop s’ha 
escollit l’escenari més convenient

Utilitzar els fulls de càlcul C-4 o 
C-5

PAS 2: 
Estimació i

Calcular el nombre de pous necessaris per assolir una certa taxa 
de restauració acceptable (quantitat de contaminant extret 
durant tot el procés):

0
1

acc
pous

ext

X MN
M

≥

Xacc és la fracció màssica 
d’extracció fixada com a objectiu. 
És la mínima acceptable

PAS 3 Calcular el radi d’influència dels pous Utilitzar el full de càlcul C-1

PAS 4:
Estimació ii

Estimar el nombre mínim de pous necessaris per tractar tota la 
zona contaminada:

190 

 

contaminada: 2 2
inf

af
pous

A
N

r
 

contaminació 

PAS 5 

Determinar el nombreúmero de pous 
necessaris com el màxim obtingut per les 
dues estimacions fetes anteriorment: 

1 2max ,pous pous pousN N N  

 

PAS 6 

Cal asAssegura’tr-se de que l’’àrea 
d’’influència dels pous distribuïts en el 
terreny és capaç de cobrir l’’àrea afectada 
en la seva totalitat 

 

 
Exemple de full de càlcul C-6: : En en 500 dies es pretén restaurar un sòl proper a una 
antiga fàbrica abandonada. La quantitat de quilograms de contaminant que es volen 
recuperar amb l’’extracció ronda els 300 Kgkg. La zona afectada ocupa un total de 
1.300 m2.  

 

Pas 1. 
Tenint en compte tota la informació disponible en quant a la geologia i a la disposició 
del contaminant, s’’ha considerat que l’’escenari que s’’adequa més bé al cas 
d’’estudi en qüestió és el número 2. 

Pas 2. 
Ja Com que s’’ha estimat que la quantitat de contaminant a que cal extreure ha de 
ser de 300 Kg per a complir una taxa d’’extracció determinada ha de ser de 300 kg, es 
pot calcular el número nombre de pous que caldrà utilitzar per a poder complir la 
primera condició. Mitjançant el full de càlcul C-5 s’’ha obtingut que al llarg de 500 
dies s’’hauranà recuperat un total de 72 Kg kg per pou. Es pot utilitzar directament la 
l’equació següent, equació però en aquest cas, s’’ha representat   directament la 
gràfica per a tenir una idea més global de com evoluciona la massa recuperada amb 
en el temps.: 

2 1 1ext
ext g

tM Q E  

Aaf  és l’àrea total afectada per 
la contaminació

PAS 5

Determinar el nombre de pous necessaris com el màxim 
obtingut per les dues estimacions fetes anteriorment:

{ }1 2max ,pous pous pousN N N=

PAS 6
CAL ASSEGURAR-SE QUE L’ÀREA D’INFLUèNCIA DELS POUS 
DISTRIBUïTS EN EL TERRENy ÉS CAPAç DE COBRIR L’ÀREA 
AFECTADA EN LA SEVA TOTALITAT

Exemple de full de càlcul C-6: 
en 500 dies es pretén restaurar un sòl proper a una antiga fàbrica abandona-
da . La quantitat de quilograms de contaminant que es volen recuperar amb 
l’extracció ronda els 300 kg . La zona afectada ocupa un total de 1 .300 m2 . 

Pas 1
Tenint en compte tota la informació disponible quant a la geologia i la disposició 
del contaminant, s’ha considerat que l’escenari que s’adequa més bé al cas d’es-
tudi en qüestió és el número 2 .
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Pas 2
Com que s’ha estimat que la quantitat de contaminant que cal extreure per 
complir una taxa d’extracció determinada ha de ser de 300 kg, es pot calcular 
el nombre de pous que caldrà utilitzar per poder complir la primera condició . 
Mitjançant el full de càlcul C-5 s’ha obtingut que al llarg de 500 dies s’hauran re-
cuperat un total de 72 kg per pou . Es pot utilitzar directament l’equació següent, 
però en aquest cas s’ha representat directament la gràfica per tenir una idea més 
global de com evoluciona la massa recuperada en el temps:
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Determinar el nombreúmero de pous 
necessaris com el màxim obtingut per les 
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PAS 6 

Cal asAssegura’tr-se de que l’’àrea 
d’’influència dels pous distribuïts en el 
terreny és capaç de cobrir l’’àrea afectada 
en la seva totalitat 

 

 
Exemple de full de càlcul C-6: : En en 500 dies es pretén restaurar un sòl proper a una 
antiga fàbrica abandonada. La quantitat de quilograms de contaminant que es volen 
recuperar amb l’’extracció ronda els 300 Kgkg. La zona afectada ocupa un total de 
1.300 m2.  

 

Pas 1. 
Tenint en compte tota la informació disponible en quant a la geologia i a la disposició 
del contaminant, s’’ha considerat que l’’escenari que s’’adequa més bé al cas 
d’’estudi en qüestió és el número 2. 

Pas 2. 
Ja Com que s’’ha estimat que la quantitat de contaminant a que cal extreure ha de 
ser de 300 Kg per a complir una taxa d’’extracció determinada ha de ser de 300 kg, es 
pot calcular el número nombre de pous que caldrà utilitzar per a poder complir la 
primera condició. Mitjançant el full de càlcul C-5 s’’ha obtingut que al llarg de 500 
dies s’’hauranà recuperat un total de 72 Kg kg per pou. Es pot utilitzar directament la 
l’equació següent, equació però en aquest cas, s’’ha representat   directament la 
gràfica per a tenir una idea més global de com evoluciona la massa recuperada amb 
en el temps.: 
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I per tant: 1 5pousN =  pous .

Passos 3 i 4
Sabent que el radi d’influència dels pous és de 10 m, es pot continuar amb la 
segona estimació per saber quants pous són necessaris per cobrir tota l’extensió 
contaminada: 
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I per tant, : 1 5pousN  pous. 

Passos 3 i 4. 
Sabent que el radi d’’influència dels pous és de 10 m,etres es pot continuar amb la 
segona estimació per tal desaber quants pous són necessaris per cobrir tota la 
l’extensió contaminada. :  
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inf

1300 4,14
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I, per tant, un altre cop, : 2 5pousN  pous. 

Pas 5. 
Seguidament, es pot determinar el número nombre de pous necessaris a partir de 
prendre el valor màxim obtingut per les dues estimacions realitzades.: 

1 2max , max 5,5 5pous pous pousN N N pous 

Ja per acabar, cal procedir ambfer la distribució dels pous de tal manera que 
cobreixin la totalitat de la superfície a per tractar. A la imatge següent es pot apreciar 
com que, en aquest exemple en concret, caldrà augmentar el nombreúmero de pous 
necessaris per tal de no deixar aparentment cap zona sense tractar. Es pot veure com 
que finalment són necessaris 6 sis pous d’’extracció.: 

I, per tant, un altre cop: 2 5pousN =  pous .

Pas 5
Seguidament, es pot determinar el nombre de pous necessaris a partir de pren-
dre el valor màxim obtingut per les dues estimacions realitzades:

{ } { }1 2max , max 5,5 5pous pous pousN N N= = = pous
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Ja per acabar, cal fer la distribució dels pous de tal manera que cobreixin la to-
talitat de la superfície per tractar . A la imatge següent es pot apreciar que, en 
aquest exemple en concret, caldrà augmentar el nombre de pous necessaris per 
no deixar aparentment cap zona sense tractar . Es pot veure que finalment són 
necessaris sis pous d’extracció:
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Taula A-1. Fórmula, pes molecular, densitat i viscositat

Compost químic Sinònim
Fórmula 
empírica

Pes 
molecular 

(g/mol)

Densitat 
específica 

(g/cm3)

Viscositat 
absoluta 

(cP)

Anilina Benzenamina C6H7N 93,13 1,022 4,40
o-Anisidina 2-Meloxibenzenamina C7H9NO 123,15 1,092  
Alcohol de benzil Benzenemelanol C7H8O 108,14 1,045 7,76
Clorur de benzil Cloromelilbenzè C7H7Cl 126,59 1,100  
Bis(2-cloroetil) èter Bis(-cloroetil) èter C4H8Cl2O 143,01 1,220 2,14
Bis(2-cloroisopropil) èter Bis(-cloroisopropil) èter C6H12Cl2O 171,07 1,103  
Bromobenzè Bromur de fenil C6H5Br 157,01 1,495 0,99
Bromoclorometà Clorobromometà CH2BrCI 129,39 1,934 0,57
Bromodiclorometà Diclorobromometà CHBrCl2 163,83 1,980 1,71
Bromoetà Bromur d’etil C2H5Br 108,97 1,460 0,418
Bromoform Tribromometà CHBr3 252,73 2,890 2,02
Butil benzil ftalat Benzil butil ftalat C19H20O4 312,37 1,120  
Disulfur de carboni Bisulfur de carboni CS2 76,13 1,263 0,37
Tetraclorur de carboni Tetraclorometà CCI4 153,82 1,594 0,97
Clorobenzè Clorur de benzè C6H5Cl 112,56 1,106 0,80
2-Cloroetil vinil èter (2-Cloroetoxi) etè C4H7ClO 106,55 1,048  
Cloroform Triclorometà CHCl3 119,38 1,483 0,58
1-Cloro-1-nitropropà Cloronitropropà C3H6ClNO2 123,54 1,209  
2-Clorofenol o-Clorofenol C6H5ClO 128,56 1,263 2,25
4-Clorofenil fenil èter p-Clorodifenil èter C12H9ClO 204,66 1,203  
Cloropicrí Tricloronitrometà CCI3NO2 164,38 1,656  
m-Clorotoluè   C6H4CH3Cl 126,59 1,072 0,75
o-Clorotoluè 2-Cloro-1-metilbenzè C6H4CH3Cl 126,58 1,082 0,75

T A U L E S  D E 

P R O P I E T A T S

A N N E XII
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Compost químic Sinònim
Fórmula 
empírica

Pes 
molecular 

(g/mol)

Densitat 
específica 

(g/cm3)

Viscositat 
absoluta 

(cP)

p-Clorotoluè   C6H4CH3Cl 126,59 1,066  
Dibromoclorometà Clorodibromometà CHBr2Cl 208,28 2,451  
1.2-Dibromo-3-cloropropà DPCP C3H5Br2Cl 236,36 2,050  
Dibromodifluorometà Freó 12-B2 CBr2F2 209,82 2,297  
Dibutil ftalat Dibutil-n-ftalat; DBP C16H22O4 278,35 1,046 20,30
1,2-Diclorobenzè o-Diclorobenzè C6H4Cl2 147,00 1,305 1,32
1,3-Diclorobenzè m-Diclorobenzè C6H4Cl2 147,00 1,288 1,04
1,1-Dicloroetà 1,1-DCA C2H4CI2 98,96 1,176 0,44
1,2-Dicloroetà Diclorur d’etilè; 1,2-DCA C2H4Cl2 98,96 1,235 0,80
1,1-Dicloroetè Clorur de vinildè; 1,1-DCE C2H2CI2 96,94 1,218 0,36
trans-1,2-Dicloroetè trans-1,2-DCE C2H2Cl2 96,94 1,257 0,40
1,2-Dicloropropà Diclorur de propilè C3H6Cl2 112,99 1,560 0,86
cis-1,3-Dicloropropè cis-1,3-Dicloropropilè C3H4Cl2 110,97 1,224  
trans-1,3-Dicloropropè trans-1,3-Dicloropropilè C3H4Cl2 110,97 1,182  
Diclorvos DDVP C4H7Cl2O4P 220,98 1,415  
Dietil ftalat DEP C12H1404 222,24 1,118 35,00
Dimetil ftalat DMP C10H10O4 194,19 1,191 17,20
Dibromurd’etilè 1,2-Dibromoetà; EDB C2H4Br2 187,86 2,179 1,72
Hexaclorobutadiè HCBD C4Cl6 260,76 1,554 2,45
Hexaclorociclopentadiè HCCPD C5CI6 272,77 1,702  
lodemetà Iodur de metil CH3I 141,94 2,279 0,52
1-lodepropà Iodur de propil C3H7I 169,99 1,749 0,84
Malatió   C10H19O6PS2 330,36 1,230  
Clorur de metilè Diclorometà CH2Cl2 84,93 1,327 0,43
Nitrobenzè Nitrobenzol C6H5NO2 123,11 1,204 2,01
Nitroetà UN2842 C2H5NO2 75,07 1,045 0,66
1-Nitropropà UN2608 C3H7NO2 89,09 1,008 0,80
2-Nitrotoluè 1-Metil-2-nitrobenzè C7H7NO2 137,14 1,163 2,37
3-Nitrotoluè 1-Metil-3-nitrobenzè C7H7NO2 137,14 1,157  
Paratió Etilparatió C10H14NO5PS 291,27 1,260  
PCB-1016 Aroclor 1016 varies 257,90 1,330 19,3
PCB-1221 Aroclor 1221 varies 192,00 1,180 4,8
PCB-1232 Aroclor 1232 varies 221,00 1,240 8,2
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Compost químic Sinònim
Fórmula 
empírica

Pes 
molecular 

(g/mol)

Densitat 
específica 

(g/cm3)

Viscositat 
absoluta 

(cP)

PCB-1242 Aroclor 1242 varies 261,00 1,392 24
PCB-1248 Aroclor 1248 varies 288,00 1,410 65
PCB-1254 Aroclor 1254 varies 327,00 1,505 700
Pentacloroetà Pentaclorur d’età C2HCI5 202,28 1,680 2,75
1,1,2,2-Tetrabromoetà Tetrabromur d’acetilè C2H2Br4 345,65 2,875 9,79
1,1,2,2-Tetracloroetà Ttraclorur d’acetilè C2H2Cl4 167,85 1,595 1,75
Tetracloroetè Percloroetilè; PCE C2CI4 165,83 1,623 0,89
Tiofè Tiaciclopentadiè C4H4S 84,14 1,065 0,65
1,2,4-Triclorobenzè 1,2,4-TCB C6H3Cl3 181,45 1,454 1,42
1,1,1-Tricloroetà Cloroform de metil; 1,1,1-TCA C2H3Cl3 133,40 1,339 1,20
1,1,2-Tricloroetà 1,1,2-TCA C2H3Cl3 133,40 1,440 0,12
Tricloroetilè TCE C2HCI3 131,39 1,464 0,57
1,1,2-Triclorofluorometà Freó 11 CCI3F 137,37 1,487 0,42
1,2,3-Tricloropropà Triclorur d’allil C3H5Cl3 147,43 1,389  
1,1,2-Triclorotrifluoroetà Freó 113 C2Cl3F3 187,38 1,564  
Fosfat tri-o-cresil TCP C21H21O4P 368,37 1,955 80,00
Aigua Gel H20 18,02 1,000 1,00
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Taula A-2. Solubilitat, pressió de vapor i constant de Henry

DNAPL
Temperatura 

d’ebullició (oC)
Solubilitat 

aquosa (mg/l)
Pressió de 

vapor (mm Hg)
Constant de Henry 

(atm·m3/mol)

Anilina 184 3,50E+04 3,00E-01 1,36E-01
o-Anisidina 224 1,30E+04 <0,1 1,25E-06
Alcohol de benzil 205 3,50E+04 <1 1,38E-05 
Clorur de Benzil 179 4,93E+02 9,00E-01 3,04E-04
Bis(2-cloroetil) èter 179 1,02E+04 7,10E-01 1,30E-05
Bis(2-cloroisopropil) èter 187 1,70E+03 8,50E-01 1,10E-04
Bromobenzè 156 5,00E+02 3,30E+00 2,40E-03
Bromoclorometà 68 1,67E+04 1,41E+00 1,44E-03
Bromodiclorometà 90 4,50E+03 5,00E+01 2,12E-04
Bromoetà 38 9,14E+03 3,75E+02 7,56E-03
Bromoform 149 3,01E+03 4,00E+00 5,32E-04
Butil benzil ftalat 370 2,82E+00 8,60E-06 1,30E-06
Disulfur de carboni 46 2,10E+03 2,98E+02 1,33E-02
Tetraclorur de carboni 77 8,00E+02 9,00E+01 3,02E-02
Clorobenzè 132 5,00E+02 9,00E+00 4,45E-03
2-Cloroetil vinil èter 108 1,50E+04 2,68E+01 2,50E-04
Cloroform 62 8,00E+03 1,60E+02 3,20E-03
1-Cloro-1-nitropropà 142 6,00E+00 5,80E+00 1,57E-01
2-Clorofenol 175 2,85E+04 1,42E+00 8,28E-06
4-Clorofenilpenil èter 284 3,30E+00 2,70E-03 2,20E-04
Cloropicrí 112 2,00E+03 2,00E+01 8,40E-02
m-Clorotoluè 160 4,80E+01 4,60E+00 1,60E-02
o-Clorotoluè 159 7,20E+01 2,70E+00 6,25E-03
p-Clorotoluè 162 4,40E+01 4,50E+00 1,70E-02
Dibromoclorometà 117 4,00E+03 7,60E+01 9,90E-04
1,2-Dibromo-3-cloropropà 196 1,00E+03 8,00E-01 2,49E-04
Dibromodifluorometà 23 insoluble  6,88E+02  
Dibutil ftalat 335 1,01E+01 1,40E-05 6,30E-05
1,2-Diclorobenzè 180 1,00E+02 1,00E+00 1,90E-03
1,3-Diclorobenzè 173 1,11E+02 2,30E+00 3,60E-03
1,1-Dicloroetà S6 5,50E+03 1,82E+02 4,30E-03
1,2-Dicloroetà 83 8,69E+03 6,40E+01 9,10E-04
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DNAPL
Temperatura 

d’ebullició (oC)
Solubilitat 

aquosa (mg/l)
Pressió de 

vapor (mm Hg)
Constant de Henry 

(atm·m3/mol)

1,1-Dicloroetè 37 4,00E+02 4,95E+02 2,10E-02
trans-1,2-Dicloroetè 47 6,00E+02 2,65E+02 3,84E-01
1,2-Dicloropropà 96 2,70E+03 4,20E+01 2,30E-03
cis-1,3-Dicloropropè 104 2,70E+03 2,50E+01 1,30E-03
trans-1,3-Dicloropropè 112 2,80E+03 2,50E+01 1,30E-03
Diclorvos   1,00E+04 1,20E-02 5,00E-03
Dietil ftalat 298 9,28E+02 1,65E-03 8,46E-07
Dimetil ftalat 283 4,29E+03 1,65E-03 4,20E-07
Dibromur d’etilè 131 4,32E+03 1,10E+01 7,06E-04
Hexaclorobutadiè 215 2,55E+00 1,50E-01 2,60E-02
Hexaclorociclopentadiè 237 1,10E+00 8,10E-02 1,60E-02
lodometà 42,4 1,40E+04 3,75E+02 5,48E-03
1-lodopropà 102 1,06E+03 4,00E+01 9,09E-03
Malatió 156  1,45E+02 1,25E-06 4,89E-09
Clorur de metilè 40 2,00E+04 3,49E+02 2,00E-03
Nitrobenzè 211 1,90E+03 1,50E-01 2,45E-05
Nitroetà 115 4,50E+04 1,56E+01 4,66E-05
1-Nitropropà 130 1,40E+04 7,50E+00 8,68E-05
2-Nitrotoluè 222 6,00E+02 l,50E-01 4,51E-05
3-Nitrotoluè 233 5,00E+02 1,50E-01 5,41E-05
Paratió 375 1,20E+01 4,00E-04 8,56E-08
PCB-1016 325 2,30E-01 4,00E-04  8,18E-03
PCB-1221 275 5,90E-01 6,70E-03 3,24E-04
PCB-1232 290 1,45E+00 4,60E-03 4,64E+00
PCB-1242 325 2,00E-01 1,00E-03 5,60E-04
PCB-1248 340 5,00E-02 4,94E-04 3,50E-03
PCB-1254 365 5,00E-02 6,00E-05 2,70E-03
Pentacloroetà 159 5,00E+02 3,2E+00 2,45E-03
1,1,2,2-Tetrabromoetà 239 7,00E+02 1,00E-01 6,40E-05
1,1,2,2-Tetracloroetà 146 2,90E+03 5,00E+00 3,80E-04
Percloroetilè 121 1,50E+02 1,40E+01 1,53E-02
Tiofè 84 3,60E+03 6,00E+01 2,93E-03
1,2,4-Triclorobenzè 210 1,90E+01 4,00E-01 2,32E-03
1,1,1-Tricloroetà 74 1,36E+03 1,00E+02 1,80E-02
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DNAPL
Temperatura 

d’ebullició (oC)
Solubilitat 

aquosa (mg/l)
Pressió de 

vapor (mm Hg)
Constant de Henry 

(atm·m3/mol)

1,1,2-Tricloroetà 114 4,50E+03 1,90E+01 7,40E-04
Tricloroetilè 87 1,10E+03 5,78E+01 9,10E-03
1,1.2-Triclorofluorometà 24 1,10E+03 6,87E+02 1,10E-01
1,2,3-Tricloropropà 157 1,75E+03  3,10E+00 3,18E-04
1,1,2-Triclorotrifluoroetà 48 2,00E+02 2,84E+02 3,33E-01
FosfatTri-o-cresil 410 3,00E-01  6,00E-07 3,30E-05
Aigua 100   1,75E+01  
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Taula A-3. Adsorció, densitat de vapor i tensió interficial

DNAPL
Log Koc 
(ml/g)

Log Kow

Densitat 
de vapor 

(g/l)

Densitat 
relativa 

de vapor

Tensió  
interficial 

DNAPL-aigua 
(dina/cm)

Tensió  
superficial 
(dina/cm)

Anilina 1,41 0,90 3,81 1,001 5,8 42,9
o-Anisidina  1,18 0,95 5,03      
Alcohol de benzil 1,98 1,10 4,42      
Clorur de Benzil 2,28 2,30 5,17 1,004    
Bis(2-cloroetil) èter 1,15 1,58 5,84 1,004   37,9
Bis(2-cloroisopropil) èter 1,79 2,58 6,99 1,006    
Bromobenzè 2,33 3,01 6,42 1,019 39,8 35,8
Bromoclorometà 1,43 1,41 5,29 1,006   33,3
Bromodiclorometà 1,79 1,88 6,70 1,309    
Bromoetà 2,67 1,57 4,05 2,377   24,5
Bromoform 2,45 2,30 10,33 1,041   45,5
Butil benzil ftalat 2,32 4,78 12,76 1,000    
Disulfur de carboni 2,47 1,84 3,11 1,646 48,4 32,3
Tetraclorur de carboni 2,64 2,83 6,29 1,515 45,0 27,0
Clorobenzè 1,68 2,84 4,60 1,035 37,4 33,2
2-Cloroetil vinil èter 0,82 1,28 4,36 1,095    
Cloroform 1,64 1,95 4,88 1,664 32,8 27,2
1-Cloro-1-nitropropà 334 4,25 5,05 1,025    
2-Clorofenol 2,56 2,16 5,25 1,006   40,3
4-Clorofenilpenil èter 3,60 4,08 8,36 1,000    
Cloropicrí 0,82 1,03 6,72 1,124    
m-Clorotoluè 3,08 3,28   1,021   32,8
o-Clorotoluè 3,20 3,42   1,012   32,9
p-Clorotoluè 3,08 3,3   1,020   34,6
Dibromoclorometà 1,92 2,08 8,51 1,624    
1,2-Dibromo-3-cloropropà 2,11 2,63 9,66 1,008    
Dibromodifluorometà     8,58 6,701    
Dibutil ftalat 3,14 4,57 11,38 1,000   33,4
1,2-Diclorobenzè 2,27 3,40 6,01 1,005 40,0 37,0
1,3-Diclorobenzè 2,23 3,38 6,01 1,012   33,2
1,1-Dicloroetà 1,48 1,78 4,04 1,585   24,8
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DNAPL
Log Koc 
(ml/g)

Log Kow

Densitat 
de vapor 

(g/l)

Densitat 
relativa 

de vapor

Tensió  
interficial 

DNAPL-aigua 
(dina/cm)

Tensió  
superficial 
(dina/cm)

1,2-Dicloroetà 1,15 1,48 4,04 1,206 30,0 32,2
1,1-Dicloroetè 1,81 2,13 3,96 2,545 37,0 24,0
trans-1,2-Dicloroetè 1,77 2,09 3,96 1,827 30,0 25,0
1,2-Dicloropropà 1,71 2,28 4,62 1,162   28,7
cis-1,3-Dicloropropè 1,68 1,41 4,54 1,094 23,8 31,2
trans-1,3-Dicloropropè 1,68 1,41 4,54 1,094    
Diclorvos 9,57 1,40 9,03 1,000    
Dietil ftalat 1,84 2,35 9,08 1,000   37,5
Dimetil ftalat 1,63 1,61 7,94 1,000    
Dibromur d’etilè 1,64 1,76 7,68 1,080 36,5 38,7
Hexaclorobutadiè 3,67 4,78 10,66 1,002    
Hexaclorociclopentadiè 3,63 5,04 11,15 1,001   37,5
lodometà 1,36 1,69 5,80 2,943   31,0
1-lodopropà 2,16 2,49 6,95 1,259    
Malatió 2,46 2,89 13,50 1,000    
Clorur de metilè 0,94 1,30 3,47 1,897 28,3 27,9
Nitrobenzè 2,01 1,95 5,03 1,001 25,7 43,0
Nitroetà   0,18 3,07 1,033    
1-Nitropropà   0,87 3,64 1,021    
2-Nitrotoluè   2,30 5,61 1,001    
3-Nitrotoluè   2,42 5,61 1,001    
Paratió 3,07 3,81 11,91 1,000    
PCB-1016 4,70 5,88   1,000    
PCB-1221 2,44 2,80   1,000    
PCB-1232 2,83 3,20 9,03 1,000    
PCB-1242 3,71 4,11 10,67 1,000    
PCB-1248 5,64 6,11   1,000    
PCB-1254 5,61 6,47 13,36 1,000    
Pentacloroetà 3,28 2,89 8,27 1,027   34,7
1,1,2,2-Tetrabromoetà 2,45 2,91 14,13 1,001    
1,1,2,2-Tetracloroetà 2,07 2,56 6,86 1,032   36,0
Percloroetilè 2,42 2,60 6,78 1,088 44,4 31,3
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DNAPL
Log Koc 
(ml/g)

Log Kow

Densitat 
de vapor 

(g/l)

Densitat 
relativa 

de vapor

Tensió  
interficial 

DNAPL-aigua 
(dina/cm)

Tensió  
superficial 
(dina/cm)

Tiofè 1,73 1,81 3,44 1,152    
1,2,4-Triclorobenzè 3,98 4,02 7,42 1,003   39,1
1,1,1-Tricloroetà 2,18 2,47 5,45 1,479 45,0 25,4
1,1,2-Tricloroetà 1,75 2,18 5,45 1,091   34,0
Tricloroetilè 2,10 2,53 5,31 1,272 34,5 29,3
1,1.2-Triclorofluorometà 2,20 2,53 5,85 4,415   19,0
1,2,3-Tricloropropà  1,98 2,27 5,10 1,011    
1,1,2-Triclorotrifluoroetà 2,59 2,57 7,66 3,062    
Fosfat Tri-o-cresil 3,37 5,11 15,06      
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Taula A-4. Difusió, degradació en sòls i aigües subterrànies

DNAPL
Coeficient 

de difusió a 
l’aire (cm2/s)

Coeficient 
de difusió 
a l’aigua 
(cm2/s)

Temps de 
semidegradació 

en sòls (dies)

Temps de semide-
gradació en aigües 
subterrànies (dies)

Anilina 8,30E-02 1,01E-05    
o-Anisidina 6,52E-02 8,91E-06 28-180 56-360
Alcohol de benzil 7,31E-02 9,37E-06    
Clorur de Benzil 6,34E-02 8,81E-06 0,62-12 0,62-12
Bis(2-cloroetil) èter 5,67E-02 8,71E-06 28-180 56-360
Bis(2-cloroisopropil) èter 18-180 36-360
Bromobenzè 5,37E-02 9,30E-06    
Bromoclorometà 7,87E-02 1,22E-05    
Bromodiclorometà 5,63E-02 1,07E-05    
Bromoetà 1,00E-01 1,35E-05    
Bromoform 3,57E-02 1,04E-05 28-180 56-360
Butil benzil ftalat 2,08E-02 5,17E-06 1-7 2-180
Disulfur de carboni 8,92E-02 1,1E-05    
Tetraclorur de carboni 7,97E-02 9,78E-06 180-360 7-360
Clorobenzè 7,50E-02 7,9E-06 68-150 136-300
2-Cloroetil vinil èter 7,44E-02 9,49E-06    
Cloroform 9,90E-02 9,1E-06 28-180 56-1.800
1-Cloro-1-nitropropà    
2-Clorofenol 6,61E-02 9,48E-06    
4-Clorofenilpenil èter 2,69E-02 6,96E-06    
Cloropicrí 5,18E-02 9,62E-06    
m-Clorotoluè    
o-Clorotoluè 6,29E-02 8,72E-06 28-180 14-180
p-Clorotoluè 6,26E-02 8,66E-06 28-180 56-360
Dibromodifluorometà 5,18E-02 1,06E-05    
Dibutil ftalat 4,20E-02 4,1E-05 2-23 2-23
1,2-Diclorobenzè 5,62E-02 8,92E-06 28-180 56-360
1,3-Diclorobenzè 5,58E-02 8,85E-06 28-180 56-360
1,1-Dicloroetà 8,90E-02 9,5E-06 32-154 64-154
1,2-Dicloroetà 8,90E-02 9,5E-06 100-180 100-360
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DNAPL
Coeficient 

de difusió a 
l’aire (cm2/s)

Coeficient 
de difusió 
a l’aigua 
(cm2/s)

Temps de 
semidegradació 

en sòls (dies)

Temps de semide-
gradació en aigües 
subterrànies (dies)

1,1-Dicloroetè 9,11E-02 9,5E-06 28-180 56-132
trans-1,2-Dicloroetè 9,11E-02 9,5E-06    
1,2-Dicloropropà 7,33E-02 9,73E-06 167-1289 334-2.592
cis-1,3-Dicloropropè 7,65E-02 1,02E-05 5-11 5-11
trans-1,3-Dicloropropè 7,63E-02 1,01E-05 5-11 5-11
Diclorvos 2,79E-02 9,33E-06    
Dietil ftalat 2,61E-02 6,72E-06 3-56 6-112
Dimetil ftalat 2,99E-02 7,14E-06 1-7 2-14
Dibromur d’etilè 28-180 20-120
Hexaclorobutadiè 2,67E-02 7,03E-06 28-180 56-360
Hexaclorociclopentadiè 2,72E-02 7,22E-06 7-28 20.455
lodometà 7,49E-02 1,27E-05 7-28 14-56
1-lodopropà    
Malatió 2,1E-02 5,24E-06 3-7 8-103
Clorur de metilè 1,02E-01 1,1E-06 7-28 14-56
Nitrobenzè 7,20E-02 7,6E-06 12-197 2-394
Nitroetà    
1-Nitropropà 28-180 56-360
2-Nitrotoluè    
3-Nitrotoluè    
Paratió 2,29E-02 5,82E-06    
PCB-1016 4,69E-02 5,48E-06    
PCB-1221 5,78E-02 6,75E-06    
PCB-1232 5,78E-02 6,75E-06    
PCB-1242 4,32E-02 5,04E-06    
PCB-1248 4,32E-02 5,04E-06    
PCB-1254 4,01E-02 4,68E-06    
Pentacloroetà 3,15E-02 8,57E-06    
1,1,2,2-Tetrabromoetà    
1,1,2,2-Tetracloroetà 4,89E-02 9,29E-06 0,45-45 0,45-45
Percloroetilè 7,40E-02 7,5E-06 180-360 360-720
Tiofè 9,18E-02 1,10E-05    
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DNAPL
Coeficient 

de difusió a 
l’aire (cm2/s)

Coeficient 
de difusió 
a l’aigua 
(cm2/s)

Temps de 
semidegradació 

en sòls (dies)

Temps de semide-
gradació en aigües 
subterrànies (dies)

1,2,4-Triclorobenzè 3,96E-02 8,40E-06 28-180 56-360
1,1,1-Tricloroetà 7,96E-02 8E-06 140-273 140-546
1,1,2-Tricloroetà 7,90E-02 8E-06 136-360 136-720
Tricloroetilè 8,11E-02 8,3E-06 180-360 321-1.653
1,1.2-Triclorofluorometà 6,54E-02 1,00E-05 180-360 360-720
1,2,3-Tricloropropà 5,75E-02 9,24E-06 180-360 360-720
1,1,2-Triclorotrifluoroetà 3,76E-02 8,59E-06 180-360 360-720
Fosfat Tri-o-cresil    
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Taula A-5. Valors genèrics per a la protecció de les aigües subterrànies

DNAPL

ACA, 2007. Projecte QUASAR
RCRA o normativa 

de Nova Jersey

Aigües subterrà-
nies (valor genèric 

de no-risc)
μg/l

Aigües subterrà-
nies (valor genèric 

d’intervenció)
μg/l

Aigües subterrànies (valor 
genèric d’intervenció)

μg/l

Anilina 6
Alcohol de benzil 2.000 NJ
Bis(2-cloroetil) èter 3
Bis(2-cloroisopropil) èter 300 NJ
Bromodiclorometà 3 x 10–2

Bromoform 150 450 700
Butil benzil ftalat 7.000
Disulfur de carboni 4.000
Tetraclorur de carboni 8 30 0,3
Clorobenzè 80 240 700
Cloroform 70 210 6
2-Clorofenol     200
o-Clorotoluè 10 NJ
p-Clorotoluè 2 x 10–3 NJ
Dibutil ftalat 4.000
1,2-Diclorobenzè 600 NJ
1,3-Diclorobenzè 600 NJ
1,1-Dicloroetà 10 50 70 NJ
1,2-Dicloroetà 5
1,1-Dicloroetè 10 60 7
trans-1,2-Dicloroetè 80 240 100 NJ
1,2-Dicloropropà 0,5 NJ
cis-1,3-Dicloropropè 10
trans-1,3-Dicloropropè 10
Dietil ftalat 30.000
Dimetil ftalat 7.000 NJ
Dibromur d’etilè 4 x 10–4

Hexaclorobutadiè 4
Hexaclorociclopentadiè 200
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DNAPL

ACA, 2007. Projecte QUASAR
RCRA o normativa 

de Nova Jersey

Aigües subterrà-
nies (valor genèric 

de no-risc)
μg/l

Aigües subterrà-
nies (valor genèric 

d’intervenció)
μg/l

Aigües subterrànies (valor 
genèric d’intervenció)

μg/l

Malatió 200 NJ
Clorur de metilè 5
Nitrobenzè 20
Paratió 200
PCB-1016 5 x 10–3

PCB-1221 5 x 10–3

PCB-1232 5 x 10–3

PCB-1242 5 x 10–3

PCB-1248 5 x 10–3

PCB-1254 5 x 10–3

1,1,2,2-Tetracloroetà 7 30 20
Percloroetilè 10 75 0,7
1,2,4-Triclorobenzè 700
1,1,1-Tricloroetà 20 90 3.000
1,1,2-Tricloroetà 7
Tricloroetilè 10 50 5
1,1,2-Triclorofluorometà 10.000
1,2,3-Tricloropropà 200
RCRA: acrònim anglès que prové de Resource Conservation and Recovery Act. És la llei federal principal de 
recuperació i conservació de recursos als Estats Units, promulgada el 1976 per regular l’eliminació de residus sòlids 
i residus perillosos.
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Taula A-6. Valors genèrics per la protecció de la salut humana en sòls (RD 9/2005)

Substància química Número CAS
Ús 

industrial
Ús urbà Altres usos

(mg/kg pes sec)

Diclorometà 75-09-2 60 6 0,6
1,1-Dicloroetà 75-34-3 100 70 7
1,2-Dicloroetà 107-06-2 5 0,5 0,05
1,1,2-Tricloroetà 79-00-5 10 1 0,1
1,1,2,2-Tetracloroetà 79-34-5 3 0,3 0,03
1,1-Dicloroetilè 75-35-4 1 0,1 0,01
Tricloroetilè 79-01-6 70 7 0,7
Tetracloroetilè 127-18-4 10 1 0,1
1,2-Dicloropropà 78-87-5 4 0,5 0,05
1,3-Dicloropropè 42-75-6 7 0,7 0,07
Acenaftè 83-32-9 100 60 6
Acetona 67-64-1 100 1 1
Aldrin 309-00-2 1 0,1 0,01
Antracè 120-12-7 100 100 45
Benzo(a)antracè 56-55-3 20 2 0,2
Dibenzo(a,h)antracè 53-70-3 3 0,3 0,03
Benzè 71-43-2 10 1 0,1
Clorobenzè 108-90-7 35 10 1
1,2-Diclorobenzè 95-50-1 100 70 7
1,4-Diclorobenzè 106-46-7 40 4 0,4
1,2,4-Triclorobenzè 120-82-1 90 9 0,9
p-Cloroanilina 106-47-8 30 3 0,3
Clordà 57-74-9 1 0,1 0,01
Cloroform 67-66-3 5 3 0,7
Clorur de vinil 75-01-4 1 0,1 0,01
Cresol 95-48-7 100 40 4
Crisè 218-01-9 100 100 20
 p,p’-DDE 72-55-9 60 6 0,6
p,p’-DDT 50-29-3 20 2 0,2
 p,p-DDD 72-54-8 70 7 0,7
Dieldrin 60-57-1 1 0,1 0,01



189

Guia tècnica per a l’avaluació de la problemàtica  
del subsòl associada a compostos organoclorats

Agència de Residus de Catalunya

Substància química Número CAS
Ús 

industrial
Ús urbà Altres usos

(mg/kg pes sec)

Endosulfan 115-29-7 60 6 0,6
 Endrin 72-20-8 1 0,1 0,01
 Estirè 100-42-5 100 100 20
Etilbenzè 100-41-4 100 20 2
Fenol 108-95-2 100 70 7
2-Ciorofenol 95-57-8 100 10 1
2,4-Diclorofenol 120-83-2 10 1 0,1
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 100 100 10
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 90 9 0,9
Pentaclorofenol 87-86-5 1 0,1 0,01
Fluorantè 206-44-0 100 80 8
Benzo(b)fIuorantè 205-99-2 20 2 0,2
Benzo(k)fluorantè 207-08-9 100 20 2
Fluorè 86-73-7 100 50 5
Heptacloroepoxid 1024-57-3 1 0,1 0,01
 Hexaclorobenzè 118-74-1 1 0,1 0,01
Hexaclorobutadiè 87-68-3 10 1 0,1
Hexaclorociclohexà-alfa 319-84-6 1 0,1 0,01
Hexaclorociclohexà-beta 319-85-7 1 0,1 0,01
Hexaclorociclohexà-gamma 58-89-9 1 0,1 0,01
Hexacloroetà 67-72-1 9 0,9 0,09
Naftalè 91-20-3 10 8 1
PCB 13-36-36-3 0,8 0,08 0,01
Pirè 129-00-0 100 60 6
Benzo(a)pirè 50-32-8 2 0,2 0,02
lndano (1,2,3-cd) pirè 193-39-5 30 3 0,3
Tetraclorur de carboni 56-23-5 1 0,5 0,05
Toluè 108-88-3 100 30 3
Xilè 1330-20-7 100 100 35
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Taula A-7. Valors genèrics per a la protecció d’ecosistemes en sòls (RD 9/2005)

Substància química Número CAS
Organismes 

del sòl
Organismes 

aquàtics
Vertebrats 
terrestres

(mg/kg pes sec)

1,1-Dicloroetà 75-34-3   0,06 4,18
1,2-Dicloroetà 107-06-2   0,16 0,24
1,1,2-Tricloroetà 79-00-5   0,16 0,3
1,1,2,2-Tetracloroetà 79-34-5   0,02 0,04
Tricloroetilè 79-01-6   0,21 0,45
Tetracloroetilè 127-18-4 0,01 0,06 0,15

1,2-Dicloropropà 78-87-5 4,24 0,07 0,43

1,3-Dicloropropè 42-75-6   0,01 0,58
Acenaftè 83-32-9   0,02 4,85
Acetona 67-64-1   0,54 6,71
Aldrin 309-00-2 0,01 0,01 0,01
Antracè 120-12-7   0,01 22
Benzo(a) antracè 56-55-3 3,8 0,01  
Benzè 71-43-2 1 0,2 0,11
Clorobenzè 108-90-7 1 0,03 7;66
1,2-Diclorobenzè 95-50-1   0,11 3,15
1,4-Diclorobenzè 106-46-7 0,1 0,16 0,53
1,2,4-Triclorobenzè 120-82-1 0,05 0,79 0,94
p-Cloroanilina 106-47-8 0,14 0,01 0,09
Clordà 57-74-9 0,04 0,01 0,01
Cloroform 67-66-3   0,01 0,01
p,p’-DDE 72-55-9 0,14 0,01 0,01
p,p’-DD1 50-29-3   0,01 0,01
Dieldrin 60-57-1 0,13 0,01 0,01
1.4-Dioxà 123-91-1 1,45 13,9  
Endosulfan 115-29-7 0,01 0,01 0,04
Endrin 72-20-8   0,01 0,01
Estirè 100-42-5 0,68 0,25 100
Etilbenzè 100-41-4   0,08 4,6
Decabromofenil èter 1163-19-5   2,66 59,7
Pentabromodifenil èter 32534-81-9 0,32 5,18 0,01
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Substància química Número CAS
Organismes 

del sòl
Organismes 

aquàtics
Vertebrats 
terrestres

(mg/kg pes sec)

 Octabromodifenil èter 32536-52-0   0,51 0,24
Fenol 108-95-2 0,27 0,03 23,7
2-Clorofenol 95-57-8 0,04 0,01 0,12
2,4-Diclorofenol 120-83-2 0,2 0,06 0,02
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 0,05 0,09 3,3
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 0,4 0,012 0,03
Pentaclorofenol 87-86-5 0,02 0,01 0,01
Fluorantè 206-44-0 1 0,03 1,96
 Fluorè 86-73-7 0,22 0,02 2,84
Fluorurs 7664-39-3 11 0,29 3,7
Hexaclorobenzè 118-74-1 5,7 0,01 0,01
Hexaclorobutadiè 87-68-3   0,01  
Hexaclorociclohexà-alfa 319-84-6   0,25 0,05
 Hexaclorociclohexà-beta 319-85-7   0,38 0,01
Hexaclorociclohexà-gamma 58-89-9 0,01 0,01 0,23
 Hexacloroetà 67-72-1   0,03 0,03
Naftalè 91-20-3   0,05 0,06
 Nonilfenol 25154-52-3 0,1 0,031 0,78
Pirè 129-00-0 0,34 0,01 1,2
Benzo(a)pirè 50-32-B   0,01  
Tetraclorur de carboni 56-23-5 0,15 0,12  
Toluenè 108-88-3   0,24 13,5
Xilè 1330-20-7 0,3 0,07  
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atm bar cm-H2O mm-Hg Pa

atm 1 1,0133 1,0133×103 7,6×102 1,0133×105

bar 0,98692 1 1,0198×103 7,6×102 1×105

cm-H2O 9,6780×10-4 9,8062×10-4 1 7,3553×10-1 9,8062×101

mm-Hg 1,3158×10-3 1,3332×10-3 1,3596 1 1,332×102

Pa 9,8692×10-6 1×10-5 1,0198×10-2 7,5006×10-3 1

Notes: atm=atmosferes,bar=bars,cm=centímetres,mm=mil·límetres,Pa=Pascals;1Pa=1N/m2 m=metres.

Exemple: 
la pressió d’un gas és de 200 kPa . Per convertir-ho a les diferents unitats de 
pressió esmentades, en primer lloc s’ha de determinar aquest valor en la uni-
tat de pascals, multiplicant-ho per 103 (200 .000 Pa) . Si es vol convertir per 
exemple a atmosferes, aquesta conversió es fa multiplicant aquests 200 .000 
Pa per 9,8692 × 10–6, que dóna com a resultat un valor d’1,97 atm . 

T A U L E S  D E 
C O N V E R S I Ó 
D ’ U N I T A T S
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