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Resum 

La societat actual genera grans quantitats de residus, que si no són gestionats 
adequadament poden suposar un greu problema pel medi ambient i conseqüentment per a 
les persones.  

En aquest projecte es tractarà el tractament de residus orgànics, pels quals existeix la 
possibilitat de valorització per digestió anaeròbia (metanització), de la qual s’obté biogàs i 
fertilitzant orgànic. 

Un dels objectius d’aquest projecte és comprendre millor el funcionament d’una planta 
industrial de metanització, i familiaritzar-se amb les seves etapes i equips principals. Aquests 
apartats es tracten al principi d’aquest document.  

L’altra part del projecte, es centra en la zona de metanització i més concretament en el 
bioreactor, que és on té lloc la digestió anaeròbia i on es produeix el biogàs. El bioreactor 
d’una planta industrial de metanització, té unes dimensions molt grans, d’uns 3.500-6.000 m3 
depenen de la quantitat de residu que es vulgui tractar. Per a tancs de dimensions tan 
elevades no existeix molta bibliografia i menys si s’agiten amb part del biogàs produït, com 
és en aquest cas. Per això, aquest projecte tenia com a objectiu principal intentar trobar una 
metodologia per a l’estudi teòric de l’agitació pneumàtica del bioreactor.  

Després, amb un programa de simulació de CFD (Computational Fluid Dynamics) anomenat 
FLUENT, s’han fet varies simulacions del sistema, canviant en cada cas el cabal de biogàs 
injectat. Estudiant els resultats obtinguts amb les simulacions i comparant-los amb els 
teòrics, s’ha pogut validar el mètode de disseny hidrodinàmic proposat. 

Finalment, s’han tractat alguns aspectes importants de seguretat de la planta de 
metanització. 
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1. Glossari    

 Símbol Descripció Unitats 

A Àrea m 2 

A Àrea interfacial específica m2/m3 

CD Coeficient de descàrrega adimensional 

C1ε, C2ε, C3ε, Cµ Constants del model de turbulència estàndard k-ε 

Cp Capacitat calorífica a pressió 
constant 

J/kg·ºK 

D Diàmetre m 

db Diàmetre de bombolla m 

do Diàmetre orificis d’injecció m 

dp Diàmetre partícules sòlides m 

g Acceleració gravitacional m/s2 

H, h Altura m 

∆hf Pèrdues de càrrega degudes 
al fregament 

m.c.f. 

K Conductivitat tèrmica W/m2·K 

Lequiv Longitud equivalent m 

n Número de  mols mols 

n&  Flux molar mols/s 

P Pressió Pa, bar 

Pc Pressió crítica atm 
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Pr Pressió reduïda adimensional 

PM Pes Molecular kg/kmol 

Q Cabal m3/s 

Q&  Cabal màssic kg/s 

R Constants dels gasos 
Kmol

mPa
·

· 3
 

T Temperatura ºC, K 

Tc Temperatura crítica ºC 

Tr Temperatura reduïda adimensional 

t Temps s 

V Volum m 3 

v, u Velocitat  m/s 

VG Velocitat superficial del gas m/s 

VS Velocitat de lliscament m/s 

Vt Velocitat terminal de les 
bombolles 

m/s 

Vtp Velocitat terminal de pujada 
de les partícules 

m/s 

Vx Velocitat en la direcció x m/s 

Vy Velocitat en la direcció x m/s 

W Potència kW 

Wmàx. Quantitat màxima de sòlids 
que es suspenen 

gr/cm3 

x,y,z Eixos de coordenades 
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xi Fracció molar en volum  

Z Distància tubs submergits ft 

Números adimensionals 

Re Número de Reynolds adimensional 

Símbols grecs 

∆ Increment en una variable 

∂  Derivada parcial 

φ Quantitat escalar 

γ  Relació de calors específics adimensional 

η Rendiment % 

ξg Retenció del gas (holdup) adimensional 

D
ε

 
Rugositat relativa 

λ Coeficient de fricció adimensional 

µ  Viscositat dinàmica cP, kg/m·s 

cµ  Viscositat en el punt crític kg/m·s 

rµ  Viscositat reduïda adimensional 

π  Pi (constant) 3,14159 

ρ  Densitat kg/m3 

σ  Tensió superficial kg/s2 

 Temps de circulació o de macromescla s 

SIGLES 
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2D/3D Bidimensional/tridimensional 

AGV Àcids grassos volàtils 

CAD Computer Aided Design (Dibuix assistit per ordenador) 

CFD Computational Fluid Dynamics 

CSTR Continuous stirred tank reactor 

DF Diferències finites 

FM Factor de material 

FNE Flux net efectiu 

FORM Fracció orgànica de residus municipals 

FORSU Fracció orgànica dels residus sòlids urbans 

FORSU-RS FORSU de recollida selectiva  

FORSU-SM FORSU seleccionada mecànicament 

FORSU-SO FORSU seleccionada en origen 

HAZOP Hazard and operability analysis 

I.I.E. Índex d’incendi i explosió 

M.O.S. Matèria orgànica seca 

M.S. Matèria seca 

M.T. Matèria total (matèria sòlida que queda després d’evaporar l’aigua del 
residu) 

PCS Poder calorífic superior     (kJ/kg SV) 

P.E.M. Perill especial del material 

P.E.P. Perill especial del procés 
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P.G.P. Perill general del procés 

PGRMC Programa de gestió de residus municipals de Catalunya. 

PMGRM Programa metropolità de gestió de residus municipals. 

PNRU Plan nacional de residuos urbanos 

RSU Residus sòlids urbans 

S.T. Sòlids totals    tn/any 

SVT Sòlids volàtils totals (material alliberat en incinerar els S.T,) (tn/any) 

T.C.O. Taxa de càrrega orgànica  Kg SVT/m3·d 

TIR Taxa interna de retorn 

TR Temps de retenció  segons 

TRH Temps de retenció hidràulic: Vútil 

bioreactor / Qalimentació 

segons 

UASB Upflow anaerobic sludge blanket 

VAN Valor actual net 

VF Volums finits VF 

WS Workstation (Estació de treball) tn/any 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Els darrers tres estius he estat treballant en una empresa mediambiental, Ingeniería del 
Medio Ambiente S.A., en la qual construeixen i posen en marxa plantes de metanització i 
túnels de compostatge. 

En les plantes on es tracten els RSU (residus sòlids urbans) mitjançant un procés de 
metanització anaeròbia, una de les coses que més em va despertar la curiositat, va ser les 
grans dimensions dels bioreactors. Aquests mantenen la mescla en suspensió no mitjançant 
agitadors mecànics, sinó amb tubs pels quals se’ls injectava part del biogàs produït en el 
propi bioreactor. 

D’aquí va sorgir el meu interès cap als bioreactors i el seu sistema d’agitació. A més a més, 
exactament no sé sap com es mesclen aquests bioreactors, i el fet de poder fer una 
simulació aproximada amb CFD del procés de mescla, és de gran interès. 

 

2.2. Motivació 

Sempre he tingut molt interès pels problemes medi ambientals i sobretot pel reciclatge de 
residus. No s’ha d’oblidar, que els problemes causats per l’elevada generació de residus no 
paren d’augmentar, i per tant, és important dedicar temps, esforç i diners a l’estudi, 
implantació i optimització de noves tecnologies per a la revalorització dels residus.  

S’ha d’anar prenent consciència de la importància de reduir la generació de residus, torba’ls-
hi un segon ús (reutilitzar-los) i finalment recicla’ls. El que s’anomena com el principi de les 
tres erres, el qual és fonamental per a la sostenibilitat del planeta. 

 

2.3. Requeriments previs 

FLUENT és un programa de simulació punter i pioner en el Departament de Reactors 
Químics de la UPC. Per a utilitza’l, es necessita una estació de treball o Workstation que té 
com a sistema operatiu Linux. 
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Així doncs, al tractar-se d’un entorn de treball nou, tant en els paquets més comuns com pot 
ser l’editor de textos fins al paquet de simulació, és imprescindible una fase d’adaptació, 
sobretot en l’aprenentatge del programa de simulació, pel qual es recomana fer una quants 
tutorials proposats fer FLUENT (Annex Q: aquests tutorials en format pdf es troben al CD de 
la memòria). 
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3. Introducció 

Degut a l’augment de la població i de la generació de residus, cada cop es fan més 
necessàries plantes de tractament de residus. Un tipus d’aquestes plantes, són les plantes 
de metanització, les quals a partir de la FORM (fracció orgànica dels residus municipals) 
obtenen biogàs per a produir electricitat, i compost. 

L’etapa més important del procés de metanització, és la que es dur a terme dins el digestor, 
ja que és aquí on la mescla d’aigua i matèria orgànica es degrada i produeix el biogàs. 
Aquest procés utilitzant biomassa com a matèria prima és molt antic, tot i això, la tecnologia 
aplicada a escala industrial és bastant nova, i aquí a Espanya no fa gaires anys que es 
construeixen plantes de metanització per al tractament de la fracció orgànica dels residus. 

Per això, no hi ha molts estudis ni dades de bioreactors a escala industrial, i el que s’ha 
intentat en aquest projecte és conèixer millor el funcionament d’aquests bioreactors i veure 
com funciona la mescla de la suspensió utilitzant un programa de simulació. 

 

3.1. Objectius del projecte 

Els objectius d’aquest projecte són: 

- Entendre el funcionament d’una planta de metanització a escala industrial. 

- Conèixer els fonaments i paràmetres que afecten a la digestió anaeròbia, i com 
caracteritzar de forma general els RSU. 

- Degut a l’absència de bibliografia relacionada amb bioreactors de grans dimensions, 
s’ha fet un estudi teòric de la hidrodinàmica d’un bioreactor de 5.600 m3 agitat 
mitjançant la injecció de biogàs. 

- Comparar els resultats obtinguts de forma teòrica amb els obtinguts amb un 
programa de simulació (FLUENT), i d’aquesta manera poder verificar o no, l’estudi 
teòric. 

- Fer un estudi de seguretat d’una planta de metanització. 

 



Pág. 16  Memòria 

 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte acaba un cop comprovat, mitjançant la simulació amb FLUENT, que el 
disseny de càlcul teòric és vàlid. Per a fer aquesta comprovació, s’han fet varies simulacions, 
canviant la velocitat d’injecció del biogàs, o el que és el mateix, canviant el cabal de biogàs 
injectat. 

Un cop complerts els objectius, aquest treball pot donar peu a altres, com per exemple a 
optimitzar les condicions de treball del bioreactor, canviant diversos paràmetres que 
intervenen en el procés, com per exemple la relació altura/diàmetre del bioreactor; la forma; 
la concentració de sòlids a la mescla; etc. O fent un estudi de la propagació del biogàs en 
cas de fuita, etc. 

Al tractar-se de simulacions per ordenador, aquests estudis són de baix cost, i per tant 
interessants per a les empreses. Estudis d’aquest tipus poden millorar els beneficis d’una 
empresa, ja sigui millorant la producció, o evitant sancions medi ambientals. 
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4. Plantes de tractament de residus sòlids urbans 

4.1. Descripció del procés industrial de metanització via 
humida 

Per a situar aquest projecte, és interessant conèixer primer com funciona una planta 
industrial de metanització anaeròbia en via humida. Quines etapes formen aquest procés i 
quins són els equips principals que el componen. En aquest projecte és tractarà un tipus de 
disseny i funcionament de planta de metanització. 

Les plantes de metanització no només tracten el contenidor de FORM (fracció orgànica de 
residus municipals), ja que l’ús d’aquest no està molt estès, sinó que principalment tracten el 
contenidor anomenat “resto” de l‘actual sistema de recollida selectiva, d’aquí se’n separa la 
fracció orgànica i es produeix biogàs i compost. 

4.1.1. Recepció dels residus 

Els residus arriben a la planta en camions compactadors, que descarreguen en una nau de 
recepció o en una fossa. D’aquí, i mitjançant un pop o una pala, es carrega l’alimentador  de 
la planta. 

4.1.2. Pretractament sec 

En aquesta fase de pretractament sec es pretén, d’una banda recuperar el màxim de residus 
inerts reciclables i, de l’altra, eliminar, en la major mesura possible, els materials no orgànics 
que contaminen la fracció orgànica, intentant no perdre gran quantitat d’aquesta per a poder 
fermentar-la. 

Aquest pretractament sec es duu a terme de la següent manera: 

Una cinta transportadora duu la massa a través d’una cabina de selecció manual, on es 
retiren els elements més voluminosos, després travessa un obridor de bosses, ja que la 
majoria de residus del contenidor “resto” venen en bossa de plàstic. 

Els residus de les bosses es transporten fins a un tròmel de pas de malla de 80 mm, la 
fracció menor de 80 mm, cau sobre una cinta transportadora. Aquesta passa per un 
separador de metalls fèrrics i de metalls no fèrrics. Els metalls separats es premsaran i es 
reciclaran [1]. 
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La fracció major de 80 mm és recollida per un transportador inclinat que aboca el flux a un 
separador balístic. Aquest separa el material en 3 fraccions: fracció lleugera, fracció de 
cossos rodons, fracció fina porgada menor de 50 mm. 

La fracció fina porgada és recollida per una cinta transportadora que la condueix fins a una 
altra cinta encarregada de recollir la fracció menor de 80 mm del tròmel. 

 

         Fig. 4.1 A- Cabina de triatge manual i tròmel de 80mm. B- Cintes transportadores 

El flux es condueix fins a un separador inclinat que elimina mitjançant vibracions els elements 
rodants. Desprès, el flux travessa un purgador de malla elàstica de pas 15 mm i separa el 
flux en dos fraccions. La fracció menor de 15 mm està formada principalment per impureses 
pesades i s’envia a un contenidor rebuig. A la sortida del purgador (fracció major de 15 mm) 
hi ha un sistema pneumàtic d’aspiració d’impropis lleugers. Aquest sistema separa el flux en 
dos corrents, una fracció pesada, formada principalment per matèria orgànica, i una fracció 
lleugera constituïda per rebuig [1].  

Finalment, l’anterior  fracció pesada es transporta cap a la fase de pretractament humit. 

4.1.3. Pretractament humit 

El pretractament humit comença amb un equip mesclador/homogeneïtzador denominat 
púlper, on es mescla la fracció orgànica anterior amb aigua de procés, fins a una 
concentració del 8-10% en matèria seca (MS). 

De púlpers n’hi ha més d’un, i treballen en seqüència. El cicle de treball de cada púlper, entre 
alimentació, mescla i evacuació, és d’uns 45-50 min. 
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Fig. 4.2 Púlpers 

Un cop finalitzat el procés de suspensió, es porta la mescla cap al sistema de separació 
d’impureses. 

Sistema d’extracció d’impureses: 

És molt important eliminar totes les impureses per a garantir una metanització sense 
problemes (sense sedimentació, ni obstrucció de canonades, etc.), així es redueixen els 
costos de manteniment i s’obté un digerit d’elevada qualitat. 

Una de les principals avantatges d’aquest procés, és la possibilitat de separar amb una 
elevada eficiència les impureses com plàstics, pedres, vidres, ossos i terra, mitjançant una 
trampa d’arena, que està constituïda per dos equips diferents: un purgador amb rastell 
netejador i un sedimentador. El sistema del purgador separa els elements de dimensions 
més grans i el sedimentador el més pesats. 

La suspensió amb partícules més petites de 15 mm travessa el purgador i entra al 
sedimentador. On vidres, pedres, arenes, ossos, metalls, etc., sedimenten a mesura que la 
suspensió avança en sentit longitudinal [1]. 

La suspensió lliure d’impureses, es bombeja al tanc pulmó, el qual té un volum dimensionat 
per aconseguir alimentar el bioreactor de forma continua. D’aquesta manera les condicions 
de funcionament són les més estables possibles, les variacions de càrrega orgànica són 
menors, es redueixen les oscil·lacions de nivell del digestor i la producció i qualitat del biogàs 
s’homogeneïtza. 

Els primers processos de digestió biològica comencen a tenir lloc a partir d’aquest punt, per 
això, tots els elements en contacte amb la suspensió han d’estar fabricats amb materials 
resistents a la corrosió, amb acer o amb fibra reforçada de vidre.  
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4.1.4. Digestió anaeròbia 

Un cop eliminades les impureses de la suspensió líquida, aquesta alimenta el bioreactor. On 
es donen les reaccions de fermentació de la matèria orgànica sense presència d’oxigen i en 
condicions mesòfiles (35-37 ºC).  

Els principals paràmetres de disseny del bioreactor de la planta de metanització que s’està estudiant són: 

• Temps de retenció hidràulic 14 dies 

• Concentració de matèria seca: 4-8% 

• Càrrega orgànica: 4-6 kg matèria orgànica/ m3 digestor·dia 

• Eficiència: 55-70% degradació de la matèria orgànica biodegradable alimentada. 

 

Fig. 4.3 Bioreactor. 

 

Sistema de mescla del digestor (més detall a l’Annex F i G) 

El sistema d’agitació del bioreactor d’aquesta planta és injectant part del biogàs produït. 
Consisteix en un conjunt de tubs d’acer inoxidable, instal·lats en l’eix central del digestor que 
distribueixen a pressió el biogàs per l’interior, i un compressor per a donar pressió al biogàs. 

Sistema de calentament del bioreactor. 
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És necessari pre-calentar la suspensió de residu fins a la temperatura de procés (37-39ºC) i 
evitar el refredament per dissipació de calor. L’escalfament del bioreactor es fa mitjançant un 
intercanviador de calor instal·lat fora del digestor, i pel qual i circula contínuament suspensió. 

L’intercanviador de calor té un segon circuit de canonades per on hi circula contínuament 
una solució aquosa que s’escalfa amb el circuit de refrigeració primari del motor de 
cogeneració o aportant calor amb una caldera auxiliar. El circuit aigua-aigua i suspensió no 
tenen mai contacte directe ni mescla. 

4.1.5. Deshidratació del residu digerit 

Per a la deshidratació de la suspensió ja digeria s’utilitza una centrífuga decantadora. La 
fracció sòlida de sortida de la centrífuga té, depenen del residu que es tracti, un contingut de 
sòlids de entre 28-30% i pot usar-se directament com a compost fresc o madura’l fins 
aconseguir un compost final mitjançant compostatge aeròbic. 

El líquid obtingut en el centrifugat s’emmagatzema al tanc d’aigua de procés, mentre que els 
sòlids separats es porten cap a la maduració. La matèria sòlida de l’aigua de procés està per 
sota del 0,3%.  

4.1.6. Emmagatzematge del biogàs 

El biogàs generat passa per un cicló on es separen els condensats que pot portar en 
suspensió, eliminant l’aigua. El biogàs passa, o a la zona de compressors, on és comprimeix, 
retornant-lo al bioreactor injectat a pressió, per a l’agitació de la mescla, o passa a l’àrea 
d’aprofitament energètic. 

Aquest últim, s’emmagatzema temporalment per a poder garantir un flux uniforme de biogàs 
a la unitat de cogeneració. S’utilitza un gasòmetre de membrana,  

 

Fig. 4.4 Gasòmetre. 
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4.1.7. Cogeneració 

La instal·lació de cogeneració està formada per un motogenerador que utilitza el biogàs 
generat en el bioreactor.  

El motor de cogeneració (motor alternatiu de combustió interna de cicle OTTO) transforma 
l’energia tèrmica del biogàs en energia mecànica i tèrmica. L’energia mecànica es transforma 
en energia elèctrica, mitjançant l’alternador acoblat al motor. 

Part de l’energia tèrmica procedent del sistema de refrigeració del motor, camises, càrter 
inferior, etc., és recuperada per a la producció d’aigua calenta que s’aprofitarà pel 
calentament de la suspensió que entra al digestor. 

L’energia elèctrica produïda pel motor de cogeneració, s’utilitzarà per a l’autoaprovisionament 
elèctric del conjunt de la instal·lació i l’excedent es vendrà a la xarxa pública. 

4.1.8. Compostatge 

Aquesta fase ja no forma part de la metanització en si, es podria dir que és una fase 
complementaria, per acabar de tancar el cicle. 

Al residu digerit anaeròbiament se li aplica una segona fase de digestió, però aquest cop 
aeròbica, amb el propòsit de produir compost de qualitat.  

A continuació hi ha un diagrama esquemàtic del procés i una descripció més detallada. 

4.2. Fonaments del procés de digestió anaeròbia 

4.2.1. Digestió anaeròbia 

La digestió anaeròbia o metanització, és la degradació biològica de la matèria orgànica 
sense la presència d’oxigen, formant-se metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2) com a 
principals components del biogàs [2] 

De tots aquests gasos produïts, el més interessant és el metà, degut al seu elevat poder 
calorífic (≅ 9.000 Kcal/m3). El poder calorífic aproximat del biogàs és de 4.500-6.300 Kcal/m3, 
depenen del contingut de la resta de gasos. 

La metanització és un procés adequat per al tractament i valoració de residus agrícoles, 
ramaders i urbans, així com per a l’estabilització de fangs procedents del tractament d’aigües 
residuals urbanes. 
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4.2.2. Etapes de la digestió anaeròbia 

La digestió anaeròbia de la matèria orgànica és un procés complex des del punt de vista 
químic, en el qual intervenen centenars de possibles compostos intermedis i de reaccions, 
cada una de les quals està catalitzada per enzims específics. A la digestió anaeròbia es 
defineixen tres fases diferenciades [3], [4], [5] dins del procés de degradació del substrat, 
encara que alguns autors la divideixen en quatre etapes [6]. 

La primera etapa és la hidròlisis i consisteix en la transformació mitjançant enzims de 
molècules complexes (amb elevada massa molecular, tal com polisacàrids, proteïnes i lípids) 
a compostos solubles (àcids grassos, monosacàrids, aminoàcids, etc.) aptes per a usar-se 
com a fonts d’energia i teixits cel·lulars. 

Durant la segona etapa, acidogènesi, els compostos que es poden descompondre són 
fermentats a àcids de cadena curta, alcohols, diòxid de carboni, hidrogen i amoníac. Els 
àcids de cadena curta passen a àcid acètic, hidrogen i diòxid de carboni. 

Finalment, durant la metanogènesi, un tercer grup de microorganismes produeixen metà a 
partir de l’àcid acètic i de la reducció del CO2 per l’H2. L’àcid acètic és el substrat individual 
més important per a la formació del CH4, amb un 70 % de CH4 produït a partir de l’àcid 
acètic. 

CH3COOH    →    CH4   +   CO2 

La importància de la reducció del diòxid de carboni es situa al voltant del 15 % del CH4 
produït: 

CO2   +   4H2    →    CH4   +   2H2O 

Una vegada superada la primera fase en que s’hagi hidrolitzat tot el material biodegradable, 
la fase limitant del procés és la tercera. La metanogènesi també és important perquè regula i 
neutralitza el pH del bioreactor mitjançant la conversió de H2 a CH4 en aquesta última etapa 
ajuda a reduir la pressió parcial del H2, lo qual beneficia l’activitat de les bactèries 
acetogèniques [4]. 

4.2.3. Factors que afecten la digestió anaeròbia 

Existeixen una gran quantitat de paràmetres que afecten sobre el funcionament de la digestió 
anaeròbia, molts d’ells interrelacionats entre si. Es pot realitzar una classificació segons 
paràmetres ambientals i operacionals [7]. 
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4.2.3.1. Paràmetres ambientals 

A) Composició i concentració de l’aliment 

La composició del producte condiciona: 

- El tipus de bactèries que predominaran en el bioreactor 

- La quantitat i la qualitat del biogàs produït 

Per exemple [8], a la taula següent s’observa quants litres de biogàs es generen per kg de 
cada matèria:  

Matèria Genera (l/kg) 

Glúcids 750 - 820 

Lípids ≈ 1400 

Proteïnes 960 - 990 

Taula 4.1 Generació de biogàs. 

Si la càrrega orgànica (kg TVS/m3·d) és alta, es produirà una gran quantitat d’àcids grassos 
volàtils que provocaran un decreixement del pH i afectarà adversament a les bactèries 
metanogèniques i per tant a la producció de biogàs. Cada tipus de bioreactor o sistema té 
una càrrega orgànica òptima. 

Un altre factor inherent al tipus de residu és la concentració en que aquest es presenta. Si el 
contingut de matèria seca és superior al 30 % es denomina tecnologia seca, mentre que la 
tecnologia humida té un contingut de sòlids al voltant del 15 % [9]. 

B) PH 

El pH representa l’equilibri existent entre la producció d’àcids volàtils, la presència de cations 
(sodi, potassi, calci, magnesi, amonia), anions (carbonat fosfat) i la pressió parcial de CO2 [3]. 

Les bactèries acetogèniques i metanogèniques són més sensibles a la variació del pH que 
els altres grups de bactèries. A nivell d’acidesa del medi, cada colònia bacteriana té un òptim 
de creixement a un pH determinat, però totes entre un interval de 5.5 a 8. 

C) Alcalinitat 
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L’alcalinitat és una mesura de la capacitat tampó del bioreactor. Aquesta capacitat tampó 

està relacionada amb la presència de bicarbonats. 

S’admet que una alcalinitat mitja de 2-3 g/l (CaCO3) és suficient per a regular el pH en el 

reactor [4]. 

D) Potencial Redox 

El potencial Redox mesura l’anaeròbiosi del medi que ha de ser lo suficient baix per 

assegurar el desenvolupament de les poblacions metanogèniques i acetogèniques estrictes. 

En cultius purs, les bactèries metanogèniques requereixen potencials d’oxireducció 

compresos entre -300 mV i -330 mV. 

E) Requeriments de nutrients 

Els elements necessaris essencials per al creixement de les poblacions anaeròbies són C, N 

i P. Les seves relacions s’han de trobar en el rang 100-300/ 1-10/1-5. També és necessari 

aportar micronutrients com Mg, Fe, Ca, S, Ni, etc., sense arribar a concentracions que 

produeixin toxicitat [4]. 

Com a mitja, les bactèries consumeixen unes 30-35 vegades més carboni que nitrogen. S’ha 

observat que les relacions òptimes són: C/N = 30 i C/P = 75. Serà necessari  mantenir 

aquestes relacions en el substrat si no es desitja un decreixement en la producció de gas 

metà per falta d’aliment. A les taules de l’annex B es pot observar les funcions dels 

macronutrients i dels micronutrients. 

F) La relació substrat / biomassa 

És la relació entre la quantitat de producte introduït en el digestor (el substrat) i la quantitat de 

bactèries capaces de degradar aquest substrat.  

G) Estabilitat, toxicitat i inhibició 

Els processos d’acidogènesi i metanogènesi es donen simultàniament i l’estabilitat del procés 

depèn del manteniment de l’equilibri entre el ràpid creixement de les bactèries acidogèniques 

i de les més lentes metanogèniques. La inestabilitat està usualment indicada per un ràpid 

creixement en la concentració d’àcids volàtils i el decreixement de la producció de gas, així 

com un desmesurat augment de la proporció de CO2. 
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4.2.4. Paràmetres operacionals 

A) Temperatura 

La temperatura és un dels paràmetres més importants en el rendiment de la digestió 
anaeròbia. Generalment les temperatures considerades òptimes per a la digestió anaeròbia 
són [4], [5], [7], [9]. 

- Mesòfila (20-40 ºC). La digestió en aquest rang té una major estabilitat degut a la 
major quantitat de microorganismes capaços de degradar el substrat a aquestes 
temperatures. Una altra avantatge és el menor cost de manteniment de la 
temperatura. 

- Termòfila (40-60 ºC). Amb aquesta temperatura s’obtenen les avantatges de tenir 
produccions més elevades de metà al tenir una eliminació més ràpida d’àcids 
volàtils, menys TR, major destrucció de patògens i virus, major qualitat dl depurat 
i major qualitat de l’afluent. 

B) Agitació 

Algunes de les avantatges que ens proporciona una mescla correcta són [4], [10]: 

1) Dispersió uniforme i permanent contacte entre substrat i alimentació. 

2) Gran uniformitat de condicions ambientals (Tª, nutrients, etc.). 

3) Minimitzaria per dispersió dels efectes que produeix el material tòxic que es pot 
introduir. 

C) Temps de retenció (TR) i temps de retenció hidràulic (TRH) 

El temps de retenció (TR) és el temps que un substrat roman dins del reactor sotmès a 
l’activitat de les bactèries. No s’ha de confondre amb el temps de retenció hidràulic  (TRH) 
que es defineix com el quocient entre el volum útil del digestor pel cabal d’alimentació.  

S’intenta treballar amb baixos temps de retenció per tal de reduir el volum i el cost del 
digestor, però les característiques del creixement microbià limiten el TR a un mínim.  
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4.3. Tipus de fermentadors 

Tenint en compte les característiques de funcionament dels diferents sistemes de 
fermentació, es pot realitzar la següent classificació [11],[12]: 

1) Massa suspesa: a) Fermentació discontinua (BATCH) 

i) Humida 

ii) Seca 

b) Fermentació continua o semi-continua (CSTR) 

i) Humida 

ii) Seca 

c) Fermentació continua amb reciclatge de sòlids 

d) Fermentador de flux de pistó 

 

2) Massa fixa : e) Reactor de llit de llots (UASB) 

f) Filtre anaerobi 

g) Fermentador de llit fluiditzat 

 

3) Sistemes múltiples  h) Fermentació en dos etapes 

i) Sistemes mixtos 

 

Dins d’aquesta gran varietat de sistemes de fermentació, cal destacar que els més 
importants a nivell de tractament de FORSU són la fermentació continua seca, la fermentació 
continua humida, la fermentació humida en dos etapes i la fermentació discontinua seca. 
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4.4. Caracterització dels residus sòlids urbans 

4.4.1. Conceptes generals 

Els Residus Sòlids Urbans (RSU) són les escombraries que es produeixen diàriament a les 
cases, botigues, oficines, mercats, restaurants, carrers, etc. També les fàbriques produeixen 
alguns RSU, concretament en les oficines, magatzems o menjadors (paper, cartró, envasos i 
restes d’aliments...).  

A Espanya la quantitat de RSU generada per habitant i dia és d’una mica més d’1 quilogram 
a les ciutats grans i mitjanes, i menor a les ciutats petites i pobles. 

Els RSU són residus heterogenis, en els quals es poden diferenciar diverses fracciones [13]: 
fracció orgànica digerible (FORSU), fracció combustible, fracció inerta. 

A la vegada, la FORSU també pot classificar-se segons el seu origen [14]: 

- FORSU-SO: FORSU seleccionada en origen per les famílies. 

- FORSU-RS: FORSU recollida selectivament en mercats. 

- FORSU-SM: FORSU procedent de plantes de reciclatge, és a dir, seleccionada 
mecànicament. 

Generalment, més del 50% dels RSU està constituït per matèria orgànica. Concretament a 
Europa, com a mitjana la matèria orgànica fàcilment biodegradable representa el 36% en pes 
dels RSU, mentre que el paper/cartró, de biodegradació més lenta, és el 26%. En el cas de 
Catalunya, la primera suposa un 41% en pes dels RSU, i el paper/cartró, un 20% [15], sent 
en la ciutat de Barcelona un 36% de matèria orgànica i un 26% paper/cartró [16]. En els 
últims anys s’ha observat un descens del percentatge de matèria orgànica en els RSU. 
Aquesta tendència decreixent és degut a canvis en els hàbits de consum, com és la reducció 
dels àpats a casa, l’augment dels embolcalls,  etc. 

Cal tenir en compte que el bioreactor de la planta de metanització tractarà una corrent de 
residus que és difícil de caracteritzar, ja que hi ha nombrosos factors que afecten a la 
composició de la FORSU, com per exemple [16]: 

- Característiques de la població: zones residencials altes, mitjanes o baixes, 
industrials, etc. 

- Clima i estació de l’any. 
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- Mode i nivell de vida de la població. 

- Fonts de l’alimentació: mercats, restaurants, residències, cases, etc. 

Per exemple, en un estudi realitzat a Treviso [17] es va observar que entre estiu i hivern 
existia una variació del 2% en el contingut de sòlids totals en la FORSU-SO.  

Aquests factors obliguen a la planta a ser flexible, per assumir aquests canvis en 
l’alimentació sense que afectin significativament el seu bon funcionament. 

4.4.2. Propietats físiques, químiques i biològiques de la FORSU-SO 

El coneixement de les propietats físiques, químiques i biològiques dels residus a tractar és 
important per a prendre decisions a l’hora d’escollir el sistema de digestió anaeròbia. 
L’elecció del disseny del reactor i el mode d’operació depenen molt de les característiques 
físiques i químiques de la biomassa alimentada, especialment de la concentració de sòlids. 

Les característiques físiques més importants dels RSU són: pes específic, contingut 
d’humitat, mida de partícula i distribució de grandària, capacitat de camp i porositat dels 
residus compactats (aquests dos últims són importants en la gestió de RSU en abocadors). 
A més, és imprescindible el coneixement d’altres variables, tal com els sòlids totals (ST) i els 
sòlids volàtils totals (SVT), etc. [7]. 

La concentració de sòlids totals (ST), matèria sòlida que queda després d’evaporar l’aigua 
del residu, afecta els costos operacionals i de capital de la digestió anaeròbia per a l’operació 
d’un percentatge de càrrega concret. Substrats amb concentracions baixes en sòlids 
necessiten reactors de major volum i requeriments més grans de calor que els substrats amb 
concentracions altes. També afecta al temps de retenció hidràulic i a la biodegradabilitat. 

Els sòlids volàtils totals (SVT), o sigui el material alliberat en la incineració dels ST, analitzats 
són sovint utilitzats per a estimar la composició orgànica, determinar els percentatges de 
càrrega i avaluar el funcionament del reactor. Per exemple, si els SVT augmenten, la taxa de 
càrrega orgànica (TCO, kg SVT/m3 d) també creix i conseqüentment la producció de biogàs. 
Segons alguns estudis es recomana una TCO ≈ 14 kg SVT/m3d [8]. Treballant sobre aquest 
valor, tot i aconseguir tractar una major quantitat de residus, no s’aconsegueix arribar a les 
produccions màximes de biogàs, encara que es redueix el TRH (temps de retenció hidràulic) 
i per tant el volum del digestor. 

La densitat específica es defineix com el pes d’un material per unitat de volum (per exemple, 
kg/m3). Les dades sobre la densitat específica sovint són necessàries per a valorar la massa 
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i el volum total dels residus que tenen que ser gestionats. Les densitats específiques típiques 
per als residus domèstics es mostren a l’annex D. 

El contingut d’humitat dels RSU normalment s’expressa de dos formes. En el mètode de 
mesura pes-humit, la humitat d’una mostra s’expressa com un percentatge del pes del 
material humit; en el mètode pes-pes, s’expressa com un percentatge del pes sec del 
material. El primer és el més utilitzat en el camp de la gestió dels RSU. Les dades típiques 
sobre el contingut en humitat dels RSU domèstics es presenten a l’annex D, Taula D.2. 

Les propietats químiques dels RSU també són imprescindibles per a desenvolupar i 

dissenyar qualsevol sistema de gestió de residus. Les propietats més importants les 

proporciona l’anàlisi físic i l’anàlisi elemental (annex D, Taules D.3 i D.4) . 

A més, un factor decisiu per a que es produeixi una digestió anaeròbia eficaç és la relació 

carboni-nitrogen. A la taula D.2 es pot observar les relaciones per als residus de menjar [9]. 

 

Material Percentatge 

N 

Percentatge 

C/N a 

Residus de processament de menjar 

      Residus de fruita 1,52 34,8 

      Residus mesclats de  

escorxadors 

7,0-10,0 2,0 

      Pells de patata 1,5 25,0 

a. Relació C/N basada en pes sec total 

Taula 4.2 Contingut de nitrogen i relaciones C/N nominals de la FORSU-SO, base seca [9] 

 

 



Pág. 32  Memòria 

                                                           

 

4.4.3. Caracterització de la FORSU-SO a l’àrea metropolitana de Barcelona 

Com ja s’ha dit, la FORSU és difícil de caracteritzar teòricament, degut als nombrosos factors 
que la poden afectar. El millor mètode per a definir totes les característiques d’aquest tipus 
de residu es realitzant un seguiment temporal, on es poden identificar les propietats i els 
factors que afecten a aquestes propietats.  

Tot i això, a continuació es farà una caracterització del residus. Al no disposar de dades 
reals, els paràmetres es definiran basant-se en les dades típiques i en estudis realitzats 
anteriorment en altres poblacions [19],[20]. Les Taules 4.3 i 4.4, presenten la caracterització 
teòrica de la FORSU-SO de l’àrea metropolitana de Barcelona, que en aquest projecte es 
prendrà com a referència. A partir de les propietats d’aquesta FORSO-SO es podran estimar 
alguns paràmetres teòrics com la composició química, la quantitat màxima teòrica de biogàs 
produït sota condicions anaeròbies i el contingut energètic. 

 

Substrat 
d’alimentació 

Unitat Rang Valor típic 

Cendres % ST 4-13 5 

Densitat específica Kg/m3 131-481 291 

Mida partícula mm 0-150 1-70 

Sòlids totals, ST % pes 
humit 

20-50 30 

Sòlids volàtils, SV % ST 87-96 94 

Sòlids volàtils 
biodegradables, SVB 

% ST 60-80 75 

Humitat % 50-80 70 

PH  5,5-7 6 

Taula 4.3 Propietats físiques. 
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Anàlisi elemental Unitat Rang Valor típic 

Carboni, C % ST 43-50 48 

Hidrogen, H % ST 4,9-6,5 6,4 

Nitrogen, N % ST 1-3 2,6 

Oxigen, O % ST 35-45 37,6 

Sofre, S % ST 0,15-0,5 0,4 

Anàlisi de sòlids    

Cel·lulosa % ST 40-60 50 

Lignina % ST 7-11 9 

Hemicel·lulosa % ST 5-15 6,5 

Proteïna % ST - 19 

Taula 4.4 Propietats químiques i biològiques. 

 

4.4.3.1. Estimació de la composició química de la FORSU. 

Si es suposa que la FORSU-SO està formada per un 100% de residus de menjar, el seu 
anàlisi elemental típic (% ST) serà: 

 

C H O N S Cendres 

48% 6,4% 37,6% 2,6% 0,4% 5,0% 

Taula 4.5 Anàlisi elemental de la FORSU. 

 

 

Agafant com a base 100 kg de FORSU-SO amb un 70% d’humitat s’obté la distribució 
percentual en pes, sense l’aigua continguda en els residus, següent: 
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Component C H O N S Cendres Total 

En base seca 14,4 kg 1,92 kg 11,28kg 0,78 kg 0,12 kg 1,5 kg 30 kg 

Taula 4.6 Distribució percentual en pes sense aigua. 

 

A partir de la taula anterior es calcula la composició molar dels elements sense tenir en 
compte les cendres i després es troba les fórmules químiques aproximades: 

- Sense sofre, si la relació mol nitrogen = 1: 

C21,5H34,1O12,6N1 

- Amb sofre, si la relació mol sofre = 1: 

C324H513,7O190,5N15S 

 

4.4.3.2. Estimació de la quantitat teòrica de gas produït a partir de la FORSU-SO en 
condicions anaeròbies. 

Per a 100 kg de FORSU-SO, amb una humitat del 70 %, la quantitat de residus secs i 
degradables, suposant que el 5 % del material degradat es quedarà com a cendres, és: 

 Residus orgànics degradables (base seca) = 30 kg x 0,95 = 28,5 kg. 

A partir de la fórmula química amb sofre C324H513,7O190,5N15S i suposant que els residus 
orgànics estan totalment estabilitzats, es pot utilitzar l’expressió següent per a definir la 
conversió global de la fracció FORSU-SO en metà, diòxid de carboni i amoníac [19]: 

CaHbOcNdSe        +   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++−−

4
2324 edcba

H2O         →         ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−+

8
2324 edcba

CH4    

                                    + ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++−

8
2324 edcba

CO2   +   dNH3   +   eSH2        (Eq. 4.1) 

on: a = 324;   b = 513,7;    c = 190,5;   d = 15;   e = 1 
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L’equació resultant és: 

 C324H513,7O190,5N15S   +   112 H2O  →   172,7 CH4    +   151,3 CO2   +  15NH3  +  SH2 

Amb l’expressió trobada anteriorment es pot calcular el pes de cada component i conegudes 
les seves respectives densitats específiques [36] en condicions normals, s’obté el volum de 
cada gas i la composició percentual en volum de la mescla: 

 

Component Volum (Nm3) % en volum 

CH4 14,24 50,8 % 

CO2 12,5 44,6 % 

NH3 1,22 4,35 % 

SH2 0,07 0,3 % 

Taula 4.7 Composició del biogàs. 

 

Finalment, la quantitat total teòrica de biogàs generat, tenint només en compte el CH4 i el 

CO2, pel pes unitari de FORSU-SO resulta: 

- Basat en el pes sec de la FORSU-SO, m3/kg: 

MG= =
+

kg
m

5,28
)5,1224,14( 3

0,94 Nm3/kg SVT 

- Basat en el 100 kg de la FORSU-SO, m3/kg: 

M’G= =
+

kg
m

100
)5,1224,14( 3

 0,26 Nm3/kg 

Aquestes quantitats teòriques de producció són normalment més altes que les que es poden 

aconseguir a la pràctica.  
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4.4.3.3. Estimació del contingut energètic de la FORSU-SO. 

A partir de l’anàlisi elemental [% en massa de C, H, O, N, S] i de l’anàlisi immediat [carboni 
fix, volàtils, W (humitat) i cendres (A)] pot utilitzar-se fórmules més o menys exactes per a 
determinar el poder calorífic dels sòlids combustibles. 

La fórmula de Dulong modificada dóna el poder calorífic superior, PCS (kJ/kg): 

PCS = 337,3 C + 1418,9 (H - O/8) + 93,1 S + 23,3 N      (Eq. 4.2) 

L’energia que no es recupera (kJ/kg) és: 

PCI = PCS - 25(9 (H- O/8) +W)      (Eq. 4.3) 

Si es parteix de la composició química de la FORSU-SO, per a 100 kg de residus amb un 70 
% d’humitat, la distribució percentual dels elements és: 

 C H S O N A (cendres) W (humitat) 

Base seca (%) 48 6,4 0,4 37,6 ,6 5 -- 

Base humida (%) 14,4 1,92 0,12 11,28 0,78 1,5 75 

Taula 4.8 Distribució percentual amb aigua. 

Substituint els valors anteriors a l’equació 4.2 i 4.3, s’obté el poder calorífic superior (PCS) i el 
poder calorífic inferior (PCI): 

En base seca:    PCS: 18.700 kJ/Nm3           i   PCI: 18.320 kJ/Nm3       
     

En base seca:   PCS:  5.610 kJ/Nm3             i    PCI: 3.750 kJ/Nm3        
  
 

Aproximadament, un metre cúbic de biogàs substitueix a [37] 0,6 m3 gas natural; 0,74 l 

gasolina; 0,64 l de combustible dièsel. 

 

I també permet generar 1,25 kW/h d’electricitat; 6 hores de llum equivalent a una 

bombeta 60 watts. 
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5. Dimensionament d’una planta de metanització 

Per a dimensionar una planta de tractament de residus, cal conèixer primer a quanta 
població vol donar servei, és a dir, quina quantitat de residus s’han de tractar anualment. 
Actualment la brossa d’una ciutat industrial mitjana-gran (més de 150.000 habitants), que 
compta amb recollida selectiva (contenidors de paper, vidre, plàstic) recollida de piles i 
deixalleria, conté aproximadament un 50 % de matèria orgànica [21]. 

A més a més un habitant genera cada any uns 386 kg de residus de recollida urbana, uns 7 
kg de vidre i 7 kg de paper, entre altres. Aquestes quantitats representen un 1,10 kg per 
habitant i dia (recollida urbana i recollida selectiva). Cal dir que en els nuclis rurals aquests 
valors són lleugerament inferiors. 

En aquest projecte s’ha dimensionat la planta per a tractar els residus d’uns 350.000 

habitants, per tant la planta haurà d’estar situada prop de nuclis urbans importants, com seria 

a l’àrea metropolitana de Barcelona. Però no tots aquests residus generats van al tractament 

de metanització, ja que en el pretractament sec es separen els voluminosos, plàstics i 

breaks, llaunes, etc., que entren a la planta per medi del contenidor de resto. 

 

Població 350.000 habitants 

Generació de residus 1,12 kg RSU/hab·dia 

% s’aprofita per a metanització 30 % 

Tones a tractar anuals de RSU 143.080 tn RSU/any 

Tones a tractar a metanització anualment 42.924 tn RSU/any 

Planta dimensionada per a  45.000 tn RSU/any 

Taula 5.1 Característiques generals per al dimensionament de la planta. 

A continuació es calcula el balanç de massa i d’energia del procés de metanització. Aquest 

procés ve englobat pels següents equips: el tanc de mescla (on es barreja la brossa amb 

aigua), el separador d’inadequats, el tanc regulador de mescla cap al digestor, el digestor, la 

centrífuga i el tanc d’emmagatzematge d’aigua de procés. 
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5.1. Balanç de massa 

Primer es descriuen les condicions de treball i suposicions fetes en el càlcul del balanç de 
massa [22]. 

Definicions: - M.T. : matèria total 

- % S.T. :percentatge de sòlids totals 

- M.S. matèria seca 

- % S.V. :percentatge de sòlids volàtils 

- M.O.S. :matèria orgànica seca 

 

Característiques de la matèria orgànica 

Dimensions de les partícules < 70 mm 

Densitat de la massa-RSU 550 kg/m3 

Sòlids totals 30 % de la massa humida 

Fracció orgànica 78 % S.V sobre els S.T 

% inadequats pesats que s’han de separar 20 % dels S.T. 

% inadequats lleugers que s’han de separar 5 % dels S.T. 

Dades de l’acondicionament previ de la FORM 

Contingut en matèria seca 65 % de la massa humida Inadequats 
pesats 

Contingut orgànic 25 % S.V. del % S.T. 

Contingut en matèria seca 32 % de la massa humida Inadequats 
lleugers 

Contingut orgànic 85 % S.V. del % S.T. 

Densitat de la mescla FORM + aigua 1050 kg/m3 
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Característiques de l’aigua de procés 

Quantitat d’aigua es mescla amb FORM  87.000 tn/any 

Sòlids totals en l’aigua de procés 0,20 % 

Fracció orgànica 85 % S.V. del % S.T. 

Quantitat d’aigua de neteja 11.000 tn/any 

Propietats del biogàs 

Sòlids totals biogàs 98,5 % S.T 

M.O.S. del biogàs 100 % 

Descomposició  70 % d’orgànics en el digestor 

Densitat del biogàs 1,22 kg/m3 

Contingut de metà en el biogàs 60 % en volum 

Poder calorífic superior 5,9 kWh/m3 

Centrífuga 

Sòlids totals en el llot de sortida centrífuga 30 % S.T. 

Proporció orgànica 78 % S.V. del digerit 

Taula 5.2 Taula de característiques per al balanç de massa 
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BALANÇ DE MASSA 

Corrent Massa humida 
(tn/any) 

% S.T. Matèria seca 
(tn/any) 

% S.V. M.O.S 
(tn/any) 

Matèria orgànica 45.000 30 % 13.500 78 % 10.530 

Aigua de procés 87.000 0,2 % 174 85 % 147,9 

Mescla a tractar 132.000 10,4 % 13.674 78,1 % 10.977,9 

 

Inadequats pesats separats 4.153 65 % 2.700 25% 675 

Inadequats lleugers separats 2.109 32 % 675 85 % 574 

Aigua de neteja 11.000  

 

Mescla a tractar al bioreactor 136.737 7,53 10.299 91,55 9.429 

 

Biogàs 6.700 98,5 % 6.600 100 % 6.600 

Suspensió entra centrífuga 130.036 2,84 % 3.699 76,5 % 2.829 

Llot surt centrífuga 11.539 30 % 3.461 78 % 2.700 

Aigua surt centrífuga 118.497 0,2 % 237 54,3 % 129 

Aigua en excés per depurar 20.497 0,2 % 41 % 54,3 % 22,2 

Taula 5.3 Balanç de matèria a la zona de metanització. 
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5.2. Balanç d’energia 

 

DADES 

Tª mínima d’entrada residus 5 ºC 

T mínima d’aigua de la xarxa 10 ºC 

Tª treball del digestor 37 ºC 

Tª exterior mínima 2 ºC 

Tª exterior màxima 38 ºC 

Cp aigua 4,18 KJ/kg·ºC 

Cp biogàs 1,9 KJ/kg·ºC 

Taula 5.4 Taula de dades de treball. 

 

 

BALANÇ D’ENERGIA 

Tª mitja de l’aigua de procés 34,6 ºC 

Tª mitja de la suspensió 24,5 ºC 

Tª inadequats eliminats 25,3 ºC 

Taula 5.5 Balanç d’energia a la zona de metanització. 
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5.3. Flowsheet i taula de corrents 

Tot seguit s’adjunta un flowsheet del procés, amb els diversos corrents numerats i amb les 
seves principals característiques resumides en les taules següents. Els càlculs detallats 
estan fets en un full de càlcul d’Excel i s’adjunten a l’Annex E. 

També s’ha calculat quina és la producció anual d’energia elèctrica en una planta d’aquestes 
característiques i dimensions. 

 

 

Fig. 5.1 Flowsheet de la zona de metanització. 
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Taules amb les característiques principals de tots el corrents:  

 

Corrent 1 1a 1b 2 3 4 

Nom Corrent 
d’entrada 

Entrada 
tanc 1 

Entrada 
tanc 2 

Mescla 
amb aigua 

Suspensió Inadequats 
pesats 

Cabal M.T.(tn/any) 45.000 22.500 22.500 132.000 136.737 4.153 

% S. T. 30 30 30 10,36 7,53 65 

% S.V. sobre % S.T.  78  78  78  78,09 91,55 25 

Tª (ºC) 5 5 5  25,28 25,28 

P (bar) 1 1 1 1 1 1 

 

 

Corrent 5 6 7 8 9 10 11 

Nom Inadequats 

lleugers 

Suspensió 

entra 

digestor 

Biogàs 

produït 

Digerit Llots Aigua 

surt 

centríf. 

Aigua 

surt tanc

Cabal M.T.(tn/any) 2.109 136.737 6.701 130.036 11.539 118.497 118.497

% S. T. 32 7,53 98,5 2,84 30 0,2 0,2 

% S.V. sobre % 

S.T.  

85 91,55 100 76,48 78 54,3 54,3 

Tª (ºC) 25,28 23,93 37 37 37 37 34,59 

P (bar abs.) 1 1 1,025 1 1 1 1 
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CORRENT 12 13 14 14a 14b 15 

Nom Aigua pels 
inadequats 

Aigua Aigua 
per a la 
mescla 

Aigua pel 
tanc 1 

Aigua pel 
tanc 2 

Aigua a 
depurar 

Cabal M.T.(tn/any) 11.000 107.497 87.000 43.500 43.500 20.497 

% S. T. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

% S.V. sobre % 
S.T.  

54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 

Tª (ºC) 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 34,59 

P (bar) 1 1 1 1 1 1 

Taula 5.6 Taules de corrents 

 

A continuació es descriuen les principals especificacions tècniques de cada un dels equips: 
 

A: TANC DE MESCLA. 

 N’hi ha dos, cada un amb capacitat de 20 m3. 

 

B: SEPARADOR D’INADEQUATS. 

 És una trampa d’arena, que està constituïda per dos equips diferents, 

un purgador amb rastell netejador i un sedimentador. 

 

C: TANC REGULADOR DE MESCLA 

 Diàmetre: 6 m 

 Altura: 8,5 m 

 Volum: 240 m3 

 Inclinació del sostre: 15º 

 Altura total: 9,3 m 

 Material: Acer Inoxidable de gruix 6mm i recobert de 50 mm d’aïllant. 
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D: DIGESTOR 

 Diàmetre: 18 m 

 Altura: 23,5 m 

 Volum: 5980 m3 

 Inclinació del sostre: 15º 

 Altura total: 25,9 m 

 Material: Acer Inoxidable de gruix 6mm i recobert de 50 mm d’aïllant. 

 

 

E: COMPRESSOR: S’estudiarà i dimensionarà en el capítol següent o en l’Annex F. 

 

 

F: CENTRÍFUGA 

 Capacitat per a 60 m3/h 

 Llot surt amb un contingut del 30 % de matèria seca 

 

 

G: TANC D’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA DE PROCÉS 

 Diàmetre: 7 m 

 Altura: 5,2 m 

 Volum: 200 m3 

 Material: Acer Inoxidable de gruix 6mm i recobert de 50 mm d’aïllant. 
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5.4. Producció anual d’energia elèctrica 

A continuació es calcularà aproximadament quina quantitat d’energia elèctrica es produeix en 
una planta de metanització d’aquestes dimensions. 

Com ja s’ha dit, la planta rep una quantitat de RSU d’unes 145.000 tones anuals, de les 
quals aproximadament un 30% correspon a matèria orgànica, per tant, després del procés 
de preselecció s’obtenen unes 45.000 tn/any de matèria orgànica.  

Segons la caracterització dels RSU feta en l’Annex D, la quantitat total teòrica de biogàs 
generat, tenint només en compte el CH4 i el CO2, i agafant com a base 100 kg de FORSU, és 
de 0,26 Nm3/kg. Aquest és el valor teòric, el real és sempre inferior, si es considera que el 
valor real és un 80 % el teòric, llavors és té que per cada 100 kg de FORSU, es produeixen 
0,208 Nm3 de biogàs. Per tant, a la planta es generen anualment 11,7·106 Nm3 de biogàs. 

Aquest biogàs va al motor de cogeneració en el qual es produeix energia elèctrica. Si un 
metre cúbic de biogàs permet generar 1,25 kWh d’electricitat, llavors amb tot el biogàs 
produït anualment a la planta s’obtenen uns 11,7 GWh/any. 
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6. Disseny hidrodinàmic d’un reactor 

6.1. Descripció del problema a estudiar 

Es vol mantenir agitat un bioreactor mitjançant la injecció de part del biogàs produït en el 
mateix reactor. Per això s’instal·len uns tubs a través dels quals el biogàs entrarà a pressió a 
l’interior del digestor per la part inferior d’aquest. 

Bioreactors de grans dimensions com és en el cas d’aquest projecte, no han estat molt 
estudiats. El que es pretén en aquest projecte, i més concretament en aquest apartat, és 
trobar unes pautes de disseny per a bioreactors de volums similars a aquest. Al llarg 
d’aquest apartat es calcularà el cabal de gas necessari per a mantenir la mescla del 
bioreactor en suspensió, el diàmetre de les bombolles, el temps de circulació i la potència del 
compressor, entre altres coses. 

L’agitació es fa pneumàticament i no amb agitador mecànic, ja que per a tancs molt 
profunds, de 15 m o més, pot resultar més avantatjós, tot i que el gas necessita molt treball 
de compressió [23]. Tot i això, el consum requerit és menor que en un reactor amb agitació 
mecànica [24], tal com es demostrarà cap a la part final d’aquest apartat. 

Una de les avantatges més importants dels tancs agitats amb aire, és l’absència de parts 
mòbils, minimitzant així el manteniment d’aquestes, i també que hi ha menys zones mortes 
[24]. 

Tot i que en realitat dins el reactor hi ha tres fases, el gas injectat, i la suspensió que està 
formada per líquid i sòlids, com que els sòlids representen menys del 15%, la suspensió és 
considera una fase pseudo-homogènia i la hidrodinàmica s’assimila a un sistema de dos 
fases (gas-líquid) [24]. 
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Segons el dimensionat fet en l’apartat anterior, les dimensions del digestor són les següents: 

 

Fig. 6.1 Dimensions del reactor 

 

 
El punt 1 i 2 indicats en la figura anterior, representen la part superior del bioreactor en la 
qual s’acumula el biogàs i el punt de descàrrega del biogàs a pressió respectivament. 
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6.2. Càlcul d’algunes propietats del biogàs 

Abans de començar amb els càlculs del cabal necessari per a mantenir el bioreactor en 
suspensió i de la potència del compressor, cal conèixer algunes característiques més del 
biogàs. 

Càlcul de P2 (pressió biogàs a la sortida orificis): 

La pressió del biogàs a l’orifici de sortida del tub d’injecció, ignorant la retenció del gas, és la 
corresponent a 21,325 m de submersió dels tubs [23]: 

ghPP inicial ··2 ρ+= = 3,2 bar (absoluts)   (Eq. 6.1) 

on Pinicial = 1,025 bar (102.500 Pa), h és l’altura des de la part superior fins als orificis, ρ és la 
densitat del líquid (1050 kg/m3) i g la gravetat. 

6.2.1. Càlcul de la densitat 

Si es suposa que el biogàs es comporta com un gas ideal, es pot aplicar la llei dels gasos 
ideals: 

TRnVP ··· =              TRnMP ··· =
ρ

                  
TRn

MP
··

·
=ρ              (Eq. 6.2) 

on ρ és la densitat, M la massa molecular, n el número de mols, R la constant del gasos 
ideals i T la temperatura. 

Abans de poder calcular la densitat del biogàs, es necessari calcular el pes molecular mitjà 
del biogàs. Si es parteix d’una composició molar del biogàs del 60% de metà i del 40% de 
CO2, el pes molecular mitjà d’un mol de biogàs serà:  

2244
·· COCOCHCH MxMxM += = 27,2 kg/kmol    (Eq. 6.3) 

De l’equació 6.2:   ρ = 3,4 kg/m3 
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6.2.2. Càlcul de la viscositat 

Si s’utilitza una correlació universal de la viscositat basada en el teorema de correspondència 
d’estats proposat per Uyehara and Watson els qual van desenvolupar el gràfic que relaciona 
la viscositat reduïda (µr = µ/µc) i la temperatura i pressió reduïdes mostrat en la figura següent 
(Fig. 6.2). 

 

Fig. 6.2 Viscositats reduïdes [25]. 

La figura (6.2) representa la viscositat de les substàncies al punt crític µc estimada a partir de 
la mesura de la viscositat d’un líquid o gas a qualsevol temperatura i pressió reduïda. La 
viscositat a qualsevol temperatura i pressió pot ser doncs calculada amb l’equació següent:  

µ = µr·µc      (Eq. 6.4) 

on µr és la viscositat reduïda llegida de la figura anterior, i µc és la viscositat en el punt crític. 
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Per a calcular µc, és pot utilitzar una expressió basada en el pes molecular, la temperatura i 
la pressió crítica, la qual deriva d’una equació proposada per Licht i Stechert [25]. 

µc =
( )6

1

3
2

)·(
70,7

c

c

T

pM
                      (Eq. 6.5) 

Aquesta equació és bona per a més de 50 components dels quals se’n disposa de dades. En 
general l’error és menor al 10 %, amb excepcions com l’aigua, l‘hidrogen, l’heli i el brom. 
Aquest equació dóna millors resultats en gasos lleugers [25]. 

A continuació es fan tots els càlculs necessaris, tot seguint el procediment explicat 
anteriorment, per tal de trobar el valor de la viscositat del biogàs: 

 

 Metà Diòxid de Carboni 

Tc - 82,5 ºC 31,1 ºC 

T 37 ºC 37 ºC 

Tr=T/Tc 1,63 1,02 

Pc 46,3 atm 73 atm 

P 3,2 atm 3,2 atm 

Pr=P/Pc 0,07 0,04 

µr (gràfic Fig. 6.2) 0,72 0,45 

µc 165, 5 344 

µ = µr·µc 119,2 µP 154,8 µP 

Taula 6.1 Càlculs de les viscositats. 

 

Per calcular la viscositat del biogàs s’ha de multiplicar la viscositat de cada component per la 
seva fracció molar: µ = N1·µ1 + N2·µ2 + N3·µ3 + ... = 133,4 µP = 1,33·10-5 Kg/m·s 
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6.3. Cabal necessari de biogàs per a suspendre 5.600 m3 de 
mescla 

Per a grans tancs, hi ha diversos valors de velocitats d’aire per a diversos graus d’agitació en 
tancs amb líquids [26]. Per a un grau d’agitació complert, la velocitat superficial del gas (VG) 
és d’uns 1,3 ft3/ft2·min = 6,63 ·10-3 m/s = VG, la qual sempre ha ser inferior a 0,08 m/s. 

Si VG és igual al cabal total de gas dividit per la secció del tanc, llavors el cabal de gas 
necessari és de 6.073 m3/h. Aquest cabal és molt gran, això és degut a que l’àrea del tanc és 
molt gran, segurament aquest cabal de gas serà excessiu per a mesclar la suspensió del 
tanc. 

A continuació és calcula la retenció de gas o holdup (εg). Aquesta representa la fracció en 
volum de la mescla gas-líquid en el tanc que està ocupada pel gas. Pot considerar-se VG/εg 
com la velocitat real del gas en relació amb les parets del reactor. Si el líquid flueix de forma 
ascendent, a corrent paral·lela amb el gas, a una velocitat relativa a les parets del tanc VL/(1-
εg), llavors la velocitat relativa del gas i del líquid, o la velocitat de lliscament, és [23]: 
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1
      (Eq. 6.6) 

La retenció en tancs de bombolleig, relacionada mitjançant la velocitat de lliscament, es 
mostra a la figura 3 de l’annex F (Fig.F.3). Amb el valor de VG de 0,00663 m/s s’obté en el 
gràfic una relació VG/VS d’aproximadament 0,019, i per tant, VS= 0,35 m/s. 

I de l’equació (F.6) s’obté  εg= 0,019, és a dir 1,9% del bioreactor està ocupat per biogàs. 

 

 

Ara ja es pot calcular la quantitat de sòlid que es pot mantenir en suspensió. Wmax és la 
màxima quantitat de sòlid que es pot mantenir en complerta suspensió per a unes condicions 
donades.  

Aquesta  quantitat de sòlids suspesos es calcula amb la següent correlació [24]: 
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on: 

υtp és la velocitat terminal de les partícules, i es calcula amb la següent equació si és en 
règim Newtonià [2]: 
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ρ

ρρ
υ     per a 500<Rep<200.000  (Eq. 6.8) 

i el resultat de la velocitat terminal és de tpυ =0,255 m/s 

 

En l’equació (6.7), Cµ és el factor de correcció de la viscositat, definit com [24]: 

 Cµ = 2,32x10-1 - 1,78x10-1·log µL + 1,026x10-1·(log µL)2  (Eq. 6.9) 

i ψ’ és el factor de capacitat d’humitat, el qual es pot prendre com a 1. 

De l’equació (6.7) 

 dT = 1800 cm;   µG = 1,33·10-4 g/cm·s;  µL = 0,01g/cm·s;   σT = 72 g/s2;   ρL = 1,05 g/cm3;  
ρG = 0,0034 g/cm3;   εg= 0,019,υg= 0,663 cm/s   i   υtp = 25,5 cm/s; i   Cµ= 1. 

Amb tots aquest valors Wmàx dóna 6,75 g/cm3. 

 

En un procés de metanització, acostuma a haver-hi entre un 6-10% de sòlids en el digestor. 
Si es suposa un 8% de sòlids, sobre una base de 100 kg, això és 0,087 g/cm3

.  

Per tant, si es poden suspendre 6,75 g/cm3 i només fa falta suspendre 0,087 g/m3
, això vol dir 

que no és necessari un cabal de gas tan elevat per a mantenir el bioreactor en suspensió. 
Aquesta deducció s’havia lleugerament intuït quan s’ha obtingut un cabal d’injecció d’uns 
6000 m3/h, el qual és un cabal molt elevat. 

Si s’escull 12 tubs d’injecció, s’usa molt una distribució en 12 tubs, ja que és una distribució 
simètrica i complerta, en el sentit que reparteix el fluid per totes les zones. I la secció dels 
orificis és de 32 mm de diàmetre, llavors el cabal de 6.073 m3/h va a una velocitat molt 
elevada (174 m/s) la qual és impossible en aquestes condicions, si suposem un cabal 10 
inferior, la velocitat de sortida del biogàs pels orificis seria d’uns 17 m/s, que és un valor més 
coherent, ja que els gasos acostumen a anar entre 10-30 m/s. 
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Fig. 6.3 Exemple d’injector de gas. 

 

Ara es comprovarà si utilitzant aquest cabal de 600 m3/h, n’hi ha prou per a suspendre tot el 
tanc. Repetint el procediment anterior, s’obté una retenció de gas d’un 1% i la quantitat 
màxima de sòlids que es poden suspendre és de 0,34 g/cm3, que ja està bé, ja que és 
superior a la mínima necessària. Va bé que sigui superior, ja que és el màxim de sòlid que 
pot suspendre, i també perquè la mescla del tanc no sempre té la mateixa concentració de 
sòlids. A més a més, interessa que el biogàs entri a una velocitat relativament alta, ja que així 
afavoreix que no es formin sedimentacions en el fons del tanc. 
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6.4. Càlcul de característiques de les bombolles 

Ara es calcularan propietats de la injecció de biogàs, partint de que s’injecta aquest cabal de 
biogàs de 600 m3/h per 12 tubs de 0’032 m de diàmetre. 

La velocitat a l’entrada dels tubs d’injecció és v 1= sm
A

Qg /3,17=  

6.4.1. Càlcul de v2 

Tot seguit es calcula la velocitat del biogàs a la sortida de l’orifici. Per aquest càlcul s’utilitzen 
les següents equacions: 

Equació de continuïtat, 

    222111 ···· AuAuQm ρρ ==&                   (Eq. 6.10) 

on u representa la velocitat del biogàs a l’entrada del tub (u1) i a la sortida per l’orifici (u2), i les 
àrees es poden simplificar ja que és constant al llarg del tub. 

Equació dels gasos ideals, 

Si es suposa que el biogàs es comporta com un gas ideal, llavors : 

TRn
MP
··

·
=ρ                  (Eq. 6.11) 

Substituint l’equació 6.11 a l’equació 6.10 i simplificant M, n, R  i T ja que  tenen el mateix 
valor en el punt 1 i 2, l’equació 6.10 queda reduïda a: 
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Puu         (Eq. 6.12) 

P2 és la pressió a la sortida de l’orifici, la qual ja s’ha calculat anteriorment. P1  és la pressió a 
l’inici del tub d’injecció, és a dir, a la sortida del compressor. Aquest valor de P1, si ha baix és 
de 3,2 bars, ha d’alt haurà de ser superior, però no molt més gran, ja que es pot intuir que les 
pèrdues de càrrega pel tub vertical i el colze no seran molt elevades. Si es suposa un valor 
inicial de 3,5 bar absoluts, llavors es fan tots els càlculs fins a obtenir el valor de P1, el qual si 
és diferent a la suposició inicial, es canvia aquesta i es torna a recalcular. Després d’aquest 
procés iteratiu s’arriba a que P1 és de 3,3 bar absoluts. 
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Substituint s’obté que la velocitat en l’orifici és de 17,7 m/s. Aquest és el valor corregit de la 
velocitat v1 sotmesa a la pressió de 3,2 atm. 

6.4.2. Diàmetre de les bombolles de gas 

El Reynolds a l’orifici és:  
µ

ρ··
Re

Dvorif
orif = = 146.000              (Eq. 6.13) 

El diàmetre aproximat de les bombolles es calcula amb la següent equació: 

05,0)·(Re0071,0 −=
orifbd                  (Eq. 6.14) 

 I s’obté un db de  4·10-3 m = 4 mm de diàmetre de bombolla. 

6.4.3. Velocitat d’ascensió (velocitat terminal) per a bombolles: 

Generalment, la velocitat d’elevació de les bombolles aïllades de gas, que passa quant la 
força ascendent és igual a la força de subjecció sobre les bombolles, varia amb el diàmetre 
d’aquestes tal com es mostra a la Figura 5 de l’Annex F. 

Amb un diàmetre de bombolla d’uns 4 mm, s’està dins la regió 3 del gràfic. En aquesta zona i 
per a líquids de baixa viscositat és té: 
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        (Eq. 6.15) 

Aquesta equació dóna un valor de la velocitat d’elevació (terminal) de 0,23 m/s, que és un 
valor coherent, ja que normalment acostuma a estar dins l’interval de 20-30 cm/s. 

Àrea interfacial específica 

Un cop coneguts el diàmetre de bombolla i el holdup, també es pot calcular l’àrea interfacial 
específica.  

p

g

d
a

ε·6
=           (Eq. 6.16) 

El valor de l’àrea interfacial específica és de 15,3 m2/m3. 
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6.5. Càlcul del temps de circulació o temps de macromescla 
en agitació 

A continuació es calcularà el valor del temps de circulació o temps de macromescla en 
agitació. Macromescla es refereix a que és la mescla a nivell del reactor, no la mescla del 
líquid i del gas. 

L’àrea de cada orifici és: 2)
2

·( o
o

d
a π= = 8·10-4 m2 

El temps mitjà necessari per a que els continguts del tanc facin una circulació complerta, θ, 
es defineix com [27]: 

r

b

V
V

=θ               (Eq. 6.17) 

i: 

 Vr = A·V        (Eq. 6.18) 

 A =π·T·Z       (Eq. 6.19) 

On: 

Vb = Volum del tanc (cu. ft.);  Vr = Velocitat del cabal volumètric (cu. ft./s); A = Àrea mitjana 

perpendicular al volum de flux  (sq. ft.); V  = Velocitat mitjana al tanc (ft./s); T = Diàmetre de 
mescla dels injectors (T=D/2), (ft.); Z = Profunditat de líquid en el tanc (ft.) 

 

θ també es pot calcular de la següent manera [27]: 
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On a partir de dades experimentals s’obté [27]: 
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    (Eq. 6.21) 
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H = Altura en que estan submergits els tubs (ft.); do = Diàmetre dels orificis dels tubs 
d’injecció (ft.); Vo = Velocitat de descàrrega del biogàs en els orificis (ft./s); R = Longitud de 
mescla dels injectors = radi de la base (ft.); ao = àrea dels orificis (sq. ft.) 

 

Cd és el coeficient de descàrrega en l’orifici. L’equació anterior (Eq. 6.21) s’ha obtingut a partir 
de dades experimentals fetes segons l’article [27], aquesta correlació, pel cas que s’està 
estudiant no serveix, ja que dóna un valor de Cd negatiu. El coeficient de descàrrega s’ha 
obtingut a partir de la gràfica 6 de l’annex F (Fig. F.6) i s’ha agafat un valor de Cd= 0,55. 

Substituint els valors a l’equació 6. 20 s’obté un temps de circulació (θ) de 121 segons. 

A continuació, amb l’equació (Eq. 6.17) es calcula la velocitat del cabal volumètric (Vr )  

Vb és el volum del tanc, per tant Vb= π·T2·Z = π (9)2·22= 5.600 m3 

De l’equació 6.17  es calcula Vr = 46,2 m3/s 

 

6.6. Càlcul de les pèrdues de càrrega i de la potencia del 
compressor. 

Un cop fet l’estudi de l’agitació del reactor amb injecció de biogàs, es pot passar a calcular la 
potència necessària del compressor per a injectar el biogàs a la pressió requerida. 

A continuació es mostra la vista en alçat del bioreactor, amb els tubs d’injecció i una possible 
distribució d’aquests. També sindica els punts de referència pels càlculs, el punt o és la part 
superior del bioreactor on es produeix el biogàs, una part del qual es recircula al reactor per a 
mesclar-lo, el punt 1 és el biogàs a la sortida del compressor i el punt 2 és a la sortida dels 
tubs d’injecció. 
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Fig. 6.4 Esquema del bioreactor. 

 

Dades del bioreactor 

Altura de líquid en el reactor (H) 22 m 

Diàmetre bioreactor (D) 18 m 

Número tubs d’injecció (J) 12 

Diàmetre orificis tubs (do) 0,032 m 

Diàmetre d’aspersió dels tubs (R) 5 m 

Diàmetre canonades de suspensió 0,250 m 

Taula 6.2 Dades del bioreactor. 



Pág. 60  Memòria 

                                                           

 

El cabal d’entrada de mescla de FORM i aigua és de 170m3/h, dels quals 150 són recirculats 
i els altres 20 són de matèria nova procedent del tanc regulador. Pel que fa al cabal de 
sortida és el mateix, en surten 170 m3/h, dels qual 150 són els que es recirculen cap a 
l’entrada i 20 m3/h van cap a la centrífuga. 

Per tant la velocitat en les canonades d’entrada/ sortida és v = sm
A
Q /962,0= . 

 

Per poder calcular la potència necessària en el compressor, cal saber de quina pressió a 
quina altra es comprimeix el biogàs, és a dir, es necessita conèixer Po i P1. Po és 
aproximadament la pressió atmosfèrica, ja que la part superior del tanc està a 20-25 mbar. 
Per trobar el valor de P1 s’aplica la següent equació: 
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on gc = 1 si s’utilitzen unitats en S.I.; el primer terme correspon a les pèrdues degudes a la 
velocitat; el segon degut a les forces potencials; W representa el treball aportat per un equip 
(bomba); i  ∆hf són les pèrdues de càrrega degudes al fregament 

De l’equació anterior, falta conèixer el valor de les pèrdues per fregament. Aquests càlculs es 
realitzen a continuació. 

 

Càlcul de les pèrdues de càrrega degudes al fregament: 

Les pèrdues de càrrega degudes al fregament en aquest cas són: 

orificicolzetubf hhhh ∆+∆+∆=∆        (Eq. 6.23) 

• Pèrdues de càrrega degudes als tubs i al colze: 

Els sistemes de canonades tenen contraccions, expansions, vàlvules, colzes, i tot tipus 
d’accessoris. Cada un té la seva pròpia pèrdua de fricció particular. Una forma convenient de 
tenir en compte aquesta pèrdua és posar-la en funció d’una longitud equivalent de tub recte. 
Per tant, la longitud equivalent d’una canonada com un tot ve donada per: 

Lequiv total = L tub recte +Σ (Lequiv.)        (Eq. 6.24) 
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Mirant a la taula 4 de l’Annex F per un colze de 90º:   Lequivalent =30·d, on d és el diàmetre en 
metres. 

Per tant,  Lequiv total = Ltub vertical +Lequiv.colze + L tub horitz. = 24,785 m. 

Un cop trobat el valor de la longitud equivalent, ja es pot calcular les pèrdues de càrrega de 
la canonada, que són: 

        
gD
vL

h equiv
colzetub 2·

·
·

2

λ=∆ +        (Eq. 6.25) 

on λ és el coeficient de fricció, v la velocitat, D el diàmetre i Lequiv la longitud equivalent. 

El valor del coeficient de fricció (λ) depèn del número de Reynolds i del valor de la rugositat 
relativa (ε/D), i aquesta a la vegada depèn del diàmetre del tub. Per tant, si el diàmetre dels 
tubs per on passa el biogàs és de 0,032 m (1,26”), mirant al gràfic de la figura 8 de l’Annex F 
(Fig. F.8) s’obté un valor de la rugositat relativa de 0,0012. 

Amb aquest número de Reynolds i 
D
ε

= 0,0012 s’obté en el gràfic de la Figura 9 de l’Annex F 

(Fig. F.9) un valor del coeficient de fricció (λ) de 0,022. 

Utilitzant l’equació 6.24 es troba el valor de les pèrdues de càrrega en el tub i en el colze, les 
qual són colzetubh +∆ = 259 m.c.f. 

 

• Pèrdues de càrrega a la sortida de l’orifici 

Les pèrdues de càrrega a la sortida d’un orifici venen definides per la següent equació [29]: 
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on v0 es refereix a v2 en el nostre cas; i CD és el coeficient de descàrrega en l’orifici, el qual 
s’ha agafat de 0,55 com ja s’ha comentat en l’apartat anterior. Substituint tots els valors 
s’obtenen unes pèrdues de càrrega en l’orifici de orificih∆ =  52,8 m.c.f. 

Per tant, les pèrdues de càrrega totals en la canonada són =∆ fh  312 m.c.f. 
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Càlcul de P1: 

Multiplicant l’equació (6.22) per gc/g  i en el cas en que el fluid no aporta treball a l’entorn, el 
balanç d’energia mecànica es redueix a l’equació de Bernouilli: 
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     [m.c.f.]   (Eq. 6.27) 

Substituint els valors corresponents en l’equació de Bernouilli s’obté el valor de la pressió en 
el punt 1, el qual és de 3,3 bars. 

 

Càlcul de la potència del compressor: 

Les bombes, compressors, bufadors i ventiladors són els elements per a fer que els fluids 
circulin pels tus. El treball mecànic necessari es troba efectuant un balanç d’energia 
mecànica al voltant de l’aparell. 

 

Fig. 6.5 Esquema de la bomba. 
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    (Eq. 6.28) 

on γ és la relació de calors específics 
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γ i en el cas del biogàs val 1,307; gn& el flux molar 

de biogàs; R la constant dels gasos ideals; P1 i P2 són la pressió després i abans del 
compressor, és a dir, P1 la pressió després del compressor i Po la que entra al compressor, 
que és gairebé la pressió atmosfèrica, ja que la part superior del tanc està uns 20-25 mbar. 
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El cabal molar es calcula a partir del cabal de biogàs en condicions normals [Nm3/s] i dividint 
pel volum que ocupa un kmol de gas en condicions normals. Aquest cabal molar és de 0,022 
kmol/s 

Substituint tots els valors en l’equació 6.28 s’obté idealsW ,
&− = 57.964 W 

Si el rendiment del compressor és d’un 75%, llavors la potència consumida serà de 77,3 kW 

 

Aquesta potencia dividida pel volum d’operació del tanc que és de 5.600 m3, dóna que s’ha 
d’aportar 0,01 kW/m3 de mescla. 

La potència mecànica introduïda en un reactor agitat [29] és inferior a 1,25 CV/m3 o sigui al 
voltant d’1 kW/m3. Aquest valor és molt superior a l’obtingut mitjançant agitació pneumàtica, 
per tant en reactors de grans dimensions queda verificat que utilitzant una agitació amb aire 
es consumeix menys potència que si s’utilitzen pales mecàniques. 

 

 

6.7. Elecció del tipus de compressor 

El tipus d’impulsor per a gasos en una canonada depèn de la velocitat del flux, de la 
diferència de pressió requerida i de la pressió d’operació. En general, els ventiladors s’usen 
quant la caiguda de pressió és petita, < 35 cm H2O (0,03 bar); els compressor de flux axial 
per a elevades velocitats de flux i diferencials de pressió moderats; els compressors 
centrífugs per a elevades velocitats de flux i elevades diferencies de pressió. Els 
compressors recíprocs poden ser usats en un ampli rang de pressions i capacitats, però 
normalment són preferentment utilitzats respecte els compressors centrífugs quant es 
requereix una elevada pressió a unes velocitats de flux relativament baixes [28]. 

Els compressors recíprocs, centrífugs i de flux axial són els més usats en les indústries de 
processos químics, i el rang d’aplicacions de cada un d’ells es mostra a la següent figura: 
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Fig. 6.6 Rang d’operació dels compressors. 

 

En l’esquema següent es mostra una classificació dels diferents tipus de compressors [28]. 

 

Taula 6.3. Guia de selecció de compressors. 
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En aquest cas es podria utilitzar un compressor de desplaçament positiu, com per exemple 
un compressor rotatiu de paletes (sliding vane). Aquest tipus de compressor, tot i ser 
modest, dóna una pressió força elevada. Com es pot veure a la Taula 6.6, aquest tipus de 
compressor dóna un diferencial de pressió de 3,5 bars com a màxim, superior als 2,5 bars 
que es requereixen en aquest cas estudiat. També té suficient capacitat nominal de cabal. 

 

Fig. 6.7 Fotografia d’un compressor rotatiu de paletes. 
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6.8. Resum del procediment de càlcul 

Si es suposa els següents paràmetres de disseny:  Diàmetre reactor = 18 m; Altura 
submergits tubs d’injecció = 21,325 m; Pressió a la part superior del reactor = 1,025 bar; 
Densitat de la mescla = 1050 kg/m3; Pes molecular mig del biogàs = 27,2 gr/mol; Tª de treball 
= 37ºC; Cd= 0,55. 

Pressió als orificis: ghPP inicial ··2 ρ+= = 3,2 bar (a) 

Densitat del biogàs (ρg): Llei Gasos Ideals   
TRn

MP
··

·
=ρ  = 3,4 kg/m3 

Viscositat del biogàs : µ = µr·µC = 1,33·0-5 kg/m·s 

Velocitat superficial del gas : 
cltransversaÀrea

Q
V astota

G tan__
lg=  = 6,5 ·10-4 m/s 

Retenció del gas o holdup: 
g

G

g

L

g

G
S

VVV
V

εεε
=

−
−=

1
       ⇒   1,5 % 

La màxima quantitat de sòlid que es pot mantenir en complerta suspensió (Wmàx.) es calcula 
amb la següent correlació [2]: 

3'

18,023,0

4max ·
·
·

·
···

108,6 −

−−

−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ψ

υ
υε

µυ
εσ

µ
ρυ

ρ
µ

g

tpg

Lg

gT

G

GgT

L

dC
x

W
   ⇒   0,34 g/cm3 

υtp :velocitat terminal de les partícules     
2/1)(··1,3

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

L

Lpp
tp

gd
ρ

ρρ
υ = 0,255 m/s 

Cµ : factor correcció de la viscositat Cµ = 2,32x10-1 - 1,78x10-1·log µL + 1,026x10-1·(log µL)2 

ψ’ : factor de capacitat d’humitat, es pot prendre com a 1. 

dT = 1800 cm;   µG = 1,33·10-4 g/cm·s;  µL = 0,01g/cm·s;   σT = 72 g/s2;   ρL = 1,05 g/cm3;  
ρG = 0,0034 g/cm3;   εg= 0,015,υg= 0,065 cm/s   i   υtp = 25,5 cm/s; i   Cµ= 1. 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 67 

 

Velocitat gas a la sortida orifici:  Equació de continuïtat i dels G.I.⇒   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2

1
12 ·

P
Puu =17,7 m/s 

Diàmetre bombolles de gas: 05,0)·(Re0071,0 −=
orifbd  = 4 mm         on

µ
ρ··

Re
Dvorif

orif =  

Velocitat d’ascensió terminal per a les bombolles 
2
·

·
··2 b

Lb

c
t
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d

g
V +=

ρ
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   = 0,23 m/s 

 

 

  

 

 

 

 

Pressió després de compressor (P1): ∫ =∆++
∆

+∆+
∆ 0·
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                                      ⇒  P1=3,3 bar 

Potència del compressor:  kW
P
PTRnW ideals 581···
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Temps de circulació o de macromescla (θ) :  
2
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Cθ =121,5 s 

On:  Z : Profunditat de líquid en el tanc (ft.) = 72,2 ft. 

do : Diàmetre dels orificis dels tubs d’injecció (ft.) = 0,1 ft. 

Vo : Velocitat de descàrrega del biogàs en els orificis (ft./s) = 59 ft./s 

R : Longitud de mescla dels injectors = radi de la base (ft.) = 29,5 ft. 
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7. Simulació del digestor amb CFD  

7.1. Descripció del sistema a simular 

A continuació es descriurà més detalladament el bioreactor, el qual es simularà amb CFD 
FLUENT. Per a poder fer la simulació és necessari conèixer bé la geometria, i les propietats 
dels fluxos que hi intervenen, les quals han estat calculades en l’annex F. 

 

Nom Valor Unitats 

Diàmetre del reactor 18 m 

Altura de líquid en el reactor 22 m 

Velocitat d’injecció del biogàs 17,7 m/s 

Densitat del biogàs 3,4 kg/m3 

Viscositat del biogàs 1,333·10-5 kg/m·s 

Velocitat de descàrrega mescla 0,962 m/s 

Densitat de la mescla 1050 kg/m3 

Diàmetre tubs d’injecció 0,032 m 

Diàmetre canonades càrrega i 
descàrrega de suspensió 

0,250 m 

Taula 7.1 Taula de característiques del problema a simular 
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FOTOGRAFIES D’UN BIOREACTOR I EXPLICACIONS D’AQUESTES. 

 

 

 

Fig. 7.1- Vista general del bioreactor. Es 
poden veure les canonades de càrrega de 
suspensió i les de biogàs. 

 

 

Fig. 7.2- Distribuïdor del biogàs a través dels 12 
tubs d’injecció. Cada tub injecta el mateix cabal 
de biogàs i té la seva pròpia vàlvula de 
seguretat. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.3- Interior del bioreactor. Sistema de 
distribució del biogàs amb 12 tubs 
d’injecció de diferent longitud. 

 

Taula 7.2 Fotografies d’un bioreactor de 5.600 m3. 
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7.2. Introducció al CFD 

CFD és una tecnologia de càlcul que permet estudiar la dinàmica dels fluxos. Usant CDF, es 

pot obtenir un model de càlcul que representi el sistema o mecanisme que s’està estudiant. 

S’introdueixen les propietats físiques i químiques del flux de fluid en el prototip de càlcul, i el 

software proporciona imatges i dades, les quals permeten predir la dinàmica del fluid i dels 

fenòmens físics relacionats. Per tant, CFD és una sofisticada eina de càlcul basada en les 

tècniques de disseny i anàlisi. 

A diferencia dels mètodes experimentals, CFD proporciona un ampli camp de dades, 
pressió, velocitat, densitat, temperatura i altres dades d’interès són obtingudes en cada un 
dels punts del domini de flux simulat. CFD pot ser integrada en el cicle producte-procés en 
varies etapes, com mostra la (Fig. 7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4 Funcions que realitza el mètode de CFD [30]. 

La resolució del sistema es basa en fer balanços de massa, moment i conservació d’energia 

expressats com equacions de derivades parcials (PDEs). La resolució del sistema es basa 

en fer balanços de massa, moment i conservació d’energia expressats com equacions de 

derivades parcials (PDEs). 

 

Análisis, resolució, ràpid prototip. 

 
Prototip 

Producció 
a gran 
escala 

Disseny 
del procés 

Procés i 
avaluació de 
la realització

Concepte 
d’un nou 
producte 

Mètodes del CFD
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7.3. Etapes del GAMBIT 

7.3.1. Introducció 

El pre-processing és la primera etapa per a fer un anàlisi en CFD, implica identificar les 
regions d’interès, representar la regió geomètricament, mallar-la i definir el flux. Totes 
aquestes etapes es duen a terme amb un programa anomenat GAMBIT (programa de CAD).  

Una selecció adequada de la regió d’interès i fer les simplificacions apropiades són la clau 
per a que els càlculs tinguin èxit. 

Els passos a fer amb el GAMBIT per tal de dibuixar la geometria i el mallat del bioreactor, 
estan descrits amb detall a l’Annex G. Per a familiaritzar-se amb el programa es recomana 
fer els tutorials adjuntats al CD de la memòria. 

7.3.2. Geometria 

Per a dibuixar la geometria amb el GAMBIT, primer s’ha de dibuixar tots els vèrtex del 

sistema, després unir-los i anar formant línies, es seleccionen aquestes línies per a formar 

les diverses superfícies que té el cos, i finalment aquestes superfícies, en el cas de 3D, 

formen volums. 

A l’hora de dibuixar la geometria del bioreactor, cal pensar en possibles simplificacions, per 

tal que aquestes facilitin el càlcul de la simulació. Com més complexa és la geometria, més 

fàcil és obtenir errors, més capacitat de l’ordenador es necessita i més temps es tarda per a 

fer una simulació. 

Per aquest projecte, com que el reactor té una geometria cilíndrica, es van fer diverses 
simplificacions. Primer es va dibuixar una geometria en 3D i com que és simètric, només es 
va dibuixar mig reactor. No es va fer un quart de reactor o un sisè, perquè tot i haver 12 tubs 
d’injecció de biogàs, cal recordar que només hi ha un tub de càrrega de suspensió i un altre 
de descàrrega i, per exemple, un quart de reactor no inclou aquestes dos canonades, i per 
tant ja no és representatiu de la simetria. Per aquest motiu es va dibuixar mig tanc, col·locant 
el tub de càrrega i de descàrrega a 180º. 

Dins de la geometria en 3D es van fer dos versions, una primera més simple, en la qual en 

lloc de dibuixar els 6 tubs d’injecció corresponents, es van representar aquests com a orificis 

a la base del reactor (Fig. 7.5). 
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Fig. 7.5 Bioreactor amb 3D amb orificis. 
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L’altra geometria en 3D és amb els 6 tubs dibuixats, (Fig. 7.6): 

 

Fig. 7.6 Bioreactor amb 3D amb tubs d’injecció. 

 

Fig. 7.7 Ampliació de la zona dels tubs d’injecció de biogàs. 
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Com que les simulacions eren molt i molt lentes, i necessitaven molta capacitat de memòria 

de l’ordenador degut a les grans dimensions del reactor, es va plantejar com a alternativa fer 

la simulació en 2D. Llavors la geometria es simplifica a un pla, i aquest és el pla de simetria 

del bioreactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.8 Geometria del bioreactor en 2D. 

 

Vist que la simulació anava molt més ràpida amb 2D, s’ha optat per aplicar FLUENT  a 

aquesta geometria, Però cal dir, que amb aquesta simplificació de la geometria, les 

canonades de càrrega i descàrrega de suspensió perden la seva forma original. Tot i això, 

com que s’ha comprovat amb les simulacions que els cabals d’entrada i de sortida no 

afecten molt a la mescla, es pot considerar que la simulació en 2D és bona. 

Tot i això, en els següents apartats sobre el GAMBIT, en els quals s’explica la malla i les 

condicions de contorn, es veuran aplicats tant a la geometria en 2D com a la de 3D, és a dir, 

s’han mallat les tres geometries, la de 2D i les dos propostes de geometria en 3D. 
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7.3.3. Generació de  la malla 

Un cop es té ven definida la geometria del bioreactor, es procedeix a mallar-lo. Les 
equacions governants es resolen en emplaçaments discrets del domini del flux. Aquests 
emplaçaments depenen de la resolució que tingui la malla. La precisió dels càlculs i el temps 
necessaris depenen de la resolució del mallat. CFD implica la resolució d’equacions 
mitjançant el mètode dels volums finits (VF). 

Existeixen diferents tipus d’elements de malla. L’elecció del tipus d’element i del mallat són 

problemes dependents. En problemes bidimensionals s’usen elements triangulars o 

quadrilàters, ja que geometries més complexes compliquen molt la malla i no aporten més 

precisió. En sistemes tridimensionals els elements utilitzats són els tetràedres, hexàedres, 

prismes o piràmides. 

El mallat es pot refinar amb la finalitat de minimitzar l’error numèric de la solució. També es 

poden manipular paràmetres i definir la mida dels elements pròxims a un punt, una línia o 

una superfície, en les quals interessi un estudi més detallat 

Es pot mallar primer les línies del bioreactor, després les superfícies i finalment els volums 

(en el cas de 3D), o mallar directament la superfície o volum. Si es malla pas a pas, es pot fer 

que unes zones tinguin una densitat de malla superior a altres. Per exemple, en les zones de 

descarrega de flux, o orificis dels tubs, interessa una malla més densa, ja que és una zona 

de més interès per a l’estudi i per tat quant més elements hi hagi, més dades de càlcul 

d’aquesta zona s’obtindran. 

En la següent figura es veu la malla del bioreactor en 2 dimensions, es pot observar com les 

zones pròximes als dos orificis tenen una densitat de malla molt més elevada que a la part 

superior del bioreactor. També s’han mallat més intensament les entrades i sortides de les 

canonades de suspensió. La zona que requereix menys detall de mallat és la zona mitja i 

superior del  reactor, que són les més allunyades de la zona on descarrega el biogàs i la 

mescla i que és on es creen els moviments de mescla. 
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Fig. 7.9. Mallat en 2D amb 26.000 elements. 

 

Aquesta és la geometria i mallat amb que s’ha treballat en les simulacions fetes amb 

FLUENT, de les quals es comentaran els resultats en el capítol següent d’aquesta la 

memòria. 
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Fig. 7.10 Malla del reactor en 3D amb tubs (227.000 elements). 

 

Fig. 7.11 Examinació d’una mostra mallada, en les tres direccions, X, Y i Z  

respectivament en el reactor 3D amb tub. 
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Fig. 7.12 Reactor en 3D amb orificis (94.000 elements). 

 

7.3.4. Condicions de contorn 

A cada element se li assigna unes equacions característiques (que descriuen les propietats 

físiques, les condicions de contorn i les forces imposades), les quals es resolen 

simultàniament. 

Un cop es té el reactor mallat, s’apliquen les condicions de contorn a cada una de les 
regions: entrada, sortida, a les parets del sistema i a altres parts importants. 

Hi ha varies classificacions per a les condicions de contorn, en el cas d’aquest projecte s’han 

definit les següents condicions de contorn en el cas 2D: 

- Air_inlet: els orificis d’injecció del biogàs, però no tots les vores de l’orifici, 

sinó només una de cada, així s’especifica el sentit de l’aire: 
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Fig. 7.13 Esquema d’un dels orificis i les seves condicions de contorn. 

 

- Pressure_Outlet: Canonada de descàrrega de suspensió.  

- Velocity_Inlet: Canonada de càrrega de suspensió.  

- Free_Surface: la part superior del reactor, la superfície lliure de la 

suspensió 

- Wall: tota la resta de línies: parets del tanc. 

 

En el cas tridimensional, s’han definit les següents condicions de contorn: 

- Air_inlet: els orificis d’injecció del biogàs, en aquest cas, és la superfície de 

sortida de cada orifici dels tubs. 

- Pressure_Outlet: La superfície de descàrrega de suspensió de la canonada.  

- Velocity_Inlet: La superfície de càrrega de suspensió de la canonada. 

- Free_Surface: la part superior del reactor, la superfície lliure de la 

suspensió 
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- Wall: tota la resta de superfícies: parets del tanc, parets de les canonades, 

etc. 

- Symmetry: és la cara que partiria el reactor en dos meitats, i que representa 

un pla de simetria. 

 

Fig. 7.14 Reactor 3D amb orificis i les condicions de contorn. 
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Fig. 7.15 Reactor 3D amb tubs i les condicions de contorn. 

 

Fins aquí correspon a l’etapa de pre-processing, les dues etapes següents de l’anàlisi en 

CFD són el solving i el post-processing, les quals es fan amb el software FLUENT. 
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7.4. Etapes d’una simulació amb FLUENT 

7.4.1. Introducció 

El codi de CFD FLUENT és molt interactiu, permet fer canvis en tot moment del procés. Això 
estalvia temps i permet redefinir els sistema més eficientment. Amb CFD FLUENT, es pot 
simular acuradament i amb condicions reals els següents casos: fluxos multifàsics, fluxos 
reactants, equipaments rotatius, objectes en moviment i deformats, turbulència, radiació, 
acústica, etc. 

7.4.2. Fonaments de flux de fluids. 

7.4.2.1. Equacions de govern fonamentals. 

Tot CFD es base en les equacions governamentals i fonamentals (l’equació de continuïtat, 
de moment i d’energia). Totes elles es basen en els tres principis físics fonamentals de tot 
fluid dinàmic: 

1. Conservació de massa 

2. Segona llei de Newton  F=m·a 

3. Conservació de l’energia 

En la resolució mitjançant CFD s’utilitzen les equacions de Navier-Stokes i balanços 
d’energia sobre volums de control, a més dels models de turbulència si és necessari. 

Els paquets comercials de CFD de FLUENT, resolen, per a tots els fluxos, equacions de 
Navier-Stokes per a la conservació de la massa i del moment, quant hi ha flux laminar sense 
transferència de calor. Per a fluxos on hi ha transferència de calor o compressibilitat, es resol 
una equació addicional per a la conservació de l’energia. Per a fluxos que impliquen mescla 
d’espècies o reaccions, es resolen equacions de conservació d’espècies, si s’usa el model 
de combustió de no-premescla, es resolen equacions de conservació per a fraccions mixtes. 
Quan el flux és turbulent es resolen equacions addicionals de transport [31]. Totes aquestes 
equacions estan explicades a l’Annex G, apartat G.4.2.1. 
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7.4.2.2. Models Turbulents- El Model Standard k- ε [32] 

El model estàndard k-epsilon, és el model més simple dels models de turbulència de dos 
equacions, en el qual les solucions de dos equacions separades de transport permet 
determinar la velocitat turbulenta i la longitud d’escala independentment. El model estàndard 
de k-ε de FLUENT pertany a aquesta classe de models de turbulència i s’ha convertit en el 
més utilitzat per als càlculs pràctics de flux en enginyeria des de que va ser proposat per 
Lauder i Spalding [33]. La solidesa, l’economia, i l’exactitud raonable per a una amplia 
gamma de fluxos turbulents expliquen el seu renom en simulacions industrials de flux i de 
transferència de calor.  

El model estàndard k-ε [33] és un model semi-empíric basat en les equacions d’energia 
cinètica de turbulència (turbulent kinetic energy, k) i el factor de dissipació (ε). El model de les 
equacions de transport per a k s’obté de les equacions exactes, mentre que el model de les 
equacions de transport per a ε s’obté usant raons físiques. 

7.4.3. Solució Numèrica  

Les equacions de govern es solucionen de forma seqüencial. El fet de que aquestes 
equacions s’acoblin fa necessàries diverses iteracions per a trobar la solució abans de 
convergir. L’etapa de solucionar consisteix en els següents 7 passos: 

1. Les equacions de moment per a totes les direccions es solucionen cada una usant 
valors de pressió (inicialment s’usa la condició de contorn). 

2. Les velocitats obtingudes poden no satisfer localment l’equació de continuïtat. Usant 
l’equació de continuïtat i l’equació del moment lineal es deriva una equació “tipo-
Poisson” per a correcció de la pressió. 

3. Les equacions k iε  són solucionades amb el camp correcte de velocitat. 

4. Totes les altres equacions (energia, conservació de les espècies, etc.) es solucionen 
usant valors apropiats de les variables. 

5. Les propietats de fluid es calculen al moment. 

6. No es troba cap terme extra entre fases.  

7. Es necessita una revisió per a que convergeixi. 

Aquests set passos es van repetint fins que l’últim pas compleix el criteri de convergència. 
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7.4.4. Elecció del model 

Pel que fa a l’espai, s’ha seleccionat 2D, i en referència al temps, vist que els càlculs amb 
estacionari donaven error, s’han fet les simulacions amb transitori (unsteady). Això implica 
que els càlculs siguin més lents. 

A la taula següent es resumeixen totes les etapes que s’han de fer per a obtenir una 
simulació amb FLUENT. Totes aquestes modificacions serveixen per adaptar el problema 
físic a les necessitats del sistema d’estudi.  

Totes aquestes etapes s’expliquen detalladament a l’Annex G 

 

Etapa Acció Descripció 

1 Obrir FLUENT  

2 File/Read/Case S’importa la malla (nom.msh) 

3 Grid/Check Comprovar el bon estat de la malla 

4 Grid/Scale Per definir les unitats en que s’ha dibuixat 
en el GAMBIT 

5 Grid/Smooth-Swap Es suavitza i homogeneïtza la malla, 
d’aquesta manera s’eliminen elements 
deformats que podrien afectar els càlculs. 

6 Define/Models/Solver Es deixa tot per defecte (segregated) 
excepte l’opció Time, que es canvia per 
Unsteady si el sistema és transitori. 

7 Define/Models/Multiphase S’escull el model multifàsic: Eulerian. 

8 Define/Models/Viscous Si el règim del sistema és laminar es deixa 
l’opció Laminar, sinó s’escull el model de 
turbulència desitjat (k-epsilon, standard) 

9 Define/Materials Es tria les substàncies que intervenen en el 
sistema (aigua i aire), canviant les propietats 
per les del sistema. 
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10 Define/Phases Es defineix quina es la fase primària (aigua) 
i quina la secundària (biogàs) 

11 Define/Operating Conditions Es defineix el vector gravetat             (x=0; 
y=-9,81) m/s2  

12 Define/Boundary Conditions Es defineixen les velocitats d’entrada del 
biogàs, de la mescla, la intensitat de 
turbulència, etc. 

13 Solve/Controls/Solutions Es redueixen els factors de relaxació fins a 
0,2 

14 Solve/Monitors/Residuals Fa un gràfic amb els residuals per a saber si 
la solució ha convergit o no. 

15 Solve/Initialize/Initialize Compute from: all zones. I els valors inicials 
ses deixen per defecte 

16 File/Write/Autosave Per anar guardant els càlculs cada cert 
nombre d’iteracions 

17 File/Wite/Case Per a guardar les modificacions fetes en el 
FLUENT 

18 Solve/Iterate Per a començar les iteracions 

Taula 7.3 Etapes a seguir per a iniciar el problema físic amb FLUENT. 
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7.4.5. Metodologia per a obtenir resultats: Post-processing. 

L’etapa de post-processing és l’última etapa de l’anàlisi amb CFD, i inclou l’organització i la 
interpretació de les dades pronosticades del flux i la producció d’imatges per part del CFD i 
d’animacions. Tots els productes de software de FLUENT inclouen un complert post-procés. 
L’anàlisi de dades quantitatives pot ser tan sofisticat com es requereixi. Les imatges d’alta 
resolució i animacions ajuden a interpretar els resultat d’una manera ràpida. Les traces 
espacials permeten a l’analista fer una mirada a l’interior del sistema, que seria impossible 
experimentalment 

Quan ha acabat la simulació, ja es poden obtenir els resultats. Algunes de les opcions són: 

- Dibuixar els contorns. Es selecciona la variable que es vol representar (pressió, 
velocitat, fases, etc.), després la superfície o superfícies en les quals dibuixar els 
contorns 

- Una altra opció és dibuixar els vectors en el domini sencer, o en superfícies 
seleccionades. Per defecte un vector es dibuixat en el centre de cada cel·la, amb 
la longitud i color de les fletxes que representen la magnitud de la velocitat. 

- També es poden crear gràfics, en els quals es pot veure com varia una variable 
en funció d’una altra.  

 

Les simulacions es troben en el DVD i correspon a l’Annex P. 
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8. Resultats de la simulació fluidodinàmica 

S’han realitzar tres simulacions en 2D i estat transitori a 17,7, 12 i 5,7 m/s de velocitat 
d’injecció del biogàs. També per aquestes tres velocitats s’han fet les simulacions en 2D i 
estat estacionari, però com es demostrarà més endavant no han donat resultats correctes.  

8.1. Estat estacionari 

8.1.1. Cabal de biogàs injectat de 600 m3/h, de 400 m3/h i de 190 m3/h 

Si per a mantenir el bioreactor mesclat, es recirculen 600 m3/h del biogàs produït en el 
reactor cap als 12 tubs d’injecció, s’obté una velocitat d’injecció en l’orifici de 17,7 m/s. A 
partir d’aquest valor de la velocitat del biogàs, s’ha fet la primera simulació amb FLUENT en 
cas estacionari. 

En el cas que s’injecti 400 m3/h, la velocitat del biogàs en cada un dels orificis d’injecció és 
de 12 m/s. I si pel contrari, el cabal injectat és de 190 m3/h, llavors la velocitat en l’orifici es 
redueix fins a 5,7 m/s. Aquests els resultats de les tres simulacions en estat estacionari.  

Resultats quan s’han fet 5000 iteracions en estat estacionari 

Velocitat mitja de la mescla (m/s) 

Cas on Vorif = 17, 7 m/s Cas on Vorif = 12 m/s Cas on Vorif = 5, 7 m/s 

2,49 1,94 1,97 

Velocitat mitja del biogàs(m/s) 

Cas on Vorif = 17, 7 m/s Cas on Vorif = 12 m/s Cas on Vorif = 5, 7 m/s 

2,07 1,43 1,86 

Fracció ocupada pel biogàs (%) 

Cas on Vorif = 17, 7 m/s Cas on Vorif = 12 m/s Cas on Vorif = 5,7 m/s 

2,01 3,03 3,14 

Taula 8.1 Resultats de les simulacions en estat estacionari. 
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Com es pot veure en la taula anterior, els valors de les velocitats no són coherents, ja que 
s’obté en el bioreactor una velocitat mitjana superior quan s’injecta el biogàs a 5,7 m/s que 
pas quan s’injecta a 12 m/s. Quan hauria de ser a l’invers. Per tant, la simulació en estat 
estacionari porta a resultats erronis, i per això s’ha dut a terme la simulació en estat transitori, 
això implica un augment en el temps de simulació, ja que en estat transitori per a fer uns 12 
minuts de simulació, el programa  pot estar iterant 4 dies aproximadament. 

 

 

8.2. Estat transitori 

Les simulacions realitzades han arribat fins a un estat pseudo-estacionari, ja que no arriba a 
un estat estacionari complert. Per cada velocitat s’ha fet un temps de simulació d’uns 11 o 12 
minuts.  

A continuació es comentaran i es treballarà per separat amb cada una de les simulacions 
fetes en estat transitori. Els càlculs més detallats, així com més imatges i gràfiques 
obtingudes amb FLUENT es troben a l’Annex H. 

8.2.1. Cabal de biogàs injectat de 600 m3/h. 

Si s’injecta aquest cabal de biogàs, la velocitat de sortida pels orificis serà de 17,7 m/s, i 
representa una velocitat superficial del gas (Ug) de  6,5·10-4 m/s. (Mirar apartat 6.3). 

A continuació es comentaran tres paràmetres, la velocitat del biogàs i la de la mescla, la 
retenció de gas i el temps de circulació. 

A la figura següent (Fig. 8.1) es mostren els vectors velocitat de la mescla a cert temps de 
simulació, concretament a 200 segons de mescla. 
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Fig. 8.1 Vectors velocitat de la mescla a l’interior del bioreactor. 

 

Si s’agafa la velocitat mitjana que calcula FLUENT a cada cert temps de simulació i es fa la 
mitja, s’obtenen els següents mòduls de velocitat del biogàs i de la mescla: 

=biogàsV 1,18 m/s 

=mesclaV 1,43 m/s 
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La retenció de gas o Holdup, representa la fracció en volum de la mescla gas-líquid que 
ocupa el gas, i es pot veure representat a la figura següent: 

 

Fig. 8.2 Plomall format per la fase gas a 200 segons de simulació. 
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El  temps de circulació o temps de macromescla representa el temps que tarda una 
partícula a donar una volta. Aquest valor s’ha calculat de forma teòrica en l’annex F 
mitjançant les formules donades per la metodologia del Jet mixing. A continuació, s’intentarà 
calcular aquest temps de circulació a partir dels valors de les velocitats que dóna la simulació 
amb FLUENT. El temps de circulació és la distància recorreguda en una volta dividida per la 

velocitat a que es desplaça a través d’aquest recorregut:  θ = 
v
l

. 

S’ha aproximat el recorregut (l) a un rectangle de perímetre inferior al del sistema s’ha agafat 
un valor aproximat i amb el qual es treballarà de 64 m, que representa uns 40 m de pujada i 
baixada, més un 24 metres en sentit horitzontal. 

Cal recordar, que en el sentit ascendent i descendent, el que mou el líquid, és la component 
vertical de la velocitat, és a dir Vy. I en els trams horitzontals és la component Vx del mòdul 
velocitat. 

 

Fig. 8.3 Descomposició del vector de velocitat. 

 

Per a obtenir un valor més precís, no s’ha treballat amb el valor de Vymescla i Vxmescla que dóna 
FLUENT. Sinó que cada 100 segons de simulació s’han traçat 3 línies a diferent altura del 
reactor, i de cada una d’elles s’ha treballat amb el valor mitjà de Vxmescla que dóna FLUENT.  

Les tres línies d’estudi creades estan situades a les següents altures i estan representades 
gràficament a la Figura 8.4, on l’origen de coordenades es troba al centre de la base:  

• Línia 7: a 5 m de la base (Y= 5 m) 

• Línia 8: a la meitat del reactor, és a dir, a 11 m, (Y= 11 m) 

• Línia 9: a 17 m, (Y= 17 m) 
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Fig. 8.4 Esquema del bioreactor i les línies horitzontals creades per al càlcul. 

Per tant, a 100 segons de simulació s’ha obtingut un valor mig de Vx7, Vx8 i Vx9, a 200 
segons de simulació, tres valors més de Vx, i així successivament i de tots ells s’ha fet la 
mitja. 

Per a obtenir Vy , s’han creat dues línies més d’estudi, però en aquest cas són línies 
verticals, i estan situades de la següent forma: 

• Línia 10: a 6 m del centre del reactor cap a l’esquerra 

• Línia 11: a 6 m del centre del reactor cap a la dreta 

 

Fig. 8.5 Esquema del bioreactor i les línies verticals creades per al càlcul. 
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En aquest cas s’ha demanat que FLUENT calculi Vy mig al llarg de la línia 10 i 11, això s’ha 
fet a cada 100 segons de simulació.  

Dividint el recorregut horitzontal que recorre una partícula per Vx, i el mateix amb el 
recorregut vertical i Vy, s’obté un valor aproximat del temps de circulació. A la taula següent 
es comparen els resultats del holdup i temps de circulació calculats de forma teòrica amb els 
obtinguts a partir de les dades de FLUENT. 

 

Q biogàs = 600 m3/h;   Vorfici = 17,7 m/s 

Quantitat màxima que es pot suspendre = 0,35 gr/cm3  (>> 0,087 gr/cm3)   

Estudi teòric Estudi amb FLUENT 

Holdup (εg) Temps circulació (θ) Holdup (εg) Temps circulació (θ) 

1% 121 segons 2,47 % 90 segons 

Taula 8.2 Taula comparativa de l’estudi teòric i del de FLUENT, per a Qg=600 m3/h. 

 

El holdup mig de totes les iteracions fetes és d’un 2,47 %. El qual és de l’ordre de magnitud 
al holdup calculat amb les formes teòriques (1%). Per tant, en aquest cas es pot donar com a 
vàlida la metodologia per a trobar la retenció de gas descrita en l’apartat 6 d’aquesta 
memòria o més detalladament a l’Annex F. Això mateix s’haurà de verificar per a les altres 
simulacions. 

Pel que fa al temps de circulació, a partir de les dades de FLUENT s’ha obtingut que en poc 
més d’un minut i mig una partícula dóna una volta al reactor, mentre que el valor teòric també 
ha donat d’aquest ordre. 

Per tant, en aquest cas en el qual s’injecta el biogàs a 17,7 m/s s’accepta com a vàlid el 
mètode teòric proposat per al disseny hidrodinàmic. A continuació, es repetirà el mateix 
procediment, però amb els valors obtinguts en la simulació en que s’injecta no 600 m3/h de 
biogàs sinó 400 m3/h. 
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8.2.2. Cabal de biogàs injectat de 400 m3/h. 

 

Els càlculs estan detallats a l’Annex F 

Velocitat del biogàs als orificis dels tubs 12 m/s 

Velocitat superficial del biogàs (Ug) 4,4·10-4 m/s

Taula 8.3 Paràmetres que varien en la segona simulació. 

 

Seguint el mateix procediment que en la simulació anterior, si s’agafa la velocitat mitjana que 
calcula FLUENT a cada cert temps de simulació i es fa la mitja, s’obtenen els següents 
mòduls de velocitat del biogàs i de la mescla: 

=biogàsV 0,70 m/s 

=mesclaV 1,03 m/s 

 

Q biogàs = 400 m3/h;   Vorfici = 12 m/s 

Quantitat màxima que es pot suspendre = 0,19 gr/cm3  (> 0,087 gr/cm3)   

Estudi teòric Estudi amb FLUENT 

Holdup (εg) Temps circulació (θ) Holdup (εg) Temps circulació (θ) 

1 % 182 segons 1,5 % 123 segons 

Taula 8.4 Taula comparativa de l’estudi teòric i del de FLUENT. 

 

El holdup mig de totes les iteracions fetes en aquesta simulació és d’un 1,5 %. El qual és 
gairebé el mateix que el calculat amb les formes teòriques. Per tant, aquest cas també 
verifica la metodologia per a trobar la retenció de gas descrita en l’annex F. 
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Pel que fa al temps de circulació (θ), a partir de les dades de FLUENT s’ha obtingut que en 
dos minuts una partícula dóna una volta al reactor, mentre que el valor teòric també ha donat 
d’aquest ordre de magnitud. 

 

8.2.3. Cabal de biogàs injectat de 190 m3/h. 

Injectant aquest cabal de biogàs la velocitat d’injecció en cada orifici és de 5,7 m/s. I tal com 
es demostra en els càlculs de l’Annex F, la quantitat màxima de sòlids que es poden 
suspendre (Wmàx) és de 0,07 gr/cm3 i mentre que en un bioreactor d’un procés de 
metanització via humida, es necessita suspendre 0,087 gr/cm3. 

Per tant, injectant biogàs a 5,7 m/s es produeix sedimentació. Aquesta va augmentant i va 
reduint el volum útil del reactor. Els sediments es van acumulant a la part inferior del 
bioreactor i a les zones que queden mortes de mescla. Arribaria un punt en que els 
sediments acumulats taponarien els tubs d’injecció de biogàs, provocant així la fi de la 
mescla interna. 

 

Q biogàs = 190 m3/h;   Vorfici = 5,7 m/s 

Quantitat màxima que es pot suspendre = 0,07 gr/cm3  (<< 0,087 gr/cm3)  

Estudi teòric Estudi amb FLUENT 

Holdup (εg) Temps circulació (θ) Holdup (εg) Temps circulació (θ) 

1 % 383 segons 1,07 % 233 segons 

Taula 8.5 Taula comparativa de l’estudi teòric i del de FLUENT, per a Qg=190 m3/h. 

 

La retenció de gas o holdup, havia donat un valor teòric d’un 1%, i amb les dades de 
FLUENT s’obté un valor d’un 1,07%. Per tant, queda verificat que el mètode teòric per a 
trobar el valor de la retenció del gas és vàlid, tot i que les correlacions utilitzades no 
s’ajustaven molt a les dimensions i característiques del reactor estudiat. 

En l’estudi teòric fet en l’annex F, en el cas d’injectar un cabal de biogàs de 190 m3/h, s’ha 
obtingut un valor de θ de 383 segons, que és una mica més de 6 minuts. Aquest valor és 
molt elevat per a un temps de circulació. Si es calcula a partir dels valors de velocitats 
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calculats per FLUENT i seguint el procediment anterior, dóna un temps de recirculació de 4 
minuts. Tot i ser una mica inferior encara és elevat, i ja s’ha vist en l’Annex F que la quantitat 
de sòlids necessària per a suspendre és superior a la que es suspèn amb aquesta velocitat 
d’injecció. 

 

Després d’analitzar els resultats obtinguts amb les simulacions fetes amb FLUENT, es pot dir 
que l’esquema proposat per a estudiar un reactor de grans dimensions el qual es mescla 
amb injecció de gas, és vàlid. 

També s’ha trobat quin cabal aproximat de biogàs és necessari injectar en el bioreactor per 
tal de mantenir la mescla interior en suspensió. Si es fessin més càlculs i simulacions es 
podria trobar el cabal òptim d’injecció, i així es tindria més biogàs destinat a la producció 
d’electricitat. 

Les simulacions amb CFD permeten estudiar i optimitzar reactors sense necessitat de 
construir plantes pilots, les quals són molt més costoses, els experiments són més lents i no 
sempre es pot veure l’interior del sistema o obtenir valors tan exactament com amb les 
simulacions amb CFD. 
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9. Aspectes de seguretat 

9.1. HAZOP 

La Chemical Industry Association [34] defineix el HAZOP com l’aplicació d’un examen crític, 
formal i sistemàtic a un procés o projecte d’enginyeria de nova instal·lació, per avaluar el risc 
potencial de l’operació o funcionament incorrecte dels components individuals dels equips, i 
els consegüents efectes sobre la instal·lació com a conjunt.  

L’anàlisi HAZOP és una tècnica deductiva per a identificar, avaluar qualitativament i prevenir 
el risc potencial i els problemes d’operació derivats del funcionament incorrecte d’un sistema 
tècnic [28]. 

El pas previ per al desenvolupament de l’anàlisi és la identificació de l’objectiu i de l’abast de 
l’estudi, dels límits físics de la instal·lació o el procés que es vol estudiar i de la informació 
necessària.  

Després de l’estudi previ es pot començar l’anàlisi pròpiament dit. El primer pas és la 
selecció dels elements crítics que s’han d’estudiar (dipòsits, reactors, separadors, etc.). A 
continuació, sobre cada node d’estudi, que correspon a cada línia de cada element 
seleccionat, i de forma seqüencial i repetitiva, s’apliquen les paraules guia (no, més, menys, 
altre, part de, etc.) a cada una de les condicions d’operació del procés, les substàncies i les 
variables que intervenen (flux, pressió, temperatura, nivell, temps, etc.). Operant d’aquesta 
manera es generen les desviacions significatives de les condicions normals d’operació i es 
realitza un repàs exhaustiu dels possibles funcionaments anòmals.  

L’estudi de les desviacions condueix a la identificació de les seves possibles causes i 
conseqüències i, per tant, del risc potencial i dels problemes derivats d’un funcionament 
incorrecte; paral·lelament, es busquen els mitjans protectors del sistema.  

A continuació es descriu l’anàlisi de riscos realitzat en les etapes de metanització i en la línia 
de biogàs de la planta de metanització, ja que és en aquestes zones on apareix el biogàs i 
on pot haver-hi les conseqüències més tràgiques en cas d’accident. Es farà l’estudi sobre el 
bioreactor i els equips que l’envolten, com són la bomba de recirculació del bioreactor, 
l’intercanviador de calor que manté la temperatura òptima de la suspensió, el compressor de 
biogàs, el gasòmetre, que emmagatzema el biogàs i la torxa. 
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BIOFERMENTADOR  (I) 

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

Nivell Augment 

del nivell de 

suspensió 

1.Sobrealimentació de 

suspensió 

2.Massa recirculació 

3.Poca descàrrega de 

suspensió 

Disminució del volum 

pel biogàs, 

sobrepressió, 

possibles danys o 

ruptura del bioreactor 

1. Instal·lar una sonda de nivell 

2. Instal·lar una vàlvula se seguretat 

3. Instal·lar una vàlvula de pressió per a flux 

gas/líquid 

4. Regulador de la bomba de 

càrrega/descàrrega 

Pressió Augment 

de pressió 

Més producció de biogàs 

que pas consum, podria 

ser degut per un augment 

del nivell de suspensió en 

el tanc,  

Sobrepressió, danys o 

ruptura del bioreactor 

1. Instal·lar una vàlvula de seguretat 

2. Inspecció visual diària de la pressió 

3. Parar el sistema d’injecció de biogàs 

4. Parar la bomba de càrrega 

Cabal Augment 

de la 

producció 

de biogàs 

1. Canvi de composició de 

la suspensió 

2. Augment del nivell de 

suspensió 

Si el consum de 

biogàs és 

proporcional, no hi 

haurà conseqüències. 

Sinó si, les anteriors 

 

 

MÉS 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Augment 

de la Tª 

* Veure Intercanviador (I)   
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Continuació BIOFERMENTADOR   (II) 

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències possibles Mesures correctores 

Viscosita

t 

Augment de la 

viscositat de la 

mescla 

Canvis en la composició de la 

suspensió 

Mala mescla, falta 

d’homogeneïtat en la 

mescla 

Corregir la formació de la 

suspensió. Controlar el 

pretractament sec i l’humit 

 

MES 

 

Mescla Augment de 

l’homogeneïtat 

1. Més injecció de biogàs 

2. Mescla menys densa 

Augment de la fermentació, 

i del biogàs produït, amb les 

seves conseqüències 

Les mateixes que  les d’augment 

de cabal de biogàs 

Nivell Disminució del 

nivell de 

suspensió 

1. Poca alimentació de 

suspensió 

2. Poca recirculació 

3. Major descàrrega de 

suspensió 

Disminució de la producció 

de biogàs, depressió, danys 

al tanc 

1. Instal·lar un presostat 

2. Bloquejar el compressor 

3. Actuar sobre la bomba de 

càrrega i descàrrega 

Pressió Disminució de 

pressió 

Menys producció de biogàs que 

pas consum, podria ser degut per 

una disminució del nivell de 

suspensió o canvi de composició 

Depressió, danys o ruptura 

del bioreactor 

1. Instal·lar un presostat 

2. Inspecció visual diària de la 

pressió 

3. Parar bomba de descàrrega 

 

MENYS 

Cabal Disminució de 

la producció de 

biogàs 

1. Canvi de composició de la 

suspensió 

2. Disminució nivell de suspensió 

Si el consum de biogàs és 

proporcional, no hi haurà 

conseqüències. Sinó si, les 

anteriors 

 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 103 

 

 
Continuació BIOFERMENTADOR   (III) 

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

Temperatura Disminució de 

la temperatura

* Veure Intercanviador (II)   

Viscositat Disminució de 

la viscositat 

de la mescla 

Canvis en la composició de 

la suspensió 

Més fàcil de mesclar la 

suspensió 

Corregir la formació de la 

suspensió. Controlar el 

pretractament sec i l’humit 

 

MENYS 

Mescla Disminució de 

l’homogeneïta

t 

1. Menys injecció de biogàs 

2. Mescla molt densa 

Disminució de la 

fermentació, i del biogàs 

produït, amb les seves 

conseqüències 

Les mateixes que  les de 

disminució del cabal de biogàs 

Cabal Falta de 

producció de 

biogàs 

1. No hi ha suspensió al 

bioreactor 

2. Mala composició de la 

suspensió 

Sense efecte 
Assegurar que entra suspensió i en 

les condicions adequades 

 

NO 

Mescla Falta de 

mescla de la 

suspensió 

1.No funciona compressor 

2.Tubs d’injecció del biogàs 

obstruïts 

3.Elevat nivell de sediments 

Disminució de la producció 

de biogàs, depressió 

1.Comprovar regularment  el 

funcionament dels injectors 

2. Obrir el tanc i treure els 

sediments 

 

INVERS 

Cabal Flux invers del 

biogàs 

Pèrdua de l’estanqueïtat. 

Diferència de pressions 

Danys en el compressor i 

altres equips 

Control dels cabals i pressions 
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Continuació BIOFERMENTADOR  (IV) 

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

Cabal Ignició del 

biogàs emès a 

la vàlvula de 

seguretat 

Fonts externes d’ignició  Disposar d’un tallaflames 

Cabal Fugues de 

biogàs a la 

part superior 

del digestor 

1. Corrosió del tanc 

2. Danys o ruptura de les 

juntes 

Emissió de biogàs a 

l’exterior 

1.Tots els elements en contacte 

amb el biogàs han de ser d’acer 

inoxidable i revist diàriament 

2. Recobriments interns 

3. Pintura anticorrosiva 

4. Classificació Exx de la 

instrumentació 

 

 

ALTRE 

 

Cabal Fugues de 

suspensió a la 

part inferior 

del digestor 

1. Mal muntatge de les 

juntes o ruptura d’elles 

2. Corrosió del tanc 

 

Abocament de suspensió, 

embrutament. 

Pèrdues de matèria 

primera (suspensió) 

1. Revisió de les instal·lacions 

2. Fer els protocols de 

manteniment 
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BOMBA alimentació / recirculació de la suspensió al bioreactor 

INTERCANVIADOR de calor per a mantenir la temperatura al bioreactor   (I) 

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

Cabal 

alimentació 

Augment del 

cabal 

d’alimentació 

Sobrealimentació de suspensió Augment del nivell de 

suspensió. 

* Veure Bioreactor (I) 

* Veure Bioreactor (I) 

Cabal 

recirculació 

Augment del 

cabal de 

recirculació 

Desgast/ fallada  de la 

bomba de recirculació 

Augment del nivell de 

suspensió i de la Tª 

* Veure apartat anterior 

 

 

MÉS 

Temperatura  Augment de la 

temperatura 

1. Recirculació de més 

cabal de suspensió 

2. Mal funcionament de 

l’intercanviador 

3. Tª de l’aigua de 

l’intercanviador molt més 

elevada 

1.Augment de la Tª de la 

suspensió 

2. Augment o mort de 

tots/alguns bacteris 

(disminució de la 

producció biogàs) 

1.Parar bomba de recirculació i 

l’aigua calenta 

2. Revisió i manteniment de 

l’intercanviador 

Cabal 

alimentació 

Disminució del 

cabal 

d’alimentació 

Mal funcionament d ela 

bomba de càrrega 

Disminució del nivell de 

suspensió 

* Veure Bioreactor (I)  

MENYS 

Cabal 

recirculació 

Disminució del 

cabal de 

recirculació 

Desgast/ fallada  de la 

bomba de recirculació 

Disminució del nivell de 

suspensió i de la Tª 

* Veure apartat anterior 

* Veure apartat anterior 
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BOMBA alimentació / recirculació de la suspensió al bioreactor    (II) 

INTERCANVIADOR de calor per a mantenir la temperatura al bioreactor    

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

 

MENYS 

Temperatura  Disminució de 

la temperatura

1. Recirculació de menys 

cabal de suspensió 

2. Mal funcionament de 

l’intercanviador 

3. Tª  de l’aigua de 

l’intercanviador molt 

baixa 

1.Disminució de la Tª de la 

suspensió 

2. Disminució o mort de 

tots/alguns bacteris 

(disminució de la 

producció biogàs) 

1.Revisar bomba de recirculació 

i l’aigua calenta 

2. Augmentar cabal de 

recirculació 

3. Revisió i manteniment de 

l’intercanviador 

Cabal 

d’alimentació 

Sense entrada 

de suspensió 

al bioreactor 

1. Obstrucció en la línia 

d’alimentació (embús)  

2. Bomba d’alimentació 

espatllada 

3. Fuga en la línia 

1. Disminució nivell de 

suspensió (conseqüències 

explicades punts anteriors)

2. Augment de la pressió 

en la línia d’alimentació 

1. Inspecció visual periòdica 

de la línia 

2. Fer el manteniment de la 

bomba recomanat pel 

proveïdor 

 

NO 

Cabal 

recirculació 

Sense 

recirculació de 

suspensió 

1. Obstrucció de la línia de 

recirculació abans de la 

bomba 

2. Bomba de recirculació 

espatllada 

3. Obstrucció de la línia 

després de la bomba 

1. Disminució de la Tª de 

la suspensió 

2. Augment de pressió en 

la línia de recirculació 

 

 

1. Inspecció visual periòdica 

de la línia 

2. Fer el manteniment de la 

bomba recomanat pel 

proveïdor 
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BOMBA alimentació / recirculació de la suspensió al bioreactor    (III) 

INTERCANVIADOR de calor per a mantenir la temperatura al bioreactor    

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

 

NO 

Temperatura No s’aporta 

calor a la 

suspensió 

1. Intercanviador de calor 

espatllat 

2. Poca aigua calenta o a 

Tª baixa 

1. Disminució de la Tª de 

la suspensió 

(conseqüències 

explicades punts anteriors)

1. Fer el manteniment de 

l’intercanviador de calor 

2. Inspecció visual del circuit 

d’aigua calenta 

 

INVERS 

Temperatura Refredament 

de la 

suspensió 

El circuit d’aigua calenta no 

estigui a la Tª adequada 

Disminució de la Tª de 

suspensió 

Fer el manteniment i 

inspeccions a l’intercanviador de 

calor 

Cabal Ruptura de la 

línia de 

recirculació 

Oxidació o problema de les 

juntes de la canonada 

Hi ha menys o gens 

recirculació 

Inspecció visual de la línia 

Cabal Fuga a la 

canonada de 

l’intercanviado

r de calor 

Oxidació o problema de les 

juntes de la canonada 

1. Aigua calenta va al 

circuit de suspensió 

2. Disminueix la pressió 

del circuit de 

l’intercanviador 

Inspecció visual de la línia de 

línia de l’intercanviador 

 

ALTRE 

Cabal Degoteig  a la  

línia de 

recirculació 

Error / ruptura de les juntes Pèrdues de suspensió Inspecció visual de la línia de 

línia de recirculació 
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COMPRESSOR de biogàs, per mesclar el tanc (I)    

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

Pressió Augment de la 

pressió del 

biogàs 

1. Canvi de funcionament en 

el compressor 

2. Vàlvules tancades en la 

línia de treball 

Augment de la Tª del 

biogàs 

Incorporar una vàlvula de 

seguretat en el compressor 

Recirculació Augment del 

cabal de 

biogàs 

recirculat 

Mal funcionament de la 

vàlvula que distribueix el 

cabal de recirculació i de 

descàrrega 

Mal funcionament / 

espatllar-se el compressor

1. Inspecció visual 

2. Control dels cabals 

 

MÉS 

Temperatura Augment de la 

Tª del biogàs 

Degut a un augment de 

pressió 

Danys en el compressor 

de biogàs 

Control i inspecció del 

compressor 

Pressió Disminució de 

la pressió del 

biogàs 

1. Canvi de funcionament en 

el compressor 

2. Desgast del compressor 

Disminució de la Tª del 

biogàs 

Control i manteniment del 

compressor 

Recirculació Disminució del 

cabal de 

biogàs 

recirculat 

Mal funcionament de la 

vàlvula que distribueix el 

cabal de recirculació i de 

descàrrega 

Mal funcionament del 

compressor 

1. Inspecció visual 

2. Control dels cabals 

 

 

MENYS 

Temperatura Disminució de 

la Tª del 

biogàs 

Degut a una disminució de 

pressió 

Cap Control i inspecció del 

compressor 
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COMPRESSOR de biogàs, per mesclar el tanc (II)    

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

 

NO 

Cabal 

recirculació 

Sense recirculació 

de biogàs 

Error del compressor 1. Disminució de la 

mescla i menor 

homogeneïtat de la 

suspensió 

Fer el manteniment adequat 

del compressor 

 

Cabal Fugues de gas a la 

línia de 

recirculació/Ruptur

a 

1. Error a les juntes de 

les canonades 

2. Corrosió 

1.Emissió del biogàs a 

l’atmosfera 

2.Disminució/anul·laci

ó de la mescla 

1. Instal·lar detector de gas 

a la sala del compressor 

2. Fer el manteniment 

adequat del compressor i 

de les canonades 

Cabal Obstrucció dels 

tubs de biogàs 

Entrada de suspensió als 

tubs durant una parada 

Mala mescla del bioreactor 

(amb les conseqüències 

que això porta) 

Comprovar periòdicament els 

tubs, sobretot després de 

cada parada del compressor 

Cabal Ruptura de les 

llances de biogàs 

1. Corrosió 

2. Mal muntatge 

Mala mescla 1. Acer inoxidable 

2. Sobre espessor 

 

ALTRE 

Pressió Cops de pressió Parada del compressor 1. Cops de pressió a 

la línia 

2. Soroll 

1.Compensador de vibracions 

2.Vàlvules anti-retorn 

3.Sobredimensionament de les 

canonades 

4.Vàlvula de seguretat 
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GASÒMETRE, per emmagatzemar el biogàs   (I) 

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

Pressió Augment de 

pressió al 

gasòmetre 

Més producció de biogàs 

que pas consum 

Augment del volum 

ocupat en el 

gasòmetre 

Parar l’entrada de biogàs al 

gasòmetre 

 

MÉS 

Nivell Sobre omplert de 

biogàs 

Més producció de biogàs 

que pas consum 

Augment depressió 1. Instal·lar un mesurador de 

nivell de gas 

2. Vàlvula de seguretat 

3. Instal·lar una torxa 

Pressió Disminució de la 

pressió 

No possible    

MENYS 

Nivell Gasòmetre a nivells 

mínims de biogàs 

Més consum que producció: 

1. No es produeixi biogàs 

2. Major consum de 

biogàs als motors 

Disminució del volum 

del gasòmetre i de les 

reserves de biogàs 

1. Instal·lar un mesurador de 

nivell de gas 

2. Parar motors de 

cogeneració 

 

NO 

Nivell Gasòmetre buit No producció de biogàs No poden funcionar 

motors de cogeneració 

regularment, només 

segons la producció 

Tenir sempre biogàs 

emmagatzemat 

 

 

ALTRE 

Nivell Fugues a la 

membrana del 

gasòmetre 

Defecte / ruptura del 

material 

1.Emissió del biogàs a 

l’atmosfera 

2. No funcionen motors 

Instal·lar sensors de gas a 

l’interior de la cúpula del 

gasòmetre. 
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GASÒMETRE, per emmagatzemar el biogàs   (II) 

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

 

ALTRE 

Nivell Ruptura de la 

membrana 

1. Defecte de fàbrica 

2. Efectes meteorològics 

1.Emissió del biogàs a 

l’atmosfera 

2. No funcionen 

motors 

1. Instal·lar sensors de gas a 

l’interior de la cúpula del 

gasòmetre. 

2. Manteniment i 

inspeccions regulars 
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TORXA, per cremar el biogàs sobrant    

Paraula 

guia 

Variable Desviació Causes possibles Conseqüències 

possibles 

Mesures correctores 

 

MÉS 

Cabal Augment del cabal 

a la torxa 

1.No consum de biogàs als 

motors. 

2.Falta capacitat 

d’emmagatzematge al 

gasòmetre 

3.Biogàs amb males 

condicions de combustió 

Pèrdua de producció 

d’electricitat 

La torxa és un element 

corrector en cas de problema 

amb altres equips 

 

MENYS 

Cabal Disminució del 

cabal a la torxa 

No hi ha excés de biogàs ni 

cap altre problema 

Augment de producció 

d’electricitat 

La torxa és un element 

corrector en cas de problema 

amb altres equips 

 

NO 

Combustió Error en el sistema 

d’ignició 

Error en el cremador 1. Emissió de biogàs 

a l’atmosfera 

2. Formació 

d’atmosfera 

explosiva 

Instal·lar un detector de flama 

al cremador que tanqui la línia 

de biogàs 

Taules 9.1 Anàlisi HAZOP. 
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9.2. Índex DOW 

L’índex Dow d’incendi i explosió és una eina per a l’avaluació del potencial real de foc, 
explosió i reactivitat de les unitats de procés i del seu contingut dins d’una planta química, 
estimant la probabilitat de què es produeixi un accident. 

Amb el pas dels anys han aparegut successives revisions i actualitzacions, que han convertit 
aquest índex en una eina de referència imprescindible per a la identificació de riscos en 
plantes petroquímiques, molt utilitzat per a la justificació d’implantacions industrials i de 
distàncies de separació entre equips [35]. 

 

L’aplicació del mètode suposa seguir el següents passos: 

1. Seleccionar els equips que es consideri que poden tenir un risc especial per les 
seves condicions d’operació o pel seu contingut. 

2. Determinació del factor de material (FM) per a cadascuna de les unitats. 

3. Càlcul del factor de riscos generals del procés (F1). Aquests factors s’han de tenir 
en compte inicialment en la determinació de la magnitud d’un incident en el 
procés ja que són comuns en la majoria de processos. Els factors que es tindran 
en compte són les penalitzacions dels diferents riscos. F1= 1 + Σpenalització 

4. Obtenció del factor de riscos especials del procés (F2). Aquest factor engloba els 
factors que contribueixen principalment a la probabilitat de pèrdues per incident. 
Són les condicions específiques del procés que poden produir accidents 
importants. F2= 1 + Σpenalització. 

5. Càlcul del factor de risc de la unitat (F3). F3= F1 x F2. 

6. Càlcul de l’índex d’incendi i explosió FEI = F3 x MF. Les categories de risc 
previstes per aquest índex es resumeixen a la següent taula: 
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A continuació és mostra un resum del procediment per a calcular l’índex DOW d’incendi i 
explosió de la planta, la metodologia més detallada es troba a l’Annex K. 

 

FULLA DE CÀLCUL DE L’ÍNDEX D’INCENDI I EXPLOSIÓ 

1. FACTOR DE MATERIAL (FM) PEL:    metà 21,5 

2. SUMA DELS  PERILL ESPECIAL DEL MATERIAL (P.E.M.) TOTAL 0,0  

(100 + P.E.M.TOTAL)/100) X (FM) = SUB TOTAL Nº2 21,5 

3. SUMA DELS PERILLS GENERAL DEL PROCÉS (P.G.P.) TOTAL 50  

(100 + P.G.P.TOTAL)/100) X (SUB TOTAL Nº2) = SUBTOTAL Nº 3 32,3 

4. SUMA DELS PERILLS ESPECIAL DEL PROCÉS (P.E.P.) TOTAL 25  

(100 + P.E.P.TOTAL)/100) X (SUB TOTAL Nº) = IIE (ÍNDEX D’INCENDI i EXPLOSIÓ) 40,4 

Taula 9.2 Taula resum del càlcul de l’índex d’incendi i explosió [28]. 

 

Aquests càlculs s’han fet amb la cinquena edició i per tant un IIE de 40,4 segons la Taula J.1 
de L’Annex J, correspon a un grau de perill lleuger. 
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9.3. Instrumentació de seguretat per la zona de metanització 

El biogàs generat en les plantes de metanització té un cert perill, ja que el metà amb 
combinació amb l’aire i amb presencia d’una guspira és explosiu. Per aquest motiu, alguns 
equips de la planta estan regits per una normativa de seguretat específica. 

Els equips que necessiten un estudi de seguretat són els que estan en contacte amb el 
biogàs, per tant els del final del procés, el digestor, compressor, gasòmetre i torxa. 

A l’Annex K es citen algunes lleis i normatives referents a distàncies de seguretat que han de 
complir els equips, amb contacte amb el biogàs. 

Tots els instruments de seguretat instal·lats estan només per a funcionar en moments en que 
es produeixi alguna anomalia en el procés, com aparició d’atmosfera explosiva, fuites de gas, 
etc. Per tant, durant el funcionament normal de la planta no han de funcionar cap dels 
elements de seguretat.  

Es tractaran els elements de seguretat per l’ordre del procés en la planta, i les etapes 
estudiades seran: la fermentació, la compressió, l’emmagatzematge i la torxa. 

A continuació es cita de forma resumida la instrumentació necessària en cada una de les 
etapes de metanització, l’explicació més detallada de com funciona cada instrument i com 
actua segons la resposta que rep, es troba en l’Annex K. 

 

Digestió:  

En aquesta etapa del procés s’hi inclou els bioreactor, els elements que participen en el 
procés de metanització i també la línia de biogàs fins a la zona del compressor.  

El bioreactor ha de tenir una sèrie d’elements de seguretat, per tal d’evitar qualsevol 
anomalia produïda per un sobre-omplert, una sobrepressió o una depressió. També a la part 
superior del digestor, en les canalitzacions d’alleujament de gas hi hauria instal·lat un 
tallaflames, el qual aïllaria l’interior del bioreactor en cas de pèrdua de càrrega sobtada i 
impediria la propagació de possibles deflagacions a l’interior.   

 

 



Pág. 116  Memòria 

                                                           

 

Tipus de problema Instrumentació necessària 

Sobre-omplert Sonda de nivell 

Sobrepressió Transmissor de pressió, torxa i vàlvula de sobrepressió 

Depressió Presostat, transmissor de pressió 

Taula 9.3 Instrumentació en el bioreactor. 

 

Compressió del biogàs: 

Es comprimeix el biogàs per a injecta’l de nou a l’interior del digestor i així mescla’l. Per a 
comprimir aquest biogàs s’usa un compressor que es situa en una sala especialment feta pel 
compressor. Per tant, en aquest cas, la formació d’atmosfera explosiva podria tenir lloc en 
aquesta sala, pel propi funcionament del compressor treballant a pressió. 

 

Col·locació de l’instrument Instrument 

Sala del compressor Bona ventilació + ventilador extractor 

Detector de fugues + alarma sonora i visual 

Elements elèctrics Protecció antideflagant tipus Exx 

Canalitzacions de pas de biogàs Tallaflames 

Compressor  Vàlvula de seguretat 

Taula 9.4 Instrumentació en la sala del compressor. 

 

Emmagatzematge del biogàs: 

El gasòmetre ha de disposa d’un sistema de mesura de capacitat de gas basant-se en la 
mesura de l’altura d’omplerta. També ha d’incorporar una vàlvula de seguretat i en les 
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canalitzacions de pas de biogàs per la zona d’emmagatzematge hi hauria d’haver un 
tallaflames. 

 

Torxa: La torxa en si és un element de seguretat del procés. La seva funció és cremar el 
biogàs sobrant que no pot ser emmagatzemat al gasòmetre o alleugerir qualsevol 
sobrepressió que existeixi en el sistema.  

La torxa també ha d’incorporar elements addicionals per tal de garantir un elevat nivell de 
seguretat en el procés de crema del biogàs sobrant. Aquests elements són una vàlvula de 
diafragma i un tallaflames. 
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9.4. Triangle d’inflamabilitat 

En qualsevol procés on intervinguin substàncies químiques, és important conèixer aquestes 
substàncies bé. Les fitxes de seguretat informen sobre els tipus de perill que poden 
ocasionar, les seves principals propietats físiques, i altres dades importants. 

Com que en el procés que es tracta en aquest projecte, es produeix biogàs, el qual està 
format principalment per metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2), s’adjunten les fitxes de 
seguretat d’aquestes dos substàncies químiques a l’Annex L. 

 

 

Fig. 9.1 Triangle d’explosivitat del biogàs, metà, diòxid de carboni i aire. 
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En la figura anterior (Fig. 9.1) la zona vermella és el rang explosiu de la mescla amb aire. La 
zona verd fosc mostra el diagrama de mescla del biogàs amb l’aire formant mescla 
explosiva. Finalment la zona blava representa el rang típic d’operació en els bioreactors 
mesclats amb la injecció de biogàs. 

En el diagrama de mescla explosiva anterior, es pot veure, que no hi haurà perill de 
generació de mescla explosiva. A més de mesclar-se en condicions segures, l’oxigen és 
consumeix biològicament durant el procés, i queda menys d’un 1 % d’oxigen en el gas, que 
és rang normal d’oxigen en el biogàs com a producte intermedi de les reaccions 
metabòliques en el digestor. 
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10. Avaluació econòmica 

En aquest apartat, es realitzaran els càlculs estimats de constituir una petita empresa 
d’enginyeria que es dediqui a fer estudis i projectes amb FLUENT per a altres empreses. 
Aquests projectes poden tenir diversos objectius, millorar les condicions medi ambientals, 
optimitzar els processos, etc. 

En qualsevol projecte, és imprescindible analitzar les actuacions proposades, i en cas de 
plantejar un negoci d’aquest tipus el pressupost ha de programar totes les inversions que 
seran necessàries. 

Com que cada projecte serà diferent, amb més o menys grau de dificultat, i per tant, amb 
més o menys hores d’estudi dedicades, no es pot fer un càlcul econòmic molt detallat, però 
s’intentarà fer un model d’estudi econòmic el més acurat i realista possible. 

Per a l’estudi econòmic es tractaran diversos apartats: 

• Càlcul de la inversió: on s’inclouen tots els costos necessaris fins a la posada en 
marxa del projecte/negoci. També inclou els costos que es generaran amb el pas 
dels anys. 

• Càlcul d’ingressos: aquí es quantificaran els ingressos generats anualment. 

• Balanç econòmic: a partir dels dos apartats anteriors, s’estudiarà la viabilitat del 
projecte. 

Finalment es farà una petita valoració del que costaria fer aquest projecte en concret. 

Els càlculs detallats de tota l’avaluació econòmica es troben en l’Annex N, a continuació és 
mostren els resultats de forma resumida. 
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10.1.  Càlcul de la inversió 

La inversió inicial que s’ha de fer per a constituir aquesta empresa engloba diversos costos, 
els qual s’expliquen breument a continuació 

A- Cost dels equips 

Per a iniciar l’empresa, cal invertir primer en material i sobretot en obtenir la llicència del 
FLUENT. Per tant es divideixen els costos d’inversió en: 

- Costos d’equips físics: ordenadors, impressores, etc. 

- Costos de software: llicència, etc. 

B- Cost de constituir l’empresa: A part dels equips, l’empresa necessita un local de treball i 
constituir-se com a nova empresa, això requereix uns costos administratius.  

C- Costos de material: Aquí es consideren els costos del material utilitzat el dia a dia dins 
l’oficina, inclou mobiliari, arxivadors, papers, tinta, etc. 

D- Costos de serveis: Inclou el consum d’aigua, d’electricista, telefonia, etc. 

E- Costos de personal:  Aquí s’engloba tot el personal que intervé en l’empresa, ja sigui de 
forma constant, o temporalment. 

F- Costos de factors imprevisibles: S’obté que la quantitat estrictament necessària per a 
constituir aquesta empresa d’enginyeria és 97.740 €. A aquesta quantitat se li ha d’afegir el 
concepte d’imprevistos, que inclou tot tipus de costos extres. Cal recordar que aquest estudi 
és a nivell de planificació, i s’ha suposat un increment de costos degut als imprevistos del 
10%. 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 123 

 

 

Tipus de cost Cost (€) 

TOTAL COSTOS EQUIPS 8.650 

TOTAL COSTOS SOFTWARE (universitat) 2.150 

TOTAL COSTOS SOFTWARE (empresa) 22.100 

TOTAL CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA 14.260 

COSTOS DE MATERIAL 5.880 

TOTAL COSTOS SERVEIS 7.150 

TOTAL COSTOS PERSONAL 36.200 

SUBTOTAL (per a una empresa) 94.240 

Imprevistos (10% del subtotal) 9.424 

TOTAL INVERSIÓ 103.664 

Taula 10.1 Costos de la inversió 

 

A la taula següent es mostra l’evolució dels costos des de l’inici de l’empresa (any 0) fins al 
sisè any, ja que s’ha agafat un horitzó per a l’estudi econòmic de 6 anys. 

Dins els costos, s’han tingut en compte les següents consideracions: 

• Els preus de compra de materials, serveis i personal augmenten anualment un 
3,7 % degut a l’IPC.  

• Els equips informàtics tenen un període d’amortització diferents depenen de 
l’equipo del que es tracti: 

 Els dos ordenadors i la impressora Desjeckt de color tenen una 
vida útil de 3 anys. 



Pág. 124  Memòria 

                                                           

 

 La WorkStation, la impressora làser de color negre i les bateries 
SAI tenen una vida útil de 6 anys. 

 S’ha considerat que un cop els equips són substituïts, encara 
tenen un valor residual del 20% del seu valor inicial. 

• També s’ha considerat, que degut a l’augment del volum de treball de l’empresa, 
al quart any s’ha incorporat un nou becari a l’equip, que també treballarà mitja 
jornada, i que necessitarà un ordenador extra. 

 

  Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 

Costos 
equips 8.650 - - 1.785 1.041 - 8.332 

Costos 
Software 22.100 22.918 23.766 24.645 25.557 26.502 27.483 

Costos 
constitució 14.260 9.706 10.065 10.438 10.824 11.225 11.640 

Costos 
material 5.880 2.280 2.364 2.452 2.543 2.637 2.734 

Costos 
serveis 7.150 7.415 7.689 7.973 8.268 8.574 8.892 

Costos 
personal 36.200 37.539 38.928 40.369 50.189 52.046 53.971 

TOTAL 94.240 79.858 82.813 87.661 98.421 100.984 113.052 

TOTAL  + 
imprevistos 103.664 87.844 91.094 96.427 108.263 111.082 124.357 

Taula 10.2 Evolució dels costos pels pròxims 6 anys. 
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10.2.  Ingressos generats 

A continuació es mostren els ingressos generats per aquesta empresa i com canvien al llarg 
dels anys. Es considera que al primer any es fan dos simulacions al mes, i que aquestes 
aniran augmentant en dos simulacions més cada any. El preu de la simulació depèn de les 
hores que se li hagin dedicat, però s’ha agafat com a preu de mitjà que cada simulació 
costarà uns 7.5000 €. 

Taula 10.3 Ingressos generats en els pròxims 6 anys. 

 

Font de finançament: 

Per a iniciar aquest negoci, es necessiten 103.664 € (Taula 10.1). Per aconseguir-los es 
demanarà un crèdit al banc. Aquest crèdit tindrà un termini de 6 anys, i un interès anual fix 
del 5%. Amb aquestes condicions, la quota a ingressar mensualment serà de 1.670 €/mes. 
Els càlculs per a trobar la quota es troben detallats a l’Annex N. 

 

  Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 

Simulacions per any  24 26 28 30 32 34 

Preu per simulació 7.500 7.778 8.065 8.364 8.673 8.994 9.327 

INGRESSOS - 186.660 209.697 234.183 260.194 287.809 317.112
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10.3.  Balanç econòmic 

A continuació (Taula 10.4) és fa el balanç econòmic o compte de resultats. Després es 
calcula el VAN, el TIR i el temps de retorn. 

 

Any 0 1 2 3 4 5 6 

Ingressos (+) 
          
-      

        
186.660   

      
209.697   

      
234.183   

      
260.194   

      
287.809     317.112  

Cost de producció (-) 
        

103.664   
         

87.844   
        

91.094   
        

96.427   
      

108.263   
      

111.082     124.357  

Unitat marginal 
-       

103.664   
         

98.816   
      

118.603   
      

137.756   
      

151.931   
      

176.728     192.755  

Cost de finançament (interessos)
(-) 

          
-      

         
5.183   

         
4.421   

         
3.621   

         
2.781    

          
1.899     973    

Utilitat bruta  
-       

103.664   
         

93.633   
      

114.182   
      

134.135   
      

149.150   
      

174.829    191.782   

Impost de societats (35%) (-) 
          
-      

         
32.772   

        
39.964   

        
46.947   

        
52.202    

        
61.190      67.124   

Repartiment de beneficis (10%)(-) 
          
-      

         
3.277   

         
3.996   

         
4.695   

         
5.220    

          
6.119     6.712   

Utilitat neta 
          
-      

         
57.584   

        
70.222   

        
82.493   

        
91.727    

      
107.520    117.946   

 Depreciació i amortització (+)  
          
-      

         
10.366   

        
10.366   

        
10.366   

        
10.366    

        
10.366     10.366   

Amortització al banc (-) 
          
-      

         
15.240   

        
16.002   

        
16.803   

        
17.643    

        
18.525     19.451   

Flux net efectiu (FNE) 
-       

103.664   
         

52.710   
        

64.586   
        

76.057   
        

84.451    
        

99.361    
   108.862  
  

FNE acumulat 
-       

103.664   
-        

50.954   
        

13.632   
        

89.689   
      

174.140   
      

273.501   382.362   

Taula 10.4 Balanç econòmic. 
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El VAN es calcula amb la següent fórmula: 

∑
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+
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t
i

St
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0
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         (Eq. 10.1) 

on t és el termini i en aquest projecte val 6; i és l’interès i es suposa del 10 % 

 

 Valor 

VAN 240.391 

TIR 78% 

Període de Retorn 1,63 anys 

Taula 10.5 Taula resum 

y = 80982x - 131702
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Fig. 10.1 Període de retorn de la inversió. 
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El VAN positiu indica que la inversió en aquest projecte dóna beneficis superiors als que 
podrien obtenir-se invertint la mateixa quantitat a la taxa de referència. El seu valor absolut 
positiu és un increment patrimonial actualitzat que experimenta l’empresa per fer el projecte, 
quant més elevat sigui, millor serà el projecte. 

El TIR es defineix com el valor de i que fa que el VAN sigui zero. Entre diversos projectes 
d’inversió, s’escolliria el que tingues un TIR més elevat i, a demés, el TIR hauria de ser 
superior a l’interès del mercat. És un valor interessant com a informació complementària. 

El tercer indicador, el període de retorn, que aquí és inferior a 2 anys, calcula el termini en el 
qual els fluxos nets efectius actualitzats a la taxa prefixada igualaran el valor de les 
inversions actualitzades. Dóna idea de quant de temps necessita el projecte per a 
“recuperar” el capital que ha immobilitzat al principi. 

 

10.4. Càlcul estimat del cost d’aquest projecte 

En el cas d’aquest projecte en concret, el temps empleat ha estat mínim de 6 mesos. Per 
tant, per calcular el cost d’aquest projecte, cal dividir els costos calculats per un any pel 
temps de durada d’aquest projecte. A part, la Workstation i la llicència de FLUENT han 
estat compartides per dos persones durant tot el període de durada del projecte. 

Pels costos del local, serveis, etc. També s’ha dividit per la part proporcional de temps, i 
pel nombre de persones que estaven al despatx, que eren 5, i que també fan ús de tots 
els equips, serveis, materials, etc. També es considera la feina feta pel tutor i alguna altre 
persona de l’entorn i qualificada. 

Com es pot veure a continuació, el pressupost no és molt elevat en el cas de realitzar-lo 
amb la llicència universitària, però en el cas d’empresa privada, aquest pressupost 
s’eleva uns 6.000 € més. Tot i això, les simulacions acostumen a ser molt més 
econòmiques que els projectes experimentals. 

Raó Cost 

TOTAL COST PROJECTE UNIVERSITAT         10.762   

TOTAL COST PROJECTE EMPRESA         16.387   

Taula 10.6 Càlcul del cost del projecte. 

Comentari del cost d’una planta industrial de metanització i compostatge: 
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El cost d’una planta de tractament de residus, en la qual es faci una etapa de selecció dels 
residus procedents del contenidor resto, després hi hagi un procés de metanització, i 
finalment una part de compostatge, és de l’ordre de 6-8 milions €.  

Tot i aquest elevat preu, una planta d’aquest tipus és unes dues vegades més barata que 
una central d’incineració de mateixa capacitat. El cost d’explotació és tan mateix d’un 30 a un 
40 % més barat, al voltant dels 70 €/tona. 

 D’altra banda, la combinació de metanització i compostatge final a l’aire lliure permet obtenir 
una composta de qualitat agrícola en tres vegades menor temps aproximadament que una 
instal·lació de compostatge sol, amb una superfície de tres vegades menor. Cal senyalar que 
la metanització i la compostatge estan cada vegada millor considerades pels agrònoms i el 
sector agrícola a Europa, ja que proporciona adobs orgànics susceptibles de remeiar la 
debilitació dels sòls agrícoles degut a l’agricultura intensiva. 
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11. Impacte medi ambiental 

En aquesta secció es realitzarà una avaluació de l’impacte ambiental que una planta de 
metanització de residus urbans pot tenir sobre la població i l’entorn. 

En principi, una planta de tractament de residus és una millora mediambiental, ja que 
classifica els residus per després poder-los reciclar, i de la part orgànica, n’obté dos 
productes útils, el biogàs i el compost. 

Tot i això, sempre que surt la notícia de que es vol construir una planta d’aquestes 
característiques salta l’alarma social entre la població veïna, ja que ningú vol tenir els residus 
a prop, es té por que els lixiviats contaminin les aigües subterrànies, que l’abundància de 
brossa faci aparèixer rates, aus, etc. Generalment les plantes de metanització s’intenten 
instal·lar una mica apartades dels nuclis urbans, però no pas sempre, ja que la matèria 
prima, la brossa, es troba al costat de les poblacions, i com més grans més n’hi ha. 

En l’apartat següent s’avaluarà si realment existeixen aquests riscos medi ambientals, o si 
n’hi ha d’altres.  

En el següent apartat, es comentarà si des del punt de vista medi ambiental, és millor agitar 
el bioreactor amb un agitador mecànic o amb la injecció de biogàs. 
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11.1.  Avaluació d’impactes 

Els impactes sobre el medi ambient poden existir durant el procés de construcció de la planta 
i la posada en marxa, o durant el funcionament d’aquesta 

A la taula següent (11.1) es presenten i quantifiquen els impactes sobre el medi ambient 

 

Tipus Nivell 

Nivell de contaminats atmosfèrics Nul 

Generació de residus sòlids  Si 

Impacte per abocament de líquids  Mínim 

Efectes sobre la salut per emissió de contaminats Nul 

Efectes sobre la vegetació per ubicació de la planta Mínim 

Efectes sobre la vegetació per emissió de contaminats Nul 

Efectes sobre la fauna por la ubicació de la planta  Si 

Efectes sobre la fauna per emissió de contaminats Nul 

Impacte per emissió de gasos d’efecte hivernacle (CO2) Mínim 

Alteració del paisatge  Mínim 

Contaminació de recursos hidràulics  Nul 

Ús de recursos hidràulics Mínim 

Soroll Mínim 

Olors Mínim 

Trànsit generat  Si 
 

Taula 11.1 Impactes medi ambientals d’una planta de metanització. 
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Una planta de tractament de residus és un benefici pel medi ambient. Tot i això, com a planta 
industrial que és i procés que realitza, genera alguns petits inconvenients. 

En condicions normals d’operació, no hi ha cap fuga a l’atmosfera de biogàs, i només en els 
casos de sobreproducció o alguna reparació, el biogàs pot ser cremat, alliberant doncs una 
mica de CO2. Però sense efectes sobre la població. 

Possiblement, el principal inconvenient d’aquestes plantes és que generen un elevat trànsit 
de camions, primer els que venen a descarregar la brossa, i després els que s’enduen els 
plàstics, llaunes, etc., cap a les plantes de reciclatge corresponents.  Aquest elevat trànsit pot 
provocar sorolls i pols. 

La major part de recursos híbrids utilitzats, s’usen durant la posada en marxa, després es 
reutilitza l’aigua de procés que s’emmagatzema en un tanc.  

La digestió anaeròbia és un circuit tancat amb un únic punt de sortida d’aigües residuals. 
Tots els lixiviats generats en l’emmagatzematge dels residus orgànics s’integraran en el 
sistema mitjançant una bomba de lixiviats. Tots els lixiviats procedents de la neteja a pressió 
d’algun dels equips, per exemple, els cargols transportadors en el sistema d’extracció 
d’impropis, també s’incorporen al flux general del procés. Després de la deshidratació de la 
suspensió digerida part de l’afluent és recirculat a l’inici del procés i part ha de ser tractat com 
a aigües residuals, les qual es tracten en una depuradora abans d’abocar-la.  

Els efectes sobre la vegetació i la fauna són nuls, ja que tot el procés es produeix dins les 
instal·lacions, que tampoc són molt grans. I l’impacte visual és el de qualsevol nau industrial, 
depèn de en quina zona s’ubiqui la planta, l’impacte serà més o menys important. 

En tota la planta, sobretot en la zona de selecció de residus, hi ha d’haver captadors d’aire 
per evita la propagació de males olors. Aquest aire és tractat en un biofiltre per tal de neteja’l 
i poder-lo alliberar a l’atmosfera sense cap problema. 

Per acabar, dir que el procés de metanització d’aquest projecte té molts menys impactes 
sobre el medi ambient que els que provocarien els residus sense tractar, o un altre mètode 
de tractament de residus, com és un abocador o una planta d’incineració. 

 

11.2.  Impacte medi ambiental del sistema d’agitació 

Qualsevol sistema d’agitació mecànica, independentment de la forma, característiques, etc., 
que tingui, està acoblat a un eix mogut per un motor, el qual necessita una font d’energia per 
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al seu funcionament. Cada motor consumirà una determinada quantitat d’energia per unitat 
de temps en funció de les condicions d’operació i tipus d’agitador. 

En el cas d’agitació pneumàtica, és a dir injectar aire o, en aquest cas biogàs, a través d’uns 
orificis o tubs, no fa falta un motor, però si un compressor, el qual també necessita energia. 
Però com ja s’ha dit en l’annex F, en un reactor d’aquestes dimensions, es consumeix menys 
energia si s’utilitza un sistema d’injecció pneumàtic (0,01 kW/m3) en lloc d’una agitació 
mecànica amb pales (1 kW/m3) [29]. 

És a dir, en aquest reactor, utilitzar un sistema d’agitació mitjançant la injecció de biogàs, 
representa un estalvi econòmic en concepte d’energia, i per tant, també una reducció del 
consum d’energia, el qual es sempre necessari. 
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Conclusions 

L’estudi proposat per al disseny hidrodinàmic de reactors de grans dimensions, ha quedat 
validat mitjançant les simulacions fetes amb CFD. Per tant, aquest estudi és vàlid per a trobar 
quin cabal es necessita injectar en un bioreactor per tal de mantenir la mescla en suspensió, 
i per a calcular la retenció del gas o holdup. 

S’ha pogut calcular i verificar amb CFD, el temps de circulació o de macromescla de l’interior 
del bioreactor, paràmetre molt important en els tancs agitats. 

A partir de l’estudi de disseny proposat, s’ha calculat la potencia necessària del compressor 
que injecta el biogàs, i s’ha demostrat que per a reactors de grans dimensions, d’uns 4000-
5.500 m3, l’agitació pneumàtica consumeix menys energia que l’agitació mecànica. A part, 
l’absència d’elements mecànics a l’interior del tanc, facilita el moviment (amunt-avall) i 
dificulta la creació de “zones mortes” o incrustacions. 

Amb FLUENT, no només s’obtenen valors numèrics de la velocitat o holdup, també es poden 
obtenir imatges dels vectors velocitats. A partir d’aquestes imatges, s’ha pogut veure quines 
són les zones que queden mortes, i per tant, on és més fàcil que apareguin sediments. 
Aquestes zones vindrien a ser les cantonades inferiors del reactor i la zona de sota els 
injectors. 

CFD FLUENT és una eina útil per a simular bioreactors agitats pneumàticament. I la 
simplificació de representar el bioreactor en un sistema bidimensional ha estat encertada. 

 

Línies de continuació: 

Amb aquest projecte s’ha trobat un esquema teòric per a dissenyar un reactor agitat 
pneumàticament. Les dimensions i forma del bioreactor, i el sistema de tubs d’injecció s’ha 
extret d’un cas real. Seria molt interessant fer varies simulacions del bioreactor per tal de 
trobar les condicions òptimes de treball. Alguns dels paràmetres a modificar i veure com 
afecten podrien ser: 

• Relació H/D (altura/diàmetre) del bioreactor. 

• Posició, número i forma dels tubs d’injecció. Cal tenir en compte que si els tubs 
es posen a més altura respecte el terra, llavors es crea una zona morta més gran 
a sota. I si els tubs es fan més llargs, llavors la zona morta queda al cercle interior 
que formen els diversos tubs. 
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• Quantitat de sòlids en la mescla. Si s’augmenta el percentatge de sòlids,  es pot 
treballar amb un bioreactor més petit podent tractar la mateixa quantitat de 
residus. Però a la vegada, apareixen problemes de transport de la mescla a 
través de les canonades, ja que aquesta és més densa. 

• Inclinació del fons del bioreactor.  Si el fons fos inclinat, es podria fer un buidat en 
cas de sedimentació. Però cal tenir present, que l’angle d’inclinació del fons 
hauria de ser d’uns 30-45º per tal que llisquessin els llots interiors, i amb un angle 
així, el bioreactor seria molt alt. A part de que augmenta la dificultat de la seva 
construcció, i per tant el cost. 

Aquests podrien ser alguns de les variables a modificar per tal d’aconseguir l’optimització del 
bioreactor. 
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