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RESUM  

El present projecte estudia la instal�lació d’una planta de producció de biogàs 
mitjançant digestió anaeròbia, per tal de tractar tot el volum de purí que genera 
una granja porcina de la Garrotxa. S’estudien també els residus que es 
produeixen a la comarca que, mesclats amb el purí, poden resultar positius com 
a alimentació als digestors. 

Es realitza el disseny i el dimensionament de la planta segons el volum 
d’alimentació d’entrada i s’estudia el rendiment de producció de biogàs, així com 
les quantitats i característiques del digestat i el seu ús posterior. 

Segons la quantitat de biogàs que s’obté, s’escull la potència a instal�lar del 
motor de combustió interna, i es calcula l’energia elèctrica i l’energia tèrmica 
amb les quals es pot comptar. 

Finalment, després de fer un repàs a les mesures de control i de seguretat de la 
instal�lació, s’avaluen els resultats de l’estudi econòmic, elaborat segons la 
inversió inicial, els costos d’explotació i els ingressos que la planta proporciona. 

RESUMEN 

El presente proyecto estudia la posibilidad de instalar una planta de producción 
de biogás mediante digestión anaeróbica, por tal de tratar todo el volumen de 
purín que genera una granja porcina de la Garrotxa. Se estudian también los 
residuos que se producen en la comarca, que mezclados con el purín, pueden 
resultar positivos como alimentación a los digestores. 

Se realiza el diseño y el dimensionamiento de la planta según el volumen de 
alimentación de entrada y se estudia el rendimiento de producción de biogás, así 
como las cantidades y características del digestato y su uso posterior. 

Según la cantidad de biogás que se obtiene, se elige la potencia a instalar del 
motor de combustión interna, y se calcula la energía eléctrica y la energía 
térmica con la cual se puede contar. 

Finalmente, después de hacer un repaso a las medidas de control y de seguridad 
de la instalación, se evalúan los resultados del estudio económico, elaborado 
según la inversión inicial, los costes de explotación y los ingresos que la planta 
proporciona. 
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ABSTRACT 

The present project studies the installation of a biogas plant by anaerobic 
digestion, to treat the entire volume of manure generated by a pig farm in La 
Garrotxa. It also explores the waste produced in the region, which mixed with 
the slurry, can be positive as feed to the digesters. 

The design and the dimensioning of the plant are realized according to the 
volume of feeding input and the performance of biogas production is studied, as 
well as the quantities and characteristics of the digestate and its posterior use. 

Depending on the amount of biogas obtained, the power to the internal 
combustion engine is chosen, and it is estimated the electricity and the thermal 
energy which it's possible to count with. 

Finally, after making a review of control and security measures from the 
installation, the results of the economic study are evaluated, prepared according 
to the initial investment, operating costs and revenues that the plant provides.
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CAPÍTOL 1: 

JUSTIFICACIÓ DEL 

PROJECTE I 

OBJECTIUS 

La importància a avançar en direcció a les energies renovables i a la sostenibilitat 
és un tema cada dia més present. És per aquest motiu que, observant el meu 
entorn, vaig veure la possibilitat d’instal�lar una planta de biogàs a la meva 
comarca, la Garrotxa, ja que compleix amb tots els requisits requerits. 

Els objectius marcats en l’elaboració d’aquest projecte són: 

− L’estudi dels diferents residus orgànics generats a la comarca amb els 
quals es pot alimentar la planta. 

− Conèixer amb profunditat el procés complert, des dels mateixos substrats 
fins a la cogeneració. 

− Conèixer el disseny i els càlculs pel dimensionament de la planta. 

− Estudiar els beneficis econòmics i mediambientals del procés. 
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CAPÍTOL 2: 

INTRODUCCIÓ 

TEÒRICA 

Una de les estratègies de producció de biogàs a partir de residus orgànics és 
mitjançant la metanització en digestors anaerobis. Aquest tractament comporta 
molts avantatges, ja que permet el control de les emissions de compostos 
orgànics volàtils i d’olors, l’estabilització de la matèria orgànica i la recuperació 
d’energia mitjançant la producció de biogàs. 

La matèria orgànica obtinguda desprès del procés de digestió anaeròbia, és un 
abonament molt bo pel sòl, ja que es troba lliure de compostos tòxics. D’aquesta 
manera es combat la problemàtica de l’aplicació directa d’aquests residus al sòl, 
ja que pot comportar la contaminació de les aigües subterrànies i la toxicitat de 
la terra i dels cultius. 

Així doncs, assolir nivells adients de qualitat ambiental en la gestió dels residus 
orgànics que poden ésser aplicats al sòl, com són els fems, purins, fangs de 
depuradores urbanes i industrials, compost de residus sòlids urbans, etc. , 
exigeix treballar en diferents nivells: mesures de reducció en origen, plans 
d’aplicació al sòl i tractaments adients per tal d’adequar la seva composició, 
valorar-los econòmicament i energèticament i/o, com s’ha dit, reduir la seva 
càrrega contaminant. 

2.1. Generació de residus orgànics 

En els darrers temps els canvis en la societat, com és la concentració de la 
població en nuclis urbans, el gran desenvolupament de la indústria 
agroalimentària i les pràctiques consumistes entre altres, ha provocat un 
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augment en el volum de residus orgànics. Els que es produeixen en major 
quantitat són els residus orgànics d’origen ramader. 

En el present projecte s’utilitzen tres tipus de residus orgànics diferents: els 
purins porcins, els llots de depuradores urbanes i els llots de depuradora de la 
indústria paperera. 

2.1.1. Residus ramaders: purins 

Alemanya i l’estat Espanyol són els països amb major producció  porcina de la 
Unió Europea. Les principals àrees de producció dins de l’estat Espanyol estan 
localitzades a la zona mediterrània: Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i 
Aragó. El sector porcí català representava l’any 1999, un 25% de la producció 
porcina a nivell estatal i un 4,5% de la producció total de la Unió Europea. 

 
Figura 1. Distribució de porcs d’engreix a Europa (Institut d’Estadística 

de Catalunya, 1999) 

La principal província productora de porcí de Catalunya és Lleida. 

Composició 

La composició dels purins de porc es caracteritzen per  una gran variabilitat i 
heterogeneïtat. Entre els factors que determinen la seva composició cal destacar: 

− Tipologia de l’explotació / estat fisiològic: poden ser d’engreix, mares, de 
transició o de cicle tancat. 

− Alimentació: segons la formulació del pinso i si el tipus d’alimentació és 
seca o humida. 

− Sistema d’emmagatzematge: engraellat i col�lector a la pròpia instal�lació 
o bassa (tapada o destapada) 

− Època de l’any: afecta en l’evaporació i en la freqüència d’aplicació al sòl. 

− Maneig de l’aigua a l’explotació: separació d’aigües pluvials, sistema i 
periodicitat de neteja. 

A continuació es mostra una taula amb les característiques més rellevants dels 
purins d’origen porcí obtingudes en un mostreig mensual realitzat durant un any 
en quatre explotacions porcines de la comarca de les Garrigues (Lleida), per part 
del Laboratori d’Enginyeria Ambiental (LEA) i l’empresa SGT S.A. 
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Taula 1. Característiques dels purins d’origen porcí 

Paràmetre (símbol) Unitats Mínim* Màxim* Mitjana* 

Sòlids totals (ST) g/kg 13,68 169,00 62,16 

Sòlids volàtils (SV) g/kg 6,45 121,34 42,33 

Percentatge SV/ST % 46 76 65 

Sòlids totals suspesos (STS) g/kg 3,68 155,23 49,47 

Sòlids volàtils suspesos (SVS) g/kg 3,14 115,21 38,70 

Percentatge SVS/STS  55 97 79 

Sòlids totals solubles (STs) g/kg 0,79 3,28 1,80 

Percentatge STS/ST  50 97 75 

Demanda química d’oxigen (DQO) g/kg 8,15 191,23 73,02 

Àcids grassos volàtils (AGV)** g/kg 0,13 10,84 5,06 

Nitrogen amoniacal (N-NH4
+) g/kg 1,65 7,99 4,54 

Nitrogen total Kjeldhal (NTK) g/kg 2,03 10,24 5,98 

Nitrogen orgànic (Norg) g/kg 0,40 3,67 1,54 

Percentatge N-NH4
+/NTK  57 93 75 

Fòsfor (P) g/kg 0,09 6,57 1,38 

Potassi (K) g/kg 1,61 7,82 4,83 

Coure (Cu) g/kg 8,94�10-3 191,79�10-3 39,75�10-3 

Zenc (Zn) g/kg 7,13�10-3 130,67�10-3 65,71�10-3 

pH  6,56 8,70 7,68 

Alcalinitat total (ALCT)*** g/kg 5,08 59,25 21,47 

Alcalinitat parcial (ALCP)*** g/kg 3,50 30,00 12,20 

Relació d’alcalinitats (RA)  0,17 0,70 0,42 
*Màxim, mínim i mitjana s’han calculat a partir de totes les mostres. El número total de mostres ha estat de 
50. Per a cada mostra s’han realitzat entre 2 i 4 repeticions depenent del paràmetre analitzat. 
**Expressat com àcid acètic. El número de mostres ha estat 20. 
***Expressat com CaCO3. 
 

Observant les dades, es destaquen diverses consideracions: 

− El rang de variabilitat dels paràmetres analitzats és extremadament ampli. 

− Alt contingut d’aigua: els valors d’humitat es troben entre el 83% i el 
99%. 

− Composició relativament elevada de macronutrients (N, P, K): això fa que 
la seva aplicació al sòl sigui la mesura més adequada per tal de reciclar 
nutrients i així tancar cicles. 

− Presencia de metalls pensants (Cu i Zn) que poden ser un limitant per la 
seva aplicació continuada en el temps. 

− Alta concentració en amoníac. 
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− Alt percentatge de matèria orgànica particulada. 

− Gran variabilitat en l’estat de descomposició. 

− Presència de compostos volàtils. 

− Alt poder tampó el qual implica un pH relativament estable i proper a la 
neutralitat. 

Aquestes característiques tenen implicació en relació a la seva gestió i aplicació 
al sòl, i en el procés del seu tractament. 

2.1.2. Fangs d’estacions depuradores  d’aigües residuals (EDAR) 

En els últims anys s’ha incrementat el número d’estacions depuradores tant 
urbanes com industrials, en la seva majoria de tipus biològics, ha comportat 
paral�lelament la generació de grans volums de fangs. La composició d’aquests 
fangs és majoritàriament biomassa bacteriana que s’ha d’estabilitzar. 

EDAR urbana 

Els valors analítics dels llots de depuradores urbanes són pròximes als dels 
purins: 

− Alt contingut en humitat, encara generalment inferior al del purí. 

− Presència de macronutrients (N,P,K) en semblant mida que en el purí. 

− L’estat de descomposició és més estable. 

− Presència de compostos volàtils. 

− pH proper a la neutralitat. 

EDAR industria paperera 

Els valors analítics dels llots de depuradores d’indústries papereres divergeixen 
molt als resultats dels altres residus esmentats.  

− Conté un percentatge en matèria seca més elevat que els anteriors, amb 
una humitat aproximadament del 60%. 

− La quantitat de carboni és mol elevada respecte als macronutrients. 

− L’estat de descomposició pateix bastant variació. 

− pH proper a la neutralitat. 

2.2. Digestió anaeròbia 

La digestió anaeròbia és un procés biològic de fermentació en absència total 
d’oxigen, mitjançant el qual la matèria orgànica es degrada, degut a l’acció d’un 
conjunt de microorganismes (majoritàriament bacteris), produint-se un gas 
combustible, el nomenat biogàs. De la descomposició de la matèria s’originen 
àcids grassos volàtils (AGV), que seran l’aliment dels microorganismes 
metanogènics. 
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Tot i que la composició del biogàs depèn de les característiques del/s substrat/s, 
conté una elevada proporció en metà, i una potència calorífica inferior de l’ordre 
de 5.500 kcal/m3. 

Taula 2. Composició del biogàs 

Compost Composició 

Metà (CH4) 50-70% 

Diòxid de Carboni (CO2) 25-40% 

Hidrogen (H2) 5-10% 

Nitrogen (N2) 1-2% 

Monòxid de carboni (CO) 0-0,15% 

Oxigen (O2) 0,1% 

Àcid sulfhídric (H2S) 0-1% 

Vapor d’aigua (H2O) 0,3% 

 

Taula 3. Contingut dels gasos de diversos compostos orgànics 

Compost 
Biogàs 

[m3/kg oDM] 
CH4 [%] CO2 [%] 

Proteïna 0,70 71 29 

Grasses 1,25 68 32 

Carbohidrats 0,79 50 50 

 

Tot procés de digestió anaeròbica comporta paral�lelament una 
eliminació/degradació de la càrrega orgànica i la producció d’aquest gas. 

En definitiva, el procés de digestió anaeròbia es pot definir com un procés 
microbiològic anaerobi on la matèria orgànica es degrada, progressivament, per 
una població bacteriana heterogènia, fina a metà i diòxid de carboni (Nyns, 
1986). 

A continuació s’indiquen un seguit d’avantatges que presenta el procés de 
digestió anaeròbia: 

− Variabilitat en la composició: s’homogeneïtza la composició i és 
directament proporcional al temps de retenció hidràulica. 

− Pudors i compostos orgànics volàtils: s’eliminen els àcids grassos volàtils i 
altres compostos fàcilment degradables. La matèria orgànica resultant és 
lentament o difícilment degradable, amb absència de males olors i 
presenten una gran estabilitat. 

− Contingut de matèria orgànica. Estabilització/mineralització: es redueixen 
els sòlids totals i volàtils i la matèria orgànica degradable, mantenint les 
concentracions de nutrients. El nitrogen orgànic es transforma en nitrogen 
amoniacal. 
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− Distribució de partícules i de fracció soluble: s’homogeneïtza la distribució 
de partícules, afavorint el disseny i aplicació de processos posteriors 
d’assecat. Es produeix hidròlisi de partícules de petita mida i col�loïdals, i 
es redueixen orgànics solubles, la qual cosa facilita la separació entre 
fases solubles i en suspensió. 

− Consistència: Consistència pastosa de la fracció solida dels purins digerits, 
facilitant la seva manipulació i pel�letització. 

− Alcalinitat: s’incrementa l’alcalinitat afavorint un procés posterior de 
nitrificació total o parcial. A l’hora, a conseqüència a la reducció de matèria 
orgànica, el consum energètic en aquest procés serà inferior al de la 
nitrificació de la fracció líquida de purins frescos. 

− Balanç energètic: el balanç energètic és positiu, ja que és un procés 
productor net d’energia renovable. Contribueix a disminuir les necessitats 
externes d’energia per processos tèrmics posteriors. Permet el tractament 
de mescles amb altres residus per optimitzar la producció energètica 
(codigestió) i facilitar la gestió integral de residus orgànics en la zona 
d’aplicació del pla (cogestió). 

− Emissions d’efecte hivernacle: el procés contribueix a la disminució en la 
generació de gasos d’efecte hivernacle, si el metà produït substitueix una 
font no renovable d’energia. 

Amb tot, el procés real que es duu a terme en el present projecte és la codigestió 
anaeròbia. 

El terme codigestió s’utilitza per a expressar la digestió anaeròbia conjunta de 
dos o més substrats d’origen diferent. L’avantatge principal radica en aprofitar la 
sinèrgia de les mescles, compensant les carències de cadascun dels substrats per 
separat. 

Els objectius generals i, a la vegada, els avantatges de la codigestió respecte a la 
digestió són: 

− Aprofitar la complementarietat de les composicions per permetre perfils de 
procés més eficaços. 

− Compartir instal�lacions de tractament. 

− Unificar metodologies de gestió. 

− Esmorteir les variacions temporals en producció i composició de cada 
residu per separat. 

− Reduir costos d’inversió i explotació. 

2.2.1. Microbiologia i fases de la digestió anaeròbia 

Dins del digestor, es crea un ambient ideal per als microorganismes anaerobis, 
els quals degraden la matèria orgànica. El procés de degradació anaeròbia es pot 
considerar com un conjunt de reaccions en sèrie i en paral�lel. Les reaccions 
bioquímiques específiques tenen lloc degut a l’activitat de varis grups de 
microorganismes, i poden enfocar-se des del punt de vista de la utilització del 
substrat (reaccions en paral�lel) com de la producció de metà (reaccions en 
sèrie).  
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Aquest grup de microorganismes passen per diferents fases de creixement, les 
quals afecten al rendiment de generació de biogàs: 

 

− Fase latent: 

Representa el temps necessari per l’adaptació (aclimatació) dels 
microorganismes inoculats al nou medi, de manera que el creixement net de la 
població microbiana és pràcticament nul. El període d’adaptació depèn dels 
canvis experimentats en la composició de nutrients del medi, l’edat dels 
microorganismes del inòcul (nivell d’activitat) i el percentatge d’inoculació 
utilitzat. 

− Fase exponencial de creixement: 

Els microorganismes ja s’han aclimatat al nou medi i les bactèries es 
reprodueixen a la velocitat corresponent al seu temps de reproducció i a la seva 

Figura 3.  Fases de la digestió anaeròbia. 

Figura 2.  Fases del creixement dels microorganismes. 
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capacitat d’assimilar el substrat, de manera que el número de cèl�lules es duplica 
regularment amb el temps. 

− Fase màxima estacionaria del creixement: 

S’estabilitza la mida de la població (esgotament d’algun o alguns nutrients, o 
acumulació d’un determinat tòxic en el medi) en funció de les condicions inicials 
d’operació. 

− Fase exponencial de mort: 

El número de cèl�lules que moren és superior al número de cèl�lules que es 
generen, per tant, la mida de la població disminueix. 

 

En quant a les reaccions que succeeixen en condicions anaeròbies, en gran 
majoria el donador d’electrons és la matèria orgànica i els acceptors més comuns 
són nitrats, sulfats i diòxid de carboni. 

El procés de digestió anaeròbia se sol dividir en quatre fases, tot i que com que 
els diferents grups de bacteris que les duen a terme estan relacionats 
simbiòticament entre ells, moltes d’aquestes reaccions succeeixen 
simultàniament sense una separació clara de fases. 

− Hidròlisi 

Aquesta és la primera fase de la descomposició de la matèria orgànica, on hi 
participaran les bactèries hidrolítiques. El procés d’aquesta etapa consisteix en la 
ruptura de les membranes cel�lulars i la descomposició de les macromolècules 
orgàniques (glúcids, lípids i proteïnes) en molècules més simples (àcids orgànics, 
alcohols, cetones, hidrogen i diòxid de carboni), que poden ser fàcilment 
atacades per els microorganismes. 

− Acidogènesi 

Els compostos solubles entremitjos (àcids orgànics, alcohol, etc.) són fermentats 
o oxidats anaeròbiament per els bacteris acidogènics i transformats a àcids 
grassos de cadena curta, alcohols, diòxid de carboni i hidrogen.  

− Acetogènesi 

Les bactèries anaeròbiques produeixen acetat a partir de diverses fonts d’energia 
(per exemple, l’ hidrogen) i de carboni (per exemple, diòxid de carboni). Es 
tracta de la ruptura dels àcids volàtils en àcids acètics, hidrogen i diòxid de 
carboni. 

− Metanogènesi 

En aquesta última fase intervenen les bactèries metanogèniques. Aquestes 
utilitzen l’àcid acètic com a font de matèria i d’energia, i el diòxid de carboni i 
hidrogen per la respiració. Com a subproducte de la respiració es produeix el 
metà. Tot aquest procés de conversió de la matèria orgànica en biomassa 
bacteriana és un procés de transformació lenta, això significa que en línies 
generals, es necessiten varies setmanes, inclús un o dos mesos de posta en 
marxa per tal d’aconseguir una producció contínua i estable de biogàs. 

La reacció de generació d’energia (Re) en aquesta fase s’obté a partir de la resta 
de la reacció de reducció (Ra) menys la reacció d’oxidació (Rd): 
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Segons la resta de les reaccions de reducció i d’oxidació obtingudes per Rittmann 
y McCarty l’any 2001, on la molècula de C10H19O3N correspon a la molècula de 
llots residuals, per cada 1/50 mol (0,02) de llots residuals que es converteixen 
en energia durant la digestió anaeròbia, es formen 1/8 mol (0,125) de metà i 
11/200 mol (0,055) de diòxid de carboni  ascendeixen a la fase gasosa. 

La natura i composició química del substrat condiciona la composició qualitativa 
de la població bacteriana de cada etapa, establint-se un equilibri fràgil o estable 
segons la composició i l’operació del sistema.  

L’etapa de la metanogènesi freqüentment es considera la fase limitant, ja que 
mentre que a les altres tres fases els microorganismes acostumen a ser 
facultatius, en la metanogènesi els microorganismes són anaerobis estrictes i 
amb taxes de creixement de l’ordre de 5 vegades menors als acidogènics. A més, 
la gran presència de substàncies com l’amoníac, els àcids grassos de cadena 
llarga, els AGV, i alguns cations entre altres, comporten a la inhibició del 
creixement dels microorganismes d’aquesta etapa. 

De totes maneres, depenent del tipus de substrat, l’etapa d’hidròlisi pot ser 
l’etapa limitant que determini la velocitat global del procés. El grau d’hidròlisi i la 
velocitat del procés depèn de molts factors, entre altres del pH, la temperatura, 
la concentració de la biomassa hidrolítica, el tipus de matèria orgànica 
particulada i de la mida de les partícules. 

2.2.2. Paràmetres ambientals i operacionals 

El coneixement dels paràmetres ambientals i operacionals que afecten al procés 
de fermentació anaeròbia, són la base per un correcte control de l’operació. 

En el cas de codigestió, com és el d’aquest projecte, conèixer particularment els 
valors dels paràmetres de cada substrat utilitzat, permet estudiar les proporcions 
òptimes de cada substrat, per tal de que la mescla sigui bona per al procés. 

pH i alcalinitat 

A cada fase del procés, els microorganismes presenten una màxima activitat en 
un rang de pH diferenciat: hidrolítics entre 7,2 i 7,4; acidogènics i acetogènics 
entre 7 i 7,2 i metanogènics entre 6,5 i 7,5. 

A les aigües residuals amb baix poder tampó cal controlar externament el pH, a fi 
d’evitar la seva baixada deguda als àcids generats a la segona fase. Per altra 
banda, els residus ramaders, al tenir una alta alcalinitat, s’autoregulen el pH. 

Potencial redox 

El potencial redox indica l’ambient oxidant o reductor del sistema. És necessari 
que aquest paràmetre sigui suficientment baix per poder assegurar el 
desenvolupament de poblacions metanogèniques estrictes. 
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Segons Lema i Mendez (1994) el valor del potencial redox ha d’estar per sota de 
-350 mV, encara que es pot operar eficaçment a valors de -200 mV. 

Requeriment de nutrients 

Tots els elements orgànics i minerals necessaris pel creixement dels 
microorganismes anaerobis han d’estar presents en el medi en quantitats 
concretes. 

La relació C:N ha d’estar compresa entre 15:1 i 45:1, amb un valor recomanable 
de 30:1. Valors molt superiors o molt inferiors fan desequilibrar l’activitat. 

En el cas de deficiència de nitrogen, es redueix la producció d’enzims i això 
implica la disminució de la velocitat de digestió. Per contra, un excés de nitrogen, 
especialment en forma amoniacal, pot inhibir l’activitat bacteriana. 

Pel fòsfor, la relació C:P òptima es troba al voltant de 150:1, tot i que la seva 
presència en excés no crea cap problema d’inhibició. 

Massa seca (MS) 

La massa seca fa referència al percentatge de matèria que queda després 
d’extreure tota l’aigua. El seu percentatge és la resta del percentatge d’humitat. 

Cal tenir controlat aquest paràmetre de la càrrega d’alimentació, ja que si es 
supera el 20%, la barreja de substrats és difícilment bombejable,  i no agilitza el 
procés.  

Sòlids volàtils (SV o MV) 

Són materials suspesos o dissols que es troben en una mostra i que són 
susceptibles de ser calcinats a 550ºC. L’extracció de sòlids volàtils, com a 
paràmetre per un balanç de masses, és només útil en sistemes amb baixes 
concentracions de sòlids i per tant, amb canvis inapreciables de la massa d’aigua 
durant la degradació. Aquest és el cas del present projecte, i com es veurà en 
l’apartat corresponent, s’utilitza aquest paràmetre pel balanç de masses. 

Demanda química d’oxigen (DQO) 

Aquest és un paràmetre que mida la quantitat de substàncies susceptibles de ser 
oxidades per medis químics que hi ha dissolts o en suspensió en una mostra 
líquida. Pretén reflectir la concentració de matèria orgànica, tot i que la presència 
de substàncies inorgàniques susceptibles a ser oxidades poder interferir en els 
resultats. Les unitats de la DQO es donen en mg O2/litre o en ppm3. 

Com la DQO és coneguda per a molts grups de materials orgànics i com el pes 
específic de la DQO té valors típics per a molts medis complexes (per exemple 
aigües residuals), la DQO s’utilitza per a trobar la concentració de materials 
orgànics en molts medis. Per tant la DQO és un paràmetre adequat per balanços 
de masses. Així pot estimar-se l’eficiència dels processos. 

Demanda biològica d’oxigen (DBO) 

Paràmetre que expressa la quantitat d’oxigen consumit pels microorganismes 
sense llum, normalment en 5 dies (DBO5). Les unitats utilitzades són les 
mateixes que en la DQO. 

 



 Projecte de disseny d’una planta de biogàs 

 - 19 - 

Temperatura 

La temperatura és molt important en el procés, ja que afecta les constants 
d’equilibri, produint un desplaçament en els valors típics de diferents paràmetres 
(alcalinitat, pH,...), precipitacions o redissolucions, canvis en la composició del 
gas, etc. També afecta l’activitat biològica dels grups bacterians presents. 

Taula 4. Classificació de les bactèries segons el rang de temperatura. 

Classificació Temperatura òptima 

Psicrofíliques T < 15ºC 

Mesofíliques 15 < T < 45ºC 

Termofíliques 50 < T < 65ºC 

Es distingeixen tres rangs diferents de temperatura: 

− Psicròfil:  

És un rang poc viable degut a la baixa velocitat de creixement dels 
microorganismes i, per tant, a les grans dimensions que es requereixen de 
reactor. 

No obstant, es simplifica molt el disseny i hi ha menys problemes d’estabilitat, ja 
que quant major és el temps de retenció, menor és la diferència entre les 
velocitats de degradació a diferents temperatures. Les variacions produïdes en la 
temperatura d’uns graus durant la digestió porten a pertorbacions del procés, 
que ràpidament fan baixar el rendiment de degradació disminuint així el 
percentatge de metà en el biogàs. 

Les membranes dels microorganismes psicròfils són mol riques en àcids grassos 
insaturats. 

− Mesòfil: 

Aquest és el rang de temperatures amb el qual es treballa normalment en aquest 
tipus de plantes, ja que el temps de retenció hidràulica requerit és menor al 
necessari en rang psicròfil i és estable en front a petites variacions de 
temperatura. 

Els microorganismes mesòfils solen estar presents en els sòls i en l’aigua. 

− Termòfils:  

Treballant en aquest rang de temperatures s’augmenta la velocitat de conversió 
(alta eficàcia d’eliminació dels sòlids orgànics i de destrucció d’organismes 
patògens) i millora la homogeneïtzació, permetent temps de retenció hidràulics 
baixos i altres velocitats de càrrega. 

No obstant, aquest sistema requereix major control i seguiment, degut a que a 
altes temperatures alguns compostos com el nitrogen amoniacal incrementen el 
seu efecte inhibidor i també pot disminuir l’estabilitat del procés per culpa de 
petites oscil�lacions de temperatura. 

A continuació es mostra un gràfic on s’aprecia la influència de la temperatura en 
el creixement microbià durant la digestió anaeròbia. 
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Figura 4. Dependència de la velocitat específica de creixement amb la temperatura. 

També la temperatura fa variar l’energia de les reaccions que tenen lloc durant la 
digestió anaeròbica, un exemple comparatiu és el següent: 

Taula 5. Comparativa de diferents reaccions implicades en la digestió anaeròbia a 
diferents temperatures. 

Reaccions químiques 
∆Gº (KJ/mol) 

a 25ºC 

∆Gº (KJ/mol) 

a 55ºC 

Acetat + H2O � CH4 + HCO3
- -31,0 -34,7 

Acetat + 4H2O � 2HCO3
- + H+ + 4H2 104,2 89,8 

HCO3
- + 4H2 + H+ � CH4 + 3H2O -135,6 -122,5 

Propionat + 3H2O � HCO3
- + acetat + H+ + 3H2 76,1 62,3 

Butirat + 2H2O � 2acetat + H+ + 2H2 48,1 37,9 

2.2.3. Estabilitat, toxicitat i inhibició 

Són inhibidors d’importància dels bacteris metanogènics les formes no ionitzades 
dels àcids grassos volàtils, l’amoníac lliure, o l’àcid sulfhídric. Aquests compostos 
presenten una inhibició de tipus reversible. 

Per altra banda, la presència de desinfectants en els fems o purins i, en menor 
mesura, d’antibiòtics, pot provocar problemes en el desenvolupament dels 
microorganismes. L’inhibidor més important en les dejeccions és l’amoníac, ja 
que amb l’augment del pH i de la temperatura, com s’ha dit anteriorment, la 
concentració de nitrogen amoniacal també augmenta. 

Els micronutrients presents en l’afluent, tals com el carboni, el nitrogen, l’oxigen, 
l’hidrogen, el sofre i el fòsfor, s’han de tenir controlats, ja que poden reaccionar a 
formes moleculars amb un alt nivell de toxicitat o amb caràcter inhibidor. 

La toxicitat dels àcids grassos volàtils, del sulfur d’hidrogen i de l’amoníac, està 
relacionada amb les formes no dissociades. La quantitat d’àcid/base lliure depèn 
del grau de dissociació (pK), pH i concentració total en dissolució. 

Càrregues carbonatades 

Quan el llot es troba al tanc d’alimentació, esperant per ser transportada al 
digestor, es pot produir el procés de mineralització: quan les bactèries 
aeròbiques es troben en el procés metabòlic en què utilitzen l’oxigen, aquestes 
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s’alimenten del carboni present en les cadenes orgàniques produint diòxid de 
carboni (CO2) i aigua. 

Tot i així, davant d’inestabilitat dins dels reactors anaerobis, la concentració dels 
àcids volàtils augmenta ràpidament, indicant sobrecàrrega, variació de pH, falta 
de nutrients o infiltració de substàncies tòxiques en les poblacions 
metanogèniques. 

 CH3COOH �   CH3COO- + H+ pKa 4,74 

Càrregues de nitrogen 

Encara que el ió amoni és un tampó important en els reactors anaerobis, 
concentracions elevades del mateix són una de les principals causes d’error en 
aigües residuals que contenen una elevada concentració de proteïnes, 
aminoàcids o urea. 

 NH4
+ �   NH3 + H+ pKa 9,26 

La urea del purí parteix amb formes de nitrogen orgànic i amoniacal, les quals 
haurien de transformar-se a nitrogen gas (N2) en la seva màxima capacitat, ja 
que aquest és un gas inert que representa el 78% de la composició de l’aire 
atmosfèric. Contràriament, l’emissió d’amoníac a l’atmosfera afavoreix l’efecte 
hivernacle. Tot i així, es calcula que més del 15% del nitrogen residual produït 
per una granja s’acaba emetent a l’atmosfera en forma d’emissions amoniacals. 

El procés de conversió del nitrogen és el més complert i ecològic, i es dóna en 
tres etapes correlatives: 

- Amonificació 

El procés d’amonificació es dóna sota els eslats del purí quan es troba 
emmagatzemat dins el tanc d’alimentació, ja que aquest purí no manté contacte 
amb l’oxigen de l’aire. 

N + H2O → NH4
+ + O2 

- Nitrificació 

La nitrificació es dóna quan l’amoníac generat en l’etapa anterior puja a la 
superfície i es troba en presència d’oxigen, aleshores es produeixen el diòxid de 
nitrogen, que s’oxidarà fins esdevenir nitrat. Aquest procés ve donat gràcies a les 
bactèries autòtrofes. 

NH4
+ + O2 → NO2 + H2O 

NO2 + O2 → NO3
- 

- Desnitrificació 

Finalment, en medi anòxic dins dels digestors, els nitrats es van transformant en 
nitrogen gas gràcies als microorganismes anaeròbics, concretament bactèries 
heteròtrofes.  

NO3
- → N2 + O2 

Compostos sulfúrics 

El sofre present en la càrrega d’alimentació, en forma de sulfats i aminoàcids 
sulfurats, esdevé àcid sulfhídric (H2S) en condicions anaeròbiques. 

 H2S �   HS- + H+ pKa 6,9 
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Aquest àcid és un gas altament tòxic i inflamable. La seva olor és tan forta que 
pot arribar a afectar les mucoses i les vies respiratòries, tan dels animals com de 
les persones. Tot i representar una porció mol petita del biogàs obtingut, és 
important que l’àcid sulfhídric no entri dins del motor, ja que podria malmetre’l. 
Per eliminar-lo doncs, es pot fer reaccionar amb oxigen, obtenint SO2 , i/o es fa 
passar per un filtre de carboni activat, que gràcies a la seva porositat atrapa les 
partícules de H2S. 

Eutrofització 

Aquest procés ve donat per la presència de nitrats i de fòsfor, i consisteix en la 
formació d’algues que al morir-se, són descompostes per microorganismes que 
utilitzen l’oxigen que es troba dissolt en l’aigua fins que l’esgoten, creant un medi 
impossible per organismes aerobis. 

 

Per altra banda, també cal tenir en compte la concentració dels anomenats 
macronutrients, els metalls pesants com el coure i el zenc, els quals són 
inhibidors a partir de 40 mg/l i 400 mg/l respectivament, i presenten toxicitat a 
partir de 70 mg/l el coure i 600 mg/l el zenc. Aquest metalls són introduïts en les 
dietes de porcí com a factors de creixement. 

2.2.4. Temps de retenció 

El temps de retenció és el temps en què la càrrega d’alimentació triga en ser 
digerida. El temps de retenció hidràulic (TRH) és el quocient entre el volum del 
digestor i el cabal de tractament. 

La velocitat en què es produeix la descomposició i la conseqüent producció de 
gas, depèn del tipus de residu, la seva composició, la temperatura, i el disseny 
del reactor emprat. 

Figura 5. Exemple de corbes de depuració i producció de gas 
per unitat de volum de reactor i dia. 
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2.3. Ús energètic del biogàs 

Pel principi de conservació de la matèria, en un reactor anaerobi la quantitat 
eliminada de DQO es converteix en gasos oxidables. Si aquests estan formats 
íntegrament per CH4, l’eliminació d’1 kg de DQO es pot transformar en una 
quantitat màxima de 0,35 m3 de CH4, en condicions normals de pressió i 
temperatura.  En unitats d’energia primària es tradueix en un valor de l’ordre de 
3,5 kW�h/kg DQO eliminada, encara que en la realitat sempre és lleugerament 
inferior a causa de les petites quantitats d’altres gasos oxidables que es generen, 
tals com el H2S i l’H2. No obstant, en el present projecte l’estudi del balanç de 
masses en la generació de biogàs està focalitzada en els sòlids volàtils, com s’ha 
indicat anteriorment. 

El biogàs produït en processos de digestió anaeròbia pot tenir diferents usos: 

− En una caldera per la generació de calor i electricitat (cogeneració). 

− En motors alternatius o turbines per generar electricitat. 

− En piles de combustible, amb una prèvia neteja de H2S i altres 
contaminants de les membranes. 

− Purificar-lo i afegir-li els additius necessaris per introduir-lo en una xarxa 
de transport de gas natural. 

− Ús com a material base per a la síntesi de productes d’elevat valor afegit, 
tals com el metà o el gas natural liquat. 

− Combustible d’automoció. 

En el present projecte, el destí del biogàs es troba en un motor de cogeneració. 

La cogeneració es defineix com la producció conjunta d’energia elèctrica i energia 
calorífica útil a partir d’una font d’energia primària. Aquesta font d’energia 
primària és combustibles tals com el gas natural, combustibles lleugers com el 
gasoil o el propi biogàs. 

Figura 6. Esquema d’una instal�lació tipus de digestió 
anaeròbia amb aprofitament del biogàs en un motor de 

cogeneració.  
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En els equips de cogeneració, el gas es crema en un motor de combustió interna 
que acciona un alternador, produint energia elèctrica. Del circuit de refrigeració 
de l’equip i dels fums d’escapament es recupera energia tèrmica en forma 
d’aigua calenta o vapor. El rendiment elèctric obtingut així com la temperatura 
del o dels fluxos tèrmics generats varia molt en funció de la màquina utilitzada 
(turbines de gas, turbines de vapor o motors alternatius). Amb tot, el màxim 
rendiment elèctric es troba comprés entre el 30-40% i el rendiment global 
(elèctric + tèrmic) pot arribar fins als 85%. 

En el cas d’una planta de tractament de digestió anaeròbia, una part de l’energia 
tèrmica produïda per cogeneració s’utilitza per escalfar i mantenir la temperatura 
del/s reactor/s. 

2.4. Situació actual 

2.4.1. A l’Estat Espanyol 

Plantes operatives 

Actualment a Espanya, segons les dades del 
2010 proporcionades pel Ministeri, es compta 
amb un total de catorze plantes de biogàs 
operatives, amb una potència nominal 
instal�lada màxima de 16,60 MW.  

La distribució de les catorze plantes espanyoles 
es pot veure en la figura 8, i el percentatge 
que representa a cada comunitat autònoma es 
veu reflectit en el gràfic següent: 

Figura 7. Esquema general d’una instal�lació de digestió anaeròbia. 

Figura 8. Distribució de les catorze 
plantes de producció de biogàs a 

Espanya. 
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Les característiques d’aquestes catorze plantes es descriuen en la taula que es 
mostra a continuació: 

Taula 6. Característiques de les plantes de biogàs instal�lades a Espanya. 

 

En el que respecte a l’ús energètic del biogàs, es va establir l’objectiu pel 2010 
d’incrementar la seva participació en el consum energètic de la Unió Europea en 
15 milions de tep. 

Previsions d’evolució 

Es preveu que l’actual escassa implantació de les instal�lacions de generació 
elèctrica a partir de biogàs, augmenti més d’un 50% a l’any 2020. La previsió de 
creixement és més lenta en els primers anys, però desprès la velocitat 
d’instal�lació de potència anirà augmentant. 

En quant a altres tipus de biogàs, es considera que el provinent d’abocadors 
creixerà inicialment però patirà un retrocés, degut a les polítiques de desviament 
de residus biodegradables dels abocadors, i el biogàs de FORSU (fracció orgànica 
dels residus sòlids orgànics) i de llots EDAR (estació depuradora d’aigües 
residuals) també creixeran encara que en menor mida que el biogàs 
agroindustrial, degut a les dificultats tècniques que acostumen a presentar les 

Comunitats 
autònomes 

Províncies Núm. de 
plantes 

Potència nominal de la 
instal�lació (MW) 

Catalunya Barcelona 2 0,06 / 0,50 

Girona 1 0,37 

Lleida 2 3,00 / 0,37 

Andalusia Sevilla 2 1,06 / 1,06 

Jaen 1 0,40 

Castella la Manxa Toledo 3 16,60 / 16,60 / 16,06 

Murcia Murcia 1 1,06 

La Rioja La Rioja 1 1,15 

Extremadura Badajoz 1 0,80 

Figura 9. Percentatge de plantes de biogàs per a cada 
comunitat autònoma. 
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plantes de biogàs de FORSU, i degut a la baixa productivitat de biogàs dels llots 
de depuradora en el cas del biogàs de llots EDAR. 

A continuació es mostra un gràfic on es reflecteixen els valors de generació 
d’electricitat a partir de biogàs previstos pels pròxims anys: 

 

 

Figura 10. Previsió de la generació d’electricitat a partir de biogàs. 

 

Els valor exactes de l’any 2008, són de 149 MW de potència instal�lada i 635 
GW/h de producció. Tot i així, la proporció de producció elèctrica que representa 
enfront totes les fonts de generació elèctrica és d’un 0,2%, i un 1,02% dins del 
marc de les fonts renovables. 

 

 

Figura 11. Estructura de producció elèctrica (2008). 

2.4.2. A la Unió Europea 

Si bé, com s’ha comentat a l’apartat anterior, la màxima potència nominal 
instal�lada a Espanya és de 16,60 MW, Alemanya, país pioner en aquesta 
tecnologia, compta amb unes 5.000 plantes de producció de biogàs, i amb la 
instal�lació més gran de tot el món, situada a Güstrow, que opera amb una 
potència nominal instal�lada de 55 MW. 
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En marc europeu, a finals del 2003 el consum de biogàs com a energia primària 
en la Unió Europea va arribar als 3.219 ktep, amb un creixement del 7,3 sobre 
les dades del 2002. 
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CAPÍTOL 3: 

DESCRIPCIÓ DE LA 

PLANTA 

 

Figura 13. Diagrama de flux. 
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La planta de biogàs compta amb els components bàsics necessaris: 

− Tanc d’alimentació, on s’efectua la recepció dels diferents substrats i de 
l’aigua. 

− Digestors anaerobis. 

− Mòdul de cogeneració, mòdul de transformació i caseta de control. 

− Llits d’assecat, on l’efluent es sotmet a un procés de drenatge mitjançant 
una primera capa de sorra i una segona de grava. 

− Tanc de descàrrega, on es decanta la resta de digestat. 

 

Així doncs, el procés comença en el tanc d’alimentació, on són mesclats els 
diferents substrats en les proporcions adequades. Els residus orgànics provinents 
de les EDARs són transportats a la planta i evocats directament al tanc, on es 
troben amb el purí decantat directament de la granja. La mescla és diluïda amb 
aigua recirculada i aigua de la xarxa de distribució. 

Durant l’espera a ser carregada als digestors, la mescla s’homogeneïtza amb 
l’ajuda de l’acció d’un agitador. 

 

 

Els biodigestors són reactors semicontinus, que reben una sola càrrega diària en 
un màxim de tres hores. Mitjançant l’acció d’una bomba, l’alimentació és 
carregada als reactors per la seva part superior, ja que és on hi ha menys 
pressió hidrostàtica. 

La càrrega d’alimentació, igual que la de sortida, ni tant sols arriba al 2% de 
capacitat dels digestors, la qual cosa indica que la matèria de dins dels digestors 
es troba a diferents graus de digerit. La funció, doncs, dels dos remenadors 
instal�lats a cada reactor és homogeneïtzar els diferents graus de digestat i 
també impedir la formació de crosta sòlida a la superfície. 

Els quatre agitadors treballen per torns de deu minuts cada un, successivament, 
permetent el manteniment de les concentracions mitjanes baixes d’inhibidors. 

 

Figura 14. Carrega orgànica dins 
del tanc d'alimentació. 

Figura 15. Tanc d’alimentació. 
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Figura 16. Agitadors. 

La temperatura de digestió es troba en rang mesófil, de manera que el llot és 
escalfat dins dels reactors mitjançant un sistema d’intercanvi de calor format per 
mànegues circulars que recobreixen la paret dels digestors. 

La calor aportada prové de l’energia calorífica que es genera en la combustió del 
biogàs dins del motor. Aquesta energia s’obté per refrigeració d’aigua, la qual 
entra als digestors a 60˚C permetent que el llot es mantingui a un rang de 
temperatures d’ entre 34 i 36˚C. 

 

Figura 17. Sistema d’escalfament dels digestors mitjançant l’energia 
calorífica de cogeneració. 

Durant els cinquanta-vuit dies de posta en marxa, el biogàs es va acumulant 
sota la tolba dels digestors, fent-la augmentar de volum, però un cop passat 
aquest temps i assolida la pressió adequada, la producció de biogàs és continua 
d’igual manera que la seva evacuació i transport cap a la unitat de cogeneració. 



 Projecte de disseny d’una planta de biogàs 

 - 31 - 

El biogàs generat en ambdós digestors circulen d’un al altre mitjançant la 
connexió amb una canonada. D’aquesta manera s’igualen les pressions de dins 
les tolbes. 

 

Figura 18. Tub d’interconnexió de biogàs entre digestors. 

Abans de l’evacuació, l’àcid sulfhídric contingut en el biogàs s’elimina mitjançant 
la injecció de petites dosis d’aire dins dels digestors. L’oxigen aportat reacciona 
amb l’àcid donant diòxid de sofre, evitant així que el motor de combustió interna 
es pugui malmetre a causa de l’elevada inflamabilitat del SH2. 

El motor de combustió interna es troba unit a un generador, de manera que el 
motor li transmet l’energia mecànica al generador, i aquest la transforma en 
energia elèctrica. 

Abans de subministrar l’energia elèctrica generada a la xarxa de distribució, 
aquesta s’envia al transformador, per tal d’assolir la tensió requerida. 

Per altra banda, l’energia tèrmica produïda pel motor és captada en un 
bescanviador de calor. El circuit de refrigeració condueix l’aigua calenta als 
digestors i la torna refredada en direcció al bescanviador per refrigerar el mòdul i 
tornar a començar el cicle. 

El mòdul de cogeneració compta amb una torxa de seguretat, per tal d’evitar 
que, en cas d’averia al motor, el biogàs no s’alliberi a l’atmosfera sense cremar. 

Tornant als digestors, l’evacuació del digestat es produeix diàriament i en una 
sola tanda, igualment com en l’alimentació. 

La canonada de sortida dels digestors es situa a la part més baixa, ja que és on 
es troba el llot amb més alt grau d’estabilització i, a més, l’efluent és fàcilment 
expulsat gràcies a l’efecte de la pressió. 

L’efluent dels digestors és transferit als llits d’assecat, per tal de drenar l’alta 
quantitat d’aigua que aquest conté, i poder-la recircular al tanc d’alimentació. 

Els llits d’assecat consisteixen en una capa superior de 0,2 metres de sorra i una 
capa inferior de 0,3 metres mínims de grava, de manera que el llot es filtra a 
través d’aquests materials. No obstant, el fons dels llits té una petita pendent 
que direcciona l’aigua drenada a un dipòsit, on hi ha la bomba que la farà 
recircular al tanc d’alimentació, per tant, en l’extrem dels llits, la grava té un 
gruix màxim de 1,4 metres. 
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Per altra banda, durant els dies necessaris pel procés de filtració, l’efluent diari 
s’evoca al tanc de descàrrega, que és una fossa a l’aire lliure, ja que el digestat 
és un producte molt estable i no hi ha perill de molèsties per males olors. 

 

 
Figura 19. Tanc de descàrrega. 

Com a conseqüència de la pressió hidrostàtica que es pateix al fons del digestor, 
l’aigua intersticial del llot està saturada de gasos, principalment de CO2 i una 
mica de metà dissolt sota pressió. 

Quan aquest llot és transferit a un dipòsit a pressió atmosfèrica, ja sigui al tanc 
de descàrrega o als llits d’assecat, els gasos tenen la solubilitat disminuïda 
desprenent-se en forma de bombolles. Aquestes bombolles de gas pugen a la 
superfície líquida arrossegant aigua, per efecte d’un procés similar al de la 
flotació amb aire dissolt. 

Quan el llot és distribuït sobre la superfície de sorra del llit d’assecat, la camada 
d’aigua relativament clara que resta sota del llot, drena amb facilitat, fins que la 
part concentrada de sòlids es diposita sobre la sorra. 

Simultàniament al període de drenatge, el secat segueix a través de l’evaporació, 
formant-se una camada cada vegada més pobre en aigua. 
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CAPÍTOL 4: 

EMPLAÇAMENT 

La localització de les plantes de producció de biogàs depèn de la seva font 
d’alimentació principal, donat que es busca reduir al màxim el transport dels 
residus ja que normalment acostumen a tenir un alt contingut en aigua, i això 
encareix molt el transport. 

Per aquest motiu, i per les males olors que desprenen els residus, aquest tipus 
de plantes es situen als afores dels nuclis urbans. 

En aquest cas, la planta de metanització es troba situada a la comarca de la 
Garrotxa,  concretament al poble de Santa Pau, annexada a la granja que li 
subministra el purí. A pocs quilòmetres es troben les EDARS que proporcionen els 
residus: als afores d’Olot es situa la depuradora que proporciona els llots urbans i 
a Sant Joan les Fonts està instal�lada l’empresa paperera “Torras Paper”, d’on 
s’obtenen els llots de paperera. 

 

Figura 20. Mapa topogràfic indicatiu. 
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CAPÍTOL 5: 

DIMENSIONAMENT 

Les mides i el disseny que adoptarà la planta de producció de biogàs depenen 
directament de les quantitats i característiques de la càrrega orgànica, així com 
de la temperatura en la que es duu a terme la digestió. És per això que 
prèviament s’han de valorar molt bé les característiques dels substrats utilitzats, 
per tal de que les proporcions utilitzades permetin ajustar tota una sèrie de 
paràmetres a les exigències establertes a fi de que la barreja disposi dels valors 
òptims per ser digerida anaeròbiament. 

5.1. Substrats 

S’ha trobat que els substrats que millors resultats presenten amb la mescla amb 
el purí, son llots generats en EDAR d’indústria paperera i llots d’ EDAR municipal. 

Es parteix de la producció de purí que es genera diàriament a la granja annexa a 
la planta, la qual compta amb 17.000 porcs d’engreix, dels quals 7.000 pesen 
menys de 20 kg. Sabent la quantitat de dejeccions que produeix un porc al dia 
en funció del seu pes, es troba que diàriament es generen 98 tones de purí. 

Taula 7. Quantitat de purí que generen diàriament els porcs d’engreix 

Porcs d’engreix Pes porc d’engreix Dejeccions 

7000 5 – 20 kg 4 kg/cap/dia 28 t/dia 

10000 20 – 50 kg 7 kg/cap/dia 70 t/dia 

TOTAL:   98 t/dia 

Es fixa doncs la quantitat de purí a digerir diàriament a 98 tones i a partir d’aquí, 
coneixent les seves característiques i les dels altres dos substrats, es   troba la 
millor proporció pels llots de paperera i pels llots urbans, segons marquen les 
exigències. 
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Taula 8. Característiques dels substrats 

Paràmetres Purí porcí Llots depuradora Llots paperera 

C/N 19 16 88,4 

Sofre (S) 0,71 g/l - - 

Fòsfor (P) 1,31 g/l 6,7 g/l - 

Nitrogen Kjeldahl  (NKT) 4,99 g/l 19,1 g/l 2,8 g/l 

Carboni (C) 94,81 g/l 305,6 g/l 247,52 g/l 

MS 5,00 % 15,70% 36,80% 

 

Per tal de que es creï un ambient adient per als microorganismes anaerobis i es 
produeixi la digestió, la mescla que entra als digestors ha de complir amb uns 
nivells concrets de micronutrients, indicats per les exigències. 

Existeixen molts valors de les relacions entre aquests micronutrients, entre ells 
molt diversos: 

Taula 9. Valors de les concentracions de nutrients segons diferents fonts 

Concentració de Nutrients Referència 

Relació C:N:P 

C:N 15-30 : 1 Speece (1987) 

C:N 10-500 : 1 Chynowteh (1981) 

C:P 75-113 : 1 Speece (1987) 

C:P 50-26000 : 1 Chynowteh (1981) 

C:N:P 100 : 2,5: 0,5 Rajeshwari et al. (2000) 

C:N:P 100 : 0,5 : 0,1 Ying (1988) 

Relació DQO:N o DQO:P 

DQO:N 30 : 1 van der Berg i Kennedy (1981) 

DQO:N:P 100 : 2,5 : 0,5 Fiestas (1981) 

DQO:P ≥ 300 van der Berg y Kennedy (1981) 

 

No obstant, en el present projecte es tenen en compte exigències provinents de 
dues fonts: dades de l’empresa “Gasporc” (empresa instal�ladora de plantes de 
metanització) i dades d’un document oficial del FAC. 

Taula 10. Exigències utilitzades per l’empresa “GASPORC”. 

Paràmetres Exigència 

C/N 20 – 30 

N/P 1/5 – 1/7 

C/P 75 – 113 

MS < 20% 
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Es requereix un percentatge de matèria seca inferior al 20% per tal de que la 
mescla pugui ser bombejada. 

Per altra banda, el manual tècnic del FAC ajusta les relacions òptimes de C:N:P:S 
a 600:15:5:3, que corresponen a: 

Taula 11. Exigències segons l’informe del CADS nº 5. 

Paràmetres Exigència 

C/N 40 

N/P 3 

C/P 120 

 

S’observa com l’empresa instal�ladora  “Gasporc” és  més prudent a l’hora 
d’ajustar els paràmetres. 

Finalment, es decideix fixar les proporcions dels substrats de manera que el purí 
conforma un 60%, els llots de paperera un 30% amb 49 tones i els llots de 
depuradora d’aigües residuals urbanes formen part d’un 10% de la mescla amb 
16,33 tones.  Per tant, la càrrega orgànica diària serà de 163,30 tones, amb uns 
nivells de micronutrients molt propers o compresos entre les dues exigències: 

Taula 12. Valors de la mescla 

Paràmetres Valors 

C/N 28,15 

N/P 3,95 

C/P 111,06 

MS 15,61% 

5.2. Dimensionament d’estructures 

Conegudes les quantitats dels substrats, es dimensiona la planta amb l’ajuda del 
programa Biodigestor®. 

Taula 13. Resum de substrat per a la alimentació del biodigestor 

Biomassa BM (t/d) MS (kg/d) MV (kg/d) 

Purí de porc 98,00 4.900,00 4.508,00 

Llots depuradora 16,32 2.562,24 1.900,41 

Lots paperera 48,90 17.995,20 8.817,65 

TOTAL 163,22 25.457,44 15.226,06 

 



 Projecte de disseny d’una planta de biogàs 

 - 37 - 

La mescla conté un percentatge en matèria seca del 15,60%, i tot i complir 
l’exigència, és recomanable una tassa de dilució entre el 10% i el 15%. És per 
això que s’opta per afegir aigua al llot fins arribar al 12% de MS, a fi de facilitar 
el bombeig. Aquesta addició fa augmentar el volum de càrrega orgànica a 212,15 
m3 1. 

5.2.1. Tanc d’alimentació 

En primer lloc doncs, la matèria a digerir és abocada i homogeneïtzada al tanc 
d’alimentació. Aquest tanc està construït sota terra i tapat amb una coberta, per 
tal de que el volum d’aigua no variï, ni per cas d’evaporació ni a causa de pluges. 
El tanc ha de comptar, com a mínim, amb una capacitat igual al volum d’entrada 
(212,15 m3).  

Finalment es decideix una estructura circular, amb diàmetre 8,5m i profunditat 
3,8m. Així doncs, la capacitat del tanc d’alimentació serà de 215,63m3. 

5.2.2. Digestors 

Pel dimensionament dels digestors, s’estableix el temps de retenció hidràulic 
(TRH) a 58 dies. Aquest valor ve proposat pel software en base a la temperatura 
del procés, temperatura de la biomassa i del medi ambient. Es considera la 
temperatura ambiental mitja anual de la ciutat d’Olot, que és de 14ºC. 

A partir del volum total de l’afluent i del TRH, s’obté el volum mínim que ha de 
tenir el digestor, al qual se li aplica un marge de seguretat del 2% per tal de 
suplir algunes variacions, augments en els volums de biomassa que s’ingressen 
al digestor o creació d’escumes. Els càlculs detallats es troben a l’Annex I. 

Taula 14. Dades pel dimensionament 

Volum total de llots 163.220,00 kg/dia 

MS mescla 25.457,44 kg/dia 

MV mescla 15.226,06 kg/dia 

Tassa de dilució recomanada 12 % 

Volum d’aigua addicional per mescla 48,93 m3 

Volum total d’afluent al digestor 212,15 m3/dia 

Temps de retenció hidràulic (TRH) 58 dies 

Volum requerit de biodigestor 12.304,43 m3 

Marge de seguretat 2 % 

Volum seleccionat de biodigestor 12.550,52 m3 

Càrrega orgànica volumètrica (COV) 2,03 kg MS/m3dia 

 

                                       
1 En motiu a l’elevada proporció d’aigua, en tots els casos es suposa una densitat del llot igual a la 

de l’aigua (1kg=1litre).  
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Així doncs, el volum requerit és prou elevat com per instal�lar un parell de 
digestors, que tindran les següents característiques: 

Taula 15. Biodigestors 

Unitats requerides 2 

Tipus Sobre terra 

Material Formigó 

Volum total requerit 12.550,52 m3 

Volum de cada unitat 6.275,26 m3 

Diàmetre 31,60 m 

Alçada 8,00 m 

 

En la posta en marxa no s’obté biogàs fins al cap de 58 dies d’aplicació del llot en 
els digestos semicontinus, però a partir d’aquest moment ja cada dia s’obté 
biogàs de manera continuada.  

Durant aquests 58 dies inicials es crea l’ambient apropiat pels microorganismes 
anaerobis, els quals són els únics responsables de la quantitat de biogàs que es 
genera. Amb tot, els microorganismes no són constants en la digestió, ja que 
passen per diferents fases de creixement (fase exponencial, fase estacionaria i 
mort). 

Es considera que els microorganismes actuen sobre tots els sòlids volàtils, 
produint 7.626,97 m3 de biogàs diaris.  D’aquesta manera, la producció 
específica de biogàs és de 0,5 m3/kg SV i la producció específica de metà de 0,32 
m3/kg SV. 

El biogàs és enviat al mòdul de cogeneració, per ser cremat i produir energia. 

Per altra banda, l’efluent dels digestors és enviat o bé al procés de drenatge en 
llits d’assecat, o bé al tanc de descàrrega. 

5.2.3. Tanc de descàrrega 

Les dimensions del tanc de descàrrega són de 39 x 27 x 2 metres. 

La capacitat d’aquesta fossa no és mol estricte, ja que té la única funció 
d’emmagatzemar la biomassa. Així doncs, les mides proposades es donen en 
base a que compti amb una capacitat suficient per acceptar l’efluent de set dies, 
(corresponent a un cicle, tal i com s’explica en el següent apartat) emplenant 
aproximadament un 14% a cada càrrega. 

5.2.4. Llit d’assecat 

Es desitja que aquest tingui la capacitat suficient per ser carregat amb el volum 
d’efluent d’un dia. Així doncs, el temps requerit per emplenar el llit serà d’unes 
hores, la qual cosa permetrà que el procés comenci el mateix dia. 

Pel càlcul del dimensionament dels llits (Annex I), es parteix de la quantitat 
d’efluent diari que proporcionen els biodigestors, que és aproximadament de 
174,01 m3. L’alçada d’aquest en el llit ha d’estar comprés entre 0,2 i 0,3 metres, 
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per tant, l’àrea necessària és fàcilment calculable. Les mides d’amplada i 
allargada, així com la valoració del número de llits, s’estableixen a partir 
d’aquesta. 

Finalment, es compta amb dos llits d’assecat, de superfície 34m x 12m, on es 
calcula que el llot es trobarà amb una profunditat de  0,213m. 

A més, el llit d’assecat conté 0,3 m de gruix de grava i 0,2 m de sorra, amb la 
qual cosa s’estableix una profunditat mínima del llit de 0,8 metres. El terra del llit 
té un pendent mínim del 2% per tal de conduir l’aigua drenada al dipòsit on es 
troba la bomba, resultant una profunditat màxima necessària de 1,9 metres. 

Al final de la pendent es troba el dipòsit, de 12 x 1 i 1,9 metres, on 
s’emmagatzemen els 16,927m3 diaris d’aigua, fins que és bombejada al tanc 
d’alimentació. 
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CAPÍTOL 6: BALANÇ DE 

MASSES 

S’estudien principalment els balanços de massa seca i d’aigua, ja que són els 
paràmetres que a priori s’han de tenir més controlats. 

En quant als inhibidors presents en la massa fresca d’alimentació, es gasifiquen 
durant la digestió i s’eliminen amb el biogàs. La quantitat que pot restar 
d’aquests compostos és tan baixa que l’efluent es considera lliure de toxicitat. 

D’igual manera que en l’estudi del dimensionament, els afluents tenen tal 
percentatge d’humitat que es considera en tots els casos una densitat igual a la 
de l’aigua. 

6.1. Fase 1: Codigestió 

6.1.1. Tanc d’alimentació 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, el llot es troba diluït fins a una 
proporció de matèria seca del 12%, per tal de facilitar el bombeig i la circulació. 
Aquesta aigua prové de dues fonts diferents: una part s’obté per la recirculació 
de l’aigua filtrada d’una part de l’efluent i la resta de la xarxa de 
subministrament. A priori, no es coneix la quantitat d’aigua recirculada amb la 
qual es podrà comptar, però sí l’aigua total necessària. 

6.1.2. Digestors 

Des d’aquest tanc inicial,  cada dia es fa una càrrega als digestors de 212,145 m3 
d’afluent (106,0725 m3 en cada un d’ells). 

A la sortida dels digestors, s’obté biogàs com a producte del procés i biomassa 
digerida com a subproducte, amb un 6% de matèria seca.  

Segons les dades obtingudes pel programa “Biodigestor”, tots els sòlids volàtils 
de la mescla es gasifiquen, majoritàriament en forma de CH4 i CO2 conformant el 
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90-95% del biogàs, i amb una producció específica de 0,5 m3/kg SV, de manera 
que la matèria seca es redueix un 60%. No obstant, també es perd aigua per 
gasificació, formant part d’un 0,3% en volum del biogàs. 

 

Els valors del balanç d’aquesta primera i principal fase es reflecteix en el quadre 
que es troba a continuació:  

 

Figura 21. Diagrama balanç de masses de la fase principal. 

Taula 16. Valors del balanç de masses de la fase principal. 

 H2O (kg/d) MS (kg/d) SV (kg/d) Afluent (kg/d)  % H2O 

Q1 137.762,56 25.457,44 15.226,06 163.220’00  84,40% 

Q2 186.687,89 25.457,44 15.226,06 212.145,33  88,00% 

Q2 (dig1) 93.343,945 12.728,72 7.613,03 106.072,67  88,00% 

Q2 (dig2) 93.343,945 12.728,72 7.613,03 106.072,67  88,00% 

Q3 (dig1) 11.455,845 - - BIOGAS(**)  0,3% 

Q3 (dig2) 11.455,845 - - BIOGAS(**)  0,3% 

Q3 22.911,69 - - BIOGAS(*)  0,3% 

Q4(dig1) 81.888,1 5.115,69 0 87.003,79  94,12% 

Q4(dig2) 81.888,1 5.115,69 0 87.003,79  94,12% 

Q4 163.776,20 10.231,38 0 174.007,58  94,12% 

 (*) Es produeixen 7.637,23 m3 de biogàs al dia. 

 (**) A cada biodigestor hi ha una producció de 3.818,615 m3/dia de biogàs. 

6.2. Fase 2: Tractament de l’efluent 

Si bé a l’entrada dels digestors hi ha la necessitat de que l’afluent contingui un 
elevat percentatge d’aigua, en l’efluent tota aquesta aigua dificulta el transport 
del fertilitzant. És per aquest motiu, que es filtra l’efluent en llits d’assecat, amb 
capacitat igual al volum diari de biomassa obtinguda. Donat que no s’ha d’aplicar 
llot als llits fins que la càrrega anterior hagi set retirada, durant el temps requerit 
pel drenatge, l’efluent dels digestors es decanta al tanc de descàrrega. 
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Així doncs, es diferencien dos balanços de massa a la sortida del digestor: 

6.2.1. Llits d’assecat 

Amb el cabal diari d’efluent provinent dels digestors s’omplen els dos llits 
d’assecat, amb una alçada de llots de 0,213 metres. 

Primerament, es necessita conèixer el temps que trigarà a realitzar-se el procés 
d’assecat: 

� = 30 ∗ � ∗ ��
�� − �� ∗ � 1

��
− 1

��
� + �  

On: 

T: temps d’assecat (dies) 

H: profunditat a la que s’aplica el llot 

S0: Massa seca inicial (%) 

a: correcció de la tassa d’evaporació 

E: tassa d’evaporació 

b: fracció d’aigua absorbida pel llot 

R: pluja durant el mes humit 

S1: sòlids després de td dies  (%) 

S2: contingut final de sòlids (%) 

Td: temps en el qual el drenat és significant (dies) 

 

� = 30 ∗ 0,213 ∗ 0,05
0,75 ∗ 0,12 − 0,50 ∗ 0,03 ∗ � 1

0,40 − 1
0,65� + 3 

� = ', () +,-. 

Com s’observa, es considera que s’acaba el procés quan el contingut d’aigua en 
el llot és del 35%. 

Es troba que el temps de drenatge és de 7,48 dies. No obstant, es considera que 
el temps del cicle és de 8 dies, ja que es té en compte també el temps necessari 
per a emplenar els llits i el temps requerit per a la retirada del fang un cop 
assecat. 

A més de la quantitat d’aigua drenada i de la continguda en els llots finalitzat el 
procés, s’ha de tenir en compte també la quantitat d’aigua evaporada durant els 
8 dies de procés (Annex I). 

A continuació es mostra la taula i el diagrama amb els balanços corresponents al 
procés d’assecat, durant un cicle (8 dies): 
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Figura 22. Diagrama balanç de massa del llit d’assecat. 

Taula 17. Valors del balanç de massa del llit d’assecat durant un cicle. 

 H2O (kg/d) MS (kg/d) Afluent (kg/d)  % H2O 

Q4 163.776,20 10.231,38 174.007,58  94,12% 

Q4(llit1) 81.888,1 5.115,69 87.003,79  94,12% 

Q4 (llit2) 81.888,1 5.115,69 87.003,79  94,12% 

Q7 22.848,00 0 22.848,00  100,00% 

Q7(llit1) 11.424,00 0 11.424,00  100,00% 

Q7(llit2) 11.424,00 0 11.424,00  100,00% 

Q8 5.509,20 10.231,38 15.740,58  35,00% 

Q8 (llit1) 2.754,60 5.115,69 7.870,29  35,00% 

Q8(llit2) 2.754,60 5.115,69 7.870,29  35,00% 

Q9 135.418,89 0 135.418,89  100,00% 

 

6.2.2. Tanc de descàrrega 

Durant el cicle d’assecat, les càrregues d’efluent diàries es dipositen al tanc de 
descàrrega, així que 7 dels 8 dies de cicle l’efluent és drenat al tanc. No obstant, 
la pèrdua d’aigua per evaporació es pateix cada dia. La següent taula mostra els 
valors mitjans del balanç diari corresponent: 
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Figura 23. Diagrama balanç de massa del tanc de descàrrega. 

Taula 18. Valors del balanç de massa del tanc de descàrrega. 

 H2O (kg/d) MS (kg/d) Afluent (kg/d)  % H2O 

Q4 163.776,20 10.231,38 174.007,58  94,12% 

Q5 3.685,50 0 3.685,50  100,00% 

Q6 160.090,70 10.231,38 170.322,08  93,99% 

 

El llot extret del llit d’assecat presenta més facilitat a l’hora de ser transportat, ja 
que la humitat que conté és molt menor. Tot i així, es considera també el llot del 
tanc de descàrrega i el llot filtrat conjuntament com a subproducte. 

Figura 24. Diagrama balanç de massa del tanc de descàrrega durant un cicle. 
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Taula 19. Valors del balanç de massa del tanc de descàrrega durant un cicle 

 H2O MS Afluent  % H2O 

Q4(td) 1.146.433,40 71.619,66 1.218.053,06  94,12% 

Q5 29.484,00 0 29.484,00  100% 

Q6 1.116.949,40 71.619,66 1.188.569,06  93,97% 

Q8 5.509,20 10.231,38 15.740,58  35,00% 

Q10 1.122.458,60 81.851,04 1.204.309,64  93,20% 

6.3. Balanç de masses global 

El cicle del procés d’assecat en els llits repercuteix en el balanç de masses del 
tanc de descàrrega, però no en el balanç del tanc d’alimentació ni en el dels 
digestors. 

Un cop es coneix la quantitat d’aigua diària que es recircula al tanc d’alimentació, 
es troba la fracció d’aigua provinent de la xarxa de distribució necessària per 
aquest tanc inicial. 

Es presenta el diagrama complert del procés i es mostra la taula amb les dades 
dels balanços de massa globals, durant els vuit dies: 

 

Figura 25. Diagrama del procés complert. 

 

Finalment, els valors mitjans diaris del balanç de masses de la planta és: 
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Taula 20. Valors del balanç de masses del procés complert durant un dia. 

 H2O MS Afluent  % H2O 

Q1 137.762,56 25.457,44 163.220’00  84,40% 

Q2 186.687,89 25.457,44 212.145,33  88,00% 

Q2 (dig1) 93.343,945 12.728,72 106.072,67  88,00% 

Q2 (dig2) 93.343,945 12.728,72 106.072,67  88,00% 

Q3 (dig1) 11.455,845 - BIOGAS(**)  0,3% 

Q3 (dig2) 11.455,845 - BIOGAS(**)  0,3% 

Q3 22.911,69 - BIOGAS(*)  0,3% 

Q4(dig1) 81.888,1 5.115,69 87.003,79  94,12% 

Q4(dig2) 81.888,1 5.115,69 87.003,79  94,12% 

Q4 163.776,20 10.231,38 174.007,58  94,12% 

Q4(llits) 20.472,03 1.278,92 21.750,95  94,12% 

Q4(td) 143.304,17 8.952,46 152.256,63  94,12% 

Q4(llit1) 10.236,02 639,46 10.875,48  94,12% 

Q4(llit2) 10.236,02 639,46 10.875,48  94,12% 

Q5 3.685,50 0 3.685,50  100% 

Q6 139.618,68 8.952,46 148.571,14  93,97% 

Q7(llit1) 1.428,00 0 1.428,00  100,00% 

Q7(llit2) 1.428,00 0 1.428,00  100,00% 

Q7 2.856,00 0 2.856,00  100,00% 

Q8(llit1) 344,33 639,46 983,79  35,00% 

Q8(llit2) 344,33 639,46 983,79  35,00% 

Q8 688,65 1.278,92 1.967,57  35,00% 

Q9 16.927,36 0 16.927,36  100,00% 

Q10 140.307,33 10.231,38 150.538,71  93,20% 

Q11 31.997,97 0 31.997,97  100,00% 

 (*) Es produeixen 7.637,23 m3 de biogàs al dia. 

 (**) A cada biodigestor hi ha una producció de 3.818,615 m3/dia de biogàs. 
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CAPÍTOL 7: BALANÇ 

ENERGÈTIC 

7.1. Cogeneració 

Durant el procés de metanització, es produeixen 7.626,97 m3 de biogàs, dels 
quals 4.886,60 m3 són metà (64,07%). 

El biogàs és conduit al motor de combustió, on és cremat i expulsat 
posteriorment a l’atmosfera, majoritàriament en forma de CO2 i aigua.  

A continuació es mostra la reacció de combustió del metà: 

 

��� +  2 �� → ��� +  2 ��� 

 

Per calcular l ‘energia elèctrica que es produeix a conseqüència de la combustió, 
així com l’energia calorífica, és necessari conèixer el poder calorífic inferior (PCI) 
del biogàs, que és proporcional al del metà, ja que aquest és el gas combustible 
amb més presència en el biogàs. 

PCI CH4 = 9,94 KWh/Nm3 

PCI biogàs = 64,07% * 9,94 KWh/Nm3 = 6,39 KWh/Nm3 

 

  

Motor 
generador 

F 
Qu 

We 

Qnu 
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0 = 12 + 132 + 4	 
 
On: 
 
F: aportació horària de combustible al motor. 
Qu: energia calorífica útil. 
Qnu: energia calorífica no útil. 
We: producció d’energia elèctrica . 
 
L’aportació horària de combustible correspon al producte de la quantitat de 
biogàs que entra al motor cada hora i el seu PCI: 
 
 

0 =  7.626,977�

24 ℎ ∗ 6,34 94ℎ �7� ⁄ = 1.918,64 94ℎ 

 

L’energia calorífica no útil és la quantitat d’energia en forma de calor que es perd 
i que, per tant, no és aprofitable; normalment es troba en uns valors del 15%. 
Per tant: 

132 = 0 ∗ 0,15 = 287,80 94ℎ 

 

1.918,64 − 287,80 = 1.630,84 94ℎ 

 

Resultant una quantitat d’energia total bruta de 1.630,84 kWh.  

L’eficiència elèctrica del sistema de generació és d’un 35%, per tant: 

 

4	 = 1.630,84 ∗ 0,35 = 570,79 94ℎ 

 

La resta d’energia produïda aprofitable és l’energia calorífica útil: 

 

12 = 1.630,84 ∗ 0,65 = 1.060,046 94ℎ 

 

La quantitat d’energia calorífica útil és calor emesa pel motor de combustió i és 
captada per l’aigua i l’aire del sistema de refrigeració. Una part d’aquesta energia 
tèrmica s’utilitza per a escalfar els digestors, i l’altre part es podria utilitzar per 
climatitzar la granja o algun local annexa. 

En quant a l’energia elèctrica produïda, aquesta és enviada al transformador, on 
es condiciona la tensió per tal de poder ser enviada a la xarxa de distribució 
elèctrica. 
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Taula 21. Resum de resultats de la cogeneració. 

 kWh kWh/dia MWh/any 

Aportació horària de combustible al motor (F) 1.918,64 40.6047,36  

Potència calorífica no útil (Qnu) 287,80 6.907,20  

Energia total bruta 1.630,84 39.140,16  

Energia calorífica útil (Qu) 1.060,05 25.441,10  

Energia elèctrica produïda (We) 570,79 13.698,96 5.000,12 
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CAPÍTOL 8: 

ENGINYERIA DE LA 

PLANTA 

Les plantes de digestió anaeròbia tenen una enginyeria molt semblant entre 
elles, i normalment les empreses presenten la planta en formats modulars 
estàndards prefabricats i de la manera més compacte possible per tal de 
solucionar el cas de que hi hagi manca de superfície per ubicar la planta. 

Les principals generalitats s’indiquen al següent apartat: 

8.1. Característiques 

En quant al material que manté contacte amb la massa i amb el biogàs, cal que 
sigui d’acer inoxidable o plàstic, ja que sinó es podrien malmetre. 

Les canonades, per la seva part, han de tenir un diàmetre suficientment gran 
degut a la possibilitat de que es formin precipitats cristal�lins que s’adhereixin a 
les parets, reduint el diàmetre hàbil de pas i dificultant el pas del líquid. 

En el disseny de la distribució de la planta s’ha de tenir en compte l’aprofitament 
de la gravetat per tal de reduir el número de bombes. Així doncs, a ser possible, 
s’ha de jugar amb els desnivells del terreny. 

 

Per la resta, les plantes de biogàs es distingeixen per la implantació de diferents 
estacions o sistemes alternatius i addicionals, com per exemple la implantació 
d’un digestor secundari (addicional), gasòmetre (sistema d’emmagatzemament 
de biogàs), diferents sistemes d’assecatge, etc. 
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Segons el disseny del present projecte, la planta de biogàs compta amb els 
següents sistemes: 

8.2.  Sistemes de control 

Els instruments bàsics pel control de la planta són: 

8.2.1. Cabalímetres, manòmetres i termòmetres 

És essencial portar un control exhaustiu del flux de la matèria transportada per 
les canonades i de la pressió del biogàs. 

Els cabalímetres tenen la funció d’indicar localment, el cabal instantani i el cabal 
total i s’instal�len en les bombes d’alimentació i a tots els conductes de sortida 
dels reactors per tal de portar un control en línia del cabal tractat. 

En quant a la temperatura, és necessari conèixer-la per la matèria en digestió, 
pel gas i per l’aigua i aire del sistema de refrigeració. Els substrats s’han de 
trobar en rang mesòfil dins dels digestors i això depèn en gran part de la 
temperatura que assoleixi l’aigua i l’aire provinent del bescanviador. La 
temperatura del biogàs a l’entrada del motor, acostuma a ser alta i això pot 
contribuir a malmetre’l. Per aquest motiu, existeixen sistemes per a refredar el 
biogàs abans de la seva entrada al motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Sondes redox 

Les sondes redox donen informació del valor de pH a la que es troba la massa als 
digestors. És important aquest paràmetre ja que un pH fora dels límits òptims 
desestabilitza els microorganismes amb la consegüent para de producció de 
biogàs. 

8.2.3. Mesuradors d’oxigen 

Els microorganismes metanogènics són anòxics estrictes, amb tot, una solució a 
la presència de sulfat d’hidrogen en el biogàs és l’addició d’oxigen en petitíssimes 
quantitats, de manera que tot aquest oxigen reaccioni amb les molècules de H2S. 

Figura 26. Manòmetre d’aire a pressió 
del sistema d’estanquitat de la tolba. 

Figura 27. Termòmetre de la 
línea de refrigeració. 
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Per tant, un bon control de les quantitats d’oxigen presents en el biogàs és vital 
pel procés. 

8.2.4. Sondes de nivell 

Es col�loquen detectors als digestors per tal de controlar el nivell de matèria 
orgànica. Aquests detectors poden ser d’ultrasons. 

 

Dins de la caseta de control s’hi troben els panells de control que mostren la 
informació de les mesures de cada instrument esmentat. Uns exemples d’aquests 
s’observen a continuació: 

 
Figura 28. Exemple de panell de control dels digestors. 

 
Figura 29. Exemple de panell de control dels agitadors. 
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Figura 30. Exemple de panell de control del procés de cogeneració 

8.3. Sistemes de seguretat 

Davant la possibilitat de que algun dels sistemes de control fallés i no permetés a 
l’operari reaccionar en front a algun problema en el procés, s’ha d’aprovisionar la 
planta amb un sistema de seguretat. 

8.3.1. Xemeneia de seguretat 

Es tracta d’un dispositiu de seguretat passiu. 

El tub d’evacuació del biogàs i la xemeneia es 
troben connectats en un protector contra sobre i 
baixa pressió. El biogàs s’escapa del digestor 
pel tub de sortida amb direcció a la unitat de 
cogeneració, no obstant, si al arribar al 
protector de pressió aquest detecta una pressió 
massa alta, una part del biogàs és expulsat a 
l’atmosfera per la xemeneia de seguretat fins 
adquirir la pressió adequada. 

L’augment del volum del biogàs fa augmentar la 
mida de la tolba del digestor, no obstant, a 
certa pressió el sistema de segellat de la torba 
podria no ser suficient o bé l’elasticitat del 
material del qual està feta podria no suportar 
tal pressió. 

Com es pot apreciar a la figura 33, hi ha una 
corda que travessa el digestor de punta a 
punta, de manera que a mida que la tolba 
augmenta de volum, la corda es tiba més. Un 

Figura 31. Sistema de seguretat 
de l’evacuació del biogàs. 
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extrem de la corda està lligada a la xemeneia, per tal de que quan el volum de la 
tolba arribi a valors no segurs, la corda es trobi tan tibada que accioni l’obertura 
de la vàlvula d’escapament de la xemeneia. 

 

8.3.2. Estanquitat de la tolba 

Pels motius vistos anteriorment, la tolba compta amb un segellat de seguretat. 
Entre aquesta i el digestor hi ha un plec per on passa una mànega d’una polzada 
de diàmetre que conté aire a alta pressió. Aquest sistema assegura l’estanquitat 
davant de les pressions del biogàs i davant de possibles fugues del líquid en 
digestió. 

La mànega disposa d’un manòmetre, ja que s’ha de controlar que la pressió no 
minvi. 

8.3.3. Torxa 

La torxa de seguretat està situada al mòdul on es troba el motor de combustió 
interna i el generador. La seva funció és cremar el biogàs quan apareixen 
problemes de funcionament en el motor, per tal d’impedir la seva alliberació a 
l’atmosfera. 

A la figura que es mostra a continuació, s’aprecia la torxa en la part central del 
mòdul. 

 

  

Figura 33. Tub de sortida 
del biogàs i xemeneia. 

Figura 32. Protector contra 
sobre i baixa pressió. 

Figura 34. Mòdul de cogeneració. 
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8.3.4. Quadre elèctric 

El quadre elèctric protegeix tota la instal�lació elèctrica de la planta enfront a 
curtcircuits o pujades de tensió i li proporciona la corrent necessària als diferents 
punts de connexió. 

8.4. Sistemes preventius 

Abans de que el biogàs entri al motor de combustió, aquest ha de ser tractat 
mínimament per tal de no causar averies al motor.  

8.4.1. Addicions de O2 

Durant el procés de digestió anaeròbica es forma àcid sulfhídric (H2O), que és un 
gas que, tot i trobar-se en proporcions petites, és extremadament inflamable i 
capaç de deteriorar el motor-generador. 

Per aquest motiu, s’injecten dosis exactes d’oxigen al digestor, per tal de que 
reaccioni amb l’àcid formant una molècula totalment inofensiva pel motor. 

La reacció que es duu a terme és: 

�� + ��� � ��� + ��  
 

  

Figura 35. Unitat dosificadora d’aire. 

8.4.2. Condensació de l’aigua continguda al biogàs 

Una manera per allargar la vida del motor de combustió és refredar el biogàs 
abans de ser cremat.  

El biogàs, abans de injectar-se al motor-generador, es recircula per un 
refredador/chiller o per intercanviadors gas-aigua més un post escalfador per tal 
de condensar l’aigua que porta i evitar així problemes al motor. Aquest procés fa 
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reduir la temperatura del biogàs, aquest entra a gairebé 30ºC i surt entre 10 i 
15ºC. 

8.4.3. Agitadors dels dipòsits i dels reactors 

A més d’homogeneïtzar la mescla de substrats, els agitadors també tenen 
l’important funció d’evitar que es creï crosta a la superfície del llot. 

 

Figura 37. Agitador del 
digestor. 

Figura 36. Agitador del 
tanc d’alimentació. 
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CAPÍTOL 9: IMPACTE 

AMBIENTAL 

9.1. Un procés sostenible 

El procés de digestió anaeròbica aporta molts beneficis al medi ambient, ja que 
el tractament dels residus orgànics evita l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 
com ara el metà, que es generen amb l’acumulació d’aquests residus. El metà és 
més de 22 vegades més contaminant que el diòxid de carboni, d’acord amb els 
postulats del Protocol de Kyoto. 

A més, un cop acabat el procés de digestió, dels residus orgànics se’n obté un 
producte mol bo per a l’abonament, lliure de tòxics per a la terra. En els últims 
anys, la utilització directa de fems i purins com a fertilitzants ha estat prohibida, 
ja que presenta efectes ambientals molt negatius, tals com: 

− Contaminació de les aigües freàtiques per lixiviació de nitrats. El nitrat, en 
tenir càrrega negativa, no és retingut pels sòls a efectes pràctics i pot ser 
rentat pel flux de l’agua en el sòl més enllà de la zona d’arrels, la qual 
cosa, en força casos, significarà la seva incorporació a les aigües 
freàtiques o subterrànies i finalment als aqüífers. Aquesta és una de les 
afeccions més greus del rentat de nitrats, ja que l’aigua pot arribar a 
perdre la potabilitat per aquesta causa. 

− Desequilibris nutricionals en els cultius, degut a que la proporció de 
nutrients dels fertilitzants orgànics no sempre és proporcional a la seva 
demanda per part dels cultius. 

− Acumulació d’elements com el coure i el zenc, entre altres, que per sobre 
de certs nivells poden ser tòxics. 

− Dispersió de males herbes. 

− Contaminació de les aigües per aplicació directa. 

− Contaminació de les aigües per escolament superficial. Hi ha perill en sòls 
gelats o hidromorfs. 
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− Emissió de males olors, metà i òxid nitrós, i volatilització d’amoníac. La 
generació de males olors limita l’aplicació de fertilitzants orgànics en zones 
pròximes a nuclis urbans. 

− Acidificació del sòl per la nitrificació de l’amoni. A la majoria dels sòls de 
l’estat espanyol aquest procés no és un problema ja que són sòls bàsics 
tamponats, però si que ho és a gran part d’Europa. 

− Salinització dels sòls, la qual cosa en disminueix la fertilitat. 

− Destrucció de biòtops per als quals el nitrogen és limitant. 

− Augment de les al�lèrgies humanes i malalties respiratòries. 

− Pèrdua de biodiversitat. 

Així doncs, la digestió prèvia de la matèria orgànica i en especial dels purins, 
representa una molt bona solució a aquest problema, ja que s’adquireixen 
característiques molt positives: 

− El digestat es comporta de manera similar als fertilitzants d’alliberació 
lenta, és a dir, que està disponible durant un període llarg de temps. 
D’aquesta manera, una aplicació al sòl en pre-sembra és suficient per 
satisfer les necessitats en post-emergència fins a final de la collita. 

− L’aportació de micronutrients, com el coure i el zenc són necessaris per al 
desenvolupament del cultiu. 

− Gran quantitat d’aigua que conté l’efluent dels digestors. 

− S’afavoreix la conservació de la matèria i de l’energia. 

− Permet un estalvi de fertilitzants químics. 

Per altra banda, la generació d’energia tèrmica i d’energia elèctrica a partir de 
carboni biogènic, permet la retroalimentació energètica del sistema, i alhora 
participa en el decrement de dependència dels hidrocarburs i del carbó. 

Les possibles emissions directes de gas a l’atmosfera provinents del digestor 
(xemeneia de seguretat), no es considera que hagin de representar un efecte 
negatiu important al medi ambient, ja que, donat el cas, només es produirien de 
manera mol esporàdica en moments puntuals. 

En quant al CO2 total emès 
després de la combustió del 
biogàs, es considera que forma 
part d’un cicle tancat del carboni, 
ja que aquest serà consumit per 
les plantes que posteriorment 
formaran part de la dieta dels 
animals de granja o captat pels 
arbres dels quals prové el paper. 

Figura 38. Cicle tancat del carboni 
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CAPÍTOL 10: 

CONCLUSIONS 

La implantació del tractament de residus mitjançant digestió anaeròbica a la 
Garrotxa és un procés molt interessant a dur a terme, ja que aquesta comarca té 
molta indústria i també molta ramaderia i agricultura. Per tant, a més de ser 
possible i barata l’obtenció de tot tipus de residus, tant urbans, com industrials o 
ramaders, és possible també l’aprofitament del subproducte del procés com a 
fertilitzant. 

En línies generals, el procés de digestió anaeròbica és molt positiu, no només 
econòmicament, sinó també en termes mediambientals. No obstant, existeix la 
possibilitat d’augmentar els beneficis ambientals mitjançant co-digestió, ja que 
amb la combinació de diferents substrats es poden combatre excessos o faltes de 
micronutrients i macronutrients. 

També, val la pena aprofitar la calor despresa del motor, ja que mitjançant la 
cogeneració s’augmenta el rendiment del biogàs d’un 35% a un 85%. 

Així doncs, els punts forts a destacar són: 

− Es tracta d’un tipus d’energia renovable multifuncional, ja que es poden 
obtenir diferents aprofitaments: cogeneració (producció d’electricitat i 
producció de calor), refinament a qualitat de gas natural per a injectar a la 
xarxa, combustible per a transport. 

− És un procés flexible, ja que es pot obtenir biogàs de varies fonts de 
matèria prima (codigestió), podent adaptar-se a diferents entorns, oferint 
una gestió individual o centralitzat de residus orgànics. 

− Afavoreix la diversificació del sector energètic. 

− Capacitat d’emmagatzemament: és possible regular la producció i atendre 
a pics de consum elèctric. 

− S’obté digestat com a subproducte, que és matèria orgànica molt estable 
que pot ser aprofitat com a fertilitzant. 
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− Afavoreix la reducció de males olors i de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 

 

No obstant, també existeixen punts dèbils en aquests tipus d’instal�lacions: 

− Les inversions són elevades. 

− Tràmits administratius molt llargs. 

− Traves de les companyies elèctriques en l’obtenció del punt de connexió. 

− El procés de digestió anaeròbia no elimina tot el nitrogen. 

− El procés biològic és sensible a la presència d’inhibidors. 

− Les instal�lacions de biogàs han de presentar garanties de sostenibilitat i 
unes dimensions adequades per a la regió, per assegurar un bon 
funcionament i una bona acceptació social. 

− Aconseguir combinar i tractar amb cosubstrats adequats. 

− En alguns casos és necessària la higienització, ja que els fems, les aigües 
residuals i els residus agroidustrials poden contenir substàncies (bacteris, 
virus, paràsits, metalls pesats, etc.). 
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CAPÍTOL 11: MARC 

LEGAL 

− Directiva 91/271 de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües 
residuals urbanes. 

− Directiva del Consell 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la 
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats 
utilitzats en l’agricultura. (Real Decret 261/1996). 

− Decret 283/1988, pel qual es designen les zones vulnerables. 

− Decret 205/2000, de 13 de juny, referent a l’aprovació del programa de 
mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb 
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

− Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaders. 

− Decret 136/2009. Digestat com a fertilitzant orgànic nitrogenat (no és 
considerat residu). Gestió mitjançant “pla de gestió agrícola”. 

− Decret 93/1999. Digestat com a residu. Amb codi CER190606. Gestió 
mediambient prescripcions establertes en decret sobre procediment de 
gestió de residus. 

− ORDRE de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en 
relació amb el nitrogen. 

− Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 

− Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (Junta de Residus, 
1995). 

− Programa de Gestió de les Dejeccions Ramaderes a Catalunya (Junta de 
Residus, 1996). 

− Programa de Tractament dels Fangs de les Depuradores d’Aigües Residuals 
(Junta de Sanejament, 1996). 

− Real Decret 1310/90 pel qual es regula la utilització dels fangs de 
depuració en el sector agrari. 
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− Real Decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants. 

− Real Decret 2818/1998 de 31 de desembre, sobre producció d’energia 
elèctrica per instal�lacions abastides per recursos o fonts d’energia 
renovables, residus i cogeneració. 

− Real Decret 661/2007, sobre les tarifes de venda d’energia elèctrica. 
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CAPÍTOL 12: 
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ANNEXES 
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ANNEX I: Càlculs 

1.- Dimensionament 

− Digestors 

Com s’ha explicat en l’apartat de dimensionament, es parteix del volum dels llots 
dels que es disposa cada dia i se li afegeix la quantitat d’aigua necessària per 
que la mescla contingui un 12% de MS. 

Donat que: 

<� + ��� = �=>2	3� ; 
 

�=>2	3� @=A3�>B ∗ 0,88 = ��� @=A3�>B ; 
�=>2	3� @A3ACA�>B + ��� @�=	DAE�B ∗ 0,88 = ��� @A3ACA�>B +  ��� @�=	DAE�B; 

@163.220,00 + ��� @�=	DAE�BB ∗ 0,88 = @163.220,00 − 25.457,44B +  ��� @�=	DAE�B 
143.633,60 − 137.762,56 =  ��� @�=	DAE�B − ��� @�=	DAE�B ∗ 0,88 

5.871,04 =  0,12 ∗ ��� @�=	DAE�B 
5.871,04 =  0,12 ∗ ��� @�=	DAE�B 

��� @�=	DAE�B = 48.925,33 9D
EA� = 48,93 7�

EA� 

Finalment, sumant l’adició d’aigua al llot inicial, resulta un afluent de volum 
212.145,33 m3/dia. 

El programa Biodigestor® estableix un TRH de 58 dies, amb lo qual el volum 
mínim del digestor ha de ser de: 

212.145,33 7�

EA� ∗ 58 EA	F = 12.304,43 7� 

No obstant, s’aplica un marge de seguretat del 2% al volum del digestor: 

12.304,43 7� ∗ 0,02 = 12.550,52 7� 
Obtingut el volum total que ha de tenir el digestor, es decideix el número de 
digestors requerit. En aquest cas, seran dos. Per tant, el volum de cada un d’ells 
serà de 6.275,26m3. 

 

− Llit d’assecat 

Es parteix dels 174,01 m3 de cabal diari d’efluent dels digestors, que és la 
càrrega d’alimentació del llit. Seguidament es busquen les possibilitats de 
dimensionament sabent que el llot s’ha de trobar comprés entre 0,2 i 0,3 metres 
d’alçada. 
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Suposant que l’alçada del llot fos de 0,2 metres, el llit tindria una àrea de  
870,05 m2 , i si en canvi fos de 0,3m, l’àrea seria de 580,03 m2. Com que en 
qualsevol cas és una superfície molt gran per a un llit d’assecat, es decideix 
instal�lar-ne dos. 

Finalment les dimensions establertes per a la superfície són de 34m x 12m per a 
cada llit, resultant una alçada del llot de 0,213 metres aproximadament. L’alçada 
mínima del llit, doncs, serà de 0,8 metres, i aplicant un 2% de pendent en el 
terra al llarg dels 34 metres, es té una alçada màxima de 1,9 m: 

 

90°
100% = I

2%    ;     I = 1,8° 

 

tan 1,8° = ℎ
34 ≈ 1,1 7 

1,1 7 + 0,8 7 = N, O P 

 

2.- Evaporació 

Les úniques estacions on el llot es troba al descobert és al tanc de descàrrega i 
als llits d’assecat i, per tant, és on es perdrà aigua per evaporació. 

Pel càlcul de l’evaporació diària s’utilitza una expressió molt simple, proposada 
per Visentini: 

 

� = 75 ∗ � (per cotes inferiors a 200 m) 

� = 90 ∗ � (per cotes compreses entre 200 i 500 m) 

� = 90 ∗ � + 300 (per cotes superiors a 500 m) 

 

La ciutat d’Olot es troba a 450 metres per sobre del nivell del mar i la 
temperatura mitja anual (t) és de 14ºC: 

� = 90 ∗ 14 = 1260 77 �3Q⁄ =  (, R  PP +,S⁄  



Anna Ruiz Tercero  

 - 68 - 

Per tant, independentment de la freqüència i dels cabals de càrrega, es perden 
3,5 mm d’aigua a diari. La quantitat d’aigua evaporada doncs depèn de l’àrea 
d’on es troba el llot. 

− Llit d’assecat 

En aquest cas, l’aigua que s’evapora durant els vuit dies de cicle és d’una sola 
càrrega. 

Tenint en compte que es disposa de dos llits d’àrea 408 m2 cada un: 

0,00357 ∗ 408 7� = 1,428 7� EA� ∗ >>A�⁄  

El total de vapor d’aigua desprès dels llits serà: 

1,428 7�

EA� ∗ >>A� ∗ 2 >>A�F = T, URV P( +,S⁄  

2,856 7� EA�⁄  ∗   8 EA	F =  TT, U)U P( W,WX-⁄  

La pèrdua d’aigua per cada càrrega als llits d’assecat és de 22,848 m3. 

− Tanc de descàrrega 

En els tancs de descàrrega es perd més quantitat d’aigua al dia, ja que compta 
amb una superfície més gran: 

0,00357 ∗ 1053 7� = 3,686 7� EA�⁄  

Durant vuit dies, només es carrega el tanc 7 vegades, per tant, sabent que cada 
càrrega conté 163,776m3 d’aigua: 

163,776 7� ∗ 7EA	F = 1.146,432 7� EY�AD2� �> ��3C 

3,686 7� ∗ 8 EA	F = 29,484 7� EY�AD2� 	Z�[\]�E� 

1.146,432 7� − 29,484 7� = 1.116,948 7� EY�AD2� ]	F��3� 
Cada dia del cicle es perden 3,686m3 d’aigua en el tanc de descàrrega per 
evaporació, això significa que en un cicle (vuit dies) se’n perden un total de 
29,484m3. 

L’aigua que restarà en el tanc després dels vuit dies tindrà un volum de 
1.116,948m3, o sigui que l’aigua perduda per evaporació conforma un 3% de 
l’aigua inicial. 
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ANNEX II: Informe software Biodigestor® 


