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RESUM 

El present projecte és un estudi de viabilitat sobre la construcció d‟una 

instal·lació de producció de biogàs en una explotació porcina. L‟objectiu de 

la instal·lació és aconseguir aprofitar les dejeccions ramaderes per a produir 

energia per a l‟autoconsum i, en cas de tenir-ne excedent, per vendre a la 

xarxa elèctrica i així obtenir una compensació econòmica. S‟estudiaran dos 

casos: la digestió anaeròbica exclusivament de purí, i sense cap tractament 

previ, i la digestió anaeròbica del purí juntament amb un altre substrat amb 

una aportació tèrmica a dins del digestor, per augmentar la seva 

productivitat. 

RESUMEN 

El presente proyecto es un estudio de viabilidad sobre la construcción de 

una instalación de producción de biogás en una explotación porcina. El 

objetivo de la instalación es aprovechar las deyecciones agrícolas para 

producir energía para el autoconsumo, y en caso de excedente, para vender 

a la red eléctrica y así generar beneficios. Se van a estudiar dos casos: la 

digestión anaeróbica sólo con purines, sin tratamiento, y la digestión 

anaeróbica de purines con otro substrato a una determinada temperatura 

para aumentar su productividad. 

ABSTRACT 

This project is a feasibility study about the biogas production on a pig farm. 

The main objective of this project is to use the animal manure for produce 

energy for self and, if it‟s possible, sell the rest to electric company and get 

some profit. Are studied two cases: the anaerobic digestion using only 

animal manure, without treatment, and the anaerobic digestion with 

another substrate and with heat treatment into the digester, for improve his 

productivity. 
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte que es presenta a continuació és un projecte pilot que es basa 

en la realització d‟un estudi de viabilitat d‟una instal·lació de producció de 

biocombustible en una explotació porcina. 

Es pretén instal·lar un biodigestor anaeròbic per a capturar el biogàs 

resultant d‟una bassa de purí i utilitzar-ne la combustió per a generar 

calefacció. La instal·lació disposarà també d‟un sistema de combustió en 

entorxa per a poder cremar biogàs en cas de que es superi la capacitat 

màxima del digestor i per a poder continuar produint biogàs en etapes de 

manteniment o fallida de la caldera. Es considerarà també, en una segona 

opció, la viabilitat d‟instal·lar un sistema de cogeneració, que permeti la 

cobertura tan tèrmica com elèctrica de l‟explotació. No obstant, aquest és 

un tema més complex i que depèn de diferents factors que seran estudiats 

durant el desenvolupament del document que ara es presenta.  

L‟objectiu d‟aquest procés és cobrir les necessitats energètiques de la 

granja al mateix temps que es redueixen les emissions de gasos d‟efecte 

hivernacle a l‟atmosfera. 

En el cas de no ser viable aquesta opció per la no rendibilitat de la caldera 

on s‟ha de mantenir la combustió del biogàs es procedirà a instal·lar només 

el sistema d‟entorxa a la sortida del biodigestor per cremar el biogàs a l‟aire 

lliure i almenys reduir l‟emissió de gasos contaminants a l‟atmosfera i 

eliminar les males olors provinents del purí. Aquesta decisió i les 

conclusions referents a les diferents variants proposades també formen part 

del present estudi. 
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1.2  OBJECTE I MOTIVACIÓ 

El principal objectiu d‟aquest projecte és estudiar les possibilitats reals 

existents d‟utilitzar d‟una manera rentable les energies alternatives a nivell 

individual dins l‟àmbit de l‟agricultura. En aquest cas l‟estudi es centrarà en 

l‟energia extreta del biogàs perquè és una font d‟energia molt poderosa i 

renovable però que encara està sent molt poc utilitzada a Espanya. 

 Un altre objectiu d‟aquest projecte és donar a conèixer aquesta font 

d‟energia, que no és tant coneguda comparada amb altres fonts alternatives 

d‟energia com poden ser la solar o la fotovoltaica, i introduir-la com a 

alternativa dins el món energètic sostenible. 
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CAPÍTOL 2. DOCUMENTACIÓ 

 

2.1 BIOMASSA 

2.1.1 CONCEPTE DE BIOMASSA 

El terme de biomassa defineix qualsevol matèria orgànica d‟origen recent 

que hagi derivat d‟animals i vegetals com a resultat del procés de conversió 

fotovoltaica. L‟energia de la biomassa prové de material vegetal o animal  

tal com la fusta dels arbres, residus de processos agrícoles i forestals, 

industrials, humans o animals. 

El valor energètic de la biomassa de matèria vegetal prové originalment de 

l‟energia solar a través de la fotosíntesi. L‟energia química emmagatzemada 

a les plantes i els animals (que s‟alimenten de plantes o altres animals), o 

en els residus que aquests produeixen, es diu bioenergia. A través de 

processos de conversió com pot ser la combustió, la biomassa allibera la 

seva energia, normalment en forma de calor, i el carbó s‟oxida novament a 

diòxid de carboni per a restituir el que havia set absorbit durant el 

creixement de la planta (no s‟afegeix diòxid de carboni a l‟ambient en 

contrast amb la combustió de combustibles fòssils). Essencialment doncs, 

es pot dir que l‟ús de la biomassa per a generar energia és el procés invers 

a la fotosíntesis. 

De totes les fonts d‟energia renovables la biomassa es diferencia de les 

demés perquè és capaç d‟emmagatzemar energia solar amb eficiència. A 

més, és la única font renovable de carbó i pot ser processada 

convenientment en combustibles sòlids, líquids i gasosos. 

La biomassa és la font d‟energia renovable més antiga coneguda per l‟home 

i s‟utilitza des del descobriment del foc. Des de un punt de vista ecològic 

podem diferenciar tres tipus diferents de biomassa: 

Biomassa primària: És la matèria orgànica formada directament per a 

éssers fotosintètics (algues, plantes verdes i altres éssers autòtrofs). Aquest 
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grup comprèn tota la biomassa vegetal, incloent els residus agrícoles i 

forestals.  

Biomassa secundària: És la produïda pels éssers heteròtrofs que utilitzen 

per a la seva nutrició la biomassa primària. Aquest tipus de biomassa 

implica una transformació biològica de la biomassa primària per a formar un 

nou tipus de biomassa amb una naturalesa diferent a la inicial. Un exemple 

n‟és la carn o les dejeccions dels animals herbívors.  

Biomassa terciària: És la produïda pels éssers que s‟alimenten de 

biomassa secundària, com seria el cas de la carn dels animals carnívors. 

Des de la prehistòria la forma més comú d‟utilitzar l‟energia de la biomassa 

ha set mitjançant la combustió directa, ja sigui a cel obert o en calderes, 

però els avenços tecnològics han permès el desenvolupament de processos 

més nets i més eficients de la conversió de la biomassa en energia 

(combustibles líquids o gasosos). Així doncs, a part de la combustió directa 

es poden distingir també dos altres processos: el termoquímic i el 

bioquímic. 

 

2.1.2 FONTS D‟ENERGIA MITJANÇANT BIOMASSA 

Existeixen diferents fonts de generació d‟energia a través de la biomassa, 

però la més important és la que prové dels camps forestals i agrícoles ja 

que s‟hi produeixen residus que normalment es deixen al camp al consumir-

se‟n només un petit percentatge amb fins energètics. D‟altre banda els 

centres urbans també generen grans quantitats de deixalles formades en 

gran part per matèria orgànica que pot ser convertida en energia després 

de processar-la adequadament. 

En economies d‟orientació agrícola l‟ús apropiat de la biomassa ofereix una 

alternativa per a reduir els costos d‟operació  energètics a més d‟una solució 

als problemes higiènic-ambientals que en molts casos provoquen els residus 

orgànics. 
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No obstant, el món agrícola no és l‟únic que pot treure profit d‟aquesta 

energia, sinó que n‟existeixen una gran quantitat de fonts. A continuació, 

se‟n descriuen algunes de les més importants: 

Plantacions energètiques: Són grans plantacions d‟arbres o plantes 

cultivats amb la finalitat específica de produir energia. Per aquest motiu es 

seleccionen arbres o plantes de creixement ràpid i amb el mínim 

manteniment i normalment es cultiven en terrenys amb un baix rendiment 

productiu. Els cicles d‟aquestes plantacions varien entre els tres i els deu 

anys. També es poden utilitzar arbustos i ser podats vàries vegades durant 

el seu creixement per augmentar la capacitat de la plantació. Existeixen 

també molts cultius agrícoles que es poden utilitzar per a la generació 

d‟energia. 

 

Residus forestals: Els residus de processos forestals són una important 

font de biomassa que actualment és poc explotada. Es considera que de 

cada arbre extret per a la producció de fusta només se‟n aprofita un 20% 

per a usos comercials. 

 

Residus agrícoles: Com ja s‟ha comentat, l‟agricultura genera quantitats 

considerables de residus. Com passa amb la indústria forestal, molts residus 

de l‟agroindústria es queden al camp, i tot i que és necessari reciclar un 

percentatge de la biomassa per protegir el sòl de l‟erosió i mantenir el nivell 

de nutrients orgànics, una quantitat important d‟aquesta biomassa pot ser 

recollida i aprofitada per a la producció d‟energia. 

 

Dejeccions animals: Les granges produeixen un elevat volum de residus 

humits en forma de dejeccions animals. La forma comú de tractar aquests 

residus era fins ara escampar-los en els camps de cultiu, amb la intenció 

tant d‟eliminar-los com d‟obtenir un benefici del seu valor nutritiu i així 

millorar la qualitat del sòl. No obstant, en la situació actual la 

sobrefertilització del terreny provocada per les quantitats elevades de 
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dejeccions generades a les granges provoca la contaminació de les conques 

hidrogràfiques. Per disminuir aquest problema i com es veurà més endavant 

es poden utilitzar aquestes dejeccions per a generar energia a través d‟un 

sistema anaeròbic. 

 

Residus industrials: La indústria alimentària genera una gran quantitat de 

residus i subproductes que es poden utilitzar com a fonts d‟energia. Aquests 

residus són sòlids i líquids amb un alt contingut de sucres i carbohidrats els 

quals poden ser convertits en combustibles gasosos. També existeixen 

altres indústries que generen grans quantitats de residus que es poden 

aprofitar amb fins energètics, com la indústria del paper o del plàstic. 

Residus urbans: Els centres urbans generen una gran quantitat de 

biomassa en moltes formes i la carència de sistemes adequats pel 

tractament d‟aquests residus genera grans problemes de contaminació del 

terreny sobretot per a la inadequada disposició de les deixalles i pels 

sistemes de recollida i tractament amb costos d‟operació elevats. A més, les 

deixalles orgàniques en descomposició produeixen compostos volàtils 

(metà, diòxid de carboni, etc..) que contribueixen a augmentar l‟efecte 

hivernacle. Aquests compostos tenen un valor energètic considerable que 

pot ser utilitzat per a la generació d‟energia neta. 

 

2.1.3 CARACTERÍSTIQUES I APLICACIÓ 

Per a avaluar la viabilitat tècnica i econòmica d‟un procés de conversió de 

biomassa en energia és necessari considerar certs paràmetres i 

característiques d‟aquesta que permeten determinar el procés de 

transformació més adequat. A continuació, es detallen algunes de les 

característiques que s‟han de tenir en compte: 

La composició química i física: Les característiques químiques i físiques 

de la biomassa determinen el tipus de combustible o subproducte energètic 

que es pot generar. Per exemple, més endavant es veurà que les dejeccions 

animals produeixen grans quantitats de metà. D‟altre banda, les 
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característiques físiques influeixen en el tractament previ que serà necessari 

aplicar. 

Contingut d’humitat relativa: El contingut d‟humitat de la biomassa és la 

relació de la massa d‟aigua continguda per a cada kilogram de matèria seca. 

Per a la majoria de processos de conversió energètica és imprescindible que 

la biomassa tingui un contingut d‟humitat inferior al 30%. 

Poder calorífic: El contingut calorífic per unitat de massa és el paràmetre 

que determina l‟energia disponible en la biomassa. El seu poder calorífic 

està relacionat directament amb el seu contingut d‟humitat. Un elevat 

percentatge d‟humitat redueix l‟eficiència de la combustió ja que una gran 

part de la calor alliberada s‟utilitza per a evaporar l‟aigua i no s‟aprofita per 

a la reducció química del material. 

Densitat aparent: Es defineix com el pes per unitat de volum del material 

en l‟estat físic que presenta sota les condicions donades. Els combustibles 

amb una alta densitat aparent afavoreixen la relació d‟energia per unitat de 

volum ja que requereixen menors dimensions dels equips i augmenten els 

períodes entre càrregues. 

Com s‟ha comentat anteriorment la biomassa es pot utilitzar directament, 

per exemple amb la combustió de fusta, o indirectament convertint-la en un 

combustible líquid o gasós. L‟energia neta disponible en la biomassa per a 

combustió és aproximadament de 8 MJ/kg per a la fusta verda i de 20 

MJ/kg per a la matèria vegetal seca, mentre que augmenta fins a 55 

MJ/kg en la combustió de metà. 

A continuació, es descriuen les diferents aplicacions que s‟utilitzen per a la 

transformació de la biomassa en energia: 

Biocombustibles: La producció de biocombustibles tals com l‟etanol i el 

biodiesel tenen la capacitat de substituir quantitats significatives de 

combustibles fòssils en diferents aplicacions de transport. La producció de 

biocombustibles als Estats Units i a Europa està augmentant sent la majoria 

dels productes utilitzats una mescla (20% etanol i 80% gasolina) que es pot 
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utilitzar en la majoria dels motors de combustió interna (MCI) sense haver-

hi de realitzar cap modificació. 

Producció elèctrica: L‟electricitat pot ser generada a partir d‟un número 

de fonts de biomassa i al ser una forma d‟energia renovable es pot qualificat 

com una energia verda. La producció d‟electricitat a partir de fonts 

renovables de biomassa no contribueix a l‟efecte hivernacle ja que el diòxid 

de carboni alliberat per la biomassa quan és cremada és igual al diòxid de 

carbono absorbit pel material de la biomassa durant el seu creixement. 

Calor i vapor: La combustió de biomassa o de biogàs també es pot utilitzar 

per a generar calor i vapor. La calor pot ser el producte principal en 

aplicacions la calefacció d‟un habitatge o pot ser un subproducte de la 

producció elèctrica en centrals combinades de calor i energia (cogeneració). 

D‟altre banda, el vapor generat per a la biomassa es pot utilitzar, per 

exemple, per a accionar turbines de vapor per a la producció d‟energia 

elèctrica. 

Gas combustible: El biogàs produït de la digestió o de la piròlisis 

anaeròbica té un gran número d‟aplicacions. Es poden utilitzar en motors de 

combustió interna per a accionar turbines per a la producció elèctrica, per a 

produir calor per a necessitats comercials i domèstiques i com a 

combustible en vehicles especialment modificats. 

 

2.1.4 AVANTATGES I INCONVENIENTS 

La utilització de la biomassa com a font d‟energia té molts avantatges, però 

també s‟han de tenir en compte els seus inconvenients que fan que fins ara 

no s‟hagi utilitzat d‟una manera massa generalitzada. A continuació, es 

comentaran tant els avantatges com els inconvenients d‟utilitzar aquesta 

font d‟energia. 

Avantatges: 

És una font d‟energia renovable i el seu us no contribueix a l‟escalfament 

global. 
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Té un contingut insignificant de sofre i per tant no contribueix a les 

emissions de diòxid de sofre que són les causants de la pluja àcida. La 

combustió de la biomassa produeix generalment menys cendra que la 

combustió del carbó i la cendra produïda es pot utilitzar com a complement 

al sòl a les granges per a reciclar compostos tals com el fòsfor i el potassi. 

La conversió dels residus agrícoles i de les deixalles sòlides municipals per a 

la producció d‟energia és un ús eficaç dels residus que alhora permet reduir 

significativament el problema de la dispersió de deixalles, particularment en 

àrees municipals. 

És un recurs domèstic que no es veu afectat per a les fluctuacions de preu a 

nivell mundial o per a la incertesa produïda per a les fonts de combustible 

importades. Sobretot en països en via de desenvolupament l‟ús de bio 

combustibles líquids redueix les pressions econòmiques causades per a la 

importació de productes derivats del petroli. 

Els cultius per a energia perennes tenen conseqüències menors per al medi 

ambient que els cultius agrícoles convencionals. 

Inconvenients: 

Té una baixa densitat d‟energia i el seu transport augmenta els costos i 

redueix la producció d‟energia neta. Es necessiten grans volums de 

biomassa en comparació amb els combustibles fòssils el que fa que el 

transport i l‟administració siguin difícils i costosos. La solució per a superar 

aquest inconvenient consisteix en localitzar el procés de conversió d‟energia 

prop d‟una font concentrada de biomassa. 

La combustió incompleta de la llenya produeix partícules de matèria 

orgànica, monòxid de carboni i altres gasos orgànics. Si s‟utilitza la 

combustió d‟alta temperatura es produeixen els òxids del nitrogen. 

Alguns dels seus usos no són del tot competitius. Per exemple en l‟aplicació 

d‟electricitat hi ha una forta competència amb les plantes de gas natural, ja 

que són altament eficients. No obstant, l‟economia de la producció 

energètica de biomassa està millorant i la preocupació social cada cop 
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major per a les emissions de gas d‟efecte hivernacle està fent l‟energia de la 

biomassa més atractiva. 

La seva producció pot implicar un consum d‟energia significatiu donant com 

a resultat un balanç energètic reduït. 

Existeixen restriccions polítiques i institucionals referents a l‟ús de la 

biomassa tals com polítiques energètiques, impostos i subsidis que animen 

a l‟ús dels combustibles fòssils.  

 

 

2.2 BIOGÀS 

2.2.1 CONCEPTE DE BIOGÀS 

El biogàs és un producte resultant de la fermentació de la matèria orgànica 

en condicions anaeròbiques (en absència d‟oxigen). 

Quan els residus orgànics inicien el procés químic de fermentació alliberen 

una gran quantitat de gasos que són coneguts com a biogàs. Amb 

tecnologies apropiades aquest gas es pot transformar en altres tipus 

d‟energia, com calor, electricitat o energia mecànica. També es pot produir 

biogàs en plantes especials barrejant els residus orgànics amb aigua i 

dipositant-los en grans recipients tancats anomenats biodigestors. 

El biogàs es converteix en una font d‟energia potencial i renovable que a 

més no necessita de grans inversions per a la seva extracció, és per aquest 

motiu que darrerament és considerat un recurs important i amb el que es 

treballa perquè pugui ser incentivat amb un suport econòmic adequat.  

La legislació espanyola en matèria d‟energia renovable preveu una 

retribució a l‟energia elèctrica produïda pel biogàs que si bé encara està 

lluny de les tarifes d‟altres països com Alemanya o Itàlia, permet la 

construcció de plantes de biogàs amb bones rendibilitats. 
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El biogàs pot substituir a diferents fonts d‟energia ja existents. Al següent 

diagrama (Figura 2.1) es mostra l‟equivalència energètica amb algunes de 

les fonts d‟energia que pot substituir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 COMPOSICIÓ 

Depenent dels residus utilitzats la composició del biogàs pot variar, però 

sempre mantenint un alt percentatge de metà, que pot oscil·lar entre valors 

del 50 i el 70% i uns valors de CO2 compresos entre el 25 i el 35% de la 

seva composició. A més, també compte amb un petit percentatge de sulfur 

d‟hidrogen (H2S) i es troba saturat de vapor d‟aigua que s‟ha d‟eliminar 

abans de que el gas arribi als motors. El vapor d‟aigua s‟elimina 

condensant-lo, refredant el gas i el sulfur d‟hidrogen, provocant la 

sedimentació biològica del sofre, que és un valuós nutrient per a 

l‟agricultura. 

A la Taula 2.1 es pot veure la composició del biogàs amb tots els seus 

elements i amb les seves característiques. 

 

 

 

Figura 2.1. Equivalències energètiques. 
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Taula 2.1. Composició i característiques del biogàs. 
 

COMPONENT CONCENTRACIÓ(%) CARACTERÍSTIQUES 

Metà (CH4) 50-70 Explosiu 

Biòxid de Carboni (CO2) 25-35 Acidesa 

Hidrogen (H2) <5 Explosiu 

Oxigen (O2) <5 Innocu 

Mercaptans (CHS) 1.1 Mala olor 

Àcid sulfhídric (H2S) <2% Mala olor 

 

 

2.2.3 DIGESTIÓ ANAERÒBICA 

2.2.3.1 Descripció del procés de digestió anaeròbica. 

La digestió anaeròbica és un procés biològic en el que la matèria orgànica 

en absència d‟oxigen i mitjançant l‟acció d‟un grup de bactèries 

específiques, es descompon en productes gasosos (biogàs), constituïts 

principalment per metà i diòxid de carboni, i en una mescla de productes 

minerals i compostos de difícil degradació. Per mitjà d‟aquest procés 

s‟aconsegueix, a partir de la matèria orgànica, energia renovable en forma 

de gas altament combustible i amb un poder calorífic de 5.500 kcal/m3. 

Aquest procés és un dels més idonis per a la reducció d‟emissions d‟efecte 

hivernacle, per a l‟aprofitament energètic dels residus orgànics i pel 

manteniment i millora del valor fertilitzant dels productes tractats, que 

poden ser utilitzats frescos com a tal ja que el tractament anaeròbic elimina 

les males olors i la proliferació de mosques. 

La digestió anaeròbica pot aplicar-se a diferents tipus de residus, entre els 

quals es troben els residus agrícoles (purins, dejeccions ramaderes, 

excedents de collites,...) i els residus de les indústries de transformació dels 
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esmentats productes. També és un procés adequat pel tractament d‟aigües 

residuals amb una alta càrrega orgànica, com les produïdes en moltes 

indústries alimentàries. 

El procés de digestió anaeròbica és un procés complex en el que intervenen 

diferents grups de microorganismes. La matèria orgànica es descompon en 

compostos més petits, que són transformats en àcids grassos volàtils i que 

són els principals intermediaris i moduladors del procés. Aquests àcids són 

consumits pels microorganismes metagènics que produeixen metà i diòxid 

de carboni. 

El procés es pot realitzar a dos nivells de temperatura, a 35°C en règim 

mesòfil  o a 55°C en règim termofílic. 

A més, al tractar-se d‟un sistema biològic és necessari controlar la presència 

de substàncies inhibidores com metalls, antibiòtics, desinfectants, etc... 

Amb aquest procés es transforma part del nitrogen orgànic en amoniacal, el 

que implica que en els plans de fertilització amb els residus sòlids s‟haurà 

de tenir en compte que aquest subproducte ha perdut part de la capacitat 

de fertilitzant d‟alliberació lenta de nutrients que presenta el purí sense 

digerir.   

La digestió anaeròbica es produeix en dues fases: 

o Fase de liquació. 

o Fase de gasificació. 

La primera fase la produeixen principalment sapròfits, la majoria dels quals 

són bactèries que es reprodueixen ràpidament i que no són tant sensibles 

als canvis de temperatura. 

En la segona fase és quan les bactèries transformen gairebé tota la matèria 

en àcids volàtils (majoritàriament metà i diòxid de carboni) i aigua. Les 

bactèries que formen metà són estrictament anaeròbiques, tenen un baix 

percentatge de reproducció i són altament sensibles als canvis de 

temperatura i del nivell d‟acidesa (PH). 
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El procés de digestió anaeròbica s‟efectua normalment dins d‟un tanc 

hermètic on es regulen els factors ambientals i  es disposa de l‟espai 

necessari tan pels sòlids i els líquids com pel gas que es genera. Aquests 

tancs o dipòsits es diuen digestors. 

 

2.2.3.2 Factors que influeixen en el procés de digestió anaeròbica. 

Per a realitzar de manera òptima el procés de digestió anaeròbica s‟han de 

considerar diferents factors com per exemple el PH, la temperatura, la 

disponibilitat de nutrients, la presència de substàncies tòxiques, el temps de 

retenció, la relació carboni- nitrogen i el nivell de càrrega. A continuació, es 

detallen els més importants. 

Nivell d’acidesa, PH: Per a realitzar una bona digestió anaeròbica és 

necessari treballar amb un PH pròxim a la neutralitat, entenent com a òptim 

el rang comprès entre 6,6 i 7,6.  

Temperatura: Els nivells de reacció química i biològica augmenten amb 

l‟augment de la temperatura. Pels biodigestors de biogàs això és cert dins 

d‟un rang de temperatura tolerable per a diferents microorganismes. Les 

altes temperatures causen una declinació del metabolisme degut a la 

degradació de les enzimes, situació crítica per a la vida de les cèl·lules. Els 

microorganismes tenen un nivell òptim de creixement i metabolisme dins 

d‟un rang de temperatura ben definit, particularment en els nivells 

superiors. Es podrà operar doncs en tres rangs de temperatura; el rang 

psicrofílic (temperatura ambient), el rang mesofílic (al voltant dels 35°C) o 

el rang termofílic (al voltant dels 55°C). Les tasses de creixement i reacció 

augmenten amb la temperatura, però també ho fa la sensibilitat d‟alguns 

inhibidors com l‟amoníac. Treballant en el rang termofílic s‟asseguren tasses 

superiors de la destrucció de patògens. Per a mantenir el digestor a una 

determinada temperatura es pot utilitzar la calor residual produïda pel 

motor de cogeneració, en cas de ser instal·lat aquest sistema, o bé utilitzar 

algun aïllant tèrmic especial per a reduir tant com sigui possible les pèrdues 

per transmissió de calor amb l‟exterior. 
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Nutrients: A més d‟una font de carboni orgànic, els microorganismes 

requereixen de nitrogen, fòsfor i altres factors de creixement que tenen 

efectes complexos. Els nivells de nutrients han d‟estar per sobre de la 

concentració òptima per assegurar-ne el creixement.  

Substàncies tòxiques: Els compostos tòxics afecten a la digestió i 

disminueixen els nivells de metabolisme fins i tot en baixes concentracions. 

Les bactèries metagèniques són generalment les més sensibles, encara que 

tots els grups poden ser afectats. Un nutrient essencial també pot ser tòxic 

si la seva concentració és molt alta. En el cas del nitrogen és particularment 

important mantenir-ne un nivell òptim per a garantir un bon funcionament 

sense efectes tòxics. 

Temps de retenció: És el quocient entre el volum i el cabal de tractament, 

és a dir, el temps mig de permanència de l‟influent dins el reactor, sotmès a 

l‟acció dels microorganismes. Està directament relacionat amb la 

temperatura, ja que el temps de retenció serà menor si s‟aconsegueix 

mantenir el digestor en la temperatura òptima en cada fase per a la 

reproducció de les bactèries. Per a un clima semblant al que hi ha a la 

comarca d‟Osona és habitual considerar un temps de retenció de 30 dies. 

Càrrega diària: És la quantitat de matèria orgànica que s‟introduirà de 

manera diària dins el digestor. S‟ha de tenir en compte que si es treballa 

amb fems és necessari barrejar-lo amb aigua, ja que la seva densitat és 

massa alta per a poder-lo canalitzar fins a dins del digestor. Les proporcions 

d‟aigua que s‟hi han d‟afegir depenen del tipus de fems; en el cas de 

dejeccions bobines es complirà la relació de 1:3, introduint tres vegades 

més d‟aigua que de fems, mentre que en el cas d‟utilitzar dejeccions 

porcines s‟ha de complir la relació 1:4 per evitar problemes de retenció a les 

canonades i per a facilitar-ne la canalització. En el cas de treballar amb purí 

no serà necessari afegir-hi cap proporció d‟aigua, sinó que es treballarà 

directament amb la mescla del purí i de l‟aigua utilitzada per a la neteja de 

les naus, que com es comentarà posteriorment reben el mateix tracte. 
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La producció de metà que s‟obtindrà d‟un residu determinat depèn del seu 

potencial(producció màxima), del temps de retenció, de la velocitat de 

càrrega orgànica, de la temperatura y de la presència d‟inhibidors. 

 

2.2.4 BIODIGESTOR 

Un biodigestor es pot definir com un contenidor tancat, hermètic i 

impermeable (reactor), dins del qual es diposita el material orgànic que es 

desitja fermentar (dejeccions animals, residus vegetals,...) i, en alguns 

casos, una determinada dilució d‟aigua perquè es descompongui, produint 

així tant el gas metà com els fertilitzants orgànics, rics en nitrogen, fòsfor i 

potassi. 

Aquest sistema també pot incloure una cambra de càrrega i anivellació de 

l‟aigua residual abans del reactor, un dispositiu per a captar i 

emmagatzemar el biogàs i cambres d‟hidropressió i de post tractament a la 

sortida del reactor. Un biodigestor requereix també un sistema de 

canalització per on poder extreure el biogàs i desplaçar-lo fins al punt on 

s‟ha de dur a terme la seva transformació en energia, ja sigui una caldera 

per a generar calefacció o una turbina o un motor de combustió interna per 

a generar electricitat. 

Els biodigestors són un sistema senzill d‟implementar amb materials 

econòmics i s‟estan introduint en comunitats rurals aïllades i en països 

subdesenvolupats per a obtenir el doble benefici d„aconseguir solucionar la 

problemàtica energètica–ambiental, així com facilitar el tractament dels 

residus tant humans com animals. 

A la Figura 2.2 es pot veure un esquema d‟un biodigestor que permet 

entendre‟n millor el funcionament: 
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S‟ha de tenir en compte però, que abans d‟introduir els residus orgànics 

dins del reactor s‟han de realitzar una sèrie d‟operacions de 

condicionament. Depenent del tipus de reactor el grau de pretractament 

serà diferent. La finalitat d‟aquestes operacions és introduir el residu el més 

homogeni possible, amb les condicions fisicoquímiques adequades al procés 

al que serà sotmès, i sense elements que puguin danyar el digestor. 

La forma de condicionar els residus d‟entrada pot ser per a pretractaments, 

reducció de la mida de la partícula, espessament, escalfament, control del 

PH, eliminació de metalls o eliminació de gèrmens patògens. 

Per exemple, en el cas dels purins, és molt important no emmagatzemar-los 

durant massa temps abans d‟introduir-los dins del digestor, ja que 

disminueix molt ràpidament la productivitat de biogàs al produir-se 

fermentacions espontànies. D‟altre banda, el purí s‟ha de fer passar 

prèviament per una bomba trituradora per a homogeneïtzar-lo i així 

facilitar-ne la canalització. 

 

2.2.5 APLICACIÓ A L‟AGRICULTURA 

Cada any, els agricultors i ramaders europeus malbaraten una gran 

quantitat de diners al desfer-se dels residus que generen. Actualment a la 

Unió Europea es generen anualment uns 700 milions de tones de residus 

Figura 2.2. Esquema d'un biodigestor 
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agrícoles i ramaders i normalment reben el tractament més econòmic per a 

la seva destrucció malgrat no ser aquests els més adequats per al medi 

ambient. No obstant, existeix una altre possibilitat més rentable i ecològica 

per a desfer-se d‟aquests residus. La obtenció de biogàs per mitjà de la 

digestió anaeròbica representa un tractament alternatiu a aquells més 

convencionals amb un enorme potencial no només per a evitar danys 

ecològics, sinó també per a obtenir energia d‟una manera eficient. 

Els residus ramaders i agrícoles són especialment idonis per a la digestió 

anaeròbica i per a la producció de biogàs. Com ja s‟ha comentat, els 

avantatges que ofereixen aquest tipus d‟instal·lacions són múltiples: 

diversificació de l‟explotació agrària, que passa a ser productor d‟energia 

elèctrica en règim especial, reducció d‟emissions d‟efecte hivernacle (donat 

que té un efecte de CO2 neutral, el biogàs pot substituir l‟ús dels 

combustibles fòssils també en aquest àmbit), aprofitament tèrmic d‟energia, 

millora del valor fertilitzant dels productes tractats, reducció de les males 

olors dels residus, entre d‟altres. 

A més, s‟ha de considerar que les dejeccions animals i el purí generen de 

forma natural el gas metà i el monòxid de nitrogen, l‟efecte hivernacle dels 

quals és 20 i 320 vegades major respectivament al del CO2 i que s‟evapora 

a l‟atmosfera si no són recollits i reciclats en una planta de biogàs.  

La contribució de les plantes de biogàs en la reutilització d‟aquests dos 

gasos suposa una reducció d‟emissions dues vegades major a la produïda 

per a la mencionada substitució de combustibles fòssils. 

En una instal·lació de producció de biogàs a partir d‟un biodigestor que 

s‟alimenta de dejeccions animals, s‟han d‟aconseguir les condicions òptimes 

per a fer el procés el més eficaç i eficient possible. Per exemple, 

l‟alimentació del bestiar és un factor a considerar, ja que un canvi brusc en 

l‟alimentació dels animals produeix reaccions en el rendiment del 

biodigesor. La raó d‟aquests canvis és que les bactèries que provoquen les 

reaccions biològiques són molt selectives. Són grups de bactèries que 

treballen unes després de les altres i a vegades de forma conjunta, fet que 

deriva en un procés bastant complicat. 
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També s‟ha de tenir present que abans de decidir si es procedeix o no amb 

la instal·lació d‟una planta de biogàs d‟aquest tipus s‟han de considerar els 

següents punts: 

Analitzar els purins, i sobretot les relacions de carboni-nitrogen, carboni -

fòsfor, sòlid -líquid , etc... 

Realitzar assaigs de metanització al laboratori amb els purins i l‟aigua de 

l‟explotació. 

Si es disposa d‟aquesta informació es tindrà una certesa del 90% del biogàs 

que podrà generar el purí de l‟explotació estudiada. És molt important 

realitzar aquests passos previs per a poder dimensionar el biodigestor i tenir 

una idea de la seva producció. 

Com ja s‟ha comentat, i igual que passa a nivell genèric la instal·lació pot 

comptar amb una zona de recepció on s‟incorporen els residus agrícoles i 

ramaders així com altres subproductes orgànics aptes per a la codigestió, 

en el cas que es vulgui utilitzar aquest sistema. Posteriorment, els residus 

passen als digestors, on té lloc la producció del biogàs. Es pot considerar la 

idea de  instal·lar-ne dos: un de primari, on es produeix gran part del 

biogàs i un de secundari, per tal d‟acabar d‟extreure el metà no volatilitzat. 

Per tal d‟arribar a unes temperatures de 35°C es pot escalfar el dipòsit a 

través de la pròpia escalfor sobrant del motor de cogeneració. Per la part 

inferior del biodigestor s‟extreuen els residus ja descompostos, que 

serveixen com adob. En la part superior les canonades condueixen el biogàs 

cap al punt de consum, ja sigui una caldera o un motor de cogeneració. Si 

ens decidim per aquest últim cas, a la sala de màquines el motor de 

cogeneració farà la combustió del biogàs, convertint el metà en energia 

elèctrica per vendre a la xarxa i aprofitant l‟excedent de calor dels circuits 

de refrigeració del motor per a la mateixa planta o bé per a usos de 

l‟explotació agrària.  

El residu final s‟aplica al camp. Com sempre, depenent de les 

característiques i les necessitats de cada explotació s‟hauran de considerar 

altres processos previs a la seva aplicació final, com poden ser la separació 

líquid/sòlid, compostatge o desnitrificació. 
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A la Figura 2.3 es mostra el funcionament d‟un digestor aplicat a una 

explotació agrícola i el qual s‟utilitza per a fer funcionar un motor de 

cogeneració. Per aquesta funció també s‟utilitzen microturbines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 SITUACIÓ ACTUAL DEL PURÍ 

2.3.1 ACTIVITAT PORCINA I GENERACIÓ DE PURÍ 

Actualment, Catalunya és la Comunitat Autònoma que compta amb 

l‟activitat d‟explotació porcina més elevada de tot l‟Estat Espanyol. S‟hi 

registren aproximadament 6,3 milions de caps, el que representa un 

percentatge aproximat del 24% sobre el total de l‟Estat (25 milions). Com a 

país, Espanya té un pes important dins de la indústria porcina a nivell de la 

Unió Europea amb un percentatge d‟explotació del 16,4%. 

Dins de Catalunya, Osona destaca com la comarca amb una major densitat 

porcina amb una població del voltant de 940.000 caps. Aquesta 

superpoblació fa que es produeixin uns excedents de purí, ja que no hi ha 

prou sòl per a poder-lo absorbir en la seva totalitat. En aquest cas la solució 

és, o bé el trasllat del purí excedent a indrets menys poblats i amb més 

Figura 2.3. Esquema d'una instal·lació de cogeneració 
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extensió de sòl per a la seva fertilització, o la implementació de sistemes de 

reducció de nitrats. No obstant, l‟objectiu d‟aquest projecte és la generació 

d‟energia a través del biogàs generat pel purí i no la seva distribució al sòl 

com a fertilitzant. 

S‟ha de considerar que no existeix una relació directe entre el número de 

caps i el purí generat, ja que existeixen diferents relacions cap-purí 

depenent de l‟edat i el sexe de l‟animal. 

A la Taula 2.2 es detallen les diferents relacions: 

 

Taula 2.2. Quantitat de purí generat segons la categoria de l'animal 
 

Categoria Kg N/cap,any Purí (m3/cap,any) Fem(t/cap,any) 

Truges 15,00 5,10 2,25 

Sementals 18,00 6,12 6,48 

Garrins (6-20kg) 1,19 0,41 0,25 

Engreix (20–100 kg) 7,25 2,15 1,00 

 

Per a la generació de biogàs s‟ha de tenir en compte que el purí que té un 

rendiment més alt és el purí que generen els porcs d‟engreix. Tot i generar-

se‟n un volum inferior se‟n podrà extreure més biogàs ja que és un purí 

amb un percentatge més alt de sòlid. Mentre que el purí d‟una truja té poc 

més d‟un 2% de matèria sòlida, el purí dels porcs d‟engreix en té més d‟un 

7%, amb la qual cosa el fa tenir un rendiment més alt, i per tant permet 

extreure‟n més biogàs amb una mateixa quantitat. 

 

2.3.2 EMISSIONS DE CONTAMINANTS 

El purí conté diferents elements contaminants que convé controlar i tenir 

presents en tot moment per a poder escollir el sistema de tractament més 

adequat, reduint així el màxim les emissions que  genera. 
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Els contaminants més importants que es desprenen del purí són: el metà 

(CH4), l‟amoníac (NH3) i l‟òxid nitrós (N2O), i les quantitats en els que són 

generats depenen tant de l‟edat dels animals com del sistema de 

tractament que se li apliqui al purí. A continuació, es detallen els kg/any de 

cada contaminant segons les diferents possibilitats: 

1. Granges de porcs d‟engreix: 

 

Taula 2.3. kg de gas contaminant anual 
 

Contaminant Kg/any 

Metà(CH4) 4,5 x número de caps 

Amoníac (NH3) 2,5 x número de caps 

 

Òxid nitrós(N20): S‟estableix un factor d‟emissió, expressat en kg N20/any 

per cada sistema de gestió del purí que s‟utilitzi a l‟explotació. 

 

 
Taula 2.4. Sistemes de gestió 

Sistema de gestió kg N20/any 

Embassament anaeròbic 
0,02 x número de caps x % purí 

gestionat amb aquest sistema 

Sistema de tipus líquid 
0,02 x número de caps x % purí 
gestionat amb aquest sistema 

Utilització com a combustible No estimat 

 

Partícules: només s‟han de notificar en el cas de que l‟explotació disposi 

d‟instal·lacions de combustió superiors a 1MW de potència.  

2. Granges de mares: 
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Taula 2.5. kg de gas contaminant anual 
 

Contaminant Kg/any 

Metà(CH4) 4,5 x número de caps 

Amoníac (NH3) 5,0 x número de caps 

 

Òxid nitrós(N20): S‟estableix un factor d‟emissió, expressat en kg N20/any 

per cada sistema de gestió del purí que s‟utilitzi a l‟explotació. 

Taula 2.6. Sistemes de gestió 
 

Sistema de gestió kg N20/any 

Embassament anaeròbic 
0,02 x número de caps x % purí 
gestionat amb aquest sistema 

Sistema de tipus líquid 
0,02 x número de caps x % purí 

gestionat amb aquest sistema 

Utilització com a combustible No estimat 

 

Partícules: només s‟han de notificar en el cas de que l‟explotació disposi 

d‟instal·lacions de combustió superiors a 1MW de potència.  

A més dels problemes de contaminació per nitrats, la gestió dels purins 

representa més del 50% de les emissions dels gasos d‟Efecte Hivernacle 

que produeixen els residus. 

Cada tona de purí aplicada al camp produeix més de 250 kg de CO2, per 

tant la totalitat dels purins produïts a Espanya emetrien més de 12 milions 

de tones de CO2 equivalent. 

 

2.3.3 INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

La utilització del purí com a font d‟energia alternativa a Espanya està encara 

en procés de desenvolupament, tot i ser  un dels països amb més activitat 

ramadera de la Unió Europea (Espanya és el segon productor porcí d‟Europa 

i la seva producció anual de purí oscil·la entre els 40 i 50 milions de tones). 



32 
 

No obstant això, es preveu que s‟arribi a una implementació similar a la que 

ja tenen països com Alemanya, Àustria i Suècia. 

A mitjans de l‟any 2007 es va crear el Pla de Biodigestió de Purins, pla 

aprovat pel Consell de Ministres, amb l‟objectiu general del tractament de 

9.470.000 tones de purí a l‟any, tant en instal·lacions de tractament 

centralitzades com en granges individuals. El tractament d‟aquesta 

quantitat de purins hauria de determinar una reducció de 1,78 milions de 

tones equivalents de diòxid de carboni a l‟any i de 8,9 milions de tones 

durant el període 2008 – 2012. 

No obstant això, el Pla de Biodigestió de Purins, s‟ha posat en marxa de 

forma molt lenta, ja que s‟ha vist perjudicat per la falta d‟unes subvencions 

que són necessàries en aquest procés. 

A Catalunya, el Govern ha elaborat un pla amb l‟objectiu de que a l‟any 

2012 el 10% dels purins d‟origen porcí siguin reconvertits en gas. Per això 

s‟està treballant amb la posada en marxa de 24 noves plantes – que es 

sumarien a les sis que ja estan en funcionament – en aquelles zones de 

major activitat ramadera, i per tant, hi ha una densitat de dejeccions que 

requereix un control per a què no es contaminin ni terres de cultiu ni l‟aigua 

de la zona.  

A continuació, es mostra un mapa (Figura 2.4) on figuren les 27 

instal·lacions de cogeneració existents que estan en funcionament 

actualment dins de l‟Estat Espanyol. 
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L‟Estat Espanyol compta amb una potència instal·lada de 325 MWe 

provinents de les 27 instal·lacions de cogeneració anteriors i en elles s‟hi 

tracten 2,5 milions de tones de purí/any. 

Per a tenir una referència dels volums amb els que es treballa en una planta 

individual, la Taula 2.7 descriu els paràmetres de funcionament mitjos amb 

els que treballa una planta tipus. 

 

Taula 2.7. Paràmetres de funcionament d'una planta tipus 
 

Purí tractat(m3/any) 100.000 

Fertilitzant produït(tones/any) 4.500 

Potència instal·lada(MW) 15,0 

Producció elèctrica(MWh/any) 120.000 

Exportació elèctrica(MWh/any) 112.800 

Hores de funcionament 800 

 

Figura 2.4. Ubicació de les instal·lacions que estan 
en funcionament a Espanya 
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2.3.4 LEGISLACIÓ 

La utilització del biogàs com a font d‟energia renovable és una aplicació real 

i factible, però per a poder-la dur a terme s‟ha de complir amb les diferents 

normatives vigents que regulen aquesta activitat. En el cas del projecte que 

ens ocupa aquestes normatives són referents al tracte del purí per temes 

estrictament ambientals, al seu aprofitament amb una finalitat energètica i 

a condicionants sobre el cost i la introducció del biogàs generat dins del 

mercat energètic actual. 

Des de el punt de vista energètic, l‟any 2007 es va crear el  Real Decret 

661/2007, que pretenia establir una retribució del biogàs que, en línees 

generals, oferia possibilitats abans inexistents. No obstant, anys després de 

la seva aprovació el sector segueix sense acabar de desenvolupar-se i 

presenta encara unes limitacions que el fan de moment poc atractiu per a la 

iniciativa privada. Sense ser les úniques, les limitacions més importants 

provenen de la pròpia normativa, primer perquè els 250 MW que marca 

com a límit de potència el  RD 661/07 per a tot el sector del biogàs resulta 

clarament insuficient, i segon perquè la retribució establerta per a potències 

superiors a 500 KW no permeten rendibilitats suficients per al 

desenvolupament d‟aquests projectes.  

D‟altre banda, el Pla de Biodigestió de Purins es va aprovar l‟any 2008 

amb un període d‟aplicació del 2008-2012 i té com a objectiu la reducció de 

gasos d‟efecte hivernacle dels purins mitjançant tractaments basats en el 

procés de biodigestió anaeròbica, que permeti la captació i quantificació del 

biogàs i la seva posterior valoració energètica o eliminació per combustió. 

L‟energia elèctrica produïda a partir del biogàs està subjecte a l‟obtenció de 

primes conforme a l‟anterior normativa (RD 661/07), pel que es regula 

l‟activitat de producció. 

A continuació, es descriuen altres normatives que també s‟han de tenir en 

compte: 

REAL DECRET 2818/1998, del 23 de desembre, sobre la producció 

d‟energia elèctrica per a instal·lacions que funcionen amb energies 

renovables, residus i cogeneració. 



35 
 

 

REAL DECRET 1370/2006, que aprova el Pla Nacional d‟Assignació de 

residus d‟efecte hivernacle, 2008-2012 i que vol aconseguir que les 

emissions globals de GEI a Espanya no superin en més d‟un 37 % les de 

l‟any base en promig anual en el període 2008-2012. 

REAL DECRET 949/2009, de 5 de juny, pel que s‟estableixen les bases 

reguladores de les subvencions estatals per fomentar l‟aplicació dels 

processos tècnics del Pla de biodigestió de purins. Aquest tema es tractarà 

en el següent apartat. 

Directiva 91/676 i REAL DECRET 261/1992, sobre la protecció de les 

aigües contra la contaminació per  nitrats 

Llei 45/2007, de 14 de desembre, sobre l‟ús sostenible dels fertilitzants 

pel desenvolupament sostenible del medi rural. 

 

2.3.5 SUBVENCIONS 

Com s‟ha comentat a l‟apartat anterior, el document referent a les 

subvencions aplicables a una instal·lació per a generar biocombustible en 

una explotació porcina és el REAL DECRET 949/2009, de 5 de juny, pel 

que s‟estableixen les bases reguladores de les subvencions estatals per 

fomentar l‟aplicació dels processos tècnics del Pla de Biodigestió de Purins 

amb conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003, General de 

Subvencions, de 17 de novembre. Aquestes subvencions seran aplicable tan 

en instal·lacions amb digestor rurals sobre les basses com en instal·lacions 

amb digestors industrials en règim centralitzat o per a explotacions 

individuals. 

Les plantes amb digestors rurals sobre basses aconsegueixen aprofitar les 

actuals basses de purí, realitzant la combustió directe del biogàs generat, o 

bé en entorxa (aconsellable en instal·lacions amb una baixa producció de 

purí) o en calderes per aprofitar-ne la calor per a la pròpia explotació. En 
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aquest cas es proposa finançar totalment la inversió en funció de les 

dimensions del digestor. Es proposa: 

115 €/m3 de digestor per a capacitats inferiors a 1.000 m3 

105 €/m3 de digestor per a capacitats entre 1.000 i 2.000 m3 

95 €/m3 de digestor per a capacitats superiors a 2.000 m3 

D‟altre banda, existeixen les plantes amb codigestors (individuals o 

centralitzades), que poden maximitzar la producció de biogàs utilitzant 

altres substrats a més del purí, però es limita al 20% el volum d‟altres 

elements per a la digestió de manera que per a cada increment del 10% del 

volum sobre aquest percentatge es reduirà un 5% la subvenció. En 

aquestes plantes el biogàs recollit s‟aprofitarà per a la producció d‟energia 

elèctrica o tèrmica en motors convencionals, o en motors de cogeneració.   

Les subvencions per a instal·lacions individuals amb digestors rurals 

cobriran els costos d‟operació i inversió complementària a les instal·lacions 

d‟emmagatzematge que actualment es disposen, en la quantitat i els termes 

que resultin d‟aplicar els criteris del RD de bases reguladores de les 

subvencions per a fomentar l‟aplicació dels processos tècnics del pla de 

biodigestió de purins límits de les ajudes segons el valor mediambiental de 

l‟activitat realitzada.  

Des del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) es pretén 

impulsar la implantació d‟aquests processos tan en instal·lacions de 

tractament centralitzat com en explotacions individuals, no obstant, d‟acord 

amb l‟article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 

Pressupostària, aquestes ajudes estatals seran gestionades per les 

comunitats autònomes. 

 

Independentment de les ajudes esmentades, el MARM efectuarà una 

aportació de 40 M€ per el període comprès entre 2008 i 2012, d‟acord amb 

la disponibilitat econòmica de cada any. 
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S‟ha de considerar que l‟anterior norma no és aplicable a les explotacions 

ramaderes extensives. 
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CAPÍTOL 3. INSTAL·LACIÓ D’UNA 

PLANTA DE  BIOGAS EN UNA 

EXPLOTACIÓ PORCINA 

 

3.1 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

3.1.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

La instal·lació sotmesa a estudi  és una explotació familiar corresponent a 

una granja porcina de cicle tancat que està situada a la localitat de Santa 

Maria de Corcó, al NE de la comarca d‟Osona, a la província de Barcelona. 

En la imatge mostrada a continuació (Figura 3.1) es pot obtenir una idea 

orientativa de la seva ubicació respecte Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Ubicació de la instal·lació a Catalunya 
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Com s‟ha comentat en apartats anteriors, s‟ha optat per aquesta instal·lació 

ja que Osona és la comarca amb la més alta densitat porcina de Catalunya, 

i per tant és on la gestió del purí representa una preocupació més important 

i on se‟n pot treure un major profit de caràcter estrictament energètic. 

A la Figura 3.2 pot veure una ampliació de la imatge anterior que permet  

obtenir-ne una millor ubicació a nivell comarcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada situada l‟explotació a nivell comarcal, es mostra en la última 

imatge (Figura 3.3) una visió aèria de la granja, on es poden veure totes les 

infraestructures de les que disposa. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Ubicació de la instal·lació a Osona 
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Figura 3.3. Vista aèria de l‟explotació 

 

Com es pot veure, a part de les infraestructures necessàries per a 

l‟explotació (situades dins del cercle), també existeix un altre habitacle que 

es pot utilitzar com a vivenda i uns dipòsits utilitzats per a 

l‟emmagatzematge de purí (a la part inferior de la imatge). No obstant, en 

aquest projecte es considerarà la part destinada estrictament a l‟explotació, 

ja que la part de vivenda està actualment desocupada.  

3.1.1.1 Accessos. 

La finca estudiada està situada a l‟oest del terme municipal de Santa Maria 

de Corcó, i s‟hi accedeix des de la carretera B-522, que uneix la localitat de 

Manlleu amb la carretera C-153, prenent un trencant a mà esquerra a 

l‟alçada del Mas Coromines. Al cap d‟uns 3.700 metres després d‟aquest 

trencant cal agafar un camí de terra en bon estat que queda a mà esquerra 

i que condueix directament a l‟explotació després d‟uns 200 metres. 
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Abans d‟arribar a l‟explotació hi ha un camí, a mà esquerra, que condueix 

als dipòsits de purins, situats a l‟extrem sud de les edificacions. Un cop 

s‟accedeix a l‟explotació el primer edifici que es troba és la nau del porcs 

d‟engreix, el local de transició al sud d‟aquest i els mòduls de garrins 

deslletats a continuació. Seguidament hi ha la nau de truges paridores i els 

locals de truges gestants. Per a més informació es pot consultar el plànol de 

l‟explotació. 

El nucli urbà més proper a l‟explotació és Torelló que està a una distància, 

en línea recta, d‟uns 3.100 metres. 

3.1.1.2 Condicions climatològiques. 

Les condicions climatològiques del lloc geogràfic on és instal·lat el digestor 

són molt importants, ja que la quantitat de biogàs extraïble per  m3 de purí 

depèn de diferents variables, entre elles la temperatura. Depenent de les 

condicions climatològiques exteriors s‟hauran d‟adoptar diferents mesures, 

com pot ser un equip de calefacció extern per assegurar que dins el digestor 

es mantingui la temperatura òptima per a la reproducció de les diferents 

bactèries que intervenen en el procés de descomposició. Aquesta mesura 

dependrà de la finalitat del digestor; sent pràcticament imprescindible si 

s‟utilitza per a alimentar un motor de cogeneració, i menys important si per 

altre banda s‟utilitza només per a generar calefacció per a la pròpia granja. 

En aquest cas concret, les condicions no són les més favorables, ja que a la 

localitat de Santa Maria de Corcó hi ha un clima mediterrani, però típic de 

mitja muntanya, amb freqüents precipitacions i temperatures relativament 

baixes. 

Per a una aproximació es mostren a la Taula 1 les dades de temperatura 

mitjana mensual obtingudes a una estació situada a la localitat de 

Folgueroles(població situada a pocs quilòmetres de Santa María de Corcó) 

durant l‟any 2006. 
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Taula 3.1. Temperatures i humitats mitges mensuals 
 

Mes Temperatura(C°) Humitat(%) 

Gener 3,4 92 

Febrer 4,6 87 

Març 7,4 78 

Abril 11,7 82 

Maig 16,3 75 

Juny 19,9 68 

Juliol 22,4 76 

Agost 19,0 83 

Setembre 18,3 91 

Octubre 15,1 92 

Novembre 9,7 93 

Desembre 4,7 89 

 

Com es pot veure, les temperatures mitges obtingudes estan molt per sota 

dels nivells òptims necessaris per realitzar la descomposició anaeròbica, 

però s‟ha de tenir en compte que aquestes són les temperatures mitges 

mensuals registrades a l‟exterior. En els pitjors casos dins del digestor es 

poden garantir temperatures fins a 10 graus majors amb la única utilització 

d‟un aïllant tèrmic de qualitat. 

 

3.1.2 CAPACITAT DE L‟EXPLOTACIÓ 

La granja estudiada, sense considerar la superfície adjunta utilitzada com a 

vivenda,disposa d‟una superfície útil de gairebé 1.500 m2 repartits amb les 

diferents naus que es mostren a la Figura 3.3. La disposició de la superfície 

de cada una de les naus es  detalla a la Taula 3.2: 
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Taula 3.2. Distribució de superfície per naus 
 

Nº Tipus de local Superfície(m2) 

1 Nau de porcs d‟engreix 444,83 

2 Local d‟engreix 85,95 

3 Mòdul de garrins deslletats 150,30 

4 Nau de truges parideres 277,83 

5 Local de truges gestants-1 127,92 

6 Local de truges gestants-2 207,92 

7 Nau de truges gestants-3 194,36 

TOTAL 1.489,11 

 

El conjunt dels diferents espais permeten una ocupació total de 1.322 caps. 

Al tractar-se d‟una explotació de cicle tancat s‟hi troben porcs de totes les 

edats i sexes, entre els quals hi ha garrins, porcs d‟engreix, truges i 

sementals. En la Taula 3.3 es mostra l‟ocupació màxima permesa per a 

cada categoria:  

 

Taula 3.3. Ocupació màxima segons categoria 
 

Categoria Nº de caps 

Garrins 420 

Porcs d‟engreix 700 

Truges 200 

Sementals 2 

TOTAL 1.322 

 

 

Cal comentar que totes les suposicions necessàries per al desenvolupament 

del projecte, i els posteriors càlculs, es faran tenint en compte la ocupació 

màxima permesa de l‟explotació, ja que es tracta d‟una granja de cicle 
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tancat i la major part del temps en què està en funcionament es dóna 

aquesta condició. 

 

3.1.3 GENERACIÓ DE PURÍ 

Utilitzant les dades  facilitades pel Departament d‟Agricultura, Ramaderia i 

Pesca (DARP) i comentades a l‟apartat 2.3.1 del present document, s‟obté la 

generació de purí de la instal·lació estudiada mitjançant la Taula 3.4. 

 
Taula 3.4. Quantitat de purí i fems generat 

 

Categoria Kg N/any Purí(m3/any) Purí(litres/any) Fem(t/any) 

Truges 3.000,0 1.020,00 1.020.000 450,00 

Sementals 36,0 12,24 12.240 12,96 

Garrins(6-

20kg) 
499,8 172,20 172.200 105,00 

Engreix(20–
100 kg) 

5.075,0 1.505,00 1.505.000 700,00 

TOTAL 8.610,8 2.709,44 2.709.440 1.267,96 

 

Si es té en consideració que les aigües destinades a la neteja de les naus 

reben el mateix tractament que el purí i que s‟acaba barrejant dins de les 

fosses d‟emmagatzematge, s‟obté que la generació de purí anual de 

l‟explotació sotmesa a estudi augmenta fins a 2.819,35 m3 de purí 

(2.819.350 litres), que corresponen a 8.610,80 kg de nitrogen. 

Aquestes dades corresponen a una generació diària de 7.724,25 litres de 

purí. 

 

3.1.4 SISTEMA D‟EMMAGATZEMATGE 

Tant els purins generats com les aigües de neteja utilitzades per a 

higienitzar les naus  reben el mateix tractament i són emmagatzemades a 
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les fosses de purins interiors dels locals. Quan aquestes fosses estan plenes 

les dejeccions són conduïdes cap als dipòsits generals de purí. 

Fosses inferiors de les diferents naus: Per l‟emmagatzematge de les 

dejeccions del bestiar de l‟explotació es disposa de les fosses interiors de les 

naus que tenen diferents capacitats. En la majoria dels casos les fosses 

estan construïdes amb parets d‟obra de fàbrica lliscades per la cara interna 

de la fossa i la solera està totalment pavimentada amb formigó de massa de 

15 cm de gruix. Per tant aquestes fosses són totalment estanques i 

impermeables, garantint en tot moment que no es produeixin filtracions al 

sòl, subsòl i aqüífers propers. 

Dipòsits generals de purins: Es disposa de dos dipòsits generals de 

purins situats al sud de l‟explotació, a un nivell inferior de tots els edificis. El 

primer dipòsit té una forma trapezoïdal i una superfície interior de 52,90 m2 

amb una fondària mitjana de 3,2 m. Per tant la seva capacitat és de 169,28 

m3.El segon dipòsit té forma quadrada i unes dimensions interiors de (10,10 

x 10,10) m i una fondària de 2,9 m, per tant té una capacitat de 295,83 m3. 

Ambdós dipòsits estan construïts amb murs de formigó armat amb acer 

d‟un gruix de 30 cm. La solera és del mateix material i presenta un gruix de 

15 cm. Les unions entre parets i entre les parets i el terra estan 

degudament rejuntades, per tan està totalment impermeabilitzat, evitant 

així que es produeixin filtracions nocives al sòl, subsòl i aqüífers propers. 

Es treballarà amb la idea d‟intentar aprofitar els dipòsits generals per a la 

nova instal·lació del digestor, evitant així un major impacte ambiental del 

terreny i aconseguint una reducció dels costos destinats a la construcció 

d‟una nova bassa. 

Actualment, sumant la capacitat de les fosses inferiors de les naus i la 

capacitat dels dipòsits generals de purins es compta amb una capacitat total 

d‟emmagatzematge de 968,79 m3. 
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3.1.5 CONSUM ENERGÈTIC 

3.1.5.1 Energia elèctrica. 

Actualment, l‟energia consumida per a les diferents necessitats de la 

instal·lació prové de fonts externes a la mateixa. Es consumeix energia 

elèctrica de baixa tensió procedent de la companyia subministradora 

HIDROEMPORDÀ ENDESA. 

L‟energia elèctrica s‟utilitza majoritàriament per a la il·luminació, tot i que 

s‟intenta aprofitar al màxim la llum natural. També s‟utilitza pel sistema de 

distribució automàtica del pinso i pel sistema de ventilació forçada instal·lat 

a la nau de truges paridores. Les dades referents a l‟energia elèctrica 

contractada i consumida són les següents: 

Potència nominal contractada: 15 KW 

Consum anual aproximat: 21.900 KWh/ any 

3.1.5.2 Energia tèrmica. 

Pel que fa a l‟energia tèrmica consumida dins de l‟explotació, s‟ha de 

considerar que es disposa d‟un sistema de calefacció als locals de truges 

paridores i que està format per tubs d‟aigua calenta i plaques calefactores 

també d‟aigua calenta. Aquest sistema s‟escalfa mitjançant una caldera de 

gasoil. Les altres naus no necessiten fer ús d‟equips de calefacció tot i les 

baixes temperatures assolides durant alguns mesos d‟hivern ja que les 

cobertes de tots els locals de l‟explotació estan degudament aïllades amb 

espuma de poliuretà o amb plaques de fibrociment del tipus gran ona en la 

part exterior i miniona en la part interior amb aïllant tèrmic en l‟espai 

d‟entremig. Per tant tots els locals estan degudament aïllats i s‟evita així 

tant la pèrdua de calor a través dels sostre dels locals durant els mesos 

d‟hivern com el seu sobreescalfament interior durant els mesos d‟estiu. Les 

dades referents al consum anual aproximat de la caldera instal·lada per a 

escalfar els locals de truges paridores es detallen a continuació: 

Potència màxima de la estufa de gasoil: 31 KW 

Es disposa d‟un dipòsit de gasoil aeri de capacitat per a 2.000 litres. 
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Consum anual aproximat: 8.000 litres. 

A la Taula 3.5 es mostren les últimes recàrregues del dipòsit durant el 

darrer any per a visualitzar una estimació dels mesos on el consum de 

gasoil és més elevat. 

Taula 3.5. Consum de gasoil anual 
 

Data Litres 

Preu / 

litre Import Interval(dies) 

Consum diari 

(litres) 

Cost diari  

(€) 

30/12/2009 1800 0,5132 923,80 - - - 

15/02/2010 1800 0,5383 969,02 47 38,30 19,66 

21/04/2010 1900 0,5696 1082,24 67 26,87 14,46 

21/09/2010 1866 0,5915 1103,74 153 12,42 7,07 

11/12/2010 1800 0,6000 1080,00 81 23,04 13,63 

 

Durant l‟any 2010 s‟han hagut d‟efectuar 5 recàrregues del dipòsit, no 

obstant, el consum total anual no coincideix amb els totals de les cinc 

recàrregues, ja que l‟última recàrrega no s‟esgotarà a l‟últim dia de l‟any, 

sinó que sobrarà gasoil per al començament de l‟any següent. Si es 

consideren els consums dels mesos més freds de l‟any, es pot fer una 

aproximació del número de litres que es gastaran fins a arribar al 31 de 

desembre de 2010. En les condicions més desfavorables un dipòsit dura 47 

dies, per tant, si l‟última recàrrega s‟efectua el dia 11 de desembre de 

2010, el 31 de desembre (20 dies després) s‟haurà consumit 

aproximadament: 

                       
  

  
           

Si s‟aplica aquest percentatge a l‟última recàrrega s‟obté un consum en 

l‟últim període de: 

    

   
                 

Recalculant  la Taula 3.5: 
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Taula 3.6. Consum de gasoil anual 
 

Data Litres 
Preu / 
litre Import Interval(dies) 

Consum 
diari (€) 

Cost diari  
(€) 

30/12/2009 1800 0,5132 923,80 € - - - 

15/02/2010 1800 0,5383 969,02 € 47 38,30 19,66 

21/04/2010 1900 0,5696 1.082,24 € 67 26,87 14,46 

21/09/2010 1866 0,5915 1.103,74 € 153 12,42 7,07 

11/12/2010 765 0,6000 459,00 € 81 23,04 13,63 

TOTAL 8131 - 4.537,80 € - - - 

 

Es mostra a continuació una representació gràfica del consum diari en litres 

per a cada període de recàrrega durant el transcurs de l‟any 2010. 

 

Figura 3.4. Representació gràfica del consum de gasoil diari 
 

Es pot apreciar que els mesos d‟hivern són els que tenen un consum de 

gasoil més alt. Aquest fet és degut al funcionament dels equips de 

calefacció instal·lats a l‟explotació. En aquests períodes de baixes 

temperatures és necessari el seu funcionament per a mantenir les 

condicions de confort adequades dins de les diferents naus. 
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3.2 INSTAL·LACIÓ DE LA PLANTA DE BIOGÀS 

3.2.1 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

En primer lloc, abans de començar a realitzar el dimensionament del 

digestor és important identificar tots els elements que intervindran en el 

procés de digestió anaeròbica i totes les infraestructures que seran 

necessàries per poder assolir amb èxit el procés que es vol dur a terme. 

En aquest apartat es descriurà pas a pas la totalitat del procés, des del 

primer emmagatzematge del purí a les fosses interiors de les naus fins al 

punt on serà recollit un cop passat per dins del digestor, per ser repartit en 

els diferents camps de conreu fora de l‟explotació complint amb la legislació 

corresponent a aquesta activitat. També es descriurà el recorregut que farà 

el biogàs des del digestor fins al moment de la seva combustió. 

3.2.1.1 Purí. 

Emmagatzematge del purí a les fosses interiors: 

Com s‟ha comentat, l‟explotació estudiada genera diàriament 7.724,25 litres 

de purí com a resultat de la mescla de les dejeccions porcines i l‟aigua 

utilitzada per a la correcta higienització de les naus. Aquesta mescla de purí 

i aigua s‟emmagatzema conjuntament a les fosses interiors de les naus.  

Emmagatzematge del purí al primer dipòsit general: 

A mesura que el purí es va emmagatzemant a les fosses interiors de cada 

una de les naus, i a través d‟un sistema intern de canalització del que ja es 

disposa a l‟explotació, aquest es trasllada pel fenomen de la gravetat, sense 

l‟ajuda de cap sistema auxiliar, fins al primer dipòsit general exterior (Figura 

3.5), situat a 30 metres al sud de l‟explotació i amb una capacitat de 

169.28 m3. El purí s‟emmagatzemarà aquí només durant un dia en el cas de 

que el digestor ja estigui en funcionament (s‟hagi complert el temps de 

retenció de 30 dies), i s‟aprofitarà aquest temps per a barrejar-lo 

mitjançant un agitador instal·lat al fons del dipòsit. La barreja del purí és 
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necessària per aconseguir-ne una major homogeneïtat que faciliti la seva 

posterior canalització cap a l‟interior del digestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tractament  del purí dins del digestor: 

Una vegada el purí emmagatzemat al primer dipòsit ha complert un cicle de 

24 hores i ha estat suficientment barrejat, es bombeja fins al digestor 

utilitzant una bomba instal·lada a l‟exterior del dipòsit. Aquest desplaçament 

del purí es realitza a través d‟un sistema de canalització. Un cop és dins al 

digestor, el purí compleix un altre cicle de 24 hores durant el qual anirà 

generant el biogàs que després s‟extraurà per a utilitzar-lo com a energia. 

Durant aquest procés, i per augmentar-ne el rendiment, el purí també ha de 

ser voltejat. En aquest cas el digestor estarà connectat a traves de diferents 

conductes a una  bomba trituradora, situada fora del digestor. El purí 

arribarà al nivell de la bomba de manera natural pel fenomen de la 

gravetat, ja que aquesta està instal·lada a un nivell inferior. Una vegada el 

purí hagi passat per la bomba trituradora es tornarà a injectar a diferents 

punts del digestor a través d‟uns injectors instal·lats en determinats punts. 

S‟ha de tenir en compte que el purí no s‟injectarà sempre a la mateixa 

posició, sinó que s‟anirà canviant de lloc depenent de la programació que es 

doni als injectors. La raó per la que es va movent al purí és per aconseguir 

un rendiment més alt del digestor, ja que així s‟aconsegueix una major 

Figura 3.5.Primer dipòsit general 
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alimentació de les bactèries, i conseqüentment una major producció de 

biogàs. El fet de remoure el purí fora del digestor i de tornar-li a introduir 

un cop voltejat a través dels injectors és per a no produir escuma i per a 

poder treballar amb una profunditat menor del digestor. 

Canalització del purí al segon dipòsit general: 

Una vegada acabat el cicle del purí que es troba dins del digestor, i abans 

d‟iniciar el següent cicle amb el purí provinent del primer dipòsit, s‟ha de 

buidar del digestor el purí que ja ha estat tractat. Una vegada tractat el purí 

es canalitzarà cap a aquest segon dipòsit general i hi serà emmagatzemat 

fins que pugui ser utilitzat com a adob a les terres de cultiu o fins que sigui 

tractat convenientment amb alguns dels sistemes existents per a eliminar-

ne les substàncies contaminants. El segon dipòsit general està ubicat al 

costat del primer, per tant el sistema de canalització serà pràcticament 

idèntic que l‟instal·lat en el tram que comunica el digestor amb el primer 

dipòsit general. En aquest cas la canalització no necessitarà de cap 

mecanisme extern, ja que els dipòsits de purí exteriors estan situats a un  

nivell inferior al digestor i el purí serà canalitzat de manera natural per 

efecte de la gravetat. A la Figura 3.6 es pot veure tan la ubicació del segon 

dipòsit respecte el primer, sent el segon el que queda a l‟esquerra de la 

imatge, com la situació de tots  dos respecte la granja. 

El segon dipòsit té una capacitat de 295.83 m3 de purí, amb la qual cosa té 

capacitat per a retenir purí durant cicles de 38 dies. 
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3.2.1.2 Biogàs. 

Emmagatzematge del biogàs dins del digestor: 

A mesura que les bactèries del purí reaccionen dins del digestor (amb una 

digestió anaeròbica) i alliberen biogàs (a la part inferior del digestor), 

aquest es desplaça cap al compartiment superior del digestor a través del 

tub vertical que el travessa per la part central. Aquest tub té diferents 

orificis que permeten traslladar el biogàs des del compartiment inferior del 

digestor cap al compartiment superior, on serà acumulat fins que hagi de 

ser utilitzat. Aquest procés es du a terme de forma natural  ja que es tracta 

d‟un gas molt lleuger. En aquest cas particular,el biogàs estarà 

emmagatzemat aquí fins que es posi en funcionament la caldera instal·lada 

per servir d‟aigua calenta sanitària (ACS) o calefacció a la pròpia granja. 

També s‟alliberarà el gas en cas de que el digestor arribi a la seva capacitat 

màxima. En aquest cas es cremarà el biogàs a través de l‟entorxa 

instal·lada. Aquesta mesura es posarà en funcionament automàticament 

amb la única finalitat de garantir la seguretat de la instal·lació i es 

controlarà a través d‟uns sensors que estaran instal·lats a una determinada 

altura. Quan els sensors detectin que el globus del digestor assoleix una 

altura suficient per emmagatzemar el 30% de la capacitat del digestor 

(percentatge utilitzat pel seu dimensionament) es posarà en funcionament 

el sistema de combustió per entorxa. 

Figura 3.6. Ubicació dels dipòsits generals exteriors 
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Sistema d’extracció del biogàs: 

Un cop es posa en marxa el mecanisme d‟extracció, ja sigui per a qualsevol 

dels dos motius comentats anteriorment, el biogàs serà canalitzat cap al 

corresponent equip de combustió. Per a poder-lo extreure del digestor la 

instal·lació disposarà d‟un Venturi que s‟encarregarà d‟aspirar el biogàs de 

dins del digestor. És necessari utilitzar un Venturi perquè el biogàs està a 

una pressió molt baixa dins el digestor, i per aquest motiu no és possible 

extreure‟l de forma natural a través d‟un sistema de vàlvula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tractament del biogàs previ a la combustió: 

Una vegada el biogàs és extret a través del Venturi és conduït fins a l‟equip 

de combustió adequat. No obstant, en cas d‟utilitzar la caldera com a 

sistema de combustió, abans de portar-se a terme la combustió el biogàs es 

passarà per a un filtre, que s‟encarregarà d‟eliminar les possibles impureses 

que pugui tenir el gas en forma de petites partícules d‟aigua. Aquest pas és 

de vital importància per aconseguir una combustió neta i pel bon 

funcionament dels equips. A la Figura 3.9 es mostra el filtre pel que passa el 

biogàs abans d‟arribar als equips de combustió. 

 

Figura 3.7. Sistema d'extracció del biogàs Figura 3.8. Venturi 
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Sistema de combustió en entorxa: 

El sistema de combustió en entorxa és un sistema de combustió auxiliar. No 

és el sistema de combustió principal pel que ha estat dissenyada la 

instal·lació, ja que no aporta cap benefici econòmic a l‟explotació, sinó que 

només serveix per a cremar biogàs a l‟atmosfera i reduir les males olors del 

purí abans d‟utilitzar-lo com a fertilitzant. No obstant la seva instal·lació és 

necessària, ja que serveix per a poder visualitzar la combustió del biogàs a 

l‟aire lliure, amb la qual cosa serveix per a veure si es realitza una 

combustió “neta”. A més, servirà com a sistema de seguretat i d‟evacuació 

del gas en el cas de que el digestor assoleixi la seva capacitat màxima i per 

a poder mantenir el nivell de biogàs del digestor dins del nivell de seguretat 

en cassos de no disposició de la caldera, ja sigui per avaria o per estar-hi 

realitzant funcions de manteniment. 

 A la Figura 3.10 es mostra l‟entorxa que s‟instal·larà a l‟explotació per a 

realitzar les anteriors funcions. 

 

 

Figura 3.9. Filtre d'humitat 
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Sistema de combustió en caldera: 

És el motiu pel que ha estat dissenyada la instal·lació. És l‟encarregada de 

subvencionar a l‟explotació tota l‟energia, en forma de calor, que sigui 

possible provinent del gas generat al digestor. Sempre que es disposi del 

biogàs suficient emmagatzemat dins el digestor i hi hagi una demanda ja 

sigui d‟ACS o de calefacció dins de l‟explotació la caldera serà l‟encarregada 

de cobrir-la. La capacitat de la caldera depèn del tipus de la instal·lació i 

serà dimensionada més endavant. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Caldera 

Figura 3.10. Sistema de combustió en entorxa 
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3.2.2 DIGESTOR 

3.2.2.1 Dimensionament del digestor. 

Per a dimensionar el digestor el primer que s‟ha de tenir en compte és el 

seu temps de retenció un cop es posi en funcionament. En el cas que ocupa 

el present projecte es considera un temps de retenció de 30 dies, ja que és 

el temps normal marcat pel tipus de clima i temperatura que hi ha a la 

comarca d‟Osona, considerant una temperatura mitja de 20 °C dins del 

digestor. 

Una vegada determinat el temps de retenció, es pot procedir amb el 

dimensionament del digestor. S‟ha de tenir en compte que el digestor ha de 

tenir capacitat tant per a la part líquida (purí) com per a la part gasosa 

(biogàs), per tant la seva capacitat total (VT) serà la suma d‟ambdós volums 

( VT = VL + VG). Per a calcular el volum necessari per a la part líquida (VL) 

es multiplicarà el volum de purí que es genera diàriament a l‟explotació 

(càrrega diària) pel temps de retenció, en aquest cas 30 dies. Per a calcular 

el volum necessari per a l‟emmagatzematge del biogàs (VG) es considerarà 

un 30 % del volum necessari per a la part líquida. 

Així doncs, el volum necessari per a la part líquida serà: 

                                 
      

   
                                        [3.1] 

El volum necessari per a l‟emmagatzematge del biogàs serà: 

                                    
  

   
                                        [3.2] 

Per tant la capacitat total del digestor és la suma dels dos volums anteriors. 

S‟obté: 

                                                                      [3.3] 

S‟ha de tenir en compte que tot i calcular el volum del digestor com la suma 

dels volums de la part líquida i gasosa, dins el propi digestor hi haurà dos 

compartiments, un dedicat a la retenció del purí, situat a la part inferior, i 

un altre compartiment en el que s‟emmagatzemarà el biogàs. Els dos 

compartiments estaran separats per una manta tèrmica que ajudarà a 
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mantenir una temperatura del purí més elevada i que, a través d‟un tub 

central, permetrà que el biogàs passi d‟una part a l‟altre de manera natural. 

La part del digestor destinada al biogàs anirà augmentant el seu volum fins 

a inflar-se com un globus a mesura que s‟hi vagi generant el biogàs a 

l‟interior. Aquest fet és possible perquè el material amb el que està fabricat 

el digestor resisteix una deformació del 100% al aplicar-hi esforços de 

tracció, en aquest cas provocats per l‟acumulació de biogàs al seu interior. 

Per a facilitar la instal·lació d‟un digestor d‟aquesta capacitat es cavarà una 

petita fossa on reposarà el digestor sobre el terreny. Aquesta fossa 

permetrà que la part líquida del digestor quedi a una profunditat 

immediatament inferior al terra, mentre que la part del digestor dedicada al 

gas quedarà just per sobre de la superfície. A la Figura 3.12 es pot veure 

una representació gràfica on es distingeixen les diferents parts del digestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest tipus d‟instal·lació permetrà una major estabilitat del digestor i un 

major aïllament tèrmic, ja que no es produiran pèrdues de calor del purí en 

tota la superfície en la que aquest estigui en contacte amb el sòl. 

S‟ha de considerar que el digestor no està construït de materials rígids, per 

tant a l‟omplir-lo de purí i de gas en canviaran les dimensions, prenent a la 

part inferior la forma que li donarà la fossa. 

Figura 3.12. Esquema del digestor 
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Com s‟ha comentat, la fossa només ha de ser ocupada per la part líquida 

del digestor, per tant ha de tenir una capacitat igual a aquesta, així doncs, 

es farà una fossa quadrada de 13 metres de costat i d‟1,40 metres de 

profunditat. 

Si es calcula la capacitat d‟aquesta fossa s‟obté que: 

                                                                          [3.4] 

Una vegada feta la fossa i omplert el digestor amb el purí es cobrirà la 

superfície lliure entre la fossa i el digestor amb més terra per a millorar-ne 

l‟aïllament. 

3.2.2.2 Funcionament del digestor. 

Si es considera un temps de retenció de 30 dies, vol dir que un cop el 

digestor sigui ple de purí, haurà de transcórrer aquest període de temps 

abans de que pugui començar a produir biogàs, ja que aquest període és el 

temps necessari perquè es formin les bactèries que intervindran en el 

procés. Una vegada omplert el digestor amb purí i passat el període de 

retenció el digestor estarà preparat per a produir biogàs. A partir d‟aquest 

instant es portarà a terme la producció de biogàs canviant la càrrega del 

digestor diàriament. Un cop el digestor compleixi amb les condicions 

inicials, es començarà a produir biogàs a la part lliure del compartiment 

inferior, que és el destinat a l‟emmagatzematge de purí. A mesura que 

aquest biogàs es vagi creant fluirà de manera natural per l‟interior del tub 

vertical instal·lat a l‟interior del digestor i es desplaçarà fins al 

compartiment superior, on hi serà retingut fins que s‟hagi d‟utilitzar. El 

biogàs fluirà d‟un compartiment a l‟altre (separats per la manta tèrmica) a 

través de l‟interior del tub gràcies a uns forats que aquest tindrà durant el 

seu pas pels dos compartiments (Figura 3.13).  
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Aquest és un pas molt important a l‟hora de canalitzar el biogàs ja que a 

través d‟aquest procés es permet alliberar el biogàs de tot el percentatge 

d‟aigua que conté, quedant aquesta al compartiment inferior i solucionant 

els problemes de corrosió que provoca treballar amb un gas tant humit com 

és el biogàs. No obstant, quan el gas ja sigui fora del digestor es passarà 

per un altre filtre per eliminar les partícules d‟aigua que es puguin haver 

filtrat. 

Mentrestant, el biogàs reposarà a baixa pressió dins el compartiment 

superior del digestor fins que, per alguna de les diferents raons, hi hagi una 

petició de gas des dels sistemes de combustió exteriors i s‟extregui de dins 

del digestor amb l‟ajuda d‟un Venturi a través d‟un sistema de canalització 

que connecta la part més alta del digestor amb els aparells de combustió 

instal·lats. 

3.2.2.3 Ubicació del digestor. 

EL digestor s‟instal·larà a una esplanada situada al sud-oest de l‟explotació i 

al nord-oest dels dipòsits generals de purí. S‟ha escollit aquesta ubicació per 

a facilitar-ne el sistema de canalització necessari per a l‟entrada i la sortida 

de purí. La Figura 3.14 indica amb un cercle la zona escollida per la 

instal·lació del digestor. 

 

Figura 3.13. Desplaçament del biogàs 



61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Com s‟ha comentat, es cavarà una fossa quadrada d‟unes dimensions 

lleugerament superiors a les del digestor per facilitar-ne la seva entrada i de 

1.40 metres de profunditat. Una vegada s‟hagi introduït el digestor a la 

fossa i s‟hagi omplert aquest de purí, es tornarà a cobrir amb terra l‟espai 

sobrant del voltant del digestor aconseguint que la part del digestor que 

conté el purí quedi a un nivell inferior al nivell del terra, i que quedi 

descoberta només la part del digestor destinada a l‟emmagatzematge del 

biogàs. 

Aquest sistema d‟instal·lació requereix d‟un bon aïllament per a no permetre 

cap filtració del purí al sòl i per a mantenir la temperatura desitjada dins del 

digestor.  

3.2.2.4 Aïllament del digestor. 

L‟aïllament del digestor és un factor de vital importància pel seu correcte 

funcionament. És imprescindible aconseguir tant un bon aïllament tèrmic 

per a garantir els períodes de reproducció de les bactèries, com una total 

impermeabilitat que eviti qualsevol filtració de purí a l‟exterior del digestor. 

Figura 3.14. Ubicació del digestor 
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La part exterior del digestor es construirà com una peça única de teixit de 

poliester amb dos banys de PVC d‟1,2 mm de gruix. Per a aquests casos 

també es pot utilitzar PRFV (Plàstic Reforçat amb Fibra de Vidre). Qualsevol 

de les anteriors opcions garanteixen una vida del digestor major als 25 anys 

i permet complir amb les condicions comentades gràcies a una perfecte 

impermeabilitat i un baix coeficient de transmissió de calor. A més, s‟ha de 

considerar que el teixit utilitzat és molt resistent, aguantant fins a 8.000 

kg/m2 sense trencar-se, i altament deformable, aguantant deformacions de 

fins al 100% per poder resistir les deformacions del globus a mesura que es 

vagi  generant biogàs a l‟interior del digestor. 

Per a aconseguir un major aïllament tèrmic del purí el digestor disposarà 

d‟una manta tèrmica entremig dels dos compartiments interiors, dedicats al 

purí i al biogàs, que juntament amb l‟aïllant exterior permetrà mantenir la 

temperatura interior del digestor a un nivell d‟uns 10°C superior a la 

temperatura ambient. També es cobrirà amb el mateix material aïllant la 

zona immediatament pròxima al digestor. 

El fet de tenir el digestor reposat dins d‟una fossa també n‟augmenta 

l‟aïllament tèrmic, ja que anul·la les pèrdues de calor que podrien produir-se 

en tota la superfície de contacte entre el purí i el sòl. 

3.2.2.5 Dimensionament dels tensors del digestor. 

La part del digestor destinada a l‟emmagatzematge del biogàs, i que serà la 

part del digestor que quan aquest comenci a generar biogàs “flotarà” per 

sobre del nivell del terra en forma de globus, estarà subjectada al terra a 

través de diferents tensors. Aquests sensors permetran una major 

estabilitat del digestor quan aquest augmenti les seves dimensions a 

conseqüència del biogàs que es va generant en el seu interior i 

proporcionarà més rigidesa al sistema per defensar-lo de forces externes 

com, per exemple, el vent. 

Aquests sensors estaran subjectes al terra a través d‟unes fixacions 

instal·lades en una plataforma de formigó, i s‟instal·laran als quatre costats 

del digestor. S‟instal·laran 7 tensors a cada un dels costats del digestor, i 

existirà una separació de dos metres entre ells tenint en compte que el 
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primer sensor de cada extrem estarà instal·lat a una distància de 0,50 

metres del vèrtex del digestor. 

Els tensors tindran forma de molla en la seva part central per tal de poder 

adquirir la deformació necessària quan el globus del digestor augmenti les 

seves dimensions. No serà necessari dimensionar els esforços als que seran 

sotmesos ja que aquests seran mínims i la seva instal·lació es deurà 

únicament a la intenció d‟augmentar l‟estabilitat del digestor. 

En aquest cas s‟utilitzaran tensors de 45 cm de longitud, que disposaran 

d‟una molla de 35 cm que treballa a tracció i de 0,5 cm de diàmetre. Els 

tensors estaran tractats per a poder resistir a la corrosió provocada pels 

agents exteriors. Els seus extrems estaran units tant al digestor com als 

suports exteriors amb cintes de PVC. 

 

3.2.3 CÀLCUL DEL BIOGÀS EXTRAÏBLE 

La quantitat de metà que es pot extreure de qualsevol digestió anaeròbica 

depèn de diferents factors, independentment del residu utilitzat. Els factors 

dels que depèn la producció de metà utilitzant un residu determinat són:  

El seu potencial (producció màxima) 

 El temps de retenció 

La velocitat de càrrega orgànica 

La temperatura 

La presència d‟inhibidors. 

Tots els factors anteriors s‟han de considerar en qualsevol procés de 

digestió anaeròbica, però és el potencial dels residus utilitzats el factor del 

que s‟obtenen les propietats del que “alimenta” el digestor. Els altres factors 

depenen d‟agents externs com poden ser les condicions geogràfiques o 

climatològiques de l‟explotació.  En el cas concret d‟obtenir biogàs 

mitjançant dejeccions animals s‟han de tenir en compte que el seu potencial 

no és un factor que s‟obtingui de manera trivial, sinó que depèn de multitud 
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de factors. S‟entén que tots aquests factors també influiran en la quantitat 

de metà extraïble de la instal·lació sotmesa a estudi. Els factors interns que 

determinen el potencial de les dejeccions animals són els següents: 

L’espècie animal: Cada animal genera unes quantitats de dejeccions 

diferents amb diferent percentatge de metà. 

El tipus d’explotació: Per a poder calcular el metà extraïble és 

imprescindible considerar el tipus d‟explotació en el que es vol fer la 

instal·lació del digestor, ja que no genera la mateixa quantitat de purí una 

explotació destinada a l‟engreix de bestiar que una explotació de cicle 

tancat. 

La capacitat de la instal·lació: S‟ha de saber la capacitat (en número de 

caps) que disposarà l‟explotació. És necessari també  distingir l‟edat i el 

sexe dels animals, ja que depenent d‟aquests factors generaran una 

quantitat diferent de purí i en variarà també la seva composició i, per tant, 

el percentatge de biogàs que se‟n pot extreure. 

La alimentació: L‟alimentació del bestiar també és un factor important, ja 

que un canvi brusc en l‟alimentació dels animals pot produir canvis en els 

rendiment del digestor. Aquests canvis també són provocats pels canvis en 

la composició de les dejeccions dels animals. 

Tot i tenir presents tots aquests factors, tècnicament, i abans de decidir si 

es procedeix o no amb la instal·lació d‟una planta de biogàs d‟aquest tipus 

s‟han de: 

Analitzar el purí i les reaccions carboni-nitrogen, carboni-fòsfor, sòlid-liquid, 

etc... 

Realitzar assaigs de metanització al laboratori amb els purins i l‟aigua de 

l‟explotació. 

Si es disposa d‟aquesta informació es tindrà una certesa del 90% del biogàs 

que podrà generar el purí de l‟explotació estudiada.  

No obstant, la difícil obtenció dels resultats d‟aquests anàlisis, i la finalitat 

estrictament acadèmica del present projecte no permetrà realitzar els 
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corresponents assaigs al laboratori. Per a realitzar el càlcul del metà 

extraïble s‟utilitzaran les dades mitges de producció de metà per a cada cap 

porcí referents a una explotació porcina de cicle tancat. Aquestes dades 

permeten obtenir la quantitat mitja de biogàs extraïble de l‟explotació 

estudiada. 

La producció de biogàs a través del purí pot oscil·lar entre els 11 i els 18 m3 

de biogàs per tona de purí, depenent de les condicions que s‟han comentat 

anteriorment. Si no es vol entrar en un anàlisi detallat, es poden obtenir 

aquestes quantitats directament a partir de la relació: 

                                                                                [3.5] 

A la Taula 3.7 es mostren els intervals de sòlids volàtils i totals que es 

troben en la composició del purí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, es considerarà un percentatge de sòlids totals del 5,0 %, ja 

que aquesta és la quantitat mitja de sòlids totals que es troba en els anàlisis 

de purí generat en explotacions porcines de cicle tancat. D‟altre banda, es 

considerarà un percentatge de sòlids volàtils igual a la mitjana estimada a 

Taula 3.7. Composició del purí 
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l‟anterior taula, ja que en aquest tipus d‟explotacions el percentatge de 

sòlids volàtils acostuma a ser del voltant del 65 % dels sòlids totals. 

Procedint amb el càlcul de sòlids volàtils (SV) s‟obté: 

                        
       

      
 

   

   
                                     [3.6] 

Així doncs s‟obté que el purí conté un 3,28 % de sòlids volàtils, per tant: 

En 1 tona de purí → 32,8 kg de sòlids volàtils(SV) 

Tornant a la relació [3.5] s‟obté: 

                      
             

       
  

          

      
      

            

            
          [3.7] 

 

Recuperant les dades calculades a l‟apartat 3.2.3, on s‟ha obtingut que 

l‟explotació genera anualment 2.819,35 m3 de purí anual, i considerant que 

el purí té una densitat    
     

  , s‟obté: 

                                                                  [3.8] 

Si es calcula el purí generat diàriament: 

                                
     

   
  

   

        
     

     

   
          [3.9] 

Unint les equacions [3.7] i [3.9] es pot calcular la producció de biogàs diària 

com: 

                     
         

    
     

     

   
        

           

   
      [3.10] 

Tots aquests càlculs s‟han realitzat considerant un temps de retenció de 30 

dies i una temperatura del purí dins del digestor de 35 °C (règim mesòfil). 

No obstant, en el present projecte no es compleixen aquestes condicions de 

temperatura, ja que la instal·lació no compta amb cap font energètica de 

calor exterior per a graduar la temperatura interior del digestor, sinó que la 

instal·lació treballa sempre a temperatura ambient. Aquest fet farà que les 

dades reals de productivitat de biogàs no coincideixin amb les dades 

teòriques prèviament calculades.  
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Per aconseguir una previsió aproximada del biogàs que produirà la 

instal·lació s‟ha de considerar la variació de la productivitat respecte la 

temperatura del producte digerit, en aquest cas purí. La Figura 3.15 mostra 

la corba entre la taxa de creixement de les bactèries metagèniques, i per 

tant la productivitat de biogàs, en funció de la temperatura a l‟interior del 

digestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Taula 3.8 es mostrarà la productivitat de biogàs que es pot obtenir de 

la instal·lació mes a mes, depenent de la temperatura interior del digestor 

segons la corba representada a la figura 3.15 en règim mesòfil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Taxa de creixement de les bactèries segons la temperatura 
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Taula 3.8. Productivitat mensual a temperatura ambient 
 

Mes Tª exterior (°C)  Tª interior (°C) Productivitat (m3/dia) 

Gener 3,4 12,6 13,5 

Febrer 4,6 13,1 14,9 

Març 7,4 15,4 20,3 

Abril 11,7 17,8 27,2 

Maig 16,3 20,6 32,6 

Juny 19,9 22,3 35,3 

Juliol 22,4 27,3 67,8 

Agost 19 26,8 65,1 

Setembre 18,3 22,4 35,5 

Octubre 15,1 19,2 29,8 

Novembre 9,7 16,1 22,1 

Desembre 4,7 13,5 16,3 

 

 

3.2.4 AGITADOR 

L‟agitador és un dels elements bàsics dins de la instal·lació, ja que el 

producte que es tracta (purí més aigües utilitzades per a la neteja de les 

naus) té una densitat molt heterogènia, sent majoritàriament líquid, però 

amb el contingut d‟algunes partícules sòlides. 

Pel correcte funcionament de la instal·lació és important que el producte 

amb el que es treballa sigui el més homogeni possible i que estigui lliure de 

partícules sòlides. La homogeneïtzació del purí és important tant pel millor 

rendiment del digestor, ja que un purí més homogeni augmentarà la 

quantitat de biogàs produïda dins del digestor, com per a garantir el bon 

funcionament de la instal·lació, ja que l‟existència de partícules sòlides 

podria dificultar la canalització del purí i causar alguns problemes en punts 

concrets  del seu recorregut. 
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Així, per a homogeneïtzar la barreja de purí i aigües utilitzades per a la 

neteja de les diferents naus de la instal·lació, serà necessària la instal·lació 

d‟un agitador a l‟interior del primer dipòsit general de purí. L‟agitador 

ajudarà a homogeneïtzar la mescla a través de la rotació de les seves pales.  

L‟agitador instal·lat serà un agitador submergit OMPG‟S (Figura 3.16). 

Aquest agitador està dissenyat especialment per a usos ramaders. La forma 

i la dimensió de les seves dues hèlices són especialment dissenyades pel 

tracte de purins, ja que permeten tan desenganxar els sòlids dipositats al 

fons del dipòsit, com mesclar-ne els que floten en el seu interior 

aconseguint buidar els dipòsits en la seva totalitat. Està equipat amb un 

reductor planetari per aconseguir el moment màxim de potència. L‟eix de 

l‟agitador estarà format per dues hèlices que tenen una velocitat de gir 

aproximada de 1500 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existeixen diferents models d‟aquest agitador, resumits a la Taula 3.9. En 

aquest cas, tenint en compte el nivell màxim de purí que hi haurà al dipòsit 

(malgrat que té una profunditat de 3,2 metres, es considera que com a 

màxim s‟acumularà una altura de purí de 1,5 metres al seu interior, ja que 

és important que el purí estigui el menor temps possible emmagatzemat 

fora del digestor. Aquest fet és degut a que el purí  disminueix el seu 

rendiment a l‟hora de generar biogàs quan està en contacte amb l‟aire) i el 

funcionament que es vol donar al digestor, (com a paràmetres de disseny 

Figura 3.16. Agitador 
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es considera que funcionarà durant 3 cicles de 10 minuts), s‟instal·larà un 

agitador de 3 KW de potència i de 540 mm de diàmetre de les pales. 

Taula 3.9.Models de l'agitador 
 

 

 

 

 

Per a subjectar l‟agitador s‟utilitzarà un suport amb plataforma (Figura 

3.17) que s‟instal·larà a un dels costats del dipòsit. El suport serà fabricat 

d‟acer inoxidable  per a resistir la corrosió provocada pels agents exteriors, i 

comptarà amb un sistema de rotació per a variar la direcció de l‟agitador, 

amb la qual cosa permetrà variar l‟angle d‟agitació del purí segons 

convingui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 BOMBA DE BOMBEIG 

Les bombes de bombeig són necessàries per a poder fer avançar el purí per 

les diferents fases del procés. No obstant, en el cas concret que s‟estudia en 

Figura 3.17. Suport de l'agitador 
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aquest projecte, i per causa de les condicions geogràfiques de l‟entorn 

pròxim a la instal·lació, només serà necessària la utilització d‟una bomba de 

bombeig. La bomba necessària  serà una bomba que s‟instal·larà al primer 

dipòsit exterior. Aquesta bomba s‟utilitzarà per a bombejar el purí, un cop 

agitat, des d‟aquest dipòsit fins a l‟interior del digestor. Aquesta bomba serà 

necessària perquè el digestor es troba a una alçada superior a la dels 

dipòsits. Aquest procés es realitzarà només una vegada al dia i definirà el 

temps de càrrega del digestor. 

Perquè el procés de bombeig no sigui massa llarg, es considerarà com a 

criteri de disseny que el cabal  de la bomba sigui de 16 m3/h. Tenint en 

compte que diàriament s‟han de bombejar 8 m3 de purí, el temps de 

càrrega del digestor serà de 30 minuts. 

A continuació, ( Figura 3.18) es mostra un esquema de la instal·lació que es 

dimensionarà tot seguit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es procedirà amb el dimensionament de la potència (N‟acc) necessària de la 

bomba. Per fer-ho s‟estudiarà cadascun dels trams de canalització per 

separat (aspiració i impulsió) per aconseguir les dades de pressió a 

l‟entrada i a la sortida de la bomba. 

Figura 3.18. Esquema de la instal·lació de bombeig 
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El dipòsit general està obert a l‟atmosfera, per tant al punt 0, situat a la 

superfície, hi ha pressió atmosfèrica i està situat a una altura (    de 1,5 

metres. 

Es compta després amb el conducte d‟aspiració de la bomba, que té una 

longitud (  ) de 10 metres i disposa d‟una vàlvula de retenció. L‟altura de 

l‟entrada de la bomba (    està situada a 0,20 metres 

El tram d‟impulsió té una longitud (  ) de 41 metres i desemboca a una 

altura (    de 8,5 metres. Aquest tram disposa d‟una vàlvula de retenció i 

de dos colzes de 15°. 

Cal considerar que tots els tubs tindran un diàmetre de 63 mm i seran de 

PVC, amb una rugositat absoluta (Ɛ) de 0,0015 mm. 

A continuació, es resumiran totes les dades necessàries pel correcte estudi 

del sistema i el posterior dimensionament de la bomba. 

 

                 
     

 
          

  

 
  2 vàlvules 

                             2 colzes 15 ° 

                                                 

                                                                                   

                                                                                            

                                                                                   
  

   
 

   

a ) Tub d‟aspiració. 

 

S‟aplica l‟Equació General de Bernoulli entre els punts 0 i 1 i s‟obté 

l‟expressió: 
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                                             [3.11] 

On, 

p = Pressió en Pa 

c = Velocitat del fluid  en m/s 

ρ = Densitat del fluid en kg/m3 

g = Força de la gravetat en m/s2 

z = Altura respecte l‟eix de referència en m 

hf = Altura de pèrdues per fregament  en m 

 

Per a calcular c1 s‟utilitza l‟expressió: 

                                                
 

  
                                            [3.12] 

 

On, 

Q = Cabal en m3/s 

A = Àrea de pas del tub en m2 

 

Calculant, 

   
 

  
 
         

 
       

 
      

 

 
 

Per a calcular l‟altura de pèrdues per fregament es necessita utilitzar el 

factor de fricció    , que s‟obtindrà del diagrama de Moody. Per obtenir 

aquesta informació s‟han d‟utilitzar les expressions [3.13] i [3.14]. 

                                           
       

 
                                       [3.13] 
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On,  

Re = Número de Reynolds 

Øa = Diàmetre d‟aspiració en mm 

μ = Coeficient de viscositat dinàmica en kg/m·s 

 

                                                  
 

 
                                             [3.14] 

On, 

Ɛ = Coeficient de rugositat absoluta 

Ø = Diàmetre del tub en mm 

 

Calculant, 

   
               

      
          

 

 
 
      

  
            

Utilitzant aquests resultats i a partir del diagrama de Moody, s‟obté el factor 

de fricció ( ). 

          

Ara es pot calcular l‟altura de pèrdues per fregament com: 

                                             
   

  
    

  
 

  
                         [3.15] 

On, 

 k = Sumatori dels coeficients de pèrdues per fregament provocats per 

colzes i vàlvules. 
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Calculant,  

            
  

     
       

      

      
         

Si es substitueixen els valors obtinguts a l‟equació [3.11], s‟obté: 

                                     
  
 

 
                 

           
      

 
                                  

            

 

Tub d‟impulsió. 

 

S‟aplica l‟Equació General de Bernoulli entre els punts 2 i 3 i s‟obté 

l‟expressió: 

                                                                           [3.16] 

Al considerar tubs de secció constant en tot el recorregut, on AEntrada = 

ASortida, les velocitats també seran les mateixes com es pot deduir fàcilment 

de l‟equació [3.12]. Per tant,  

                

Es calcularà el factor de fricció a través de les expressions [3.13] i [3.14], 

   
               

      
          

 

 
 
      

  
            

A partir del diagrama de Moody, s‟obté el factor de fricció ( ). 

          

Es calcula l‟altura de pèrdues per fregament utilitzant l‟expressió [3.15] 
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Si es substitueixen els valors obtinguts a l‟equació [3.16], s‟obté: 

                                                    

                                                     

Una vegada estudiats els dos trams per separat, i conegudes les pressions a 

l‟entrada i a la sortida de la bomba, es calcularà la potència de la bomba 

aplicant l‟Equació General de Bernoulli entre els punts 1 i 2. 

S‟utilitzaran les següents equacions: 

                                            
     

 
                         [3.17] 

                                                 
       

      
                                    [3.18]   

On, 

N‟acc = Potència d‟accionament de la bomba en W 

 bomba = Rendiment de la bomba 

 

Substituint els valors prèviament calculats a les equacions [7] i [8] s‟obté: 

    
               

   
                    

 

  
 

      
                   

    
         

 

Com a criteri de dimensionament, i per a no fer funcionar la bomba al 

màxima de la seva potència durant el temps de funcionament, es 

sobredimensionarà la instal·lació i s‟instal·larà una bomba amb una potència 

de 1 CV (746 Watts). 
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En els altres desplaçaments de purí necessaris a la instal·lació no 

s‟utilitzaran bombes, a part de la bomba trituradora estudiada en el següent 

apartat, perquè el punt d‟arribada del purí està sempre a un nivell inferior al 

seu punt de sortida, i per tant el flux de purí succeirà d‟una manera natural 

gràcies al fenomen de la gravetat.  

 

3.2.6 BOMBA DE TRITURACIÓ 

Les bombes de trituració tenen la mateixa finalitat que un agitador, però en 

comptes de remoure el purí de manera lliure dins d‟un dipòsit aquest és 

passat per l‟interior de la bomba, on és triturat, remogut i mesclat per a  

millorar-ne la seva homogeneïtat. La instal·lació que s‟està duent a terme 

en aquest projecte comptarà amb una única bomba de trituració instal·lada 

a un compartiment adjunt al digestor. Mentre el purí estigui complint el seu 

cicle dins del digestor, s‟anirà fent circular per uns conductes que el 

portaran fins a la bomba de trituració instal·lada a un compartiment adjunt. 

Un cop el purí sigui a la bomba es realitzarà la segona agitació per a 

homogeneïtzar-lo de nou i per accelerar el rendiment de desenvolupament 

de les bactèries i així millorar la producció de biogàs. Un cop voltejat, el purí 

es tornarà a bombejar amb aquesta mateixa bomba cap a dins del digestor 

a través dels injectors. 

Com a criteri de dimensionament es considerarà un cabal de la bomba 

trituradora de 12 m3/hora amb un funcionament descrit per cicles de 10 

minuts cada 3 hores. Així, durant un cicle de 24 hores del digestor, la 

totalitat del purí serà passat per la bomba trituradora dues vegades, fent 

circular un total de 16 m3 de purí diaris. 

S‟instal·larà una electrobomba trituradora horitzontal. La bomba anirà 

muntada sobre vestidor i acoblada mitjançant una junta elèctrica amb un 

motor elèctric estàndard. Aquesta bomba es caracteritza pel seu rodet 

multicanal i pel doble sistema de trituració en el tram d‟aspiració. A la 

Figura 3.19 es pot veure una imatge de la bomba instal·lada. 
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En aquest cas, la potència necessària per a la instal·lació és molt petita. Per 

criteris de dimensionament s‟instal·larà una bomba amb una potència de 5 

kW. 

 

3.2.7 INJECTORS 

Els injectors són els elements encarregats de retornar el purí a dins del 

digestor un cop aquest ha estat passat per la bomba trituradora. 

S‟instal·laran 6 injectors al fons del digestor per on s‟injectarà el purí dins al 

digestor. Es considera que el purí no s‟injectarà sempre des dels mateixos 

punts, sinó que el punt d‟injecció anirà variant per aconseguir una millor 

circulació del purí dins del digestor. Aquest fet afavorirà l‟alimentació de les 

bactèries i per tant augmentarà el rendiment del digestor. 

S‟ha escollit instal·lar un sistema d‟injectors perquè a través d‟aquest 

sistema es permet tornar a injectar el purí dins del digestor una vegada 

remogut a la bomba de trituració sense generar l‟escuma que es crearia si 

es remogués dins del mateix digestor i perquè la distribució dels diferents 

injectors ens permet permutar la posició del purí en tot moment sense 

generar una agitació que, en cas de produir-se, en disminuiria el rendiment. 

Un altre motiu pel que s‟aplica aquest procés és perquè permet treballar 

Figura 3.19. Bomba trituradora 
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amb uns digestors de menor profunditat, fet que també augmenta la 

productivitat de biogàs, ja que un digestor amb una profunditat menor 

facilita el flux de biogàs des del seu l‟interior cap a l‟exterior ajudat per la 

menor altura que ha de recórrer fins a arribar a la superfície. 

A la Figura 3.20 es pot veure un esquema que mostra la posició dels 

diferents injectors a l‟interior del digestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8 SENSOR DE SEGURETAT 

Per a controlar el nivell de biogàs que hi ha dins el digestor s‟utilitzarà un 

sensor de posició que s‟instal·larà a dos dels costats del digestor. Aquest 

sensor tindran un funcionament senzill i la seva finalitat es reduirà a 

detectar quan el globus del digestor arriba a una altura determinada. El 

sensor constarà de dues parts, (emissor i receptor) una part serà una 

sortida de llum (emissor), i l‟altre part serà l‟encarregada de captar-la 

(receptor). Cada una de les parts s‟instal·larà a una banda oposada del 

digestor, a la mateixa altura i un davant de l‟altre. Així, mentre el globus del 

biogàs estigui a un nivell inferior al màxim permès, el flux de llum emès per 

l‟emissor arribarà al lector situat a l‟altre banda del digestor sense 

problemes, però en el moment en què el globus s‟infli fins a un nivell 

superior a l‟altura permesa, el globus tallarà el raig de llum generat per 

Figura 3.20. Esquema de posició dels injectors 
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l‟aparell emissor i el detector deixarà de rebre senyal. En aquest punt el 

sensor deduirà que el globus ha sobrepassat l‟altura límit permesa i posarà 

en funcionament el sistema de combustió en entorxa per a disminuir l‟altura 

del globus del digestor i així mantenir-la dins dels nivells de seguretat 

prèviament calculats. 

A les Figures 3.21 i 3.22 es pot veure tant l‟estructura utilitzada per a la 

instal·lació del sensor com el dispositiu emissor de llum, respectivament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per determinar l‟altura a la que s‟ha d‟instal·lar el sensor és necessari saber 

quina és la capacitat màxima de biogàs que té el digestor. Com s‟ha vist, es 

considera que la part del digestor destinada a l‟emmagatzematge de 

biogàs(VG) correspon a  una capacitat del 30% de la capacitat destinada a 

l‟emmagatzematge de purí (VL).  

Recuperant els càlculs realitzats a l‟apartat 3.3.2.1 s‟obté que la capacitat 

màxima del digestor destinada a l‟emmagatzematge de biogàs (VG) és de 

                . Així doncs, considerant que el compartiment destinat al 

biogàs té com a base una superfície plana que coincideix amb les 

Figura 3.22. Emissor de llum Figura 3.21. Estructura de suport 
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dimensions del digestor, i que descansa sobre el nivell del terra, es 

calcularà l‟altura màxima que pot assolir el digestor (h) prenent com a 

dades la superfície plana del digestor i el volum màxim destinat al biogàs.  

Es tractarà l‟espai destinat al biogàs com un casquet esfèric, per tant es 

considerarà que la base del digestor és una circumferència amb una àrea 

equivalent. Aquesta transformació serà possible utilitzant la següent 

expressió: 

                                                                                [3.19] 

La base quadrada del digestor té unes dimensions de 13 metres de costat, 

per tant si es procedeix amb el càlcul s‟obté, 

                      

 

Per calcular el volum interior del casquet esfèric s‟utilitza la seva expressió 

de volum : 

                                        
 

 
                                         [3.20] 

La Figura 3.23 complementa l‟equació 3.20 amb una representació gràfica 

de la geometria calculada. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Figura 3.23.Casquet esfèric 
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Si s‟aïlla h de l‟equació [3.20] i es substitueixen els valors, s‟obté: 

               

Considerant que el material amb el qual està construït el digestor té una 

elasticitat del 100 %, es permet una deformació del globus del digestor del 

50 %, amb la qual cosa, es multiplicarà l‟altura màxima obtinguda pel factor 

1,5 per a obtenir l‟altura a la qual s‟instal·laran els sensors. 

                              

El sensor s‟instal·larà a una altura de 1,20 m per sobre del nivell del terra. 

Quan el digestor assoleixi aquesta altura màxima el sensor ho detectarà i 

posarà en funcionament el sistema auxiliar de combustió en entorxa fins 

que el nivell de biogàs emmagatzemat dins del digestor disminueixi fins a 

una altura inferior a aquesta altura límit. 

 

 

3.2.9 COMPTADOR DE GAS 

Per a tenir un control del biogàs que entra a la caldera, s‟instal·larà un 

comptador de gas a l‟entrada de la caldera que compti el volum en m3 de 

biogàs que hi entren. Així es podrà tenir un control del biogàs que genera 

l‟explotació i que a més s‟aprofita per a cobrir-ne part del seu consum 

energètic. També servirà per a determinar les fases de més consum i el 

rendiment que es pot treure de la instal·lació.  

A la Figura 3.24 es mostra la imatge del comptador instal·lat. 
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3.2.10 SISTEMES DE CANALITZACIÓ 

La instal·lació del sistema de canalització necessari per a poder dur a terme 

el procés de generació de biogàs a través del purí extret d‟una explotació 

porcina no és un procés trivial, ja que s‟han de considerar tots els 

moviments que realitzaran tant el purí com el biogàs al llarg del procés. A 

continuació, es descriurà per separat la canalització d‟ambdós productes en 

cada un dels seus trams. 

3.2.9.1 Canalització del purí 

Tram 1. Dipòsits interiors de les naus – Primer dipòsit general. 

Els animals evacuaran les seves dejeccions a l‟interior de les naus i, 

aquestes cauran, a través de les reixes que formen el terra de les naus, cap  

a les fosses interiors de l‟explotació. Des  d‟allà i a través d‟un sistema que 

ja es troba instal·lat a la granja des d‟abans de la planificació d‟aquest 

projecte, el purí es desplaçarà per efectes de la gravetat i a través d‟un 

canal subterrani fins al primer dipòsit general, situat 30 metres al sud de 

l‟explotació. 

 

Figura 3.24. Comptador de gas 
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Tram 2. Primer dipòsit general – digestor. 

Quan el purí sigui bombejat des del primer dipòsit general fins al digestor, 

es canalitzarà per un tub de PVC. Suposant un diàmetre interior del tub (d) 

de 63 mm i considerant un cabal (Q) de 16 m3/hora, es pot calcular la 

velocitat a la que circularà el fluid a través del tub utilitzant l‟equació: 

                                                                                       [3.21] 

On, 

Q= cabal en m3/s 

c= velocitat del fluid en m/s 

A= àrea interior del tub en m2 

 

Per facilitar el càlcul es canviaran les unitats del cabal: 

    
  

 
  

 

      
          

  

 
  

Procedint amb el càlcul s‟obté: 

  
 

 
 

         

  
          

 

           

La representació gràfica d‟aquest tram (Figura 3.16) s‟ha utilitzat per a 

realitzar el dimensionament de la bomba a l‟apartat 3.2.5.  

Tram 3. Digestor – Trituradora. 

El purí fluirà des del digestor cap a la trituradora de manera natural, ja que 

la trituradora estarà instal·lada a un compartiment adossat al digestor però 

a una  altura inferior. El sistema de canalització el formaran tubs de PVC de 

110 mm de diàmetre. Aquest tram està format per dos tubs horitzontals de 

3 i 0,5 metres de longitud respectivament i per un tub vertical de 2 metres 

de longitud. Es regularà l‟entrada del purí a través d‟una vàlvula instal·lada 

a l‟entrada de la bomba. Se‟n mostra un esquema a la Figura 3.25. 
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Tram 4. Trituradora – Digestor. 

Una vegada el purí hagi passat per la bomba trituradora serà bombat una 

altre vegada cap a l‟interior del digestor. S‟utilitzaran 6 injectors diferents 

per a fer arribar el purí a l‟interior del digestor. El funcionament d‟aquests 

injectors es controlarà a través d‟unes electrovàlvules, que permetran fer-

los funcionar alhora o per separat. 

La Figura 3.26 mostra la distribució de purí a la sortida de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que cada una de les electrovàlvules es controla per separat, la 

instal·lació està dissenyada perquè el funcionament normal sigui quan n‟hi 

ha dues d‟obertes. No obstant, es podran obrir més o menys electrovàlvules 

Figura 3.25. Esquema Digestor - Bomba trituradora 

Figura 3.26. Canalització del purí a la sortida de la bomba 
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segons convingui en cada cas. En qualsevol situació s‟ha de tenir present 

que es complirà que el cabal de sortida de la bomba ha de ser igual a la 

suma dels diferents cabals de retorn al digestor. Aquesta relació es mostra 

a l‟expressió: 

                                                                                [3.22] 

 

A partir de l‟expressió [3.22] es dedueix l‟equació de continuïtat, 

                                                      
                          [3.23] 

On, 

c = Velocitat del purí en m/s 

A = Àrea de pas de la canonada en m2 

n = Número d‟injectors oberts 

 

Si es considera un           i un diàmetre         igual per a totes les 

sortides dels injectors, es calculen les àrees segons l‟expressió: 

                                                                         
    

 
                                           [3.24] 

Aplicant l‟expressió [3.24] en aquest cas concret, es calcula              com: 

   
        

 
              

        
        

 
              

En aquest cas particular, al tractar-se de 6 sortides amb la mateixa àrea, 

l‟equació de continuïtat es pot escriure com, 

                                                                                          [3.25] 

Per tant, es podrà calcular la velocitat de retorn del purí a dins el digestor 

per a cada un dels injectors que tenen la vàlvula oberta com, 
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                             [3.26] 

En el cas de comptar amb dues electrovàlvules obertes,i recordant que el 

cabal (Q) de la bomba trituradora és de 12m3/hora, s‟obté una velocitat 

d‟injecció de cada un dels injectors de: 

      

  

    

    
      

 

            

S‟aconsegueix una velocitat del purí molt baixa en el moment de ser aquest 

retornat al digestor per així provocar el menor moviment possible i evitar 

que es generi escuma dins el digestor. 

Tram 5. Digestor - Segon dipòsit general. 

Aquest tram tindrà els mateixos paràmetres d‟instal·lació que el tram 2 com 

a conseqüència de la seva similitud, ja que els dos dipòsits generals tenen 

una posició conjunta i el sistema de canalització serà idèntic al calculat en el 

segon tram. En aquest cas però, s‟aprofitarà  el desnivell del terreny per a 

provocar que el purí es desplaci des del digestor fins al dipòsit d‟una 

manera natural. Aquesta circulació de purí es controlarà amb una vàlvula de 

pas. La Figura 3.27 mostra un esquema d‟aquest tram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Digestor - Segon dipòsit general 
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3.2.9.1 Canalització del biogàs 

Tram 1. Compartiment inferior –  superior del digestor. 

Aquest procés s‟ha explicat en apartats anteriors. El biogàs es generarà al 

compartiment inferior, a l‟espai que quedi lliure de purí. Una vegada allà, es 

desplaçarà fins al compartiment superior de forma natural a través d‟un tub 

vertical que estarà instal·lat al mig del digestor i que comunicarà ambdós 

compartiments. El biogàs entrarà i sortirà del tub a través d‟uns forats que 

aquest disposarà a l‟altura per la que passa per a cada un dels 

compartiments. Aquesta filtració permetrà emmagatzemar tot el gas al 

compartiment superior,i eliminar-ne la major part de l‟aigua que conté, que 

es quedarà emmagatzemada sota de la manta tèrmica, que separa els dos 

espais. El tub que separa els dos compartiments i pel que flueix el biogàs 

serà de PVC. 

Tram 2. Digestor – Venturi 

Quan hi hagi una demanda de biogàs de qualsevol dels dos sistemes de 

combustió instal·lats, el biogàs serà extret del digestor a través d‟un tub de 

PVC que comunicarà la part superior del digestor amb el Venturi. El Venturi 

estarà instal·lat a un habitacle pròxim al digestor (on també s‟hi troba la 

caldera)  i serà l‟encarregat d‟extreure el biogàs del digestor ja que aquest 

no flueix de forma natural degut a que la pressió de dins del digestor és 

molt baixa. 

El tub pel que s‟extraurà el biogàs tindrà un diàmetre interior de 50 mm i 

una longitud de 8 metres. 

Tram 3. Venturi – Caldera 

Si el sistema de combustió que es posa en funcionament és la caldera, el 

biogàs es conduirà des de el Venturi fins a l‟interior de la caldera a través 

de tubs de PVC. La caldera estarà instal·lada al mateix compartiment, així 

que només serà necessaris 2 metres de tub de 25 mm de diàmetre. Al mig 

del recorregut el biogàs es passarà per un filtre per eliminar les partícules 

d‟aigua que encara pugui contenir el biogàs. Abans d‟entrar a la caldera el 
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biogàs passarà per un comptador que comptabilitzarà els m3 de biogàs que 

entren a la caldera. 

Tram 4. Venturi – Entorxa 

La connexió entre el Venturi i l‟entorxa també es farà a través de PVC. 

S‟utilitzaran tubs de 25 mm de diàmetre i es necessitarà una longitud total 

de 2 metres de tub. 

 

3.2.11 SISTEMA DE COMBUSTIÓ EN ENTORXA 

3.2.11.1 Descripció 

Com a sistema de combustió auxiliar s‟instal·larà una entorxa amb 

cremador del tipus gas – aire. Aquest tipus de cremador és un sistema per 

a cremar biogàs a altes temperatures generant el mínim impacte ambiental 

possible (alta eliminació de fums). S‟instal·larà el cremador dins d‟una 

entorxa de diàmetre i altura adequades que permeti la combustió fins i tot 

quan bufin vents de fins a 100 km/h. 

L‟entorxa estarà feta d‟acer inoxidable tant en el seu cos interior com 

l‟exterior, i disposarà d‟una protecció superior en forma de barret, d‟una 

trampeta d‟accés i d‟entrades d‟aire, juntament amb un ventilador de 

combustió. 

El propi sistema de control de la instal·lació gestiona tot el seu 

funcionament: posada en marxa, control de la flama, mesures, alarmes en 

cas d‟incidència, etc… 

La entorxa està dissenyada per a treballar a la intempèrie i compleix amb 

totes les normatives per a evitar el risc d‟explosió, tant a l‟àmbit nacional 

com respecte a les directives comunitàries que li són d‟aplicació (marcat 

CE), en concret la directiva 93/396/CEE que modifica les 89/366/CEE i 

90/396/CEE 
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A continuació, es detallen (Taula 3.10) els diferents models d‟entorxa 

disponibles. Les següents entorxes són automàtiques i amb reencesa 

automàtica. El número que identifica el model indica la capacitat màxima de 

biogàs expressada en Nm3/h de gas a una pressió de 50 mm C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas serà suficient el cabal mínim, per tant s‟instal·larà el model 

A-25. 

3.2.11.2 Funcionament 

Per a posar-se en funcionament el cremador de forma automàtica s‟obre 

l‟electrovàlvula que condueix el gas al pilot, i mitjançant la guspira 

provocada per una bugia s‟intenta encendre el gas. Una vegada comprovat 

que la flama s‟ha encès correctament s‟obre l‟electrovàlvula principal i 

s‟injecta l‟aire mitjançant un electroventilador previst d‟un sistema 

d‟arrencada progressiu fins a adoptar el valor estacionari. 

Si l‟equip detecta que el cremador no està funcionant (mitjançant el 

termopar), s‟intentarà encendre la flama novament fins a un total de tres 

vegades (valor modificable per l‟usuari, programat inicialment pel fabricant) 

Taula 3.10. Models de entorxa segons el seu cabal màxim 
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amb intervals d‟un minut. Si s‟esgoten tots els intents sense èxit, es 

tancaran totes les electrovàlvules i s‟activarà una alarma lluminosa i sonora. 

Si en algun moment es detecta que la flama s‟apaga, es tancarà l‟entrada 

del gas residual i s‟intentarà tornar a encendre la flama amb el sistema 

inicial. 

A la Figura 3.28 es mostra un esquema del funcionament del cremador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12 DIMENSIONAMENT DE LA CALDERA 

La caldera és la fi per la que s‟ha dissenyat tota la instal·lació i serà la que, 

gràcies al biogàs generat amb el procés de digestió anaeròbica, cobreixi les 

demandes de calefacció i d‟ACS de l‟explotació.  

Per a dimensionar el volum que ha de tenir el dipòsit de la caldera cal saber 

primer el consum diari d‟ACS de l‟explotació.  

Per criteris de dimensionament es considerarà el consum d‟Aigua Calenta 

Sanitària necessari per a la higiene d‟una persona i per a la higienització de 

les naus. La Taula 3.11 mostra les dades de consums diaris esmentades. 

 

Figura 3.28. Esquema cremador 
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Taula 3.11. Consum diari d’ACS 
 

Consum diari d’ACS 

1 persona 200 litres/persona 200 litres 

Aigües de neteja - 300 litres* 

TOTAL - 500 litres 

 

* Dada extreta de l‟apartat 3.1.3 

 

Per a calcular l‟energia necessària per a escalfar diàriament 500 litres 

d‟aigua, s‟utilitzarà la següent expressió, 

                                                                              [3.27] 

On,  

Q = Energia en MJ 

Ce = Calor específic de l‟aigua en kJ/kg·°C 

Tcons = Temperatura de consum en °C 

Txarxa = Temperatura de la xarxa en °C 

Per a ACS es considerarà una temperatura de consum de 60°, i la 

temperatura de la xarxa variarà mes a mes. Sabent que el calor específic de 

l‟aigua és 4,187 kJ/kg·°C es pot procedir amb el càlcul. La Taula 3.12 

mostra l‟energia necessària per escalfar els 500 litres d‟aigua diàriament per 

a cada mes. 
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Tabla 3.12. Càlcul de l'energia diària necessària per a cada mes 
 

Mes Txarxa (°C) Tcons (°C) Tcons-Txarxa (°C) Energia diària (MJ) 

Gener 8 60 52 108,86 

Febrer 9 60 51 106,77 

Març 11 60 49 102,58 

Abril 13 60 47 98,39 

Maig 14 60 46 96,30 

Juny 15 60 45 94,21 

Juliol 16 60 44 92,11 

Agost 15 60 45 94,21 

Setembre 14 60 46 96,30 

Octubre 13 60 47 98,39 

Novembre 11 60 49 102,58 

Desembre 8 60 52 108,86 

 

Una vegada s‟ha calculat l‟energia necessària diàriament, s‟escollirà la 

situació que tingui una exigència energètica més gran, ens aquest cas els 

mesos de gener i desembre, i es calcularà per a aquests casos la potència 

de la caldera necessària per aconseguir cobrir aquesta demanda. Per a 

paràmetres de dimensionament es considerarà que la caldera disposa de 

una hora per aconseguir les condicions indicades. 

Es calcula la potència de la caldera com, 

  
 

 
 
          

    
                  

La caldera instal·lada serà una caldera de combustió total, capaç d‟eliminar 

les petites proporcions de sulfur (H2S) i d‟altres gasos que conté el biogàs a 

part del metà (CH4) i el diòxid de carboni (CO2). 
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CAPÍTOL 4. ESTUDI ECONÒMIC 

 

4.1 PRESSUPOST DE LA INSTAL·LACIÓ 

Per a poder realitzar un estudi econòmic de la instal·lació, el primer pas a 

realitzar és el de comptabilitzar les despeses que ha generat la realització 

del propi projecte. A la Taula 4.1 es pot veure desglossat el pressupost de la 

instal·lació amb les quantitats monetàries corresponents a cadascun dels 

elements instal·lats juntament amb el número d‟unitats necessàries. 

A part de tots els elements descrits al llarg del projecte, s‟afegiran al 

pressupost general els costos derivats de la construcció de dos petits 

habitacles necessaris per a garantir un correcte funcionament de tots els 

elements instal·lats. Aquestes infraestructures són necessàries per a la 

protecció dels equips (caldera, bombes, etc...) davant dels agents 

atmosfèrics, i seran construïdes a poca distància del digestor (la seva 

ubicació exacte es veu representada al mapa general de l‟explotació). 
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Taula 4.1. Pressupost general 
 

PRESSUPOST 

Producte Quantitat Preu unitari (€) Preu (€) 

Agitador submergit OMPG'S 3KW 1 2.100,00 € 2.100,00 € 

Suport  de agitador amb plataforma 1 700,00 € 700,00 € 

Bomba centrífuga 1 CV 1 310,00 € 310,00 € 

Electrobomba trituradora horitzontal 5 KW 1 4.200,00 € 4.200,00 € 

Digestor Ref.* 12.500,00 € 12.500,00 € 

Aïllant tèrmic 362m2 16€/m2 5.792,00 € 

Entorxa A-50 1 13.700,00 € 13.700,00 € 

Caldera 1 40.000,00 € 40.000,00 € 

Sistema de canalització Ref.* - 507,15 € 

Sensor fotoelèctric 20 metres 1 42,50 € 42,50 € 

Suports del sensor 2 12,00 € 24,00 € 

Filtre d'humitat 1 70,00 € 70,00 € 

Comptador de gas 1 - - 

Electrovàlvula 6 150,00 € 900,00 € 

Vàlvula de comporta 3 55,50 € 166,50 € 

Venturi 1 44,00 € 44,00 € 

Tensors 28 8,00 € 224,00 € 

Cintes PVC 56 2,00 € 112,00 € 

Infraestructures construïdes 2 3.000,00 € 6.000,00 € 

Mà d'obra - - 9.500,00 € 

  SUBTOTAL 96.592,15 € 

  18% IVA 17.386,59 € 

TOTAL 113.978,73 € 

 

* Aquestes dades han estat prèviament calculades en taules independents, 

ja que el seu cost total és la suma de diferents elements. Les Taules 
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utilitzades per a calcular aquests costos poden ser consultades a l‟apartat 

Annexes. 

El pressupost total de la instal·lació és de Cent tretze mil nou-cents 

setanta-vuit amb setanta-tres Euros. 

 

 

4.2 ESTALVI ENERGÈTIC 

Per a calcular l‟estalvi energètic que s‟obté gràcies a la instal·lació és 

necessari recuperar les dades de productivitat de biogàs calculades a 

l‟apartat 3.2.3. 

Considerant que 1 m3 de biogàs equival a 0,6 litres de gasoil, s‟obté,a la 

Taula 4.2, l‟estalvi energètic generat per la instal·lació. 

Taula 4.2. Estalvi energètic 
 

Mes Productivitat (m3 biogàs/dia) Estalvi (litres/dia) 

Gener 13,5 8,1 

Febrer 14,9 8,9 

Març 20,3 12,2 

Abril 27,2 16,3 

Maig 32,6 19,6 

Juny 35,3 21,2 

Juliol 67,8 40,7 

Agost 65,1 39,1 

Setembre 35,5 21,3 

Octubre 29,8 17,9 

Novembre 22,1 13,3 

Desembre 16,3 9,8 
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4.3 BALANÇ ECONÒMIC 

4.3.1 ESTALVI ECONÒMIC 

Una vegada s‟ha obtingut l‟estalvi energètic mensual, es pot procedir amb el 

càlcul de l‟estalvi econòmic. Per a realitzar aquest càlcul és necessari 

conèixer les dades de consum de gasoil mensual durant el transcurs d‟un 

any. Utilitzant les dades d‟entrada de gasoil de l‟apartat 3.1.5.2 i dividint les 

recàrregues del dipòsit per aconseguir els consums mensuals, s‟obtenen els 

resultats diaris expressats a la Taula 4.3. 

Taula 4.3. Estalvi econòmic diari 
 

Mes 
Consum 
(litres) 

Cost 
inicial(€) 

Estalvi 
(litres) 

Estalvi 
(€) 

Cost 
final (€) 

% 
Estalvi 

Gener 38,29 22,97 8,10 4,86 18,11 21,15 

Febrer 32,98 19,79 8,94 5,36 14,42 27,11 

Març 26,86 16,12 12,18 7,31 8,81 45,35 

Abril 22,52 13,51 16,32 9,79 3,72 72,47 

Maig 12,41 7,45 19,56 7,45 0,00 100,00 

Juny 12,41 7,45 21,18 7,45 0,00 100,00 

Juliol 12,41 7,45 40,68 7,45 0,00 100,00 

Agost 12,41 7,45 39,06 7,45 0,00 100,00 

Setembre 15,59 9,35 21,30 9,35 0,00 100,00 

Octubre 23,04 13,82 17,88 10,73 3,10 77,60 

Novembre 23,04 13,82 13,26 7,96 5,87 57,55 

Desembre 32,87 19,72 9,78 5,87 13,85 29,75 

 

Per aconseguir uns resultats més funcionals es calcularà, a la Taula 4.4,  

l‟estalvi mensual i anual aconseguits gràcies a la instal·lació. 

 

 



99 
 

Taula 4.4. Estalvi econòmic anual 
 

Mes 
Consum 
(litres) 

Cost 
inicial(€) 

Estalvi 
(litres) 

Estalvi (€) 
Cost final 

(€) 

Gener 1186,99 712,19 251,10 150,66 561,53 

Febrer 923,44 554,06 250,32 150,19 403,87 

Març 832,66 499,60 377,58 226,55 273,05 

Abril 675,60 405,36 489,60 293,76 111,60 

Maig 384,71 230,83 384,71 230,83 0,00 

Juny 372,30 223,38 372,30 223,38 0,00 

Juliol 384,71 230,83 384,71 230,83 0,00 

Agost 384,71 230,83 384,71 230,83 0,00 

Setembre 467,70 280,62 467,70 280,62 0,00 

Octubre 714,24 428,54 554,28 332,57 95,98 

Novembre 691,20 414,72 397,80 238,68 176,04 

Desembre 1018,97 611,38 303,18 181,91 429,47 

ANUAL 8037,23 4.822,34 € 4617,99 2.770,79 € 2.051,54 € 

 

Amb la instal·lació d‟aquest digestor, s‟aconsegueix un estalvi anual de 

2.770,74 € de calefacció, el que significa un estalvi del 57,5 % de la 

demanda de gasoil de l‟explotació. 

 

4.3.2 BALANÇ ECONÒMIC 

Per a realitzar el balanç econòmic es considera una vida de la instal·lació de 

20 anys. 

Durant aquest període s‟han de tenir en compte a l‟apartat de despeses,  

tant la inversió inicial com els costos de manteniment i les substitucions 

dels aparells que tinguin una vida inferior als 20 anys considerats. 
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Un altre punt important a estudiar és l‟evolució del preu del gasoil en els 

pròxims anys. La predicció del preu del cru no s‟obté de manera trivial, ja 

que està fortament lligada a l‟especulació, al ser aquest una font d‟energia 

limitada. Durant els dos últims anys, el gasoil comprat per a servir la 

demanda de l‟explotació ha augmentat el seu preu en una mitjana del 13% 

cada any. Per a realitzar el càlcul es considerarà un augment del preu del 

gasoil lleugerament més optimista, del 10% anual. 

Segons la Guia dels Tractaments de les Dejeccions Ramaderes aprovada per 

la Generalitat de Catalunya, els costos de manteniment anuals d‟aquest 

tipus de instal·lació són aproximadament del 2,5 % de la inversió inicial. 

Així, disposant d‟una inversió inicial de 113.978,73 €, el cost de 

manteniment considerat serà de 2.850 € anuals. 

Per altre banda, s‟ha de considerar que la instal·lació que s‟ha portat a 

terme disposa d‟una subvenció de 115 €/m3 de digestor al tenir aquest una 

capacitat menor als 1.000 m3. Aquesta subvenció està descrita al REAL 

DECRET 949/2009, de 5 de juny. 

A la Taula 4.5 es mostra l‟estalvi de gasoil obtingut durant els pròxims 20 

anys considerant un augment del 10 % anual del seu preu. 
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Taula 4.5. Estalvi de gasoil en 20 anys 
 

Any Preu Gasoil (€/l) Cost anual sense instal·lació( €) Estalvi (€) 

2011 0,660 5.304,57 € 2.254,44 € 

2012 0,726 5.835,03 € 2.479,89 € 

2013 0,799 6.418,53 € 2.727,88 € 

2014 0,878 7.060,39 € 3.000,66 € 

2015 0,966 7.766,42 € 3.300,73 € 

2016 1,063 8.543,07 € 3.630,80 € 

2017 1,169 9.397,37 € 3.993,88 € 

2018 1,286 10.337,11 € 4.393,27 € 

2019 1,415 11.370,82 € 4.832,60 € 

2020 1,556 12.507,90 € 5.315,86 € 

2021 1,712 13.758,69 € 5.847,44 € 

2022 1,883 15.134,56 € 6.432,19 € 

2023 2,071 16.648,02 € 7.075,41 € 

2024 2,278 18.312,82 € 7.782,95 € 

2025 2,506 20.144,10 € 8.561,24 € 

2026 2,757 22.158,51 € 9.417,37 € 

2027 3,033 24.374,36 € 10.359,10 € 

2028 3,336 26.811,80 € 11.395,02 € 

2029 3,670 29.492,98 € 12.534,52 € 

2030 4,036 32.442,28 € 13.787,97 € 

ESTALVI EN 20 ANYS 129.123,22 € 

 

Un cop considerat l‟estalvi econòmic durant tota la vida de la instal·lació es 

procedeix a calcular el balanç econòmic total de l‟explotació al llarg dels 20 

anys. La Taula 4.6 mostra el balanç econòmic final de l‟explotació. 
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Taula 4.6. Balanç econòmic a 20 anys 
 

  Activitat Preu (€) 

Despeses 

Inversió inicial  113.978,73 € 

Manteniment (20 anys) 57.000,00 € 

Consum equips instal·lats 795,28 € 

Beneficis 
Subvenció 113€/m3 -34.500,00 € 

Estalvi en gasoil -129.123,22 € 

BALANÇ TOTAL 8.150,79 € 

 

Resulta un balanç econòmic negatiu, amb la qual cosa significa que 

l‟explotació no és amortitzable amb una vida de 20 anys.  

Aquest resultat es podia preveure, ja que s‟ha treballat amb unes condicions 

molt adverses (amb purí com a únic substrat per a dur a terme la digestió 

anaeròbica i amb unes temperatures excessivament baixes).  

No obstant, amb una capacitat més elevada de la granja possiblement 

s‟hauria fet rentable la instal·lació, encara que amb uns temps 

d‟amortització massa llargs com per a ser viable. 

S‟ha de considerar per últim que aquest balanç està totalment exposat a les 

variacions que pugui patir el preu del cru, ja que l‟aproximació portada a 

terme en aquest balanç pot distar notablement de l‟evolució real del preu 

del gasoil en els pròxims anys. 

Com a conclusió es pot treure que les instal·lacions de biogàs que utilitzen 

únicament purí com a substrat tenen uns rendiments baixos, però que si 

estan acompanyats d‟unes condicions climàtiques favorables, o s‟equipa al 

digestor amb un sistema de calefacció extern que mantingui la temperatura 

interior a una temperatura pròxima a la temperatura de reproducció de les 

bactèries poden arribar a ser rentables a llarg termini (15 anys 

aproximadament). 
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CAPÍTOL 5. ESTUDI DE VIABILITAT 

DE LA INSTAL·LACIÓ UTILITZANT 

CODIGESTIÓ 

 

5.1 INTRODUCCIÓ 

El procés de codigestió anaeròbica és un procés semblant a la digestió 

anaeròbica, però on se‟n maximitza el rendiment. En el procés de codigestió 

anaeròbica s‟afegeixen altres substrats al purí per a augmentar la producció 

de metà i així obtenir uns rendiments més elevats de les instal·lacions.  

Els potencials de producció de biogàs a partir de purins de porc són 

relativament baixos, degut al seu baix contingut de matèria orgànica, si es 

compara amb altres tipus de residus. La principal avantatge de la codigestió 

està en aprofitar la sinèrgia de les mescles i compensar les carències de 

cada un dels substrats per separat i així augmentar la seva productivitat. 

Els residus urbans i industrials contenen altes concentracions de matèria 

orgànica fàcilment degradable, amb la qual cosa presenten un major 

potencial de producció de biogàs, entre 30 a 500 m3/tona, que les 

dejeccions porcines ( 11-18 m3/tona), millorant així la viabilitat econòmica 

de les instal·lacions. No obstant aquests residus poden presentar problemes 

en la seva digestió, com per exemple, una deficiència dels nutrients 

necessaris per al pel desenvolupament  dels microorganismes anaeròbics, 

una baixa alcalinitat, o un excessiu contingut de sòlid que provoquin 

problemes mecànics a la instal·lació. 

La codigestió de dejeccions animals i residus orgànics és possible tant en 

règim termòfil com mesòfil i pot incrementar la producció de metà d‟un 

digestor anaeròbic entre un 50 i un 200 % en funció de les seves condicions 

d‟operació i dels substrats utilitzats. 
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5.2 TIPUS DE SUBSTRATS 

Existeixen diferents substrats que augmenten el rendiment del digestor, i 

que mesclats amb el purí maximitzen la producció de biogàs. A la Figura 5.1 

es mostren alguns dels diferents productes que es poden afegir per a dur a 

terme la codigestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El purí de porcs té un alt contingut d‟aigua i aporta una gran quantitat dels 

nutrients necessaris pel creixement dels microorganismes anaeròbics. 

Aquests fets fan que el purí de porc sigui una gran base per, amb l‟ajuda 

d‟algun substrat, obtenir una bona producció de biogàs. Els millors substrats 

per a ser combinats amb el purí porcí són els residus orgànics provinents de 

la indústria alimentària, ja que aquests destaquen per a tenir una alta 

relació Carboni/Nitrogen (C/N) i un alt percentatge de matèria orgànica, 

propietats que complementen a l‟alta quantitat de microorganismes i a la 

capacitat tampó (alcalinitat) propis dels residus ramaders. A la Figura 5.2 es 

poden veure  les propietats de cadascun dels tipus de residus.  

 

 

Figura 5.1. Substrats per a la producció de biogàs 
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Es pot observar com tan la fracció orgànica de residus municipals com els 

residus de la indústria alimentària complementen perfectament els residus 

d‟origen ramader. 

A la Figura 5.3 es mostra la productivitat màxima de diferents cosubstrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre els diferents substrats existents per a barrejar amb el purí en el 

procés de codigestió, finalment s‟optarà per a utilitzar la glicerina (750 m3 

biogàs/tona). 

Figura 5.2. Característiques dels diferents tipus de residus orgànics 

Figura 5.3. Productivitat màxima de biogàs per tona de substrat 
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5.3 COMPOSICIÓ DE LA CODIGESTIÓ 

5.3.1 GLICERINA 

La glicerina és un subproducte de la reacció d‟obtenció de biodiesel, que 

com a conseqüència de la gran producció de biodiesel dels últims anys ha 

esdevingut un residu, ja que no podia ser assumida per a la indústria en 

tant altes quantitats. 

Els factors més importants a l‟hora d‟escollir aquest producte són la seva 

gran capacitat per a produir biogàs (aproximadament 750 m3 biogàs/tona) i 

la seva disponibilitat en el mercat. 

Un altre factor important a l‟hora d‟escollir aquest producte és que la 

glicerina és un producte líquid i fàcilment degradable, amb la qual cosa es 

converteix en un substrat interessant en els processos de codigestió. 

Un altre motiu pel qual s‟ha escollit aquest subproducte és el seu preu dins 

del mercat. Actualment el preu de la glicerina al mercat és de 130 €/Tm, 

però s‟estima que en els pròxims anys, degut al percentatge de substitució 

dels biocarburants, existirà un excedent que farà que el seu preu 

disminueixi, fent que millori encara més la rendibilitat de les instal·lacions 

que utilitzin aquest substrat. 

 

5.3.2 PERCENTATGE DE GLICERINA CODIGERIT 

A través d‟un estudi realitzar pel grup d‟Enginyeria Química i Ambiental de 

la Universitat de Lleó, la codigestió de purí i glicerina obté el seu rendiment 

màxim quan la codigestió es porta a terme amb un percentatge de glicerina 

entre el 5 i el 8%, ja que arribat a aquest punt es satura l‟activitat 

bacteriana i disminueix la productivitat. 

Per a criteris de dimensionament es considerarà en aquest projecte un 

percentatge del 5 % de glicerina i del 95 % de purí.  
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5.4  INSTAL·LACIÓ DEL DIPÒSIT DE GLICERINA 

5.4.1 DIMENSIONAMENT 

Recuperant les dades de producció de purí de l‟apartat 3.1.3, on s‟ha 

obtingut una generació diària de purí de 7.724,25 litres, es procedirà a 

calcular la quantitat necessària de glicerina  per obtenir una mescla del 95% 

de purí i del 5% de glicerina. 

Es calcula la quantitat diària necessària de glicerina com,  

                                                      [5.1] 

S‟obté, 

                                           

Per criteris de dimensionament es vol tenir un dipòsit amb una autonomia 

de 90 dies de glicerina. Es calcularà la capacitat mínima del dipòsit com, 

                                                   [5.2]       

On, 

VT = Volum del dipòsit en m3 

n = número de dies d‟autonomia 

Continuant amb el càlcul, 

                                       

Per a l‟emmagatzematge de la glicerina s‟instal·larà un dipòsit vertical amb 

capacitat per a 35.000 litres. 

 

5.4.2 UBICACIÓ 

El dipòsit de glicerina s‟instal·larà a la banda sud del digestor. A una altura 

de dos metres per sota del digestor i al costat esquerra de la infraestructura 

construïda per a la instal·lació de bomba trituradora. Es pot veure la seva 

ubicació exacte en el mapa general de l‟explotació, a l‟apartat d‟Annexes. 
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5.4.3 SISTEMA DE CANALITZACIÓ 

El sistema de canalització que comunicarà el dipòsit de glicerina i el digestor 

serà molt senzill com a conseqüència de la seva proximitat. Estarà format 

per dos trams horitzontals de 0,5 metres de tub de PVC de 63 mm de 

diàmetre entremig dels quals hi haurà instal·lada la bomba encarregada de 

bombejar la glicerina fins al digestor. A continuació hi haurà un tram de tub 

vertical amb el mateix diàmetre i de dos metres de longitud. Per acabar, 

s‟acoblarà un altre tub horitzontal de tres metres de longitud. Els trams on 

existeix un canvi de direcció seran units amb una corba de 90°. A la Figura 

5.4 es pot veure l‟esquema del sistema de canalització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 BOMBA DE BOMBEIG 

En aquest cas no serà necessari dimensionar la potència de la bomba, ja 

que el tram que ha de bombejar la glicerina és molt petit i la potència de la 

bomba seria molt baixa, fent vàlida qualsevol opció. Per a qüestions de 

criteris de dimensionament s‟ha escollit instal·lar una bomba d‟1 CV de 

potència, igual a la instal·lada per a bombejar el purí des del primer dipòsit 

general fins al digestor. 

Si es considera un cabal (Q) de 8 m3/ hora, el temps que tardarà la bomba 

a bombejar els 386,21 litres diaris de glicerina serà de gairebé 3 minuts. 

 

Figura 5.4.Esquema del sistema de canalització 
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5.5 CÀLCUL DEL BIOGÀS EXTRAÏBLE 

Per a calcular el biogàs que es pot extreure de la instal·lació és necessari 

primer determinar el percentatge de cada un dels substrats que intervenen 

en la digestió i calcular la seva productivitat. 

En aquest cas s‟introduirà una mescla al digestor on un 95% serà purí i el 

5% serà glicerina. 

 

5.5.1 PRODUCTIVITAT DEL PURÍ 

La productivitat del purí ha estat prèviament calculada a l‟apartat 3.2.3 

aconseguint un resultats de 14,76 m3 de biogàs/tona de purí. 

La quantitat de purí digerida continuarà sent la mateixa que en el cas 

anterior (7,72 tones/dia), per tant, realitzant el càlcul s‟obté la següent 

productivitat diària de purí, 

                            
         

    
     

     

   
        

           

   
        [5.3] 

 

5.5.2 PRODUCTIVITAT DE LA GLICERINA 

La productivitat de biogàs per tona de glicerina es pot extreure de la Gràfica 

representada a la Figura 5.3. De manera visual s‟extreu que la productivitat 

de biogàs de la glicerina és igual a 750 m3/tona. Si es té en compte que 

diàriament s‟introdueix al digestor una càrrega de 386,21 litres de glicerina, 

i que la densitat de la glicerina és de 1.261 kg/m3, s‟obté una càrrega diària 

en kg de: 

                                    
     

       
 

    

         
        

                       [5.4] 

Una vegada calculada la càrrega diària en kg es pot calcular la productivitat 

diària com: 

                           
         

    
      

     

   
        

           

   
    [5.5] 
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5.5.3 PRODUCTIVITAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

La productivitat total de la instal·lació serà la suma de la productivitat dels 

dos productes, així la productivitat obtinguda de digerir el 95% de purí i el 

3% de glicerina serà de: 

                     
         

   
       

         

   
       

           

   
          [5.6] 

Tots aquests càlculs s‟han realitzat considerant un temps de retenció de 30 

dies i una temperatura del purí dins del digestor de 35°C (règim mesòfil). 

A diferència del cas anterior, no es consideraran diferents productivitats per 

a cada mes, ja que en aquesta instal·lació s‟aplicarà un sistema de 

calefacció al digestor perquè la seva temperatura interior es mantingui a 

35°C durant tot l‟any. 

 

 

5.6 DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓ 

El primer pas per a realitzar el dimensionament del sistema de calefacció és 

saber la quantitat d‟energia que serà necessària per a  mantenir el purí de 

l‟interior del digestor a 35°C durant tot l‟any. S‟utilitzarà la següent 

expressió:  

                                                            [5.7] 

On, 

Qnec = Calor necessària en MJ 

M = Quantitat de substrat a escalfar en kg 

ΔT = Increment de temperatura del substrat en °C 

 

Es considerarà un calor específic del purí igual al de l‟aigua (4,185 

Kj/kg·°C), ja que és més del 95% de la seva composició, i un calor específic 
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de la glicerina de 2,439 kJ/kg·°C. Coneixent que les masses M que 

s‟introdueixen diàriament dins del digestor de purí i glicerina són de 

7.724,54 kg i 487,01 kg respectivament, a la Taula 5.1 es mostra la calor 

necessària diàriament (Qnec) per a escalfar el purí a 35°C depenent de 

cada mes. 

 

Taula 5.1. Calor necessària diàriament per escalfar el substrat a 35°C 
 

Mes Tª interior (°C) ΔT (°C) Qnec (MJ) 

Gener 12,6 22,4 739,01 

Febrer 13,1 21,9 723,44 

Març 15,4 19,6 651,81 

Abril 17,8 17,2 577,07 

Maig 20,6 14,4 489,87 

Juny 22,3 12,7 436,93 

Juliol 27,3 7,7 281,22 

Agost 26,8 8,2 296,79 

Setembre 22,4 12,6 433,82 

Octubre 19,2 15,8 533,47 

Novembre 16,1 18,9 630,01 

Desembre 13,5 21,5 710,99 

 

Malgrat que els cicles de la mescla de substrat dins del digestor són de 24 

hores, es calcularà la potència necessària per aconseguir aquestes 

condicions en un interval de temps de sis hores, que serà el temps durant el 

qual el purí estarà circulant per l‟interior del bescanviador de calor, i per 

tant, serà quan sigui possible la transferència de calor. La Taula 5.2 mostra 

la potència diària necessària per a complir aquest propòsit per a cada mes. 
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Taula 5.2. Potència diària necessària per mantenir el substrat a 35°C 
 

Mes Tª interior ΔT Qnec [MJ] P (kW) 

Gener 12,6 22,4 750,61 34,75 

Febrer 13,1 21,9 733,86 33,97 

Març 15,4 19,6 656,78 30,41 

Abril 17,8 17,2 576,36 26,68 

Maig 20,6 14,4 482,54 22,34 

Juny 22,3 12,7 425,57 19,70 

Juliol 27,3 7,7 258,02 11,95 

Agost 26,8 8,2 274,78 12,72 

Setembre 22,4 12,6 422,22 19,55 

Octubre 19,2 15,8 529,45 24,51 

Novembre 16,1 18,9 633,33 29,32 

Desembre 13,5 21,5 720,45 33,35 

 

Per a calcular la potència s‟ha utilitzat l‟expressió, 

                             
    

 
                                      [5.8] 

On, 

t = temps del substrat exposat a la transmissió tèrmica en s 

No es consideraran pèrdues de calor una vegada el purí sigui dins del 

digestor, a causa del bon aïllament d‟aquest i d‟estar el digestor instal·lat a 

una profunditat inferior al nivell del terra, fet que redueix les pèrdues per 

transmissió de calor. 
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5.7 BESCANVIADOR DE CALOR 

Un bescanviador de calor és un aparell emprat per a transmetre calor des 

de un fluid a un altre que està a una temperatura inferior. En aquest cas, 

per a mantenir intacte l‟estructura del digestor instal·lat en el primer cas, 

s‟utilitzarà un bescanviador de calor per a augmentar la temperatura de la 

mescla de purí i glicerina que hi ha dins del digestor.  

El bescanviador de calor estarà instal·lat a una ubicació pròxima a la 

microturbina (encarregada de generar energia elèctrica i tèrmica a través 

del biogàs)  i estarà connectat permanentment a un circuit primari d‟aigua 

calenta. L‟aigua calenta serà el fluid encarregat d‟escalfar el purí.  

A continuació de l‟operació diària de bombeig de purí i glicerina dins del 

digestor, i durant un cicle de dues hores, el purí serà bombejat fins al 

bescanviador a través d‟un altre conducte (circuit secundari) i gràcies a una 

bomba de bombeig d‟1 CV de potència instal·lada pròxima al digestor.  

Gràcies a la transmissió de calor existent entre els dos fluids dins del 

bescanviador de calor s‟aconseguirà mantenir la mescla de substrat a 

digerir a una temperatura constant de 35°C. 

El bescanviador instal·lat serà un bescanviador amb plaques de titani 

dissenyat per a dipòsits de fins a 300 m3 i amb una potència màxima del 

circuit primari de 120 KW. La fotografia del bescanviador es pot veure a la 

Figura 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5. Bescanviador de calor 
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La bomba instal·lada per a bombejar el purí fins al bescanviador serà igual a 

les dues bombes de bombeig instal·lades anteriorment. 

 

 

5.8 COMPRESSOR DE BIOGÀS 

Serà necessària la instal·lació d‟un compressor de biogàs a l‟entrada de la 

microturbina, ja que les microturbines tenen unes pressió de treball que 

està compresa entre 5 i 6 bar. 

 

 

5.9 MICROTURBINA 

5.9.1 DESCRIPCIÓ 

La microturbina és l‟aparell encarregat de, a través del biogàs generat a 

l‟interior del digestor, generar energia elèctrica i tèrmica, per a 

l‟autoconsum de l‟explotació,i per vendre a la xarxa elèctrica i així obtenir 

un benefici econòmic de la instal·lació. 

Les microturbines són en realitat sistemes de cogeneració adequats per a 

petites potències (entre 20 i 200 kW) que poden utilitzar el biogàs 

directament com a combustible. 

Les microturbines presenten alguns avantatges respecte els motors de 

cogeneració que les fan fer molt interessants, per exemple, poden treballar 

amb biogàs que tingui un contingut menor de metà (35%), presenten una 

major tolerància al sulfur d‟hidrogen (H2O), són menys contaminants i  

tenen un manteniment més senzill que els motors de generació (cada 8.000 

hores). 

Les microturbines donen tota la calor residual en forma de gasos, amb la 

qual cosa és més fàcil d‟aprofitar que en els motors de cogeneració, on es 
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separa entre aigua i gasos. Per contra, el seu rendiment elèctric és menor 

que en els motors de cogeneració i es situa al voltant del 30%. 

Un altre avantatge d‟aquest tipus de turbines és que la freqüència a la 

sortida sempre es manté a 50 Hz independentment del seu rang de 

funcionament, fet que fa que la turbina estigui permanentment 

sincronitzada amb la xarxa elèctrica. 

 

5.9.2 DIMENSIONAMENT 

Per a dimensionar la microturbina s‟ha de calcular la potència elèctrica i 

tèrmica de la instal·lació. Tenint en compte que els rendiments elèctrics i 

tèrmics de les microturbines són aproximadament del 30 i del 50% 

respectivament. S‟utilitzaran aquestes dades per a dimensionar la 

microturbina. 

Considerant que la capacitat calorífica del biogàs és de 6,8 kwh/m3 i que la 

productivitat de biogàs de la instal·lació és de 479,2 m3 de biogàs/dia, es 

calcularà la potència de la instal·lació com, 

                
  

   
 

    

        
    

   

  
 
  

   
         

 

              
  

   
 

    

        
    

   

  
 
  

   
         

 

S‟ha considerat en els dos cassos un temps de funcionament de 24 hores. 

Una vegada calculades les potències tèrmica i elèctrica de la instal·lació es 

decideix instal·lar una microturbina Capstone de 65 kW de potència.  A 

la Figura 5.6 se‟n poden veure les seves característiques. 
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5.10 CALDERA CONVENCIONAL 

Tot i la instal·lació de la microturbina, no es podrà prescindir de la caldera 

convencional amb la que comptava abans la instal·lació. L‟ús de la caldera 

convencional serà necessari en períodes de manteniment o d‟averia de la 

microturbina. Es recorda que la caldera convencional amb la que compta la 

instal·lació és una caldera de gasoil de 31 kW de potència i amb un dipòsit 

per a 2.000 litres de combustible. 

 

 

 

Figura 5.6. Característiques de la microturbina 
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5.11 ESTUDI ENERGÈTIC 

Per a realitzar el balanç energètic de la instal·lació s‟han d‟estudiar primer 

tant les quantitats d‟energia elèctrica i tèrmica que és capaç de generar la 

instal·lació, com les despeses energètiques que es requereixen perquè 

aquesta funcioni.  

 

5.11.1 ENERGIA GENERADA I POTÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ 

A la Taula 5.3 es mostraran les quantitats d‟energia tèrmica i elèctrica 

generades per la instal·lació utilitzant els rendiments corresponents a la 

microturbina instal·lada, així com la seva potència. 

Taula 5.3. Energies i potències generades a la instal·lació 
 

DADES GENERALS 

Producció de biogàs 479,2 m3/dia 

Capacitat calorífica del biogàs 6,25 kWh/m3 

ENERGIA ELÈCTRICA 

Rendiment elèctric 29 % 

Energia elèctrica diària 868,5 kWh/dia 

Dies de funcionament anual 330 dies 

Energia elèctrica anual 286.605 kWh/any 

Temps de funcionament diari 24 hores 

Potència elèctrica 36,2 kW 

ENERGIA TÈRMICA 

Rendiment  tèrmic 53 % 

Energia tèrmica diària 1.587,3 kWh/dia 

Dies de funcionament anual 330 dies 

Energia tèrmica anual 523.809 kWh/any 

Temps de funcionament diari 24 hores 

Potència tèrmica 66,1 kW 
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5.11.2 DESPESES ENERGÈTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

A continuació, es calcularan les despeses energètiques d‟electricitat  per a 

poder determinar la part d‟energia que es pot vendre a la xarxa elèctrica. La 

Taula 5.4 mostra la suma de les diferents despeses tant de la instal·lació 

com de l‟explotació existent. 

Taula 5.4. Consum elèctric diari 

 

 

5.11.3 BALANÇ ENERGÈTIC 

Un cop calculada l‟energia generada i requerida pel funcionament de la 

instal·lació es determinarà el balanç energètic total per determinar la 

quantitat d‟energia que es genera a l‟explotació i que no és utilitzada, i que 

per tant, pot ser venuda a la xarxa elèctrica. El càlcul es farà anual i 

considerant que el temps de funcionament de la instal·lació és de 330 dies 

l‟any. La Taula 5.5 mostra el balanç energètic anual. 

 

 

 

 

Despesa 
Potència 

(kW) 
temps de funcionament 

(h) 
Energia necessària 

(kWh) 

Consum de l'explotació - - 60 

Bomba dipòsit general 0,735 0,5 0,367 

Agitador 3,0 0,5 1,5 

Bomba trituradora 5,0 1,33 6,66 

Bomba glicerina 0,735 0,025 0,02 

Bomba bescanviador 0,735 6,0 4,41 

CONSUM DIARI 72,96 
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Taula 5.5. Balanç energètic 
 

ENERGIA GENERADA 

Energia elèctrica 286.605 kWh/any 

Energia tèrmica 523.809 kWh/any 

ENERGIA CONSUMIDA 

Energia elèctrica 24.077 kWh/any 

Energia tèrmica (pitjors condicions) 78.784 kWh/any 

BALANÇ ENERGÈTIC 

Energia elèctrica 262.528 kWh/any 

Energia tèrmica 445.025 kWh/any 

 

Un balanç tèrmic positiu assegura que, malgrat no es pugui treure cap 

rendiment de l‟excedent, l‟energia generada serà suficient per a cobrir tota 

la demanda tèrmica de la instal·lació. 

El balanç d‟energia positiu permet vendre l‟excedent d‟energia a la xarxa 

elèctrica per aconseguir un benefici econòmic. La present instal·lació vendrà 

cada any a la xarxa elèctrica 262.528 kWh. 

 

 

5.12 ESTUDI ECONÒMIC 

5.12.1 PRESSUPOST DE LA INSTAL·LACIÓ 

Es tornarà a calcular el pressupost utilitzat en el cas anterior, substituint la 

caldera de biogàs abans instal·lada per a la microtubina actual, i s‟afegiran 

els nous elements que s‟han incorporat en aquesta segona instal·lació. La 

Taula 5.6 mostra el pressupost d‟aquesta segona opció. 
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Taula 5.6. Pressupost general de la instal·lació 

PRESSUPOST 

Producte Quantitat Preu unitari (€) Preu (€) 

Agitador submergit OMPG'S 3KW 1 2.100,00 € 2.100,00 € 

Suport  de agitador amb plataforma 1 700,00 € 700,00 € 

Bomba centrífuga 1 CV 3 310,00 € 930,00 € 

Electrobomba trituradora 5 KW 1 4.200,00 € 4.200,00 € 

Digestor 1 12.500,00 € 12.500,00 € 

Aïllant tèrmic 362m2 16€/m2 5.792,00 € 

Entorxa A-50 1 13.700,00 € 13.700,00 € 

Microturbina Capstone C65 1 95.000,00 € 95.000,00 € 

Sistema de canalització 1 - 700,00 € 

Sensor fotoelèctric 20 metres 1 42,50 € 42,50 € 

Suports del sensor 2 12,00 € 24,00 € 

Filtre d'humitat 1 70,00 € 70,00 € 

Comptador de gas 1 - - 

Electrovàlvula 6 150,00 € 900,00 € 

Vàlvula de comporta 5 55,50 € 277,50 € 

Venturi 1 44,00 € 44,00 € 

Tensors 28 8,00 € 224,00 € 

Cintes PVC 56 2,00 € 112,00 € 

Dipòsit 35.000 litres 1 2.100,00 € 2.100,00 € 

Bescanviador de calor 1 2.500,00 € 2.500,00 € 

Compressor de gas 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

Infraestructures construïdes 2 3.000,00 € 6.000,00 € 

Mà d'obra - - 11.000,00 € 

 
SUBTOTAL 160.016,00 € 

 
18% IVA 28.802,88 € 

TOTAL 188.818,88 € 
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El pressupost total de la instal·lació és de Cent vuitanta-vuit mil vuit-

cents divuit amb vuitanta-vuit Euros. 

 

5.12.2 ESTALVI ENERGÈTIC 

A continuació (Taula 5.7) es calcularà l‟estalvi econòmic que representa per 

a l‟explotació no haver de comprar energia tèrmica ni elèctrica a empreses 

externes i poder satisfer la seva demanda energètica amb part de l‟energia 

generada a la pròpia explotació.  

Taula 5.7. Estalvi econòmic anual 
 

Tipus d'energia Consum anual Preu Estalvi anual 

Energia elèctrica 21.900 kWh 0,141311 €/kWh 3.094,71 € 

Energia tèrmica 8.037 litres 0,60 €/litre 4.822,34 € 

TOTAL 7.917,05 € 

 

5.12.3 BALANÇ ECONÒMIC 

En aquest apartat s‟estudiarà tant el balanç global dels costos i els beneficis 

generats al portar a terme la instal·lació, com l‟estudi dels temps 

d‟amortització en anys de la mateixa. 

A la Taula 5.8 es mostra el balanç econòmic de la instal·lació considerant 

tant les despeses com els ingressos del primer any. 
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Taula 5.8. Balanç econòmic 
 

COSTOS 

Inversió inicial - 188.818,88 € 

Manteniment 2,5 % inv. Inicial 4.720,47 € 

Glicerina (130€/t) 160,71 tones 20.892,73 € 

Transport 4 viatges 2.000,00 € 

BENEFICIS 

Subvenció 113 €/m3 34.500,00 € 

Estalvi energètic - 7.917,05 € 

Venda a la xarxa 0,1380 €/kWh 36.228,86 € 

 

Per a poder calcular el temps d‟amortització de la instal·lació s‟ha de tenir 

en compte l‟evolució dels preus  de l‟energia, la glicerina i el gasoil en el 

mercat.  

Els costos de manteniment es considerarà que augmenten un 3 % cada 

any. 

A la Taula 5.9 es veu l‟evolució anual del preu que s‟ha considerat per a 

cadascun dels productes.  

Taula 5.9. Evolució dels de mercat 
 

Producte Increment anual 

Energia comprada a la xarxa 3,0% 

Energia venuda a la xarxa 3,0% 

Gasoil 10,0% 

Transport 10,0% 

Glicerina -3,0% 
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A la Taula 5.10 es pot veure l‟evolució econòmica dins del mercat de cada  

una de les variables que afecten al balanç econòmic durant els pròxims 15 

anys.  

Taula 5.10. Evolució dels preus durant els pròxims 15 anys 
 

Any Glicerina Transport Manteniment Estalvi energètic Energia venuda 

2011 20.892,73 € 2.000,00 € 4.720,47 € 7.917,05 € 36.228,86 € 

2012 20.265,95 € 2.200,00 € 4.838,48 € 8.492,12 € 37.315,73 € 

2013 19.657,97 € 2.420,00 € 4.959,45 € 9.108,96 € 38.435,20 € 

2014 19.068,23 € 2.662,00 € 5.083,43 € 9.770,61 € 39.588,26 € 

2015 18.496,18 € 2.928,20 € 5.210,52 € 10.480,32 € 40.775,91 € 

2016 17.941,30 € 3.221,02 € 5.340,78 € 11.241,58 € 41.999,18 € 

2017 17.403,06 € 3.543,12 € 5.474,30 € 12.058,13 € 43.259,16 € 

2018 16.880,97 € 3.897,43 € 5.611,16 € 12.934,00 € 44.556,93 € 

2019 16.374,54 € 4.287,18 € 5.751,44 € 13.873,49 € 45.893,64 € 

2020 15.883,30 € 4.715,90 € 5.895,22 € 14.881,21 € 47.270,45 € 

2021 15.406,80 € 5.187,48 € 6.042,60 € 15.962,14 € 48.688,56 € 

2022 14.944,60 € 5.706,23 € 6.193,67 € 17.121,58 € 50.149,22 € 

2023 14.496,26 € 6.276,86 € 6.348,51 € 18.365,24 € 51.653,70 € 

2024 14.061,37 € 6.904,54 € 6.507,22 € 19.699,24 € 53.203,31 € 

2025 13.639,53 € 7.595,00 € 6.669,90 € 21.130,13 € 54.799,41 € 

 

 

Una vegada sabuda l‟evolució dels preus es pot calcular el temps 

d‟amortització de la inversió. La Taula 5.11 mostra el balanç econòmic final i 

el determina el temps d‟amortització. 
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Taula 5.11. Balanç econòmic i període d'amortització 
 

Any TOTAL COSTOS TOTAL INGRESOS BALANÇ 

2011 216.432,08 € 78.645,91 € -137.786,17 € 

2012 243.736,51 € 124.453,76 € -119.282,75 € 

2013 270.773,93 € 171.997,93 € -98.776,00 € 

2014 297.587,59 € 221.356,80 € -76.230,79 € 

2015 324.222,49 € 272.613,02 € -51.609,47 € 

2016 350.725,59 € 325.853,78 € -24.871,81 € 

2017 377.146,07 € 381.171,07 € 4.025,00 € 

2018 403.535,63 € 438.662,00 € 35.126,37 € 

2019 429.948,79 € 498.429,13 € 68.480,34 € 

2020 456.443,21 € 560.580,79 € 104.137,59 € 

2021 483.080,10 € 625.231,50 € 142.151,40 € 

2022 509.924,60 € 692.502,30 € 182.577,70 € 

2023 537.046,23 € 762.521,24 € 225.475,01 € 

2024 564.519,37 € 835.423,79 € 270.904,42 € 

2025 592.423,80 € 911.353,33 € 318.929,53 € 

 

De la Taula 5.11 s‟extreu que el període d‟amortització de la instal·lació és 

de 7 anys, ja que entre el sisè i el setè any es recupera la totalitat de la 

inversió i es comencen a generar uns beneficis que seran cada any majors. 

A la Figura 5.7 es mostra l‟evolució de costos i ingressos per els diferents 

períodes, així com el temps d‟amortització, moment on es creuen les dues 

gràfiques.  
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Figura 5.7. Evolució dels costos i dels ingressos 
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Figura 5.1. Evolució de costos i ingressos 
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CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS 

 

Una vegada finalitzat el projecte se‟n poden treure les següents 

conclusions: 

o L‟energia del biogàs és una energia enormement valuosa per a la 

seva condició de font renovable. 

 

o Un bon tractament dels residus els pot convertir en una font 

d‟energia que sovint s‟ignora. 

 

o El biogàs encara és una font d‟energia poc treballada a Espanya i no 

és fàcil iniciar una instal·lació a nivell individual. 

 

o El procés de digestió anaeròbica és un procés prou eficient per a 

extreure biogàs, no obstant el seu rendiment està fortament lligat a 

les condicions internes del digestor, sobretot pel que fa a la 

temperatura. 

 

o Una disminució de la temperatura del digestor per sota de les 

condicions de treball disminueix enormement l‟eficiència del digestor. 

 

o En explotacions ramaderes és poc viable l‟aprofitament de l‟energia 

del biogàs en cas de no rebre aquest un tractament tèrmic. 

 

o El rendiment d‟una planta de biogàs instal·lada en una explotació 

ramadera augmenta considerablement el seu rendiment en afegir un 
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segon substrat per a realitzar la codigestió, mentre que són molt poc 

efectives si s‟utilitza només purí. 

 

o Quan més grans són les explotacions ramaderes més rentable serà la 

instal·lació de biogàs i menors seran els temps d‟amortització. 

 

o Les instal·lacions de biogàs, malgrat tenir un període d‟amortització 

normalment entre 7 i 10 anys, requereixen una inversió inicial molt 

gran que de moment encara està poc subvencionada. 

 

o El clima a Catalunya no és el més adequat per a realitzar aquest tipus 

d‟instal·lacions, fent-se pràcticament imprescindible el tractament 

tèrmic del purí per aconseguir bons rendiments. 

 

o Una predicció exacte del metà que produirà la instal·lació és molt 

difícil de realitzar per la sensibilitat que tenen les bactèries que 

intervenen el procés (sobretot durant l‟etapa metagènica). 
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CAPÍTOL 7. PLÀNOLS 
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