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A.1. Introducció 

En aquest Annex, es descriu de forma general en que consisteix una planta de metanització 
per via humida, i de quines etapes i equips es compon. Aquest procés traca el contenidor 
anomenat “resto” de l‘actual sistema de recollida selectiva, d’aquí en separa la fracció 
orgànica i produeix biogàs i compost. 

 

 

A.2. Descripció del procés 

Es pot dividir el procés de digestió anaeròbia en les següents etapes:[1] 

A.2.1. 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. 

 

Fig. A.1 Descàrrega d’un camió i pop de càrrega. 

 

A.2.2. 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 
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que contaminen la fracció orgànica, intentant no perdre gran quantitat d’aquesta última per a 
poder digerir-la. 

Aquest pretactament 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 que podrien perjudicar el funcionament de la 
maquinària. Un cop feta aquesta preselecció, el flux de residu que queda travessa un obridor 
de bosses, ja que la majoria de residus del contenidor “resto” venen en bossa de polietilè de 
baixa densitat. 

Els residus de les bosses es transporten fins a un tròmel de pas de malla de 80 mm, 
d’aquesta manera separa els residus segons les dimensions, 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 mitjançant el separador magnètic de doble efecte són 
dipositats en un contenidor, on després es premsaran i es portaran a reciclar. 

La fracció que surt del tròmel (major de 80 mm) és recollida per un transportador inclinat que 
aboca el flux a un separador balístic. Aquest separador balístic separa el material d’entrada 
en 3 fraccions: 

• Fracció lleugera, formada principalment pel elements plans i lleugers com per 
exemple paper i cartró, plàstic film o brick 

• Fracció de cossos rodons, formada principalment per elements pesats i rodons com 
és el cas de plàstics PEAD i PET. 

• Fracció fina porgada menor de 50 mm, formada principalment per fracció orgànica i 
elements fins.  

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. 
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         Fig. A.2 a) Cabina de triatge manual i tròmel de 80 mm. b) Cintes transportadores 

 

El flux es condueix fins a un separador inclinat que elimina mitjançant vibracions els elements 
rodants. Desprès, el flux travessa un porgador de malla elàstica de pas 15 mm i separa el 
flux en dos fraccions, una de major i l’altra de menor de 15 mm, formada majoritàriament de 
impureses pesades, que s’envia al contenidor de rebuig. A la sortida del porgador de malla 
elàstica 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.  

 

 
 

Fig. A.3 Separador inclinat i porgador de malla elàstica de pas 15 mm. 
 
 

Finalment, l’anterior fracció pesada es transporta amb una cinta fins a un pulmó de fons 
mòbil, el qual permet alimentar de forma automàtica la fracció orgànica dels residus a la fase 
de pretactament humit. 
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A.2.3. Pretactament humit 

El pretactament 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). 

El púlper és una cisterna metàl·lica d’acer, equipada amb un agitador vertical especialment 
dissenyat per treballar amb la matèria orgànica procedent del residu, la qual ve amb molts 
elements impropis, no orgànics, plàstics, petites peces de metall, tetrabrick, pedres, etc. 
L’agitador realitza forces de cisalla que provoquen el trencament dels teixits orgànics tous. 
D’aquesta manera, la posada en suspensió dels residus no esmicola els elements 
indesitjables tal com ossos, plàstics, piles, etc. En canvi si que esmicola la matèria orgànica 
de fàcil degradació, facilitant així l’accessibilitat dels microorganismes durant el procés de 
digestió anaeròbia. 

De púlpers n’hi ha més d’un, i treballen en seqüència, alimentats per un sistema de 
distribució amb capacitat de selecció mitjançant seqüència programada, el qual activa quin 
dels púlpers s’ha d’omplir en cada moment. El cicle de treball de cada púlper, entre 
alimentació, mescla i evacuació, és d’uns 45-50 min. 

Els residus es carreguen mitjançant un alimentador y un sistema de distribució amb una 
vàlvula d’obturació i es mesclen progressivament amb aigua de procés, recirculada des del 
tanc d’aigua de procés, fins aconseguir una mescla homogènia. 

 

 

Fig. A.4 Púlpers. 
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Un cop finalitzat el procés de suspensió, es buiden el púlpers per gravetat  sense necessitat 
de bombes, i 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 digestió sense problemes 
(sense sedimentació, ni obstrucció de canonades, etc.), baixos costos de manteniment i per 
obtenir 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 de dos equips diferents: un porgador amb rastell 
netejador i un sedimentador. El sistema del porgador separa els elements de dimensions 
més grans i el sedimentador el més pesats. 

La suspensió procedent dels púlpers passa primer a través d’un porgador cilíndrica inclinada 
respecte la direcció del flux. 

El flux de descàrrega impulsa la matèria no digerible i les impureses contra el porgador i la 
fracció més petita passa a través d’aquesta (d’uns 15 mm). A mesura que va passant 
suspensió, el nivell del porgador va pujant. Quant el nivell arriba a un límit prefixat, s’acciona 
un mecanisme de neteja, que consta d’un rastell mecànic. Un cop ha donat una volta 
complerta per l’interior del porgador, el rastell torna a la seva posició inicial. 

La suspensió amb partícules més petites de 15 mm travessa el porgador i entra al 
sedimentador. 

Aquest equip funciona per sedimentació en flux no estacionari. En aquestes condicions, es 
considera que cada partícula sedimenta de forma independent de les del seu costat, sense 
tenir en compte les interaccions iòniques entre elles. 

La sedimentació de una partícula es produeix quant el coeficient de frenat associat a la 
velocitat d’avançada s’iguala amb el pes submergit de la partícula. El coeficient de frenat no 
és constant, varia en funció de la forma de la partícula i de les condicions del medi, densitat, 
viscositat, pH, salinitat, etc. Per comprendre millor el principi, es pot considerar que les 
partícules no floculants, majoritàriament, inertes, tenen una velocitat de sedimentació 
constant al llarg del tanc. 

Si es considera el tanc de sedimentació en aquestes condicions, la mida crítica de partícula 
és aquella que entra a la zona de càrrega i sedimenta just abans de la zona de descàrrega 
(veure dibuix) i per tant té el recorregut més llarg. 
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D’aquesta manera vidre, pedres, arenes, ossos, metalls, etc., sedimenten a mesura que la 
suspensió avança en sentit longitudinal, especialment en el primer terç de la longitud del tanc 
i menys en el segon terç, mentre que a la part final pràcticament no hi ha sedimentació. 

Fig. A.5 Esquema de funcionament del sedimentador. 

 

Les partícules que es van dipositant en el fons són transportades contra la direcció del flux 
de la suspensió mitjançant un vis, fins a una arqueta de recollida. 

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, en acer o en fibra reforçada de vidre.  

 

A.2.4. Digestió anaeròbia. 

Un cop eliminades les impureses de la suspensió líquida, aquesta alimenta el bioreactor. És 
aquí on es donen les reaccions de fermentació de la matèria orgànica sense presència 
d’oxigen i en condicions mesòfiles (35-37 ºC). Es pot optar per usar una tecnologia de 
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mecanització via humida, i en concret el procés Bio-Stab, patentat per l’empresa Ros Roca, 
S.A. El procés Bio-Stab, és una tecnologia de digestió humida que fa possible la separació 
d’impureses abans del tractament biològic El bioreactor és del tipus “mescla complerta”, i 
combina les etapes de hidròlisi i metanogènesi (mirar Annex B) en un sol tanc. Aquest equip 
està completament construït amb acer, i en el seu interior destaca l’absència d’elements 
mecànics, compartiments o envans,  excepte les canonades de reinjecció de biogàs, i 
càrrega i descàrrega de suspensió. Aquesta simplicitat de disseny facilita el manteniment i 
evita les parades per avaria mecànica, incrustacions, etc. 

 

 

Fig. A.6 Bioreactor. 

 

Els principals paràmetres de disseny del bioreactor són:  

• Temps de retenció hidràulic 14 dies 

• Concentració de matèria seca: 4-8% 

• Càrrega orgànica: 4-6 kg (3,5-5,5) kg matèria orgànica/ m3 digestor·dia 

• Eficiència: 55-70% degradació de la matèria orgànica biodegradable alimentada. 
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Sistema de mescla del digestor (més detall a l’Annex F i G) 

El sistema d’agitació del bioreactor 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. 

El borbolleig del biogàs a l’interior del digestor provoca l’arrossegament de material cap a la 
part alta i a la vegada el material de la part superior, baixa a ocupar l’espai lliure.  

 

Sistema de calentament del bioreactor. 

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. 

 

Fig. A.7 Intercanviador de calor. 

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. 

La suspensió fresca s’introdueix directament a la sortida del circuit de l’intercanviador de 
calor, barrejant-se amb la suspensió madura parcialment digerida, que ha travessat el circuit 
de l’intercanviador de calor. D’aquesta manera s’aconsegueix la perfecta inoculació de la 
suspensió fresca i que arribi a la temperatura òptima abans d’entrar al digestor. 
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A.2.5. 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. 

Per a millorar l’eficiència de la separació, s’afegeix polielectrolit floculant, aigües amunt de la 
centrífuga. 

 

Fig. A.8 Centrífuga 

El líquid  obtingut en el centrifugat s’emmagatzema al tanc d’aigua de procés, mentre que els 
llots separats es porten cap a la maduració. La matèria sòlida de l’aigua de procés està per 
sota del 0,3%. Es podria treballar amb la centrífuga sense addició de polielectrolit, però en 
aquest cas la concentració de sòlids en l’aigua seria superior al 2%. 

 

A.2.6. Emmagatzematge del biogàs. 

El biogàs generat passa per un cicló on es separen els condensats que pot portar en 
suspensió, eliminant així l’aigua. El biogàs passa, o a la zona de compressors, on és 
comprimeix, retornant-lo al digestor 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, es tracta d’un equip 
d’emmagatzematge a baixa pressió, que evita el complex procés de comprimir i refrigerar per 
a emmagatzemar a elevada pressió. 

El gasòmetre en si, és de construcció senzilla. Es basa en una esfera truncada fabricada 
amb material sintètic (PVC Polièster-tèxtil) ancorada sobre una fonamentació d’obra civil i 
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protegida exteriorment per una altra membrana sintètica. En l’espai situat entre les dos 
membranes queda una cambra d’aire que protegeix la capa interna de les variacions 
climatològiques. L’equip es completa amb un equip de control amb sondes d'omplert i 
diverses alarmes. 

 

Fig. A. 9 Gasòmetre. 

 

A.2.7. Cogeneració 

La instal·lació de cogeneració està formada per un motogenerador muntat dins un contenidor 
metàl·lic, que utilitzarà el biogàs generat en el bioreactor. El contenidor està insonoritzat, i el 
motogenerador pot treballar també amb gas natural per a que, en cas de no haver-hi 
suficient biogàs, pugui continuar treballant en continu.   

El motor de cogeneració (motor alternatiu de combustió interna de cicle OTTO) està format 
per 20 cilindres en V, i 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 dels residus d’entrada al digestor. 
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Fig. A.10 Vista exterior i interior del motor de cogeneració 

Les principals dades tècniques del motogenerador són les següents: 

• Rendiment elèctric: 41.9% nominal segons DIN-ISO 3046 i DIN 6271 

• Combustible: biogàs i gas natural 

• Cilindres: 20 

• Carrera/Diàmetre pistó: 185 mm/145 mm 

• Cilindrada: 61,10 litres 

• Revolucions: 1.500 rpm 
 

També s’ha instal·lat un sistema per a cremar en biogàs en cas d’error en el funcionament 

del motor o per parades de manteniment. Consisteix en una torxa de seguretat per a evitar el 

seu abocament directe a l’atmosfera. 

 

Fig. A.11 Torxa. 
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L’energia elèctrica produïda pel motor de cogeneració, s’utilitzarà per al autoaprovisionament 
elèctric del conjunt de la instal·lació i l’excedent es vendrà a la xarxa pública. 

 

 

A.2.8. Mòdul de compostatge: Fase de digestió anaeròbia. 

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

 
 

  ©Fig. A.12 Munts de compost. 

Al residu digerit anaeròbiament i deshidratat (amb un contingut de matèria seca al voltant del 
30%) se li aplica una segona fase de digestió, però aquest cop aeròbica, amb el propòsit de 
produir compost de qualitat. Aquesta fase té lloc, generalment, en una nau coberta, on se li 
aplica una aireació mitjançant un volteig mecànic (1 volta/setmana) per aportar l’oxigen 
necessari. 
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ANNEX B: Fonaments bàsics del procés de digestió 
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B.1. Introducció 

En aquest annex es descriurà el procés de metanització, de quines etapes consta i quines 
bactèries formen cada etapa. També es comentarà quins paràmetres operacionals poden 
afectar el procés, com la temperatura, la composició, el pH, etc., i de quina manera. 

 

B.2. Definició de la 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 [1]: 

 Metà     (CH4)   55-65 % 

 Diòxid de carboni  (CO2)   35-34 % 

 Nitrogen   (N2)   0-3 % 

 Hidrogen   (O2)   0-1 % 

 Sulfur d’hidrogen       (H2S)   0-1 % 

 

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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B.3. Fases 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 [2], [3], [4] dins del procés de degradació del substrat, 
encara que alguns autors la divideixen en quatre etapes [5]. 

La primera etapa és la hidròlisi, 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 (aquest pas 
s’anomena acetogènesi segons alguns autors). 

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 

 

Mentre que en la fase d’hidròlisis i acidogènesi els microorganismes involucrats acostumen a 
ser facultatius, per a la metanogènesi els microorganismes són estrictes i amb taxes 
màximes de creixement de l’ordre de cinc vegades inferior a les acidogèniques. Així doncs, 
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 digestor 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 [3]. 
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Els grups de bactèries més importants són: 

- Bactèries hidrolítiques – acidogèniques 

- Bactèries acetogèniques productores d’H2 

- Bactèries acetogèniques consumidores d’H2 (homoacetogèniques) 

- Bactèries metanogèniques reductores de CO2 

- Bactèries metanogèniques acetolàctiques 

Degut a la diferència de temps de creixement de les bactèries en les diferents fases, els 
digestors anaerobis no poden rebre càrregues orgàniques elevades, ja que les bactèries 
metanogèniques poden utilitza’ls.  

 

 

B.4. Factors que afecten al procés de 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 [6]. 

 

B.4.1. Paràmetres ambientals 

A) Composició i concentració de l’aliment 

La composició del producte condiciona: 

- El tipus de bactèries que predominaran en el digestor 

- La quantitat i la qualitat del biogàs produït 

Per exemple [7], a la taula següent s’observa quants litres de biogàs es generen per kg de 
cada matèria:  
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Matèria Genera (l/kg) 

Glúcids 750 - 820 

Lípids ≈ 1400 

Proteïnes 960 - 990 

Taula B.1 Generació de biogàs. 

 

És lògic suposar que substrats de diferents naturaleses tinguin diferents comportaments a 
l’hora de la fermentació anaeròbia. Per això, per a qualsevol disseny és necessari conèixer el 
potencial màxim de metà o la màxima depuració del residu a tractar. Un dels paràmetres 
interessants per a avaluar la viabilitat del procés i conèixer altres paràmetres involucrats és el 
volum de metà produït a temps infinit per kg de sòlid volàtil addicionat. 

Per exemple el rendiment d’alguns materials [6]: 

 

Biomassa Teòric Experimental Poder calorífic 

PC (kJ/kgSV) 

Herbàcia 0,515 0214  

Llenyosa 0,532 0,075  

RSU 0,517 0,397 19.100 

Taula B.2 Rendiments de metà expressats en m3/kg SV 

d’alguns residus orgànics. 

 

Cal tenir en compte, que la quantitat i composició de compostos degradables en el residu pot 
variar àmpliament, afectant directament a la seva capacitat metanogènica. Per exemple, en 
les espècies vegetals el contingut de cel·lulosa pot variar en un 100 %. Les fibres vegetals 
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degradables, tal com la cel·lulosa i la hemice·lulosa, si estan fortament lignificades o 
cristal·litzades necessitaran d’un procés químic o físic d’hidròlisi per a facilitar la fermentació. 

Com ja s’havia comentat anteriorment, 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 reactor 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 % [8]. 

Algunes de les avantatges de treballar amb elevades concentracions de sòlids comparat 
amb treballar amb baixes concentracions són [4],[5]: 

 
 Volum del reactor més petit, per tant es redueixen els 

costos econòmics. 

 Pretactament més senzill. 

 Es necessita menys volum d’aigua. 

 Equipaments de deshidratació més barats. 

 Taxa més alta de producció de metà per unitat de volum del 

reactor. 

 Menor quantitat de calor degut a que hi ha menor quantitat 

d’aigua. 

 Es troba en la fase exponencial de màxim creixement 

microbià, en la qual existeix una major estabilitat de 

creixement. 

 Major conservació de nutrients, per lo que una vegada 

digerits posseeixen un major valor agronòmic. 

 Major facilitat de transport i compostatge. 
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Però també existeixen desavantatges: 

 

 Temps de retenció majors, ja que si el TR baixa pot existir una 

acumulació d’àcids grassos volàtils 

 Majors exigències de tipus mecànic. Bombes per a sòlids en 

altes concentracions, problemes de taponament en 

canonades i equips, etc. 

 Majors problemes amb la toxicitat de sals, metalls pesats i 

amoníac (l’amoníac és problemàtic amb relacions C/N baixes, 

menors de 10-15) 

 

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 conseqüències de la variació del pH són: 

1) Canvis d’estat dels grups d’enzims ionitzables 

2) Alteració de components no enzimàtics tal com el mateix substrat 

ionitzable. 

3) Ruptura de l’estructura proteica dels enzims. 

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. 

L’acidesa del medi és una conseqüència del mal funcionament produït essencialment per [3], 

[6]: 

- Excessiva concentració de sòlids volàtils que les bactèries acidogèniques no 

tindran problema en degradar, ja que tenen una taxa de creixement alt i acostuma 

a existir un cultiu bastant abundant. Però en canvi, les bactèries metanogèniques 

són més limitades i per aquest motiu no tindran bastant capacitat per absorbir 

l’excessiva quantitat d’àcids produïts, trencant-se l’equilibri i baixant el pH. Si 
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l’acumulació d’àcids no és excessiva, l’efecte tampó del bicarbonat serà suficient i 

en cas contrari serà necessari actuar exteriorment mitjançant l’addició de cal. 

- Existència d’elements i compostos que inhibeixen la funció bacteriana del tercer 

grup deixant que el segon actuï lliurement. 

 

C) Alcalinitat 

L’alcalinitat és una mesura de la capacitat tampó del fermentador. 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 [3]. 

 

D) Potencial Redox 

El potencial Redox mesura l’anaeròbiosis 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 [3]. 

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 següents es pot observar les funcions dels 
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macronutrients i dels micronutrients, així com les concentracions òptimes per a la digestió 

anaeròbia de la FORSU biodegradable [8]. 
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Nutrient Funcions Observacions 

Carboni, C Energia, 

material 

cel·lular 

El carboni és l’estructura bàsica de construcció del material 

cel·lular de la bactèria i la font primària d’energia. Com que els 

substrats orgànics són rics en carboni, aquest no és un nutrient 

limitant. En canvi, les relacions del carboni amb el nitrogen (C/N), 

el fòsfor (C/P) i el potassi (C/K) definiran els requeriments 

nutricionals. 

Nitrogen, N Síntesis de 

proteïnes 

El nitrogen és el principal nutrient requerit per a la síntesi 

microbiana. El nitrogen es troba a la matèria cel·lular en forma 

reduïda com amino-nitrogen (R-NH2). L’amino-nitrogen és 

essencial per a la síntesi de les proteïnes. 

Fòsfor, P Síntesis 

d’àcids 

nucleoics  

Els requeriments de fòsfor per a la síntesi de les bactèries és 

generalment inferior als de nitrogen o carboni. El fòsfor ajuda a la 

síntesi dels àcids nucleics.  

Sofre, S Nombrosos 

enzims 

Els requeriments de sofre per als metanogènis són bastant 

complexes per què els metanogènis només utilitzen certes formes 

de S i existeixen nombrosos components de sofre en el procés de 

digestió anaeròbia. Generalment, el sofre prendrà la forma reduïda 

dels sulfats o dels sulfurs. Els sulfats poden inhibir la 

metanogènesi per què els metanogènis poden usar només una 

forma reduïda del sofre i la reducció de sulfats és considerada 

limitant de la velocitat. La forma de sulfur de sofre, ha demostrat 

tenir efectes de creixement estimulador per a diversos 

metanogènis. El sulfur és requerit per nombrosos enzims incloent 

monòxid de carbó deshidrogenat (CODH) i format deshidrogenat 

(FDH). Els compostos de sofre, incloent la producció de gas de 

sulfur d’hidrogen (H2S) i la precipitació de sulfurs per metalls 

pesats. Conseqüentment, com que l’activitat bacteriana i les taxes 

de producció de gas s’incrementen, els sulfurs essencials poden 

ser eliminats de la solució. Similarment, els metalls pesats poden 

també ser extrets del contacte bacterià precipitant sulfur. 

 



Pág. 12   

      B- Fonaments bàsics del procés de digestió anaeròbia.                                     

Nutrient Funcions Observacions 

Cobalt, Co Corrinoides El cobalt està present en enzims específics i corrinoides. L’enzim 

comú de CODH usa cobalt. CODH juga un paper essencial en 

l’activitat acetogènica (formació d’acetat) 

Coure, Cu L’enzim súper 

dismutasa 

(SODM) 

hidrogenasa 

El coure s’ha trobat en l’anàlisi de bastants bacteris 

metanogèniques. El coure pot ser un component de la SODM i 

de la hidrogenasa. Malgrat això, l’addició no ha demostrat cap 

efecte estimulador. 

Ferro, Fe CODH, 

precipos, 

sulfhídrids 

El ferro ha estat trobat en el teixit metanogènic en més proporció 

que altres metalls pesats. El Fe juga diversos papers en el 

procés anaerobi, principalment degut a la seva gran capacitat de 

reducció. El Fe es troba en, i ajuda activament, nombrosos 

enzims. A més a més, el Fe pot formar precipitats de sulfur i 

promoure l’excreció.  

Molibdè, Mo FDH, inhibeix 

als reductors 

de sofre 

El molibdè està present en els més comuns FDH, no obstant 

això, el Mo pot inhibir les bactèries reductores de sulfats, limitant 

la formació de sulfurs necessaris. 

Níquel, Ni CODH, síntesi 

de F430, permet 

la conversió 

CO2/H2 

Moltes bactèries anaerobis depenen del níquel quant el CO2 i el 

H2 són les úniques fonts d’energia. La majoria de níquel és 

recollit per les cèl·lules en un compost anomenat F factor 430. 

F430 ha estat trobat a totes les bactèries metanogèniques 

examinades. A més a més, el CODH és una proteïna de níquel i 

pot ajudar a la bactèria reductora de sofre. 

Seleni, Se Metabolismes 

d’àcids 

grassos, FDH 

El seleni és un component de diversos enzims bacterians 

anaerobis i de certs àcids nucleics bacterians. Un enzim comú 

del Se és el FDH, Els enzims dependents del Se tendeixen a ser 

molt reactius per a pH neutres, tenen un potencial redox baix i 

poden ajudar a metabolitzar àcids grassos. Els catalitzadors que 

contenen Se són sintetitzats quant el Se està present en molt 

baixes concentracions. 
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Nutrient Funcions Observacions 

Wolframi, W FDH, ajuda a 

la conversió 

CO2/H2 

El wolframi és també un component del enzim FDH. És possible 

que el W permeti la metabolització del CO2 i del H2, d’una forma 

similar al níquel. 

Zinc, Zn FDH, CODH, 

hidrogenas 

El zinc, com el coure, està present en relativament grans 

concentracions en molts metanògens. Pot formar part de FDH, 

SODM i hidrogenases. Encara no s’ha demostrat que el Zn sigui 

un metall essencial. 

Taula B.3 Funcions dels micronutrients en la digestió anaeròbia. 

 

 

Nutrient Unitats Rang Mitja 

C/N  20-30 25 

C/P  120-150 130 

C/K  45-100 65 

Co ppm < 1-5 2 

Fe ppm 100-5000 1000 

Mo ppm < 1-5 2 

Ni ppm 5-20 10 

Se ppm < 0,05 0,03 

W ppm < 1 0,1 

Taula B.4 Característiques nutricionals òptimes per a la digestió anaeròbia de la FORSU[8]. 
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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. En fermentació continua, aquesta relació es 

tradueix essencialment per la càrrega orgànica volumètrica (COV). Per a un producte donat, 

la COV ha de ser fixa per què aquesta relació sigui òptima i que les velocitats de degradació 

siguin màximes. Un mecanisme per a incrementar la velocitat de degradació seria el 

reciclatge dels microorganismes. Aquest reciclatge resulta un procediment eficaç per a 

maximitzar l’eficiència dels digestors anaerobis [7]. 

 

F) 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. 

Els motius de l’error poden ser [3]: 

1) No aclimatació: variació brusca de la pressió osmòtica. Es necessiten llargs temps 

d’aclimatació que poden ser de l’ordre de 50 dies. 

2) Ràpid augment dels àcids volàtils. 

3) Canvi brusc de la temperatura. 

4) Presència d’inhibidors i tòxics. 

Mentre que la conseqüència immediata de la inhibició és un decreixement de la producció de 

gas metà, la toxicitat provoca un error total i aturada del digestor. 

L’aclimatació de les bactèries metanogèniques juga un paper molt important a l’hora de 

definir les concentracions crítiques, així com l’efecte sinèrgic o antagònic que la presència 

d’una substància pot tenir sobre l’activitat tòxica d’una altra. A continuació es detallen alguns 

dels efectes que poden tenir diferents substàncies [3]:  
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I. Els àcids volàtils no són inhibidors per a concentracions inferiors a 6000 mg/l. 

II. L’amoníac és inhibidor a partir de 2000 mg/l i si arriba a 7000 mg/l és tòxic. 

III. Els ions Na+,  K+,  Ca++,  Mg++ estimulen la digestió a baixes concentracions, mentre que 

la inhibeixen a altes concentracions. 

IV. Els sulfurs són tòxics por sobre dels 200 mg/l. 

V. Els anàlegs del metà, cloroform, tetraclorur de carboni i clorur de metilè són inhibidors de 

la metanogènesi a molt baixes concentracions. 

VI. La presència d’antibiòtics i desinfectants provoca inhibició. 

VII. Els metalls pesats són inhibidors o tòxics segons les seves concentracions. 

 

Metall Concentració 

d’inhibidor (mg/l) 

Límit de toxicitat 

(mg/l) 

Cr (III) 130 260 

Cr (VI) 110 420 

Cu 40 70 

Ni 10 30 

Cd - 20 

Pb 340 340 

Zn 400 600 

Taula B.5 Concentracions d’inhibidors i toxicitats dels metalls pesats 

en fermentació segons Hayes i Theis [3]. 
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B.4.2. 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 [3], [4], [6], [8]. 

- 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 del 
depurat i major qualitat de l’afluent. Però el cost augmenta degut a les 
temperatures més elevades. 

 

Fig. B.1 Relació temperatura i velocitat del procés. 

 

A nivell cinètic, la temperatura afecta a la taxa de creixement. Si en un procés es manté 
constant, aquesta taxa dependrà de la concentració del substrat i la presència d’inhibidors. 
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Una altra possible temperatura és la psicròfila (5-20ºC) que ha estat poc estudiada degut al 
seu baix rendiment. Algunes aplicacions que pot tenir són el tractament de residus rurals o 
afluents molt diluïts, on no sigui necessari tenir una producció gran de biogàs i temps de 
retenció elevats. 

 

b) Agitació 

La correcta mescla del contingut del digestor optimitza el funcionament, la capacitat i la 
producció de gas al digestor. Algunes de les avantatges que ens proporciona una mescla 
correcta són [3], [9]: 

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

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

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

La sedimentació de partícules i la oclusió de gasos produeixen una disminució en la taxa de 
reacció entre substrat i enzims produïdes per les bactèries, limitant-se l’activitat i el rendiment 
de la transformació. 

La sedimentació limita la mobilitat i la oclusió dels gasos, a part de crear buits en el medi, pot 
tenir conseqüències nocives en la mesura que aquests gasos poden ser inhibidors. 

L’agitació estarà condicionada per característiques tal com el tipus de disseny, la quantitat de 
sòlids sedimentables, etc. Per exemple en sistemes amb una baixa concentració de sòlids, la 
pròpia producció de gas i el bombolleig pot ser suficient per mantenir un medi pròxim a 
l’homogeneïtat. 

 

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. És a 
dir, aquest últim està directament relacionat amb el cabal a tractar i el TR dels sòlids o 
microorganismes dependrà de la facilitat amb la que el reactor les pugui assimilar [3], [6]. 
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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. Aquest 
mínim és el que correspon al cabal que elimina la mateixa quantitat de microorganismes que 
la que es generen en el sistema.  

Si s’utilitza un TR mínim l’afluent aconsegueix una menor depuració. Una altra conseqüència 
és l’acumulació de substàncies metabòliques intermèdies que en concentracions elevades 
són tòxiques, com per exemple els àcids grassos volàtils, els quals fan disminuir el pH. 
També, un TR mínim fa variar la composició del biogàs, disminueix el percentatge de metà i 
apareix hidrogen amb baixes concentracions. 

 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 19 

B- Fonaments bàsics del procés de digestió anaeròbia. 

B.5. Bibliografia 

[1] POLPRASERT, C. Organic Waste Recycling. John Wiley & Sons, Essex (1998). 

[2] CLARENS, M. Aspectos microbiológicos y bioquímicos. Seminario de Digestión 

Anaerobia. Programa Postgrado de Gestión Industrial del agua. Departament de Projectes. 

ETSEIB. UPC. 30-31 Maig (1991). 

[3] FLOTATS, X. Tractament de la fracció líquida de purins de porc mitjançant un filtres 

anaerobi amb rebliment orientat. Tesis Doctoral. UPC, Barcelona (1993). 

[4] TCHOBANOGLOUS, G., THEISEN, H. & VIGIL, S.A. Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. McGraw-Hill, Madrid (1994).  

[5] RUEDA, S. La biometanización en el marco del plan de residuos de l’Entitat 

Metropolitana. Jornadas prácticas sobre gestión de residuos sólidos urbanos: 

biometanización, una solución para la fracción orgánica. 22-26 Setembre (1997). 

[6] LLABRES, P. Rendimientos, tipos de sustrato, factores que afectan al proceso de D.A., 

parámetros de seguimiento. Seminario de Digestión Anaerobia. Programa Postgrado de 

Gestión Integral de Gestión Industrial del Agua. Departament de Projectes. ETSEIB. UPC. 

30-31 Maig (1991). 

[7] VALORGA. La filière méthanisation des déchets organiques et le procédé Valorga. 

Valorga Process, Amiens (1996a) 

[8] MATA-ALVAREZ, J. Las plantas de biometanización. Aspectos técnicos. Jornadas 

prácticas sobre gestión de residuos sólidos urbanos: la biometanización, una solución para la 

fracción orgánica. Barcelona, 22-26 Setembre (1997). 

[9] VALDERRAMA, J.O., ARRÚE, D. O. & JIMÉNEZ, W.T. Producción de biogás a partir de 
desechos orgánicos y energía solar (II) Diseño y escalamiento de biodigestores. Ingeniería 
Química (253), 225-232 (1990). 

 

 



Pág. 20   

      B- Fonaments bàsics del procés de digestió anaeròbia.                                     

 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 1 

C- Sistemes de fermentació. 

ANNEX C: Sistemes de fermentació 

 

 Índex 
 
C.1. Introducció.......................................................................................................... 3 
C.2. Tipus de fermentadors ....................................................................................... 3 

C.2.1. Fermentació discontinua (BATCH) ..........................................................................4 
C.2.2. Fermentació continua o semi-continua (CSTR:Continuos Stirred Tank Reactor)..5 
C.2.3. Fermentació de contacte anaerobi continuo amb reciclatge de sòlids (SR) ..........6 
C.2.4. Fermentador de flux de pistó....................................................................................7 
C.2.5. Reactor de llit de llots (UASB-Upflow Anaerobic Sludge Blanket)..........................7 
C.2.6 Filtre anaerobi............................................................................................................9 
C.2.7. Fermentador de llit fluiditzat .....................................................................................9 
C.2.8. Fermentació en dos etapes....................................................................................10 

C.3. Bibliografia........................................................................................................ 11 

 

 



Pág. 2   

                                                                                                                  C- Sistemes de fermentació. 

 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 3 

C- Sistemes de fermentació. 

C.1. Introducció 

En aquest annex és classifiquen i descriuen de forma general els diferents tipus de 
fermentadors que hi ha per a dur a terme el procés de metanització. 

 

C.2. Tipus de fermentadors 

Tenint en compte les característiques de funcionament dels diferents sistemes de 
fermentació, es pot realitzar la següent classificació: [1],[2]. 

1) Massa suspesa 

a) Fermentació discontinua (BATCH) 

i) Humida 

ii) Seca 

b) Fermentació continuo 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 
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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. 

 

C.2.1. Fermentació discontinua (BATCH) 

Aquest és el tipus de fermentació més simple i comú, estès al món. 

i) Fermentació discontinua humida 

El substrat es col·loca dins del reactor i es deixa fins que la producció de gas és 
menyspreable. Si el substrat no conté una flora microbiana adequada  o suficient pot afegir-
se un innocu. Tot i la seva senzillesa, presenta una sèrie d’inconvenients. Entre ells destaca 
la baixa producció de gas. És un procés lent i ineficaç, que en l’actualitat s’aplica en el 
tractaments de residus amb un alt contingut de sòlids, com, per exemple, els excrements de 
vaques [1], [2], [3]. 

 

Fig. C.1 Reactor BATCH. 

 

 

 

ii) Fermentació discontinua seca 
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Aquest sistema està pròxim del concepte d’abocador accelerat. Es pot considerar com una 
variant de l’anterior, diferenciant-se en que la quantitat d’aigua que se li afegeix al substrat es 
significativament menor. A mesura que el reactor es carrega amb FORSU, aquest s’inocula 
amb producte fermentat en altres reactor, es tanca i el contingut fermenta de forma natural. 
Durant aquest període, els lixiviats recollits a la base del reactor es recirculen per a mantenir 
una humitat homogènia i per a redistribuir el substrat soluble i les bactèries en tota la massa 
de FORSU. Quan la fermentació està complerta, s’obre el recipient, es descarrega i es torna 
a omplir amb FORSU fresca [1], [2]. Els dos sistemes més comuns de digestió continua són 
[3]: 

Aquest sistema és només apropiat per a capacitats petites. Altres desavantatges són que la 

fermentació discontinuo es relativament inestable i incontrolable degut als canvis de la 

població bacteriana durant la fermentació. Aquests canvis poden ocasionar problemes en el 

reactor, variacions en la quantitat i composició del gas produït, etc. 

 

C.2.2. Fermentació continua o semi-continua (CSTR:Continuos Stirred Tank Reactor) 

Consisteix, essencialment, en un reactor continuo de tanc agitat (s’afegeix l’alimentació i un 

volum equivalent d’afluent és eliminat en el reactor). Pot funcionar de forma continua o 

semicontinua i ha sigut el procediment més utilitzat durant els últims anys en les plantes de 

tractaments d’aigües residuals i llots [1], [2]. Els dos sistemes més comuns de digestió 

continua són [3]: 

i) Fermentació continua humida 

El contingut de sòlids és d’entre un 3-8 %, pel que és necessari una gran quantitat d’aigua. El 

temps de retenció es d’entre 12 i 30 dies. Encara que aquest procediment s’ha utilitzat 

sobretot en la fermentació de llots de depuradora i excrements d’animals, també existeixen 

experiències amb residus domèstics a Alemanya i Itàlia. 

ii) Fermentació continua seca 

El contingut en matèria seca es troba entre 20-40%, pel que el requeriment d’aigua es 

baix. Els temps de retenció d’aquest procediment oscil·la entre 12 i 18 dies, seguit d’uns 

dies de post-fermentació per a l’estabilització i maduració del residu. 
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El principal inconvenient de la fermentació continua és que el temps de retenció hidràulic 

(TRH) és teòricament igual al temps de residència de la biomassa, lo que a la vegada ha 

d’estar estretament relacionat amb la velocitat de creixement dels microorganismes. Per 

això, si les corrents a tractar són diluïdes, es produirà fàcilment l’arrossegament de les 

bactèries en creixement. Això pot desviar l’equilibri de la població bacteriana i provocar una 

acumulació d’àcids volàtils que acabarà provocant una fallada en el reactor. Un altre 

inconvenient és que l’agitació completa és difícil en reactors grans, encara que aquesta 

dificultat es corregeix amb una agitació per recirculació de gas [1], [2]. 

Un avantatge, és que els reactors CSTR estan molt extensos i són més econòmics 

 

Fig. C.2 Reactor CSTR. 

 

C.2.3. Fermentació de contacte anaerobi continuo amb reciclatge de sòlids (SR) 

Aquest sistema busca millorar les condicions cinètiques de l’anterior, augmentant el temps 

de retenció dels microorganismes i dels sòlids no digerits mitjançant una decantació i 

recirculació dels sòlids. Al augmentar la concentració de la biomassa, el temps de retenció 

dels sòlids biològics és major que el temps de retenció hidràulic amb lo que es pot 

incrementar la càrrega orgànica [1], [2]. 

 

Fig. C.3 Reactor CSTR-SR. 
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Aquest procés s’ha utilitzat àmpliament en la depuració d’aigües residuals, on el reciclatge de 

sòlids és necessari per a mantenir una gran població de bactèries actives al biofermentador. 

Una limitació d’aquest procediment, és l’equipament extra (sistema de decantació) que es 

necessita per incrementar activament els temps de residència dels sòlids i microorganismes. 

 

C.2.4. Fermentador de flux de pistó 

És un fermentador de flux continu, on s’obliga la circulació dels materials per desplaçament 

horitzontal. Aquests sistemes acostumen a tenir agitació mecànica i calefacció per 

resistències elèctriques o injecció de vapor. Són útils per a corrents amb un elevat 

percentatge de sòlids. Tot i això, aquest sistema presenta les desavantatges de la limitació 

de volum (100 a 500 m3) i del cost elevat degut a la sofisticació de la tecnologia [1], [2]. 

 

Fig. C.4. Reactor de flux de pistó. 

 

 

 C.2.5. Reactor de llit de llots ( UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

Aquest sistema es recomanable per al tractament de residus amb un gran contingut orgànic 

però amb una baixa concentració de sòlids, amb o sense reciclatge de llots residuals [1], 

[2].El bioreactor es composa de tres zones diferenciades: 

1) Una capa densa de llots a la part inferior 

2) Una manta de llots al centre 
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3) Una capa líquida a la part superior 

No es disposa de medi inert per a retenir als microorganismes al bioreactor. Això 

s’aconsegueix afavorint la floculació dels llots, mantenint les condicions adequades. 

L’alimentació orgànica soluble creua a través d’una manta de sòlids constituïda bàsicament 

per microorganismes. Com que el líquid es mou a través dels sòlids, s’incrementa els temps 

de residència dels sòlids i microorganismes en un sol reactor. Entre un 80-90 % de la 

descomposició de la matèria orgànica té lloc a la zona de la manta de llot, que ocupa un 30 

% del total del volum. Amb un dispositiu original es separen els llots tan del gas com de la 

corrent líquida, amb lo que s’afavoreix el seu retorn al compartiment de digestió situat sota 

del sistema de separació. 

Amb aquest sistema s’han aconseguit elevades produccions a una velocitat considerable en 

el tractament d’aigües residuals. 

 

Fig. C.5 Reactor UASB. 
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C.2.6 Filtre anaerobi 

Aquest tipus de fermentador és per a residus líquids. El temps de retenció hidràulic (TRH) és 
d’entre 0,5 i 4 dies.   

 

Fig. C.6 Filtre anaerobi. 

 

C.2.7. Fermentador de llit fluiditzat 

Aquest tipus de fermentador també és per a residus líquids. Té una elevada relació de 
recirculació, i el temps de retenció hidràulic (TRH) és d’entre 0,5 i 4 dies.   

És molt usat per sorres i especialment pe carbó actiu granular.  

Normalment, la mida de les partícules està entre 0,2 i 1 mm. El lliure moviment d’aquestes 
partícules, impedeix que el fermentador  s’encalli. 

 

Fig. C.7 Fermentador de llit fluiditzat. 
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Inconvenients d’aquest tipus de fermentadors són la complexitat del disseny del sistema i 
que requereix un elevat cost d’energia. 

 

C.2.8. Fermentació en dos etapes 

El principal avantatge de fer el procés en un sistema de dos etapes és que s’aconsegueixen 
elevades velocitats de reacció però a també el procés biològic és molt fiable per a residus els 
quals en sistemes d’una fase causen inestabilitat. 

 

Fig. C.8 Fermentació en dos etapes. 
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D.1. Introducció 

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, cartó, 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 [1]: 

• Fracció orgànica digerible (FORSU), constituïda per la matèria orgànica que és 

fàcilment degradable, com per exemple, residus de cuina, restes de gespa, etc. 

• Fracció combustible, formada per matèria orgànica de biodegradació lenta o 

indegradable, com paper, cartó, fusta, plàstics, etc. 

• Fracció inerta, com per exemple, pedres, sorra, vidre, metalls, óssos, etc. 

 

A la vegada, la FORSU també pot classificar-se segons el seu origen [2]: 

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

o FORSU-RS: FORSU recollida selectivament en mercats. 

o 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% [3], sent en 
la ciutat de Barcelona un 36% de matèria orgànica i un 26% paper/cartró [4]. 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. 



Pág. 4   

                                                                                                                 D- Caracterització dels RSU. 

La valorització de la fracció orgànica en el Programa de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya (2001-2006) [5] (Adjuntat a l’Annex M), i segons la Directiva del Consell 
1999/31/CE, de 26 d’abril, relativa a la disposició dels residus obliga a reduir a l’any 2015 la 
disposició dels residus biodegradables que van als dipòsits controlats en un 65% respecte a 
la quantitat de residus biodegradables dipositats en dipòsits controlats a l’any 1995. 

De l’evolució de la recollida selectiva de la FORM es desprèn la necessitat de intensificar-la, 
així com d’estudiar i valorar les possibilitats de les tecnologies de valorització i estabilització 
de la matèria orgànica present en el rebuig (metanització) com tractament previ a la 
disposició. 

Es pretén aconseguir els següents objectius de valorització de la FORM: 

- un 40% en el any 2003 

- un 55 % en el any 2006 

Aquests objectius són globals per a tota Catalunya, per a possibilitar la minimització del 
rebuig. Cada àmbit territorial definirà els seus propis objectius de valorització en els 
respectius programes comarcals. 

Tractament dels residus domèstics per al 2006 segons el Programa Metropolità de Gestió de 
Residus Municipals [3]: 

Incineració
33%

Dipòsit 
controlat

7%
Reciclatge 
inorgànic

30%

Metanització
18%Compostatg

e
12%

 

Fig. D.1 Tractament per als residus domèstics pel 2006. 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 5 

D- Caracterització dels RSU. 

Per a l’aprofitament de la matèria orgànica es preveu la construcció de plantes de 
metanització per a obtenir biogàs i plantes de compostatge per a elaborar adob orgànic o 
materials de farcit, etc. 

Les plantes de metanització, tindran la finalitat de tractar els residus procedents de la 
FORSU-SO amb percentatges d’impropis superiors al 5%. El PMGRM preveu que els 
contenidors amb un percentatge de contaminació superior al 5% recolliran al voltant del 45% 
de la matèria orgànica [3]. Els residus que formaran la FORSU-SO, i que també són 
denominats residus de cuina o menjar, es presenten a la següent taula: 

 

FORSU-SO 

Verdures Closques de ou Bosses de té i infusions 

Pells de fruita Restes de pa Productes alimentaris en mal estat  

(ni líquids ni envasos) 

Restes de menjar Espines i ou Residus de cafè 

Materials de suro (taps, etc.) Ceres naturals Tovallons de paper 

Taula D.1. Residus de la FORSU-SO [12]. 

El bioreactor tractarà una corrent de residus homogènia i representativa, per a que la 

informació proporcionada sigui extrapolable als futurs bioreactors de les plantes de 

metanització. Aquesta comesa és difícil perquè existeix nombrosos factors que afecten a la 

composició de la FORSU, com per exemple [4]: 

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

industrials, etc. 

- Clima i estació de l’any. 

- Mode i nivell de vida de la població. 

- Fonts de l’alimentació: mercats, restaurants, residències, cases, etc. 
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Per exemple, en un estudi realitzat a Treviso [6] es va observar que entre estiu i hivern existia 

una variació del 2% en el contingut de sòlids totals en la FORSU-SO. També es va 

comprovar que la temperatura externa, sobretot en la fase d’emmagatzematge per a 

alimentació, afectava a les concentracions de AGV (àcids grassos volàtils) i àcid acètic, 

augmentant la seva presencia. En canvi, l’evolució dels alcohols (metanol i etanol) és 

decreixent. Per últim, s’ha de tenir en compte que la qualitat de l’alimentació també és 

important respecte la producció de biogàs. Si en un procés es substitueix l’etanol per àcid 

acètic, la producció de biogàs augmenta. 

Aquests factors obliguen a la planta a ser flexible, per assumir aquests canvis en 

l’alimentació sense que afectin significativament el seu bon funcionament. Per tant, tot i que 

el disseny es faci per a un substrat característic, durant l’operació de la planta s’hauria de 

poder variar aquest substrat tenint en compte els factors anteriors. 

 

 

D.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 
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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 gas. 

Però existeix un límit superior recomanat de la TCO que es troba entre 6-7 kg SVT/m3·d per 

a processos semi-secs. Si la TCO augmenta també creix la quantitat d’àcids grassos volàtils 

(AGV). Aquest augment dels AGV provocarà un decreixement del pH i per tant també una 

disminució de la producció de biogàs. Alguns estudis han aconseguit una digestió estable 

amb TCO ≈ 14 kg SVT/m3d [8]. Treballant sobre aquests valors, 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 

i el volum total dels residus que tenen que ser gestionats. A la taula D.2 es mostren densitats 

específiques típiques per als residus domèstics no compactats i no seleccionats [9]. 

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 la taula D.2. 
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Tipus de residus 

Densitat específica 

 (kg/m3) 

    Rang            Típic 

Contingut humitat, 

percentatge en pes 

     Rang         Típic 

Domèstics (no compactats) 

Residus de menjar 
(mesclats) 

131-481 291 50-80 70 

Paper 42-131 89 4-10 6 

Cartó 42-80 50 4-8 5 

Plàstics 42-131 65 1-4 2 

Tèxtils 42-101 65 6-15 10 

Goma 101-202 131 1-4 2 

Cuir 101-261 160 8-12 10 

Residus de jardí 59-225 101 30-80 60 

Fusta 131-230 237 15-40 20 

Vidre 160-481 196 1-4 2 

Llaunes de llautó 50-160 89 2-4 3 

Alumini 65-240 160 2-4 2 

Altres metalls 131-1151 320 2-4 3 

Brutícia, cendres, etc. 320-1000 481 6-12 8 

Cendres 650-831 745 6-12 6 

Brossa 89-181 131 5-20 15 

Taula D.2. Dades típiques sobre densitat específica i contingut 

en humitat per a residus domèstics. 
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La distribució de la mida típica dels components individuals en els RSU domèstics es poden 

observar a la Fig. D.2. La mida i la seva distribució són una consideració important dins dels 

possibles pretractaments a utilitzar [9]. 

 

Fig. D.2 Distribució típica de la grandària dels components trobats en els RSU domèstics[9].  

 

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 (Taula D.3), l’anàlisi elemental (Taula D.4) i els nutrients essencials 

[9]. 
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Tipus de residus Anàlisi pròxim, percentatge en pes 

 Humitat1 Matèria 

volátil2 

Carboni 

fix3 

No 

combustible 

Menjar i productes de menjar: 

Grasses 2,0 95,3 2,5 0,2 

Residus de menjar 

(mesclats) 

70,0 21,4 3,6 5,0 

Residus de fruita 78,7 16,6 4,0 0,7 

Residus de carn 38,8 56,4 1,8 3,1 

1. Humitat: pèrdua d’humitat quant es calenta a 105ºC durant una hora. 

2. Matèria volàtil combustible: pèrdua de pes addicional amb l’ignició a 950ºC en un gresol cobert. 

3. Carboni fix: rebuig deixat després de retirar la matèria volàtil. 

Taula D.3 Anàlisi típic per a materials trobats a la FORSU-SO [9]. 
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Tipus de residu Percentatge en pes (base seca) 

 Carboni Hidrogen Oxigen Nitrogen Sofre Cendres 

Menjar i productes de menjar: 

Grasses 73,0 11,5 14,8 0,4 0,1 0,2 

Residus de menjar 
(mesclats) 

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

Residus de fruita 48,5 6,2 39,5 1,4 0,2 4,2 

Residus de carn 59,6 9,4 24,7 1,2 0,2 4,9 

Taula D.4 Dades típiques sobre l’anàlisi elemental del material combustible present a la 

FORSU-SO [9]. 

 

Es pot observar en aquesta última taula que la composició química dins de la FORSU-SO 

pot variar segons el percentatge dels diferents residus comestibles. Com a referència es pot 

agafar la composició química de residus de menjar mesclats. 
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En els sistemes de gestió biològica és important tenir informació sobre els nutrients 

essencials per a conèixer la disponibilitat de nutrients de microbis, i per a valorar els usos 

finals que poden tenir els materials restants després de la conversió biològica. Els nutrients 

essencials i els elements trobats a la FORSU-SO es presenten a la Taula D.5. 

 

Substrat d’alimentació (base seca) 

Constituent Residus de 

menjar 

Constituent Residus de 

menjar 

NH4-N 205 ppm Se < 1 ppm 

NO3-N 4278 ppm Zn 21 ppm 

P 4900 ppm Mn 20 ppm 

PO4-P 3200 ppm Fe 48 ppm 

K 4,18 % Cu 6,9 ppm 

SO4-S 855 ppm Co 3,0 ppm 

Ca 0,43 % Mo < 1 ppm 

Mg 0,16 % Ni 4,5 ppm 

Na 0,15 % W 3,3 ppm 

B 17 ppm  

Taula D.5 Anàlisi elemental de la FORSU-SO. 
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A més, un factor decisiu per a que es produeixi una digestió anaeròbia eficaç és la relació 

carboni-nitrogen. A la taula D.6 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 D.6 Contingut de nitrogen i relaciones C/N nominals de la FORSU-SO, base seca [9]. 

 

L’estructura física de la FORSU és important per a prevenir algunes de les propietats 

biològiques o la capacitat de producció de biogàs d’aquests residus. Per exemple, en la 

següent taula es proporcionen algunes dades d’un estudi de la FORSU-SO fet als Estats 

Units [10] que poden aproximar-se a la FORSU-SO a tractar. 

 

Alimentació Cel·lulosa 

(%) 

Hemicel·lulosa 

(%) 

Proteïna 

(%) 

Lignina 

(%) 

SV 

(%) 

FORSU-SO 1 46,1 6,2 NA 8,32 90,2 

FORSU-SO 2 55,4 7,2 18,8 11,4 93,7 

Taula D.7 Anàlisi de sòlids d’una FORSU-SO [10]. 
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Dins de les propietats biològiques de la FORSU la més significativa és la biodegradabilitat 

dels seus components. Aquesta es pot observar a partir de la fracció de sòlids volàtils dels 

sòlids totals, encara que en alguns tipus de residus (per exemple, els que tenen alt contingut 

en paper de diari que és altament volàtil però baix en biodegradabilitat) és aconsellable 

estimar la fracció biodegradable a partir del contingut en lignina. 

A continuació es pot observar la biodegradabilitat típica de la FORSU-SO [9]. 

Component Sòlids volàtils (SV) 

percentatge de 

sòlids totals (ST) 

Contingut de lignina 

(CL) percentatge de 

SV 

Fracció 

biodegradable 

(FV) 

Residus de menjar 7-15 0,4 0,82 

Taula D.8 Dades sobre la fracció biodegradable de la FORSU-SO [9]. 

 

Si es compara la fracció biodegradable de la FORSU-SO amb la d’altres residus (Taula D.9), 

es pot comprovar que té una biodegradabilitat alta: 

Component FV 

Residus de menjar 0,82 

Paper  

       Paper de diari 0,22 

       Paper d’oficina 0,82 

       Cartó 0,47 

Residus de jardí 0,72 

Tala D.9 Fracció biodegradable dels components 

seleccionats de la FORSU [9] 
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Per a la FORSU-RS s’ha comprovat que la biodegradabilitat és més elevada que en la 

FORSU-SO [11] degut a que aquesta última fracció té un major contingut en material pobre o 

no–biodegradable (pells, ossos, etc.). A continuació es comparen a la Fig. D.3 els diferents 

percentatges de matèria biodegradable i no-biodegradable que tenen diferents fonts 

d’alimentació utilitzades en diversos estudis: 

 

Els símbols son: A: Acetat i compostos directament utilitzats per bactèries 

metanogèniques;  

B : Etanol i Àcids grassos volàtils (AGV) que tenen més de 3 carbonis; 

C: Matèria orgànica soluble, monomèrica; 

D: Matèria orgànica complexa (polimèrica); E: Matèria orgànica no-

biodegradable [11]. 

Residus de Mercabarna FORSU-RS

A
7%

B
7%

C
45%

D
25%

E
16%

 

(a) Residus de Mercabarna 
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FORSU seleccionada en origen (FORSU-SO)

B
4%

C
22%

D
44%

E
25%

A
5%

 

(b) FORSU seleccionada en origen 

 

FORSU seleccionada mecànicament (FORSU-SM)

C
8%

D
37%

E
52%

A
2%

B
1%

 

(c) FORSU seleccionada mecànicament 

Fig.D.3 Percentatge dels diferents tipus de compostos en : (a) Residus de Mercabarna; (b) 

FORSU seleccionada en origen; (c) FORSU seleccionada mecànicament. 
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Es pot observar que, en aquest cas, la FORSU-SO (Fig. D.3 (b)) té una biodegradabilitat que 

es troba entre la de la FORSU-RS i la de la FORSU seleccionada mecànicament. Existeixen 

diferencies apreciables entre la composició dels residus de les diferents fonts, però no 

solament degut a la seva procedència. Per exemple, el percentatge dels compostos del grup 

A (metanol i AGV que tenen menys de 3 carbonis, que és el grup que utilitza directament les 

bactèries metanogèniques) i el grup B (etanol i AGV que tenen més de 3 carbonis) poden 

variar depenen de la temperatura externa. 

Altres paràmetres, tal com la demanda química d’oxigen (DQO) i el carboni orgànic total 

(COT) i els àcids grassos volàtils (AGV), són també bons indicadors de la matèria orgànica i 

de la biodegradabilitat. 

 

 

D.3. Caracterització de la FORSU-SO a l’àrea metropolitana de  
Barcelona. 

Com s’ha pogut comprovar en apartats anteriors, 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, per a l’estudi del bioreactor és necessari conèixer a priori algunes de les 

característiques del residu a tractar. Al no disposar de dades reals, aquests paràmetres es 

poden definir basant-se en les dades típiques i en estudis realitzats anteriorment en altres 

poblacions [9],[12]. La Taula D.10 presenta 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: 

- Composició química. 

- Quantitat màxima teòrica de gas produït sota condicions anaeròbies. 

- Contingut energètic (interessant per a comprovar si la incineració és apropiada). 
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Aquests paràmetres i altres, encara per definir (TRH, temperatura de treball, TOC, etc.) seran 

essencials en l’estudi del bioreactor. 

 

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 

Anàlisi elemental    

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    
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Cel·lulosa % ST 40-60 50 

Lignina % ST 7-11 9 

Hemicel·lulosa % ST 5-15 6,5 

Proteïna % ST - 19 

Taula D.10 Propietats físiques, químiques i biològiques de la  

FORSU teòrica utilitzada en el bioreactor. 

 

D.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 D.11 Estimació de la composició de la FORSU en %. 

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: 

 

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 D.12 Estimació de la composició de la FORSU en base a 100 kg. 
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El càlcul de la composició molar dels elements sense tenir en compte les cendres té com a 

resultat: 

Component Pes atòmic 

(g/mol) 

Mols 

Carboni 12,01 1199 

Hidrogen 1,01 1901 

Oxigen 16,00 705 

Nitrogen 14,01 55,7 

Sofre 32,07 3,7 

Taula D.13 Composició molar de la FORSU. 

 

Finalment, les fórmules químiques aproximades, sense i amb sofre, són1:  

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

C21,5H34,1O12,6N1 

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

C324H513,7O190,5N15S 

 

 

(1
 Els coeficients fraccionats estan arrodonits perquè les dades originals no permeten major precisió): 

 

 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 21 

D- Caracterització dels RSU. 

D.3.2. Estimació de la quantitat teòrica de gas produït a partir de la FORSU-SO. 

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 SVT 

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 [9]: 

CaHbOcNdSe        +   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++−−

4
2324 edcba

H2O         →         ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−+

8
2324 edcba

CH4    

                           + ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++−

8
2324 edcba

CO2   +   dNH3   +   eSH2         (Eq. D.1) 

 

on  a = 324;   b = 513,7;    c = 190,5;   d = 15;   e = 1 

 

L’equació resultant és: 

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

  7691,7 gr.    2016 gr.  2763,2 gr.   6657,2 gr.       255 gr.    34 gr. 

 

Amb l’expressió trobada anteriorment es pot calcular el pes: 

 CH4 = 10,23 kg 

 CO2 = 24,74 kg 

 NH3 = 0,94 kg 

 SH2 = 0,12 kg 
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Suposant que les densitats específiques [13] en condicions normals del metà, diòxid de 

carboni, amoníac i àcid sulfihídric són 0,718; 1,978; 0,771 i 1,538 kg/m3 respectivament, 

s’obtenen els següents volums:  

 CH4 = 14,24 Nm3 

 CO2 = 12,5 Nm3 

 NH3 = 1,22 Nm3 

 SH2 = 0,07 Nm3 

 

Per tant, la composició percentual en volum de la mescla de gas resultant és: 

CH4 = 50,8 % 

 CO2 = 44,6 % 

 NH3 = 4,35 % 

 SH2 = 0,3 % 

 

Finalment, la quantitat total teòrica del 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 
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Aquestes quantitats teòriques de producció són normalment més altes que les que es poden 
aconseguir a la pràctica.  

 

D.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. D.2) 

 

Multiplicant el contingut d’hidrogen no lligat a oxigen (H - O/8) per 18/2 = 9 es té l’aigua que 
es forma en la combustió (kg d’aigua formada per kg de H present en el combustible). Si se li 
suma l’aigua continguda en el sòlid (W) i es multiplica tot per l’entalpia de vaporització de 
l’aigua a 25ºC (2.500 kJ/kg), s’obté l’energia que no es recupera (kJ/kg): 

PCI = PCS - 25(9 (H- O/8) +W)      (Eq. D.3) 

 

No es té en compte l’energia perduda amb les cendres. 

Per a trobar el poder calorífic útil d’un residu sòlid que conté humitat i cendres, es parteix de 
l’anàlisi elemental, considerant la composició elemental (% en massa), el % d’humitat (W) i el 
% de cendres (A) de forma que. 

C + H + O + S + N + W + A = 100    (Eq. D.4) 
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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 amb aigua és: 

  

  Base seca 
(%) 

Base humida 
(%) 

C 48 14,4 

H 6,4 1,92 

S 0,4 0,12 

O 37,6 11,28 

N 2,6 0,78 

A (cendres) 5 1,5 

W (humitat) -- 75 

 Suma 100 100 

Taula D.14 Distribució percentual amb aigua. 

 

Substituint els valors anteriors a l’equació D.2 i D.3, s’obté el poder calorífic superior (PCS) i 
el poder calorífic inferior (PCI). Els resultats són els següents: 

 

En base seca:   - PCS: 18.700 kJ/Nm3            

- PCI: 18.320 kJ/Nm3            

 

En base seca:   - PCS:  5.610 kJ/Nm3            

- PCI: 3.750 kJ/Nm3          
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D’altra banda, es considera que el biogàs té un poder calorífic superior d’uns 6 kWh/m3, 
aproximadament. Un metre cúbic de biogàs substitueix a [14]:  

- 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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E.1. Introducció 

En aquest annex es dimensiona una planta industrial de metanització mitjançant el càlcul del 
balanç de massa i d’energia. El BM és farà de la part del procés que inclou el pretractament 
humit i la digestió anaeròbia. Després es farà el dimensionament dels equips principals, com 
són 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 de 
l’aigua de procés. De tots aquests equips també es farà un BE, per a conèixer les pèrdues de 
calor i la temperatura dels diferents corrents. 

Abans de començar, dir que la composició actual de 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, ve donada per la taula següent [1]: 

Fracció % recollida urbana % (rec.urb. + 
rec.selec.) 

% (rec. urb. + rec. 
selec. + deixalleria) 

Matèria orgànica 51.6 49.5 48.5 

Vidre 9.0 10.4 10.2 

Paper-vidre 15.1 16.2 15.9 

Org. –miscel·lanis 3.6 3.6 3.5 

Metalls 4.1 3.9 3.9 

Plàstics 9.9 9.5 9.2 

Tèxtil 2.9 2.8 2.7 

Tetrabrick 1.3 1.2 1.2 

Residus jardí-poda 0.7 0.7 0.7 

Piles - 0.01 0.01 

Mobles i volum 0.6 0.6 1.8 

Runes - - 0.6 

Altres 1.2 1.6 1.8 

Taula E.1 Percentatge en massa de les diferents fraccions dels residus municipals segona la 

recollida. 
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A la taula següent hi ha la quantitat de residu municipal generat per cada habitant anualment, 

en una ciutat d’aquestes característiques [1]: 

Tipus de residu Quantitat generada anualment 

Recollida urbana 386,34 kg per hab. i any 

Recollida selectiva vidre 7,35 kg per hab. i any 

Recollida selectiva paper-cartró 6,88 kg per hab. i any 

Recollida selectiva llaunes 0,01 kg per hab. i any 

Recollida selectiva piles 0,04 kg per hab. i any 

Recollida selectiva mobles 2,48 kg per hab. i any 

Total 403,11 kg per hab. i any 

Deixalleria municipal 8,39 kg per hab. i any 

TOTAL 411,50 kg per hab. i any 

Taula E.2 Quantitat de residu municipal generat habitant i any segons el tipus de recollida. 

Aquestes quantitats representen: 1,12 kg per habitant i dia (residu total); 1,10 kg per habitant 

i dia (recollida urbana i recollida selectiva); 1,05 kg per habitant i dia (recollida urbana). Cal 

dir, que en els nuclis rurals aquests valors són una mica inferior [2]. 

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. 

Tot seguit es mostra el flowsheet del procés de metanització, amb els diversos corrents 

numerats i amb les seves principals característiques resumides en les taules següents. Els 

càlculs detallats estan fets en  Excel i es troben en el CD de la memòria, i s’adjunten en 

format pdf al final d’aquest annex. 
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E.2. Flowsheet de la zona de metanització 

 

Fig. E.1 Flowsheet de la part 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 24,5 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 E.3 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 porgador 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: BIOREACTOR 

 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 l’Annex següent, 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 6 mm i recobert de 50 mm d’aïllant. 
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E.3. Descripció del flowsheet 

El procés de metanització pròpiament dit, comença després del pretractament sec, i per 
aquest cas estudiat, comença amb el corrent d’alimentació, que com ja em dit, serà d’unes 
45.000 tn/any. Aquesta massa es mescla amb aigua de procés en dos tancs, són dos per 
qüestió de dimensionat, i perquè si un s’ha d’aturar per manteniment o avaria, la planta pot 
continuar funcionant, i sobretot el digestor, el qual treballa en continu. 

Després es fa el pretractament humit, que es duu a terme en el separador 
d’inadequats, i genera dos fraccions de rebuig, les quals es recolliran periòdicament 
en contenidors que es retiraran i seran substituïts per altres de buits. 

Aquestes dos corrents de rebuig són les denominades “fracció pesada” i “fracció lleugera”. 
La “fracció pesada” està formada per materials sedimentats en el tanc, la majoria de les 
partícules amb una mida entre 15 i 16 mm, i el contingut de matèria seca oscil·la al voltant 
del 65 % i el percentatge de sòlids volàtils esperat estarà cap al 25 %. Pel que fa a la “fracció 
lleugera”, aquesta està composta per materials de mida superior a 15 mm que queden 
retinguts al sedàs. Té un contingut de sòlids del 30-32 % i un elevat contingut de sòlids 
volàtils (al voltant del 80-85 %), la majoria d’ells no biodegradables, plàstics i cartrons [3]. 

D’aquí ja surt la suspensió que alimentarà al digestor, però abans d’entrar-hi, passa pel tanc 
regulador de mescla, el qual té com a funció regular el cabal d’alimentació del digestor, 
repartint la suspensió obtinguda durant 14h/dia en 24 h/dia. Ja que la planta només treballa 
14 hores diàries i el digestor treballa en continu, és a dir, les 24 h al dia. 

El digestor és l’equip més important, ja que és aquí on es duu a terme la reacció de 
metanització i, per tant, on es produeix el biogàs. 

La suspensió digerida passa per la centrífuga amb l’objectiu de separar l’aigua dels fangs, 
així s’obté uns llots més secs i a la vegada es recupera aigua de procés.  

Finalment, aquesta aigua s’emmagatzema el un tanc i d’aquí es reparteix a les diverses 
etapes. L’aigua que es produeix en excés es depura. 
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E.4. Producció d’energia elèctrica 

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

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 pre-
selecció 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 11,7 GWh/any. 
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Dades de Procés

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

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

% es desvia a metanització del total RSU entra 30 %

Es tria al pretactament sec (plàstics, llaunes, etc.) 70 %

Població 350.000     habitants

Tones a tractar anuals de RSU 143.080     tn RSU/any

Tones a tractar a metanització anualment 42.924       tn/any

Característiques de la matèria orgànica.

valor unitats

Massa humida a tractar 45.000,00   tn/any

Dimensions de les partícules < 70,00 mm

Densitat de la massa-RSU 0,55 tn/m3

Sòlids totals 30,00 % de la massa humida

Fracció orgànica 78,00 %S.V. sobre S.T.

% Inadequats pesats que s'han de separar 20,00 % dels sòlids totals

% Inadequats lleugers que s'han de separar 5,00 % dels sòlids totals

Dades de l'acondicionament previ de la FORM

Inadequats pesats

contingut en matèria seca 65,00         % de la massa humida

contingut orgànic 25,00 %S.V del % S.T

Inadequats lleugers

contingut en matèria seca 32,00 % de la massa humida

contingut orgànic 85,00 %S.V del % S.T

Densitat aproximada de la mescla FORM+aigua 1.050,00    kg/m3

1,05           tn/m3

Caracterísques de l'aigua de procés

Quantitat d'aigua es mescla amb FORM

(Aprox. per tenir 9-10% sòlids) 87.000,00   tn/any

Sòlids totals en l'aigua de procés 0,20 % S.T

Fracció orgànica 85,00 %S.V del % S.T

Quantitat aigua de neteja 11.000,00   tn/any

Propietats del biogàs

Sòlids totals biogàs 98,50 % S.T

M.O.S del biogàs 100,00 %

Descomposició 70,00 % d'orgànics en el bioreactor

Densitat del biogàs 1,22 Kg/m3

Contingut de metà en el biogàs 60,00 % en volum

Poder calorífic superior 5,90 kWh/m3

Centrífuga

Sòlids totals en el llot de sortida centrífuga 30,00 % ST

Proporció orgànica de 78,00 %S.V del digerit



Balanç de matèria

Massa Humida Sòlids totals Matèria Seca Sòlids Volàtils Matèria Orgànica Seca

tn/any % S.T. tn/any de M. S %S.V sobre %S.T. tn/any de M.O.S.

Matèria Orgànica 45.000,00         30,00 13.500,00          78,00 10.530,00                           

Aigua de procés 87.000,00         0,20 174,00               85,00 147,90                                

Mescla a tractar 132.000,00       10,36            13.674,00          78,09 10.677,90                           

Preparar FORM pel bioreactor

Inadequats pesats separem 4.153,85           65,00 2.700,00            25,00 675,00                                

Inadequats lleugers separem 2.109,38           32,00 675,00               85,00 573,75                                

Aigua de recirculació que s'afegeix 11.000,00         

Mescla a tractar al bioreactor 136.736,78       7,53              10.299,00          91,55                    9.429,15                             

Biogàs 6.700,92           98,5 6.600,41            100,00 6.600,41                             

Suspensió entra centrífuga 130.035,86       2,84 3.698,60            76,48 2.828,75                             

Llot surt centrífuga 11.538,67         30,00 3.461,60            78,00 2.700,05                             

Aigua de procés 118.497,19       0,20 236,99               54,30 128,70                                

Balanç aigua

Aigua surt centrífuga 118.497,19       0,20 236,99               54,30 128,70                                

Aigua per preparar mescla 87.000,00         0,20 174,00               54,30 94,49                                  

Aigua es recircula 11.000,00         0,20 22,00                 54,30 11,95                                  

Aigua en excés per a depurar 20.497,19         0,20 40,99                 54,30 22,26                                  

Densitat sortida centrífuga 500 kg/m3



Dimensionament d'equips

Tanc de mescla de FORM + aigua

valor unitats

Dies de funcionament 300 d/any

Hores diàries de funcionament 13 h/d

Hores anuals 3.900                           h/any

Massa humida a tractar 45.000,00                    tn/any

Tractament diari de FORM 150,00                         tn/dia

Tractament diari de S.T. 45,00                           tn/dia

Mescla a tractar 132.000,00                  m3/any

440,00                         m3/d

Disseny per a 500,00 m3/d

Tanc de mescla

Volum funcionament normal 20 m3/cicle

Cicles necessaris 25 cicles/dia

Disseny 2 x 20 m3

Cicle de treball màxim del púlper 50 min/cicle

Tanc 1 15,6 cicles

Tanc 2 15,6 cicles

Total cicles al dia 31,2 cicles

que és major de 25 cicles/dia

Tanc regulador de la mescla

Dies de funcionament 300 d/any

Hores diàries de funcionament 24 h/d

Hores anuals 7.200                           h/any

Mescla a tractar anualment 136.736,78                  tn/any

Mescla a tractar diàriament 455,79                         tn/dia

Mescla a tractar cada hora 18,99                           tn/h

Volum a tractar cada hora 18,09                           m3/h

Temps de retenció dins el tanc 11 h

Volum necessari 198,96                         m3

Disseny

Diàmetre 6 m

Altura 8,5 m

Altura de líquid 8 m

Volum total 240 m3

Volum útil 226 m3

Major al volum necessari (199 m3)

Bioreactor

Dies de funcionament 350 d/any

Hores diàries de funcionament 24 h/d

Hores anuals 8.400                           h/any

Mescla a tractar anualment 136.736,78                  tn/any

Mescla a tractar diàriament 390,68                         tn/d

Volum a tractar cada hora 372,07                         m3/d

Temps de retenció al bioreactor 14 d

Volum necessari 5.209,02                      m3



Concentració màxima en el reactor 5,6 kg orgànics/m3·d

M.O.S. Entra al bioreactor 9.429,15                      tn/any

26.940,43                    kg/d

Volum necessari 4.811                           m3

Disseny

Diàmetre 18 m

Altura 23,5 m

Altura de líquid 22 m

Volum total 5.980,04                      m3

Volum útil 5.598,33                      m3

Concentració 4,81 kg orgànics/m3·d

Centrífuga

Dies de funcionament 300 d/any

Hores diàries de funcionament 16 h/d

Hores anuals 4.800                           h/any

Entrada a centrífuga 130.035,86                  m3/any

27,09 m3/h

M.S. entra centrífuga 3.698,60                      tn/any

M.S. entra centrífuga cada hora 770,54 kg/h

2,84 % contingut en matèria seca

M.O.S. entra centrífuga 2.828,75                      tn/any M.O.S.

M.O.S. entra centrífuga cada hora 589,321875 kg/h

Disseny

Capacitat de sòlids totals 60,00                           m3/h

Disseny 2 x 30 m3/h

Separació

Aigua de procés 0,2 % de contingut de M.S.

Llot digerit 30 % de contingut de M.S.

Tanc d'aigua de procés

Dies de funcionament 300 d/any

Hores diàries de funcionament 24 h/d

Hores anuals 7.200                           h/any

Mescla a tractar anualment 98.000,00                    tn/any

Mescla a tractar diàriament 326,67                         tn/dia

Mescla a tractar cada hora 13,61                           tn/h

Volum a tractar cada hora 13,54                           m3/h

Temps de retenció dins el tanc 14 h

Volum necessari 189,61                         m3

Disseny

Diàmetre 7 m

Altura 5,20 m

Altura de líquid 5 m

Volum total 200 m3

Volum útil 192,42 m3

Major al volum necessari (189 m3)



BE total

valor unitats

Tª mínima d'entrada residu 5,00                            ºC

Tª mínima d'aigua de la xarxa 10,00                          ºC

Tª de treball del bioreactor 37,00                          ºC

Temperatura exterior mínima 2,00 -                           ºC

Temperatura exterior màxima 38,00                          ºC

Cp aigua 4,18                            kJ/kg·ºC

Contingut energètic

Residu 

Residu tractada 45.000,00                   tn/any

Tª mínima d'entrada residu 5,00                            ºC

Energia continguda a la residu 940.500,00                 MJ/any

Aigua de procés

Aigua de procés 87.000,00                   tn/any

Tª mitja de l'aigua de procés 34,59                          ºC

Energia en l'aigua de procés 12.578.151,13            MJ/any

Mescla

Suspensió després del tanc de mescla 132.000,00                 tn/any

13.518.651,13            MJ/any

Tª mitja de la suspensió 24,50                          ºC

Aigua de neteja

Quantitat d'aigua 11.000,00                   tn/any

Tª mitja de l'aigua de procés 34,59                          ºC

1.590.340,95              MJ/any

Inadequats

Materials inadequats 6.263,22                     tn/any

Tª del inadequats eliminats 25,28                          

Pèrdues per inadequats 661.754,96                 MJ/any

Mescla preparada cap al tanc regulador

Mescla preparada cap al tanc regulador 136.736,78                 tn/any

Tª mescla pretractada 25,28                          ºC

Energia que conté la mescla 14.447.237,12            MJ/any

Biogàs

Cp del biogàs 1,90                            kJ/kg·ºC

Biogàs produït 6.700,92                     tn/any

Tª al digestor 37,00                          ºC

Pèrdues en biogàs 471.074,59                 MJ/any

Pèrdues anuals en les superfícies del digestor 1.022.724,45              MJ/any

Digerit

Massa de suspensió digerida 130.035,86                 tn/any

Energia 12.953.438,08            MJ/any

Tª (teòric, sense aportació d'energia) 23,83                          ºC

Calor aportada per l'acció bacteriana

Graus de Tª que s'han d'aportar 13,17                          ºC

Calor cal aportar 7.157.908,04              MJ/any

405,78                        kW



Massa destinada a la centrífuga

Massa 130.035,86                 tn/any

Tª d'entrada a la centrífuga 37,00                          ºC

Energia continguda 20.111.346,12            MJ/any

Llot sec sortida centrífuga

Quantitat de llot sec 11.538,67                   tn/any

Tª dels llots de sortida 37,00                          ºC

1.784.570,50              MJ/any

Aigua de procés obtinguda

Quantitat 118.497,19                 tn/any

Tª sortida de la centrífuga 37,00                          ºC

18.326.775,61            MJ/any

Aigua pels tancs de mescla i neteja

Quantitat 98.000,00                   tn/any

Tª 34,59                          ºC

14.168.492,08            MJ/any



BE Tanc regulador de suspensió

Cp suspensió (s'aproxima a Cp aigua) 4,18 kJ/kg·ºC

Densitat suspensió 1.050 kg/m3

Temps d'utilització 350,00 dies/any

Nº hores de càrrega 14,00 hores/dia

Càrrega 136.736,78 tn/any

390,68 tn/d

27,91 tn/h (mitja)

Tª mescla pretractada 25,28 °C

14.447.237,12 MJ/any

Dimensions

Diàmetre 6,00 m

Altura del cilindre 8,50 m

Altura de líquid 8,00 m

Volum útil 226,20 m3

Temps de retenció 11,00 h

Inclinacié del sostre 15,00 °

0,26 rad

Altura total 9,30 m

Superfície de pèrdua de calor

Base 28,27 m2

Sostre 29,27 m2

Paret amb contacte amb suspensió 150,80 m2

Paret amb contacte amb biogàs 9,42 m2

Valors Alfa

Acer 50,00 W/m*K

Grossor de l'acer 6,00 mm

Aïllament 0,05 W/m*K

Grossor de l'aïllament 50,00 mm

Formigó 0,80 W/m*K

Grossor del formigó 250,00 mm

Sòl 0,52 W/m*K

Grossor del terra 1.000,00 mm

Valors K

Aire / acer 8,00 W/m2*K

Líquid / acer 100,00 W/m2*K

Acer aïllat ( gas/acer/aïllament/aire) 0,80 W/m2*K

Acer aïllat ( líquid/acer/aïllament/aire) 0,88 W/m2*K

Formigó del terra/base 0,45 W/m2*K

Temperatures

Tª exterior mínima -2,00 °C

Tª del terra mínima -2,00 °C

Tª entrada suspensió 25,28 °C

Pèrdues de calor

Base 0,34 KW

Sostre 0,64 KW

Paret amb contacte amb suspensió 3,62 KW

Paret amb contacte amb biogàs 0,21 KW

Total pèrdues al digestor 4,81 KW



Altres valors

Descens de temperatura en el tanc 0,17 ºC/h

Temps de retenció teòric 7,72 h

Tª interior després de la retenció 23,93 ºC

Delta T (mitja) 26,60 ºC

Pèrdues de calor  (amb Tªmitja)

Base 0,33 kW

Sostre 0,62 kW

Paret amb contacte amb suspensió 3,53 kW

Paret amb contacte amb biogàs 0,20 kW

Total pèrdues al digestor 4,69 kW

Tª de la suspensió (mitja) 25,15 ºC

Contingut energètic 14.372.219,46 MJ/any

Total pèrdues 75.017,66 MJ/any



BE Bioreactor

valor unitats

Dies de funcionament 350 d/any

Hores diàries de càrrega 14 h/d

Càrrega entra al bioreactor anualment 136.736,78        tn/any

Càrrega entra al bioreactor mensualment 390,68               tn/dia

Càrrega entra al bioreactor cada hora 27,91                 tn/h

Dimensions bioreactors

Diàmetre 18,00 m

Altura total 23,50 m

Altura de líquid 22,00 m

Volum nominal 5.980,04            m3

Volum utilitzables 5.598,33            m3

Inclinació del sostre 15,00 º

0,26 rad

Altura cúpula 2,41 m

Altura total 25,91 m

Superfície de pèrdua de calor

Base 254,47               m2

Sostre 263,45               m2

Paret amb contacte amb suspensió 1.244,07            m2

Paret amb contacte amb biogàs 84,82                 m2

Valors Alfa

Acer 50,00                 W/m*K

Grossor de l'acer 6,00                   mm

Aïllament 0,05                   W/m*K

Grossor de l'aïllament 50,00                 mm

Formigó 0,80                   W/m*K

Grossor del formigó 250,00               mm

Sòl 0,52                   W/m*K

Grossor del terra 1.000,00            mm

Valors K

Aire / acer 8,00                   W/m2*K

Líquid / acer 100,00               W/m2*K

Acer aïllat ( gas/acer/aïllament/aire) 0,80                   W/m2*K

Acer aïllat ( líquid/acer/aïllament/aire) 0,88                   W/m2*K

Formigó del terra/base 0,45                   W/m2*K

Temperatures

Tª exterior mínima 2,00 -                  ºC

Tª del terra mínima 2,00 -                  ºC

Tª interior bioreactor 37,00                 ºC

Pèrdues de calor

Base 4,42                   kW

Sostre 8,22                   kW

Paret amb contacte amb suspensió 42,70                 kW

Paret amb contacte amb biogàs 2,65                   kW

Total pèrdues al digestor 57,98                 kW

Pèrdues anuals en les superfícies 1.022.724,45     MJ/any

Tª de la suspensió entrant 23,93 °C

Tª necessària en el bioreactor 37,00 °C

Delta T 13,07 °C



Temps de treball 350,00 d/any

24,00 h/dia

Càrrega del digestor 136.736,78 tn/any

16,28 tn/h

Calor necessària 220,31 KW

Total pèrdues 278,28 KW



BE Tanc aigua de procés

Cp 4,18 kJ/kg·ºC

Densitat aigua de procés 1.005 kg/m3

Dies de funcionament 300,00 d/any

Hores diàries de funcionament 24,00 h/d

Alimentació 98.000,00 tn/any

326,67 tn/d

13,61 tn/h (mitjana)

Tª entrada al tanc d'aigua 37,00 °C

15.156.680,00 MJ/any

Dimensions del tanc 

Diàmetre 7,00 m

Altura de líquid 5,00 m

Altura del cilindre 5,20 m

Altura total 5,82 m

Volum útil 192,42 m3

Inclinació del sostre 10,00 °

0,17 rad

Superfície de pèrdua de calor

Base 38,48 m2

Sostre 39,08 m2

Paret amb contacte amb aigua 109,96 m2

Paret amb contacte amb biogàs 4,40 m2

Valors Alfa

Acer 50,00 W/m*K

Grossor de l'acer 6,00 mm

Formigó 0,80 W/m*K

Grossor del formigó 250,00 mm

Sòl 0,52 W/m*K

Grossor del terra 1.000,00 mm

Valors K

Aire / acer 8,00 W/m2*K

Líquid / acer 100,00 W/m2*K

Lliure convecció 100,00 W/m2*K

Acer ( líquid/acer/aire) 7,40 W/m2*K

Acer ( gas/acer/aire) 4,00 W/m2*K

Formigó del terra 0,45 W/m2*K

Temperatures

Tª exterior mínima -2,00 °C

Tª del terra mínima -2,00 °C

Tª  d'entrada 37,00 °C

Pèrdues de calor

Base 0,67 kW

Sostre 6,09 kW

Paret en contacte amb aigua 31,73 kW

Paret en contacte amb gas 0,69 kW

Total pèrdues al digestor 39,18 kW

Altres valors

Descens de temperatura en el tanc 0,17 °C/h

Temps de retenció teòric 14,21 h

Tª interior després de la retenció 34,52 °C

Delta T (mitja) 37,76 °C



Pèrdues de calor (mitja)

Base 0,65 kW

Sostre 5,90 kW

Paret en contacte amb aigua 30,72 kW

Paret en contacte amb gas 0,66 kW

Total pèrdues al digestor (mitja) 37,93 kW

Tª de la suspensió (mitja) 34,59 °C

Contingut energètic 14.168.492,08 MJ/año

Total pèrdues 988.187,92 MJ/año
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F- Disseny hidrodinàmic d’un bioreactor 

ANNEX F: Càlculs per al disseny hidrodinàmic d’un 

bioreactor. 
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F- Disseny hidrodinàmic d’un bioreactor 

F.1. Introducció 

En aquest annex és realitzarà el càlcul hidrodinàmic d’un bioreactor de 5.600 m3 de volum. 

Es traca de calcular quin cabal de gas es necessita per a mantenir el reactor en suspensió, 

el diàmetre de les bombolles, el temps de circulació, la potència del compressor, entre 

altres coses. 

El tancs amb bombolles, són tancs en els quals una corrent de gas, en forma de petites 

bombolles, es introduïda en un líquid. Si el diàmetre del tanc és petit, el bombollejador, 

localitzat en el fons del tanc, pot ser un simple tub obert a través del qual el gas arriba fins 

al líquid. Per a tancs amb diàmetres majors a 0,3 m, és millor utilitzar diversos orificis per a 

introduir el gas i assegurar una millor distribució d’aquest. En aquest cas, els orificis poden 

estar fets en una canonada de distribució col·locada horitzontalment al fons del tanc. 

També poden utilitzar-se plats porosos, o tubs, com és el cas del reactor d’estudi d’aquest 

projecte. 

El propòsit del bombolleig pot ser posar en contacte el gas amb el líquid, o per altra banda, 

pot ser un simple aparell per agitar. Tancs molt profunds de 15 m o més (tancs de grans 

dimensions) poden resultar més avantatjosos amb agitació amb aire, tot i que el gas 

necessita molt treball de compressió [1]. Tot i això, el consum requerit és menor que en un 

reactor amb agitació mecànica [2]. 

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 

[2]. 
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F.2. Càlculs per al disseny 

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) [2]. 

 

Fig. F.1 Dimensions del reactor 
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F- Disseny hidrodinàmic d’un bioreactor 

F.2.1. Càlcul d’algunes propietats del biogàs. 

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

Començaren calculant la pressió del biogàs a l’orifici de sortida del tub d’injecció. Aquesta 

pressió, ignorant la retenció del gas, és la corresponent a 21,325 m de submersió dels tubs 

(densitat 1050 kg/m3), per això s’utilitza la següent equació [1]: 

ghPP inicial ··2 ρ+=       (Eq. F.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 i g la gravetat. 

Per tant, aplicant l’equació anterior amb els valors corresponents s’obté:  

PaxxP 16,958.32081,91050325,211025002 =+=  = 3,2 bar (absoluts) 

que és la pressió a la sortida de l’orifici dels tubs d’injecció. 

 

Càlcul de la densitat del biogàs 

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

ideals: 

TRnVP ··· =          �     TRn
M

P ··· =
ρ

         �         
TRn

MP

··

·
=ρ              (Eq. F.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 partim 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 +=        (Eq. F.3) 

kmolkgM /2,27)44·4,0()16·6,0( =+=  

De l’equació F.2,      ==
310·082.0·1

2,27·2,3
ρ  3,4 kg/m3 
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Càlcul de la viscositat del biogàs 

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. F.2). Aquesta relació s’ha basat amb totes les consideracions de totes les dades 

obtingudes en la variació de la viscositat amb la temperatura i la pressió tant en fase líquida 

com gas. Això és aproximadament el mateix per a totes les substàncies [6]. 

 

Fig. F.2 Viscositats reduïdes [6]. 

La figura (F.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. F.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 [6]. 

µc =
( )6

1

3

2

)·(
70,7

c

c

T

pM
                      (Eq. F.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 [6]. 

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 

µµµµr (gràfic Fig. F.2) 0,72 0,45 

µµµµc 165, 5 344 

µµµµ = µµµµr·µµµµc 119,2 µP 154,8 µP 

Taula F.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 + ... 

Per tant; µ = (0,6 x119,2) +(0,4 x154,8) = 133,4 µP = 1,33·10-5 Kg/m·s 
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F.2.2. Càlcul del cabal necessari per a suspendre els 5.600 m3 de mescla 

Per a estudiar l’agitació, el primer que cal saber, és quina quantitat de biogàs s’ha d’injectar 

als tubs, per tal que es mantinguin en suspensió els 5.600 m3 de mescla orgànica que hi ha 

dins el bioreactor. 

Per a grans tancs, hi ha els següents valors de velocitats d’aire per a diversos graus 

d’agitació en tancs amb líquids [3]: 

 

Grau d’agitació Velocitat d’aire 

(ft3/ft secció  tanc·min) 

Moderada 0,65 

Complerta 1,3 

Violenta 3,1 

Taula F.2 Velocitats d’aire segons el grau d’agitació. 

 

Si s’escull un grau d’agitació complert: 1,3 ft3/ft2·min = 6,63 ·10-3 m/s = VG. VG és la velocitat 

superficial del gas, la qual sempre ha ser inferior a 0,08 m/s. 

Sabent que:  
cltransversaÀrea

Q
V astota
G

tan__

lg=      (Eq. F.6)

      

⇒ Qtotal gas = 6,63 ·10
-3 m/s · π (9)2 = 1,687 m3/s = 6.073 m3/h   

Nota: Cal destacar que 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 

reactor d’estudi d’aquest projecte. 

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. Si la velocitat superficial 

del gas, definida com el flux volumètric del gas dividit entre l’àrea transversal del tanc, és 

VG, llavors VG/εg pot considerar-se 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 
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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 [1]: 

g

L

g

G
S

VV
V

εε −
−=
1

      (Eq. F.7) 

L’equació anterior també donarà la velocitat de lliscament per a flux a contracorrent del 

líquid, si VL, el flux descendent del líquid, se li assigna un signe negatiu. 

La retenció en tancs de bombolleig, relacionada mitjançant la velocitat de lliscament, es 

mostra a la següent figura (Fig.F.3). Això és molt satisfactori quan no hi ha flux de líquid 

(VL=0) i per a fluxos lents del líquid a contracorrent, com és en aquest cas, ja que la 

suspensió només es mou a causa del moviment del gas, no perquè s’impulsi la mescla. 

 

Fig. F.3 Velocitat de lliscament, tancs de bombolleig [1]. 
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Amb el valor de VG de 0,00663 m/s es veu en aquest gràfic que la relació VG/VS és 

d’aproximadament de 0,019. No és exactament aquest valor, hi ha un marge d’error, ja que 

no hi ha cap línia amb un interval de diàmetre de tanc (T) que serveixi pel cas que s’està 

estudiant. Tot i això es considera que =
S

G

V

V
0,019 i per tant, VS= 0,35 m/s. 

I de l’equació (F.7) s’obté  εg= 0,019, és a dir 1,9% del bioreactor està ocupat per biogàs. 

Degut a que el gràfic anterior no té dades per a un reactor de 18 m de diàmetre, i s’ha 

hagut de fer una aproximació, a continuació es calcularà el holdup amb una altra correlació, 

per tal de comprovar si és correcte.  

La retenció de gas decreix lleugerament amb presència de sòlids. Per un rang de 

concentració de sòlids entre un 5,5-16 % en pes es proposa la següent correlació [2]: 

015,0·053,0
1,1 += gg υε                 (Eq. F.8) 

Amb aquesta nova correlació s’obté un valor de εg=0,015, és a dir un 1,5%. Aquest valor és 

molt similar a l’obtingut amb la metodologia anterior, per tant s’accepten les aproximacions 

que s’han fet. 

 

 

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 [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
      (Eq. F.9) 

on: 

υtp és la velocitat terminal de les partícules, i es calcula amb la següent equació si és en 

règim Newtonià [2]: 

 

2/1
)(··1,3







 −
=

L

Lpp
tp

gd

ρ

ρρ
υ     per a 500<Rep<200.000  (Eq. F.10) 
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i el resultat de la velocitat terminal de les partícules és de: 

2/1

1050

)10501200(81,9·015,0·1,3





 −
=tpυ =0,255 m/s 

 

En l’equació (F.9), Cµ és el factor de correcció de la viscositat, definit com [2]: 

 Cµ = 2,32x10
-1 - 1,78x10-1·log µL + 1,026x10

-1·(log µL)
2  (Eq. F.11) 

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

De l’equació (F.9) 

 dT = 1800 cm;   µG = 1,33·10
-4 g/cm·s;  µL = 0,01g/cm·s;   σT = 72 g/s

2;   ρL = 1,05 g/cm
3;  

ρG = 0,0034 g/cm
3;   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, es tenen 8 kg per 0,092 m3 

d’aigua, que és 87 kg/m3 = 0,087 g/cm3.  

Per tant, si com a màxim 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 

fermentador 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 (com en el cas de la Fig. F.4). 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 de 32 mm de diàmetre, Amb aquestes dimensions, 

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 vegades 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. F.4 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. Per tant, s’han de repetir els càlculs anteriors, com que es coneix el cabal, es troba 

VG, amb aquest valor i el gràfic de la figura (F.3) es troba el nou valor de la retenció de gas 

(holdup) i aplicant l’equació (F.9) s’obté Wmàx.. 

Si es té un cabal de gas de  Qgas = 600 m
3/h =0,171 m/s i amb l’equació (F.6) s’obté un 

valor VG = 6,5 ·10-4 m/s (velocitat superficial del gas). 

Mirant al gràfic (F.3) s’obté que 
Vs

VG = 0,01 i per tant, aplicant l’equació (F.7) s’obté un 

holdup de 0,01, és a dir d’un 1% del reactor està ocupat per biogàs. Aquest valor no és del 

tot exacte, ja que el valor de VG no entra en la figura (F.3) i s’ha agafat aproximadament. 

Però si s’utilitza la correlació de l’equació F.8 s’obté un valor de la retenció de gas d’un 1 % 

i per tant l’aproximació anterior és correcta. 

I finalment la quantitat de sòlids que es poden suspendre és de 0,34 g/cm3,que ja està bé, 

ja que és superior al necessari. 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 
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sòlids. A més a més, interessa que el biogàs entri a una velocitat relativament alta, ja que 

així afavoreix que no es formin sedimentacions de sòlids en el fons del tanc. 

 

 

F.2.3. 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. 

Càlcul de les velocitat d’entrada de flux: 

Q total de biogàs = 600 m
3/h     

Com que tenim 12 tubs, el cabal en cada tub serà : Q = 50 m3/h = 0,014 m3/s 

vAQ ·=       (Eq. F.12) 

v 1= sm
A

Qg
/3,17=  

 

Càlcul de v2 

Tot seguit es calcula la velocitat del biogàs a la sortida de l’orifici. Per aquest càlcul 

s’utilitzaran les següents equacions: 

Equació de continuïtat, 

    222111 ···· AuAuQm ρρ ==&                   (Eq. F.13) 

Com que la secció dels tubs d’injecció és constant, A1=A2  l’equació anterior es simplifica a: 

2211 ·· uu ρρ =                                                  (Eq. F.14) 

On u representa la velocitat del biogàs a l’entrada del tub i a la sortida per l’orifici 

respectivament. 

A part, si es suposa que el biogàs es comporta com un gas ideal, llavors es pot aplicar la 

llei dels gasos ideals: 
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TRnVP ··· =         �     TRn
M

P ··· =
ρ

         �         
TRn

MP

··

·
=ρ              (Eq. F.15) 

on ρ és la densitat, M la massa molecular, n el número de mols, R la constant del gasos 

ideals i T la temperatura. 

Si es substitueix l’equació anterior a l’equació F.14, s’obté: 

22

222

11

111

··

··

··

··

TRn

MPu

TRn

MPu
=        (Eq. F.16) 

Com que els valors de M, n, R  i T són els mateixos en els dos punts, es poden simplificar, i 

per tant l’equació F.16 queda reduïda a: 









=

2

1
12 ·
P

P
uu         (Eq. F.18) 

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 P1, i  mitjançant un procés iteratiu s’arriba a que P1 és de 3,3 bar 

absoluts. 

Substituint els valors en l’equació anterior s’obté: 









=

2,3

3,3
·73,172u = 17,7 m/s 

Aquest és el valor corregit de la velocitat v1 sotmesa a la pressió de 3,2 atm. 
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Diàmetre de les bombolles de gas 

El Reynolds a l’orifici és:  
µ

ρ··
Re

Dvorif
orif =                (Eq. F.19) 

i per tant,  
0000133,0

4,3032,07,17
Re

xx
orif =  és d’uns 146.000 

El raig de biogàs com que surt de l’orifici a una velocitat elevada es trenca en bombolles a 

certa distància de l’orifici, les bombolles no són uniformes i el diàmetre aproximat 

d’aquestes es calcula amb la següent equació: 

05,0)·(Re0071,0 −=
orifbd                  (Eq. F.20) 

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

 

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 següent figura 

 

Fig. F.5 Velocitat d’elevació (terminal) de bombolles aïllades de gas. 



Pág. 16   

                                                                                                   F-Disseny hidrodinàmic d’un bioreactor. 

Per tant, amb un diàmetre de bombolla d’uns 4 mm, ens trobem en la regió 3. En aquesta 

zona les bombolles ja no són esfèriques i al pujar segueixen una trajectòria zigzaguejant o 

espiral. En aquesta zona i per a líquids de baixa viscositat és té: 

2

·

·

··2 p

Lp

c
t

dg

d

g
V +=

ρ
σ

        (Eq. F.21) 

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. Si el volum unitari d’una mescla gas-líquid conté un volum εg de gas, formant n 

bombolles de diàmetre dp, llavors n = εg/(π·dp
3/6). Si l’àrea interfacial en el volum unitari és 

a, llavors n = a/π·dp
2, igualant les dos expressions per a  n, s’obté l’àrea específica 

p

g

d
a

ε·6
=           (Eq. F.22) 

El valor de l’àrea interfacial específica és de 15,3 m2/m3. 
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F.2.4. 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. 

Com ja s’ha dit amb anterioritat, el cabal de biogàs és de 600 m3/h i com que hi ha 12 

orificis, el cabal per orifici és: 

Qa =0,014 m
3/s 

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 [7]: 

r

b

V

V
=θ               (Eq. F.23) 

i: 

 Vr = A·V        (Eq. F.24) 

 A =π·T·Z       (Eq. F.25) 

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.) 
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θ també es pot calcular de la següent manera [7]: 

2

1

2

3

·· 























=

ooo

o
d d

Z

d

R

V

d
Cθ      (Eq. F.26) 

 

On a partir de dades experimentals s’obté [7]: 









+−= −

o

a
d a

Q
H

J
C 410·97,4·06,008,2

2
    (Eq. F.27) 

 

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. F.27) s’ha obtingut a 

partir de dades experimentals fetes segons l’article [7], aquesta correlació, pel cas que 

s’està estudiant no serveix, ja que dóna un valor de Cd negatiu i això no pot ser. 
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El coeficient de descàrrega s’obté a partir de la gràfica següent:  

 

Fig. F.6 Dades experimentals de descàrrega d’aire en aigua a traves d’un orifici [8]. 

 

El gràfic anterior també s’ha obtingut a partir de dades experimentals, i aquests 

experiments han estat fet amb uns orificis de descàrrega bastant més petits que els que  

s’estan tractant. Per això s’aproxima Cd a un valor intermedi de l’escala, i s’ha agafat Cd= 

0,55. 

 

DADES  Unitats SI  

Unitats 

angleses 

do (diàmetre orificis) 0,032 m 0,10 ft 

Vo (velocitat descàrrega orificis) 17,92 m/s 58,79 ft/s 

R (longitud mescla injectors) 9 m 29,53 ft 

Z (altura de líquid) 22 m 72,18 ft 

Taula F.3 Canvi d’unitats. 
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Substituint els valors a l’equació F.26 s’obté el següent valor del temps de circulació: 

2

1

2

3

105,0

2,72
·

105,0

5,29
·

07,58

105,0
·55,0 
























=θ = 121 segons 

 

A continuació, amb l’equació (Eq. F.23) es calcula la velocitat del cabal volumètric (Vr )  

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

De l’equació F.23  es calcula Vr = 46,2 m3/s 
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F.2.5. 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 s’ha indicat 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. 

Fig. F.7 Esquema del bioreactor. 
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Dades del bioreactor 

Altura de líquid en el reactor (H) 22 m 

Diàmetre bioreactor (D) 18 m 

Altura de submersió dels tubs (T) 21,325 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 F.4 Dades del bioreactor. 

 

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: 

Q = 170 m3/h = 0,047 m3/s 

v = sm
m

sm

A

Q
/962,0

)125,0·(

/047,0
22

3

==
π

 

 

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 mbars. 

Per trobar el valor de P1 s’aplica la següent equació, que és com fer un balanç d’energia 

mecànica entre el punt 1 i 2, és a dir, entre la part superior del tub d’injecció i l’orifici de 

descàrrega. 
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“Balanç d’energia mecànica”: 

∫ =∆++
∆

+∆+
∆

0·
·2

2

f
cc

hW
P

g

g
z

g

v

ρ
  [J/kg]   (Eq. F.28) 

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. F.29) 

 

• 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. F.30) 

En flux turbulent les longituds equivalents dels accessoris de les canonades són 

independents del número de Reynolds, i la següent taula (F.5) mostra el valor de Lequiv per a 

diferents accessoris. 
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Taula F.5 Longitud equivalent de tub recte per a diversos accessoris de  

canonada (només per a flux turbulent) [5]. 

Segons la taula, 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. = 21,325  + (30·0,032) + 2,5 = 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. F.31) 

on λ és el coeficient de fricció, v la velocitat, D el diàmetre i Lequiv la longitud equivalent. 
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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 Fig. F.8 s’obté un 

valor de la rugositat relativa de 0,0012. 

 

Fig. F.8 Gràfic per a trobar la rugositat relativa. 

El número de Reynolds és de 146000, el qual ja s’ha calculat a l’equació (F.19), i és per 

tant un règim turbulent. 

Amb aquest número de Reynolds i 
D

ε
= 0,0012 s’obté en el gràfic de la Fig. F.9 un valor del 

coeficient de fricció (λ) de 0,022. 
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Fig. F.9 Abac de Moody  

 

Utilitzant l’equació F.31 es troba el valor de les pèrdues de càrrega en el tub i en el colze: 

( )
81,92032,0

7,17785,24
·022,0

2·

·
·

22

xx

x

gD

vL
h equiv

colzetub ==∆ + λ = 259 m.c.f. 

 

 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 27 

F- Disseny hidrodinàmic d’un bioreactor 

• 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 [9]: 

 

2

·2 







=∆

D

o

c
orifici C

v

g
h

ρ
      (Eq. F.32) 

on v0 es refereix a v2 del nostre cas; i CD és el coeficient de descàrrega en l’orifici. Aquest 

com ja s’ha dit en l’apartat anterior, s’ha agafat de 0,55. 

2

55,0

7,17

1·2

4,3








=∆ orificih = 1820 Pa    que equivalen a 52,8 m.c.f. 

Per tant, i seguint l’equació F.29, les pèrdues de càrrega totals en la canonada són: 

=∆ fh 259 + 53 = 312 m.c.f. 
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Càlcul de P1: 

Un cop conegudes les pèrdues de càrrega ( fh∆ ) i la velocitat en el punt 2 (v2) es pot 

aplicar l’equació (F.28) per tal de trobar el valor de la pressió en 1 (P1). 

Multiplicant l’equació (F.28) per gc/g s’obté: 

∫ =∆++
∆

+∆+
∆

0
·2

2

f
ccc h
g

g
W

g

gP

g

g
z

g

v

ρ
  [m de fluid]  (Eq. F.33) 

Aquesta equació, de fet, representa no un balanç, sinó una pèrdua d’energia mecànica (la 

transformació irreversible en energia interna degut a al fricció) a mesura que el fluid circula 

a través del sistema de canonades. En el cas especial en que el fluid no aporta treball al 

entorn, el balanç d’energia mecànica es redueix a la següent equació, l’equació de 

Bernouilli: 

0
··2

2

=∆+
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+∆+
∆

fhg

P
z

g

v

ρ
     [m.c.f.]   (Eq. F.34) 

Substituint els valors corresponents en l’equació  de Bernouilli s’obté el valor de la pressió 

en el punt 1, P1= 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. F.10 Esquema d’una bomba. 
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Com que les pèrdues d’energia potencial i cinètica i les de fricció poden considerar-se 

negligibles, l’equació (F.33) es redueix a 

∫=−
2

1

P

P

dp
Ws

ρ
     [J/kg]       (Eq. F.35) 

Per a gasos, suposant compactament gasós ideal i compressió reversible adiabàtica, el 

treball efectuat sobre el gas és 
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La potència necessària és llavors 
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on γ és la relació de calors específics 







=

v

p

C

C
γ ; gn& el flux molar de biogàs; R la constant 

dels gasos ideals; P1 i P2 són la pressió després i abans del compressor, en el nostres cas 

són 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 mbars. 

 

Utilitzant l’equació (Eq. F.38)es necessita conèixer el cabal molar, que 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. 
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El cabal de biogàs en condicions normals es calcula fent les següents relacions: 

T

T

P

P
QQ N

n
N ··=        (Eq. F.40) 

on TN i PN són la temperatura i la pressió en condicions normals, per tan 273 K i 1 atm, 

respectivament. 

Per tant,  
310

273
·

025,1

3,3
·616=NQ = 1.790 Nm3/h = 0,50 Nm3/s 

I     skmolng /022,0
4,22

50,0
==&  

γbiogàs = 1,307 

Substituint tots els valors en l’equació F.38 s’obté: 

=− idealsW ,
&  57.964 W 

 

Si el rendiment del compressor és d’un 75%, llavors la potència consumida serà: 

75.0

58kW
W =& = 77,3 kW 

i 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 [9] 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’utilitza pales mecàniques. 
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F.2.6. 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 [4]. 

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. 

Els compressors recíprocs, centrífugs i de flux axial són els principals tipus de compressors 

usats en les indústries de processos químics, i el rang d’aplicacions de cada un d’ells es  

mostra a la següent figura (Fig. F.11) la qual ha estat adaptada a partir d’un diagrama 

similar de Dimoplon (1978). Una guia de selecció més precisa és la que es dóna a la Taula 

F.6. Un diagrama esquemàtic dels diversos compressors és mostra a la Figura F.12. 

 

Fig. F.11 Rang d’operació dels compressors. 
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Taula F.6 Guia de selecció de compressors. 

 

 

Fig. F.12 Tipus 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 F.5, 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. F.13 Fotografia d’un compressor rotatiu de paletes. 
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F.3. 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·µ© = 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
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εσ
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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/s

2;   ρL = 1,05 g/cm
3;  

ρG = 0,0034 g/cm
3;   εg= 0,015,υg= 0,065 cm/s   i   υtp = 25,5 cm/s; i   Cµ= 1. 
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Velocitat gas a la sortida orifici:  Equació de continuïtat i dels G.I.⇒   
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Pressió després de compressor (P1): ∫ =∆++
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Temps de circulació o de macromescla (θ) :  
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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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ANNEX G: Simulació del bioreactor amb CFD 
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G.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. 

Es tracta d’un reactor biològic de 18 m de diàmetre i 23,5 m d’alt, però l’altura de líquid 

arriba fins a 22 m, i per tant, hi ha 5.600 m
3
 de líquid, els quals cal mantindré en suspensió i 

mesclats, de manera que hi hagi una mescla el màxim d’homogènia possible. Per a 

mesclar o suspendre, no s’utilitzen elements mecànics, ja que per a tancs de dimensions 

tan grans, és millor utilitzar elements pneumàtics. I com s’ha demostrat en l’apartat anterior, 

consumeix menys energia una agitació pneumàtica que pas una mecànica. En aquest cas, 

s’injecta part del biogàs produït a l’interior del reactor, a la part inferior, mitjançant 12 tubs, 

de diàmetre 32 mm. Els tubs estan separats entre ells 30º, i poden ser tots de la mateix 

longitud, o uns més llargs que altres, intercalats. En aquest projecte, la simulació s’ha fet 

amb tots els tubs amb la mateixa longitud. A continuació es poden veure varies fotografies 

d’aquests tubs ja instal·lats dins d’un bioreactor: 

 

Fig. G.1 Tubs d’injecció de biogàs. 
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La càrrega del bioreactor es fa a través d’una canonada de 250 mm de diàmetre que deixa 

la suspensió a la part inferior del tanc a una distància no molt llunyana de la paret. En canvi, 

la descàrrega de mescla, es fa amb una canonada de les mateixes dimensions i cabal, però 

des del centre del tanc a la part inferior d’aquest. Aquesta distribució de la canonada de 

descàrrega és perquè així mou una mica la zona morta que queda en el cercle interior que 

formen els tubs d’injecció. 

Tot seguit es mostraran algunes fotografies d’un bioreactor d’aquestes característiques ja 

instal·lat en una planta de metanització. Amb aquest recull de fotografies es pretén facilitar 

la visió de com són aquests bioreactors a la industrial real. 

FOTOGRAFIES D’UN BIOREACTOR I EXPLICACIONS D’AQUESTES. 

 

 

Fig. G.2- Vista general del bioreactor. Es 

poden veure les canonades de càrrega 

de suspensió i les de biogàs. 

 

Fig. G.3- Vista de la cúpula del bioreactor, és 

una cúpula fixa amb uns graus d’inclinació. 

Sobre la cúpula hi ha el dispositiu de distribució 

del biogàs que s’injecta per a la mescla del tanc. 
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Fig. G.4- Imatge més detallada del 

sistema de distribució de biogàs. A la 

dreta es veuen les canonades de biogàs. 

La petita que passa per sobre porta el 

biogàs que s’injectarà a través del 

distribuïdor. La més grossa porta el 

biogàs produït en el bioreactor cap al 

gasòmetre. 

 

Fig. G.5- 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. G.6-G.7 Canonades de 

càrrega de suspensió. La 

prima porta el cabal nou i 

l’altra el cabal de recirculació. 

Com és veu a la fotografia de 

la dreta, els dos cabals es 

mesclen abans d’entrar al 

tanc. 

 

Fig. G.8- Vista de la canonada de descàrrega de 

mescla del tanc. Aquest cabal, part és recircula, 

part va a la centrífuga, per tal de separar l’aigua 

de la massa sòlida. 

 

Taula G.1 Fotografies d’un bioreactor de 5.600 m
3
. 
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A continuació es recorden algunes de les dades necessàries per a poder fer la simulació. 

 

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/m
3
 

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

Velocitat de descàrrega mescla 0,962 m/s 

Densitat de la mescla 1050 kg/m
3
 

Diàmetre tubs d’injecció 0,032 m 

Diàmetre canonades càrrega i 

descàrrega de suspensió 

0,250 m 

Taula G.2 Taula de característiques del problema a simular 

 

Aquests valors estan explicats i calculats amb detall a l’Annex F. 
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G.2. Introducció a la simulació amb CFD (Computational Fluids Dynamics) 

L’enfocament tradicional d’obtenir un producte des de escala de laboratori a planta pilot i 

després a producció ja no és atractiu. El desenvolupament de procés i de producte són 

sovint iniciats simultàniament. Per això es necessita capacitat d’anàlisi i formulació de 

prototips ràpida, i aquesta és la solució que CFD ofereix. 

CFD és una tecnologia de la qual s’espera obtenir cicles de desenvolupament producte-

procés més curts, optimitzar processos existents, reduir requeriments energètics, i fer 

dissenys eficients de nous productes i processos. 

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. 

El software de CFD permet simular fluxos de gasos i de líquids, transferència de calor i de 

massa, cossos en moviment, mescles multifàsiques, reaccions químiques i interaccions de 

fluids a través de la modelització per computador.  

Hi ha tres raons convincents per usar CFD: intuïció, previsió i eficàcia [1]. 

- Intuïció: Si es té un dispositiu o sistema dissenyat al qual és difícil fer-li un 

prototip o testos a través d’experimentació, l’anàlisi amb CFD permet  visualitzar 

la circulació a l’interior del sistema. Hi ha molts fenòmens que es poden veure a 

través del CFD, els qual no serien visibles amb qualsevol altre mitjà.  

                                         

Fig. G.9 Efectes de diferents mides de partícula en la respiració, simulat per CFD [1] 
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- Previsió: Ja que CFD és una eina que prediu que passarà sota una sèrie de 

circumstancies donades. Proporcionant una seria de condicions límits 

(condicions de contorn) el software proporciona resultats. En un curt interval de 

temps, es pot predir com es comportarà el sistema, i provar varies modificacions 

fins arribar al resultat òptim. 

                                             

        Fig. G.10 Simulació del flux d’aigua sobre una nedadora d’élite nedant sota l’aigua. [1] 

 

- Eficàcia: La previsió aconseguida amb CFD ajuda a millorar els dissenys i de 

forma més ràpida, estalviant diners, seguint les regulacions mediambientals i 

assegurant la conformitat de la indústria. L’anàlisi en CFD escurça els cicles de 

disseny i permet que el producte apareix-hi al mercat més ràpidament. 

           

Fig. G.11 Mescla turbulent a l’interior d’un recipient agitat. Analitzant aquesta 

mesclador amb CFD es pot millorar la productivitat i eficiència. [1] 

 

Els mètodes de CFD són àmpliament aplicables a diversos sectors industrials per examinar 

el comportament del flux de fluids i de la transferència de calor. En la indústria aerospacial, 

CFD és aplicat rutinàriament en els càlculs aerodinàmics, d’elevació i d’arrossegament de 

superfícies. En la indústria d’automació i d’equips pesats, CFD és aplicat per a càlculs 
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d’arrossegaments exteriors, controls del clima i ventilacions de refredament. Altres 

indústries –de calefaccions i ventilació, de generadors d’energia, petroquímica, gas, paper, i 

farmacèutica- estan ara començant a aplicar els mètodes de CFD en els seus processos 

[2]. 

En general, els mètodes de CFD són usats per entendre el comportament global dels 

fluxos. Un estudi típic de CFD es comparar diferents dissenys, examinant la influencia de 

diversos paràmetres en el comportament del flux, i llavors interpreta’ls. Un important 

nombre de canvis de disseny poden ser examinats ràpidament en un “laboratori virtual”, 

sense construir un model físic. 

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. G.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. G.12 Funcions que realitza el mètode de CFD. [2] 

 

Comercialment els codis disponibles que CFD usa són un dels tres mètodes de 

discretització espacial bàsica, diferencies finites (DF), volums finits (VF) o elements finits 

(EF). Els primers codis escrits usaven mètodes DF o VF i han estat utilitzats per a una gran 

varietat de problemes de flux. La major desavantatge del mètode DF és que està limitada a 

estructures que tenen dificultat en l’aplicació a geometries complexes [3]. Les simulacions 

d’aquest projecte es faran amb FLUENT, el qual utilitza el mètode dels volums finits (FV).   

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 

 

Análisis, resolució, ràpid prototip. 
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Producció 
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escala 
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d’un nou 
producte 

Mètodes del CFD 
 



Pág. 10   

                                                                                                     G- Simulació del bioreactor amb CFD. 

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

equacions de derivades parcials (PDEs). 

A diferencia dels mètodes experimentals, CFD proporciona dades de pressió, velocitat, 

densitat, temperatura i altres qualitats d’interès en tots els punts del domini del flux simulat.  

  

Fig. G.13 Estructura operacional dels codis disponibles en CFD 
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G.3. Etapes del GAMBIT 

G.3.1. Introducció 

Un cop es té la regió que es vol simular definida, es crea un model informàtic de la 

geometria. La majoria de paquets comercials de CFD proporcionen un programa de CAD 

per a crear les geometries. Algunes de les eines o programes de pre-procés són el 

GAMBIT , TGrid i G/Turbo. En aquest projecte s’ha utilitzat com a programa CAD el 

GAMBIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. G.14 Pantalla de treball del GAMBIT. 

El pre-processing és la primera etapa per a fer un anàlisi en CFD, implica identificar les 

regions d’interès del flux, representar la regió geomètricament, mallar-la i definir el flux, 

totes aquestes etapes es duen a terme amb el GAMBIT. Una selecció adequada de la regió 

d’interès i fer les simplificacions apropiades són la clau per a que els càlculs tinguin èxit. 

Per tant, amb el GAMBIT es fan tres etapes. La primera, i seguint l’ordre de realització, és 

dibuixar la geometria, després fer el mallat i finalment es defineixen les condicions de 

contorn. A continuació s’explicarà el funcionament del GAMBIT, les barres d’icones 

principals, com fer les diferents etapes i es descriurà la geometria simplificada del 

bioreactor utilitzada en la simulació. 
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La barra d’eines següents mostra les tres etapes a fer: crear la geometria, la segona és per 

 a mallar, i la tercera per a definir les condicions de contorn: 

 

Fig. G.15 Barra d’operacions de GAMBIT. 

 

 

G.3.2. Geometria  

Com dibuixar la geometria amb el GAMBIT: 

Per a dibuixar la geometria amb el GAMBIT, cal seguir l’ordre dels icones de la següent 

figura (Fig. G.16). Primer 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.  

 

Fig. G.16 Sub-barra de la Geometria. 

 

Cada element d’aquesta sub-barra, disposa d’una sèrie de funcions. Per exemple, si 

cliquem el botó del comandament de Vèrtex, de la sub-barra de geometria, s’obre la 

següent sub-barra (Fig. G.17), definint les coordenades de cada punts es van dibuixant tots 

els vèrtex i punts de referència del bioreactor. 
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Fig. G.17 Sub-barra de Geometria/Vèrtex. 

 

Si en canvi cliquem el botó del comandament de Volum, de la sub-barra de geometria, 

s’obre la següent sub-barra (Fig. G.18). 

 

Fig. G.18 Sub-barra de Geometria/Volum. 
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Aquesta sub-barra permet operar i treballar amb volums, i conté els següents 

comandaments: Form Volume; Create Volume; Boolean Operations; Blend Volume; Modify 

Volume Color/Label; Move/Copy/Align Volumes; Split/Merge Volumes; Heat/Convert 

Volumes; Summarize; Delete Volumes. 

 

Simplificacions de la geometria del bioreactor (3D o 2D) 

A l’hora de dibuixar la geometria, 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.. 

Per aquest motiu es va dibuixar mig tanc, col·locant el tub de càrrega i de descàrrega a 

180º. 
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Dins de la geometria en 3D es van fer dos propostes, 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. G.19). 

 

Fig. G.19 Bioreactor amb 3D amb orificis. 
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L’altra geometria en 3D és amb els 6 tubs dibuixats, (Fig. G.20): 

 

Fig. G.20 Bioreactor amb 3D amb tubs d’injecció. 

 

 

Fig. G.21 Ampliació de la zona dels tubs d’injecció de biogàs. 
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Com que les simulacions eren molt lentes, i necessitaven molta capacitat de memòria de 

l’ordenador degut a les grans dimensions del tanc, 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. G.22 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, ja que si la 

figura anterior (Fig.G.22) representa un pla de simetria, llavors aquestes canonades passen 

a ser com una circumferència de càrrega i de descàrrega. 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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G.3.3. Generació de  la malla  

Un cop es té ven definida la geometria del reactor, 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. L’ús de l’experiència i la destresa són 

crucials en el  moment d’escollir la malla adequada. 

Quan es prem el botó  es passa a l’etapa de mallar el sistema, i s’obra la següent 

barra d’eines de mallar (Fig. G.23), la qual inclou mallar línies (segon icona), superfícies i 

volums (tercera i quarta icona respectivament). 

 

Fig. G.23 Barra principal de mallar. 

Si es prem el segon icona de la barra anterior, el de mallar línies, llavors s’obra el menú 

següent: 

 

Fig. G.24 Menú per a mallar línies. 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 19 

G- Simulació del bioreactor amb CFD. 

Existeixen diferents tipus d’elements de malla. El mallat pot contenir un o més ordres 

d’elements. 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. 

La Fig. G.25 representa cada un d’aquests tipus de d’elements de mallat.  

 

Fig. G.25 Elements de mallat en el GAMBIT [3]. 

 

Refinat 

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, 

una superfície o un sub-domini. El refinament inclou diverses opcions: 

- Refinar el mallat per divisió dels elements en dos o més elements del mateix 

tipus, com es pot veure en la Figura G.26 i Figura G.27. 
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- Refinar els elements existents per reemplaçament dels elements existents o per 

elements de major nombre. 

 

 

Figura G.26 Refinat del mallat en 2D. [3] 

 

 

Figura G.27 Refinat del mallat en 3D. [3] 

 

Malla del bioreactor 

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 
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una zona de més interès per a l’estudi i per tan quant més elements hi hagi, més dades de 

càlcul d’aquesta zona s’obtindran. 

En la següent figura es veu la malla del reactor 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 biofermentador. 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 crea els moviments de mescla. 

 

Fig. G.28. Mallat en 2D amb 26.000 elements. 
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Fig. G.29 Malla del reactor en 3D i amb tubs (227.000 elements). 

 

 

Fig. G.30 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. G.31 Reactor en 3D amb orificis (94.000 elements). 
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G.3.4. Condicions de contorn  

CFD implica la resolució d’equacions, mitjançant el mètode de volums finits (VF). 

Subdivideix el sistema en petits elements, que determinen les localitzacions dins del domini 

on s’apliquen les equacions usant tècniques de discretització (mallat). 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. 

Per a definir les condicions de contorn, cal prémer el tercer icona de la barra principal del 

GAMBIT, i llavors apareix la sub-barra de Zones, tal com es mostra a continuació: 

 

Fig. G.32 Barra principal per a definir les condicions de contorn. 

 

Si es clica  la icona     apareix el submenú “tipus d’especificacions de contorn”, com es 

mostra a continuació: 
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Fig.G.33 Sub-menú per a definir les condicions de contorn. 

 

En aquesta etapa, es tracta d’anar definint que representa cada una de les línies, és a dir, 

si és una paret, una entrada, una sortida, una superfície lliure, etc. 

Hi ha una sèrie de classificacions per a les condicions de contorns, 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 totes les vores de 

l’orifici, sinó només una de cada, així s’especifica el sentit de l’aire: 
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Fig. G.34 Esquema d’un dels orificis i les seves condicions de contorn. 

 

- Pressure_Outlet: la línia de descàrrega de suspensió.  

- Velocity_Inlet: la línia d’entrada de suspensió.  

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

suspensió 

- Wall: tota la resta de línies: les parets del tanc. 
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Fig. G.35 Esquema del reactor en 2D i les condicions de contorn assignades. 
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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 

- 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. G.36 Reactor 3D amb orificis i les condicions de contorn. 
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Fig. G.37 Reactor 3D amb tubs i les condicions de contorn. 
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Quan es clica la segona icona de la sub-barra de condicions de contorn  , apareix un 

altre sub-menú, que és per definir les especificacions de continuïtat, aquest menú és el 

següent: 

 

Fig. G.38 Sub-menú per a definir les condicions de continuïtat. 

En aquest menú, es defineix que tot l’interior, és a dir, o la superfície (en el cas 

bidimensional) o tot el volum interior (en el cas tridimensional), són fluid o sòlid. En aquest 

cas és fluid. 

Quan ja estan definits tots els contorns del sistema, ja es pot exportar la geometria, per 

que es pugui obrir l’arxiu des de Fluent. 

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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G.4. Etapes d’una simulació amb FLUENT 

G.4.1. Introducció 

En l’etapa de solving, CFD resol els càlculs del flux i dóna resultats. Fluent Inc.  

proporciona 4 productes generals: FLUENT, FloWizard, FIDAP i POLYFLOW. FLUENT és 

el més usat a les indústries, i és el que també s’usarà en aquest projecte. 

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. 

Un cop fets tots els passos anteriors, i exportada la geometria, ja es pot obrir l’aplicació des 

de FLUENT. 

El primer que cal fer és escalar el model, ja que FLUENT per defecte considera m, i en 

aquest projecte, la geometria amb GAMBIT s’ha fet amb mm. Tot seguit es comprova 

(Check) que la malla és correcta, i FLUENT proporciona totes les característiques de la 

malla, en el cas de la geometria en 2D amb 26.000 elements aquestes característiques 

són:  
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Fig. G.39 Dades de la malla proporcionades pel programa. 
 

 

 

 

G.4.2. Fonaments de flux de fluids. 

G.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, petits volums definits dins de la geometria del sistema, a 

més dels models de turbulència si és necessari. 
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Les equacions serveixen per solucionar les iteracions que realitza CFD del flux de fluids i 

els balanços d’energia, i estan basades en les equacions de Navier-Stokes. Els balanços 

són generalitzats, l’usuari pot influir en el número de balanços a solucionar segons quants 

elements s’hagin definit en el sistema. 

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 

[4]. 

 

Equacions de conservació de massa: 

L’equació general per a la conservació de massa, o equació de continuïtat, es pot definir 

com: 
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       (Eq. G.1) 

El terme Sm és la massa afegida degut als canvis de fase (per exemple degut a la 

vaporització de petites gotes de líquid). En la majoria de les simulacions, aquest terme és 

igual a 0. 

Per a geometries en 2D simètriques, l’equació de continuïtat ve donada per: 
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    (Eq. G.2) 

on x és la coordenada axial, r és la coordenada radial, ux és la velocitat axial i ur és la 

velocitat radial. 

Equacions de conservació del moment: 

L’equació per a la conservació del moment en la direcció i i en una referència no 

accelerada, ve donada per: 
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   (Eq. G.3) 

On ρ és la densitat del fluid, t el temps, x la coordenada, u és la velocitat, P la pressió 

estàtica del fluid, ijτ  és el tensor de tensió, igρ és la força de la gravetat. Fi és un 

component de les forces externes (pot incloure forces de la interacció de fases, forces 

centrífugues, etc.). I i,j,k =1,2,3 representen les tres coordenades de direcció.  

El tensor de tensions per a un fluid Newtonià es defineix com: 
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on µ  és la viscositat molecular; el segon terme de la banda dreta de l’equació és l’efecte 

de la dilatació del volum. 

Per a geometries en 2D simètriques, l’equació de conservació del moment axial i radial ve 

donada per: 
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on 
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G.4.2.2 Models Turbulents- El Model Standard k- ε [3] 

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 [5]. 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.  

Com que es coneixen les forces i les debilitats del model estàndard de k-ε, s’han fet 

millores al model per a millorar el seu funcionament. Dos d’aquestes variants estan 

disponibles a FLUENT: el model de RNG k-ε (renormalization group) [6] i el model 

“realizable” de k-ε [7]. 

El model estàndard k-ε [5] 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. 

En la derivació del model de k-ε, s’assumeix que el flux és totalment turbulent, i que l’efecte 

de la viscositat és negligible.  

• Equacions de transport pel model estàndard k-ε: [3] 

L’energia cinètica de turbulència, k, i el factor de dissipació ε, s’obtenen a partir de les 

següents equacions de transport: 
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En aquestes equacions, Gk representa la generació d’energia cinètica turbulenta degut als 

gradients de velocitat, Gb és la generació d’energia cinètica turbulenta degut a la flotabilitat. 

YM representa la contribució de les dilatacions fluctuants en la turbulència compressible. 

C1ε,C2ε i C3ε són constants. σk i σε són els números de Prandtl turbulents per a k i ε 

respectivament. Sk i Sε són termes definits per l’usuari. 

• Model de la viscositat turbulenta: 

La viscositat turbulenta, µt, es calcula  combinat k i ε de la següent manera: 

ε
ρµ µ

2k
Ct =       (Eq. G.10) 

on Cµ és una constant. 

 

• Constants del model: 

Les constants del model, C1ε, C2ε, Cµ, σk, σε  s’han utilitzat amb els valors definits per 

defecte per FLUENT [6]: 

ε1C =1,44, ε2C =1,92, µC =0,09, kσ =1,0 y εσ =1,3 y tPr =0,85. 

 

Aquests valors prefixats s’han determinat a partir d’experiments amb aire i aigua per a 

fluxos turbulents i van ser provats per a un ampli rang de condicions de contorn. 
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G.4.3 Solució Numèrica  

Quan usem CFD les equacions diferencials per a la conservació de moment, i escalars com 

la massa, l’energia i la turbulència es solucionen de forma integral. FLUENT utilitza una 

tècnica basada en el control de volum, que consisteix en tres passos: 

• Divisió del domini en volums discrets usant una malla computacional. 

• Integració de les equacions que governen volums de control per a crear equacions 

algebraiques amb incògnites com la pressió, la velocitat i escalars. 

• Solucionar les equacions discretitzades. 

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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G.4.4 Elecció del model 

El model de resolució (solver) s’ha deixat el que hi ha per defecte: Segregated, ja que per a 

fluxos multifàsics només és vàlid aquest model. Usant el solucionador segregat, les 

equacions governamentals es solucionen seqüencialment, ja que les equacions 

governamentals no són lineals, varies iteracions de la solució s’han de fer en forma de 

bucle abans d’obtenir una solució que convergeixi. Cada iteració segueix els següents 

passos: 

 

Fig. G. 40 Descripció del mètode de solucionar segregat. 

 

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. 

Si al menú de FLUENT es busca  Define/Models/Solver apareix el següent menú, en el qual 

es poden escollir els paràmetres anteriors: 
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Fig. G.41 Menú solver. 

 

En l’opció Define/Models/ Multiphase, s’indica si serà multifàsic, Eulerià, mescla, etc. En les 

simulacions d’aquest projecte s’escull el model Eulerià. 

 

Fig. G.42 Menú Multifase. 

El model Eulerià és el model més complex de tots els models multifàsics de FLUENT. 

Resol un conjunt de n equacions de moment i de continuïtat per cada fase. Les aplicacions 

d’aquest model inclouen, columnes de bombolla, partícules en suspensió, i llits fluiditzats. 

Finalment, dins dels models de càlcul, si es va a Define/Models/Viscous, apareix el següent 

menú. Aquí es tracta d’escollir quin model de viscositat segueix el nostre sistema, les 

opcions són laminar o turbulent, i dins de turbulent, el model estàndard k-ε de FLUENT 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 [5]. 
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Fig. G.43 Menú Viscous.  

 

G.4.5. Materials 

En el menú de materials, s’escullen les substàncies que intervenen en la simulació. En el 

cas de la simulació del bioreactor, intervenen biogàs i una mescla d’aigua i matèria 

orgànica, com que aquestes substàncies són de composició molt variable i no estan en el 

programa, la simulació es farà amb aire i aigua, ja que per exemple la suspensió té 

propietats properes a les de l’aigua. 

Tot i això, quan s’escull les substàncies de la base de dades, a l’aigua i a l’aire, se li 

canviaran propietats que venen definides per defecte. 

Els canvis que s’han fet han estat: 

- A l’aigua, s’ha canviat la densitat d’aquesta pel valor aproximat que es creu que 

té la suspensió, 1.050 kg/m
3
. 

- En el cas de l’aire, s’ha canviat la densitat d’aquest pel valor calculat de la 

densitat del biogàs, 3,4 kg/m
3
. I la viscositat de 1,33·10

-5
 kg/m·s (Annex F). 
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Fig. G.44 Menú Materials.       

 

 G.4.6. Fases 

A continuació es tracta de definir cada una de les fases presents en el sistema. La 

suspensió, anomenada com a wastewater (aigua residual) és la fase principal, la primària, i 

el biogàs és la fase secundària. 

 

Fig. G.45 Menú Fases. 
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G.4.7 Condicions d’operació 

En aquest apartat es defineix si hi ha gravetat i en  quin sentit dels eixos, ja que depèn de la 

col·locació dels eixos en el GAMBIT. També s’ha definit un punt amb la seva pressió 

corresponen, aquest punt és el (22,0), és a dir, a la part superior de l’eix del reactor. 

 

Fig. G.46 Menú Condicions Operació. 

 

 

G.4.8. Condicions de contorn 

El següent pas és definir les condicions de contorn 

S’han de definir els següents paràmetres: 

- Air_Inlet_1: representa un dels orificis d’injecció de biogàs. En el GAMBIT s’ha 

definit com un velocity_inlet. Quan és un velocity_inlet s’han de definir els 

següents paràmetres: de la fase biogàs és defineix la velocitat d’entrada 

d’aquest, i que tot el que entra és biogàs, per tant la fracció en volum és 1. De la 

fase wastewater es posa que la velocitat d’entrada és 0, i de la fase mescla 

(mixture) és defineix la intensitat de turbulència i el diàmetre hidràulic, ja que 

s’han fet els càlculs amb el model k-epsilon [4]. El diàmetre hidràulic és el 

diàmetre de la canonada, i la intensitat de turbulència es calcula de la següent 

manera: 

Intensitat de turbulència (%) = 0,16·Re
-(1/8)

·100    (Eq. G.11) 



Disseny hidrodinàmic d’un reactor per al tractament biològic de residus. Pág. 43 

G- Simulació del bioreactor amb CFD. 

A continuació hi ha visualitzats alguns dels menús implicats per a definir tot això que s’ha 

explicat: 

 

 

Fig. G.47 Menú Condicions de contorn.  

 

- Air_Inlet_2: Idèntic que el cas del Air_Inlet_1. 

- Fluid_Inlet: Tal com s’ha definit en el GAMBIT, el Fluid_Inlet també és un 

velocity_inlet, i en aquest cas representa la canonada de càrrega de suspensió 

dins del bioreactor. S’han de definir els mateixos paràmetres que en els dos 

casos anteriors, però aquí amb la velocitat del fluid (a la fase wastewater), la 

seva corresponent intensitat de turbulència i com a diàmetre hidràulic 0,250 m. 

Quan es defineix una entrada de velocitat, s’està definint el flux que entra al domini físic del 

model. FLUENT utilitza les components de velocitat i les quantitats escalars que es 

defineixen com a condició de contorn per a computar el flux de massa entrant:   

  ∫= Advm
rr

& ·ρ        (Eq. G.12) 
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- Fluid_Outlet: En aquest cas està definit com a pressure_outlet, i representa la 

canonada de  descàrrega de suspensió del tanc cap a la centrífuga. Aquí només 

cal definir la fase mixta, amb la intensitat de turbulència i el diàmetre, que és el 

mateix que l’anterior. 

- Free_Surface: També està definit com a pressure_outlet, i representa la part 

superior de la suspensió, la capa de sobre. En aquest cas només cal definir la 

fase mixta. 

 

G.4.9. Paràmetres de control 

Abans de posar la simulació en funcionament, es recomanable activar un controlador de 

solucions: Solve/Controls/Solution.  

Degut a la no linealitat de les equacions que resol FLUENT, es necessari controlar el criteri 

de convergència de cada variable en cada nova iteració. A cada iteració es pot reduir el 

criteri de convergència amb al factor de relaxació. El nou valor φ, dins de cada cèl·lula, 

depèn del valor anterior de φ i de l’increment de φ sota l’efecte del factor de relaxació, com 

es mostra a continuació: 

φαφφ ∆+= ·old          (Eq. G.13) 

Totes les equacions resoltes usant el solucionador segregat (segregated solver) tenen un 

factor de relaxació associat. 

En alguns casos, els factors de relaxació que hi ha per defecte en el programa, poden ser 

massa agressius, sobretot a l’inici dels càlculs. Per això és recomanable reduir el factor per 

tal de facilitar la convergència. Per aquest model s’han reduït els factors de relaxació per tal 

d’estabilitzar la solució fins a 0,2. 
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Fig. G.48 Menú Solution Controls.  

 

Després s’activa una representació gràfica dels residuals per tal de poder seguir l’evolució 

que van seguint les iteracions de la simulació. Amb aquest gràfic es veuran els residuals i 

es podrà decidir si la solució convergeix o no. Els residuals són la diferencia dels valors de 

les variables solució respecte els valors que ja hi havia. Idealment una solució ha convergit 

quan aquesta diferencia es fa zero. Computacionalment, això es tradueix en un valor límit 

suficientment petit. Això es troba a Solve/Monitor/Residual, i s’ha seleccionat un criteri de 

convergència de 1·10
-5
. 
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 Fig. G.49 Menú Residual Monitors.  

Amb l’opció Solve/Initialize/Initialize, es seleccionen totes les zones, i llavors s’inicialitza la 

simulació. D’aquesta manera es facilita a FLUENT una suposició inicial. Es pot inicialitzar 

en una zona específica, incorporar valors manualment, o tenir els valors mitjans calculats 

pel solver basats en totes les zones. També es pot indicar si els valors són absoluts o 

relatius. 

 

Fig. G.50 Menú per a inicialitzar la solució. 
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Per tal d’evitar-se disgustos, ja que es tracta de simulacions molt llargues, és recomana 

activar l’Autosave. La seva funció és que de tan en tan, segons el criteri del simulador, els 

càlculs es vagin guardant.  

Abans de posar ha iterar, l’últim pas és guardar el document FLUENT, en File/Write/Case  i 

guardar-lo com a nom.cas. 

Ara ja es pot posar a iterar la simulació, i per això cal omplir la taula següent, en la qual, 

entre altres paràmetres, es defineix quantes iteracions es volen fer. 

 

Fig. G.51 Menú Iterate  
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A la taula següent es resumeixen totes les etapes de FLUENT explicades fins ara. Totes 

aquestes modificacions serveixen per adaptar el problema físic a les necessitats del 

sistema d’estudi. 

 

Etapa Acció Descripció 

 

1 Obrir FLUENT  

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

3 Grid/Check Comprova 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 excepte l’opció 

Time, que es canvia per Unsteady si el 

sistema és transitori. 

7 Define/Models/Multiphase S’escull el model multifàsic: mixture, 

Eulerian, etc. 

8 Define/Models/Viscous Si el règim del sistema és laminar es deixa 

l’opció Laminar, sinó s’escull el model de 

turbulència desitjat 

9 Define/Materials Es tria les substàncies que intervenen en el 

sistema, en aquest cas, aigua i aire, 

canviant les propietats d’aquest per les de 

la mescla i les del biogàs 

10 Define/Phases Es defineix quina es la fase primària 

(aigua) i quina la secundària (biogàs) 
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11 Define/Operating Conditions Es defineix el vector gravetat            

  (x=0; y=-9,81) m/s
2  

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 

es deixen per defecte 

16 File/Write/Autosave Per tal d’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 G.3 Etapes a seguir per a iniciar el problema físic amb FLUENT. 
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G.4.9 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. Una opció és obtenir els 

contorns de cada paràmetre a estudiar, també es poden fer gràfics i exporta’ls, etc. 

Es poden dibuixar els contorns usant Display/Contorns. Es selecciona la variable que es vol 

representar (pressió, velocitat, fases, etc.), després la superfície o superfícies en les quals 

dibuixar els contorns. Tot això es troba en el següent menú: 

 

Fig. G.52 Menú Contorns. 
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Una altra opció és dibuixar els vectors amb Display/Vectors. Es poden 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. 

Els passos bàsics per a generar un diagrama de vectors és: 

- Seleccionar vectors de velocitat o velocitat relativa 

- Seleccionar la fase de la qual es vol veure els vectors velocitat 

- Seleccionar la superfície(s) en la qual es vol exhibir els vectors. Si es vol veure 

els vectors del domini sencer, no s’ha de seleccionar cap superfícies de la llista. 

 

 

Fig. G.53 Menú Vectors. 
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També es poden crear gràfics, en els quals es pot veure com varia una variable en funció 

d’una altra. Això es troba a Plot/XY Plot i el menú és el mostrat a la següent figura: 

  

Fig. G.54 Menú XY Plot 

 

El menú anterior està ja preparat per a fer un gràfic que mostri la variació de la velocitat en 

l’eix X (Vx) de la mescla (wastewater) al llarg de la coordenada X, en la superfície lliure.  

Es poden crear línies noves en les qual es vulgui veure la variació d’un paràmetre en funció 

d’un altre. Aquestes línies es creen a Surface/Line-Rake. 
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A Report/Surface Integrals es pot calcular el valor mig de la velocitat, de la fase, etc., d’una 

zona. L’opció area-weighted average calcula aquests valors mitjançant la següent integral: 

∫ ∑
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=∂
n
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·
1

·
1

φφ        (Eq. G.14) 

 

 

Fig. G.55 Menú per a fer gràfics. 

 

Les simulacions es troben en el DVD adjuntat juntament amb la memòria, i que correspon a 

l’Annex P. 
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