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12. ETAPES DEL PROCÉS DE TRACTAMENT 

 

En aquest apartat es descriu cada una de les etapes que constitueix el procés de 

tractament dels purins. També es fa referència als equips utilitzats per cada operació 

unitària. 

 

12.1. Recepció dels purins. 

 

Les explotacions ramaderes han de disposar d’un bon sistema de recollida i 

emmagatzematge de les dejeccions ramaderes. Les fosses han de ser construïdes amb 

materials i formes que garanteixin l’estanquïetat i l’emmagatzematge dels excrements i 

les aigües residuals per un període adequat a les possibilitats d’utilització agrícola. 

 

Els tractors amb cisterna s’encarregaran del buidatge d’aquestes fosses. Normalment es 

tracta d’un buidatge per bombeig ja que les fosses solen ser soterrades. Abans de 

procedir a l’evacuació del purí caldrà remenar-lo per tal d’homogeneïtzar la mescla, això 

es podrà aconseguir insuflant aire amb un compressor o amb dispositius mecànics 

(bomba trituradora). 

 

 

12.1.1. Característiques del residu. 

 

La composició mitjana dels purins que es tractaran a la planta es pot consultar a l’apartat 

7.1. Composició del purins (pàg. 27) del CAPÍTOL B. 

 

Com a paràmetres importants es poden destacar els següents: 

 

• Purins a l’entrada amb un contingut d’aigua del 95%. 

• Purins a l’entrada amb un contingut de matèria seca del 5%. 

• Purins a l’entrada amb un contingut de sòlids inerts de 5% sobre matèria seca. 

 

12.1.2. Capacitat de tractament. 
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La planta de tractament de purins proposada està dissenyada per tractar una capacitat de 

150.000 m3 purins/any (= 450 m3/dia). 

 

Es considera un règim d’explotació d’unes 8.000 h/any (24 h/dia; aprox. 330 dies/any). 

 

 

 

12.1.3. Sistema de control de recepció. 

 

Els vehicles accediran a les instal.lacions de la planta per una zona de control on es 

procedirà a la identificació del vehicle, procedència del purí, control de pes del residu i 

neteja i desinfecció dels baixos del vehicle. 

 

12.1.3.1. Bàscula. 

 

S’instal.larà una bàscula pont composta d’una plataforma, sistema de pesatge i sistema 

de control, amb les següents característiques: 

 

Dimensions plataforma 16 x 3 m 

Execució sobre sòl 

Construcció plataforma formigó 

Límit de pesada 60 t 

Divisió 20 kg 

Núm. de cèl.lules 6 

Capacitat per cèl.lula 45 t 

 

 

El control de les pesades es farà des de la caseta de control annexa a la bàscula des d’on 

es controlarà també l’accés a la planta i es registraran totes les dades d’entrada. 

 

12.1.3.2. Sistema de desinfecció de vehicles de transport de purí. 

 

Aquesta instal.lació es composarà d’una zona pavimentada amb el corresponent enreixat 

metàl.lic d’evacuació de l’aigua de rentat de vehicles, per on circularà el vehicle durant la 

seva neteja i desinfecció. 
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S’instal.larà una primera bateria de deflectors amb un broc de raig cònic pel rentat dels 

baixos del vehicle. La pressió de treball es xifra en 16 bar, un cabal de 600 l/min amb una 

bomba de 45 kW. La posada en marxa dels deflectors estarà governada per una cèl.lula 

fotoelèctrica. 

 

S’instal.larà una segona bateria de deflectors amb broquet de raig en ventall per a la 

desinfecció dels baixos del vehicle. La posada en marxa dels deflectors estarà governada 

per una cèl.lula fotoelèctrica. 

 

 

L’aigua de rentat es tractarà amb un separador de llots i sorres de 5.000 l, i posteriorment 

amb un separador d’hidrocarburs de 15 l/s de capacitat. 

 

Les cisternes que es dediquin a la recollida del purí per les diverses granges accediran al 

recinte a través d’aquesta zona de control passant per la bàscula i el rentat sanitari tan 

d’entrada com de sortida de la planta de tractament. Les purgues del sistema de neteja 

s’incorporaran al procés de tractament dels purins (veure l’apartat 12.8. Balanços de 

matèria i energia de la pàg. 124 d’aquest mateix capítol). 

 

 

12.1.4. Pretractament. 

 

El purí procedent de la recollida en diferents granges mitjançant tractors que incorporen 

una cisterna, serà descarregat per gravetat en una unitat de recepció i pretractament, 

formada per un canal subterrani de recepció que incorpora un equip de trituració i un 

desarenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.1. Cuba de transport de purins durant l’operació 
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de descàrrega. 

        Figura 12.2. Equip triturador. 

 

L’objectiu d’aquesta fase és aconseguir una homogeneïtat del producte que contribueixi a 

l’estabilitat del procés així com una millora del seu rendiment. Vegem tot seguit dos 

equips que permetran l’homogeneïtzació dels purins de la recepció: 

 

12.1.4.1. Filtre de pales. 

 

Aquesta instal.lació té la funció de realitzar un desbast del purí per separar les partícules 

més grolleres que podrien entorpir el procés. 

 

 

 

Les seves característiques són: 

 

Filtre pales d’acer inoxidable AISI 304 

Capacitat 6.000 m3/min 

Llum de pas 12 mm 

Diàmetre canonada connexió 150 mm 

Motor reductor 0.37 kW 

 

 

12.1.4.2. Cargol compactador. 

 

Les partícules grolleres que es separin en el filtre de pales es compactaran ara amb el 

cargol compactador. Aquest equip té les següents dimensions: 

 

Cargol compactador d’acer inoxidable AISI 304 

Llargada 2.5 m 

Diàmetre 250 mm 

Motor reductor 2.2 kW 

 

 

Els lixiviats que s’obtenen en aquest procés es condueixen a la bassa de recepció. La 

matèria separada en aquest procés de pretractament pot estar formada per pedres, 
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fragments d’os, de placenta i altres elements estranys que no convé que s’incorporin al 

procés de tractament. Aquest residu serà retirat periòdicament de la planta per un gestor 

autoritzat. 

 

 

12.1.5. Basses de recepció. 

 

Posteriorment, els purins d’entrada s’envien a 3 tancs d’emmagatzematge, amb una 

capacitat total de 550 m3 cada un. Aquests tancs estaran tapats per limitar l’evaporació i 

tindran una configuració circular amb les següents característiques: 

 

Nombre de tancs 3 

Volum unitari 550 m3 

Capacitat total 1.650 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.3. Tancs de recepció de purins. 

 

 

Les funcions principals d’aquestes basses de recepció són: 

 

- Emmagatzematge: poder emmagatzemar i disposar d’una reserva de purins per tal 

d’assegurar el funcionament en continu de la planta. 

 

- Homogeneïtzació: les basses disposen d’un agitador submergit per evitar la 

sedimentació de les partícules en suspensió que conté el purí. 
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El sistema d’agitadors laterals té les següents característiques tècniques: 

 

Motor agitador tanc recepció 4 kW 

Motor agitadors tancs emmagatzematge 2 agitadors x 3 tancs x 11 kW 

Hèlix de dues pales 

Quadre elèctric de connexió amb agitadors, amb control de temperatura i 

detector de fugues 

 

 

12.2. Tractament anaerobi i producció de biogàs. 

 

Aquesta és la part més important del procés de tractament, ja que és l’etapa que ens 

permetrà produir biogàs a partir dels purins, un gas combustible que podrà ser utilitzat 

conjuntament amb el gas natural com a energia primària pels motors de cogeneració de la 

planta. 

 

 

 

 

12.2.1. Digestió anaeròbia. 

 

Aquesta part està àmpliament descrita en l’apartat 8. La digestió anaeròbia (pàg. 37) del 

CAPÍTOL B. 

 

La informació necessària per ampliar aquesta part es troba en els següents apartats del 

CAPÍTOL B: 

 

8.3. Microbiologia i fases de la fermentació anaeròbia (pàg. 39) 

8.4. Paràmetres ambientals i operacionals del procés (pàg. 44) 

8.6. Productes finals de la digestió anaeròbia (pàg. 61) 

 

Resumint, els paràmetres ambientals i operacionals més idonis pel procés de la digestió 

anaeròbia serien els següents: 
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Paràmetres Valors idonis 

PH Alcalinitat compresa entre 2-3 g CaCO3/L 

Potencial redox Comprès entre –300 mV i –330 mV 

Nutrients 
Relació C/N = 30/1 

Relació C/P = 150/1 
Ambientals 

Inhibidors 

El Cu és inhibidor a partir de 40 mg/L 

El Zn és inhibidor a partir de 400 mg/L 

L’amoníac lliure pot ser inhibidor a partir 

de 200-1100 NH3/L 

Temperatura Rang mesofílic = 35ºC 

Operacionals 

Temps de retenció Entre 15-20 dies 

 Càrrega orgànica Entre 2-4 g Sòlids Volàtils/L · dia 

 Agitació 
És necessària per aconseguir una bona 

homogeneïtzació 

 

Taula 12.1. Resum de les condicions ambientals i operacionals més idònies per la digestió anaeròbia. 

 

 

12.2.2. Descripció de les instal.lacions. 

 

El purí procedent dels tancs d’emmagatzematge passa mitjançant una bomba 

volumètrica a dos biodigestors de 4.500 m3 de capacitat, que operen a règim mesofílic 

(35ºC) i amb un temps de residència d’uns 20 dies. 
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Figura 12.4. Digestors anaerobis. 

 

La instal.lació consisteix en dos reactors amb flux continu de tanc agitat (RCTA), 

cadascun amb sistema d’agitació. Es tracta d’un procés de cultiu en suspensió de barreja 

completa. 

 

Característiques tècniques: 

 

Tipus reactor anaerobi RCTA: Reactor Continu de Tanc Agitat 

Característica Tancs completament aïllats 

Nombre de tancs 2 

Volum unitari 4.500 m3 

Capacitat total 9.000 m3 

Equipament cada tanc 

1 mecansime de mescla 

3 mesuradors de temperatura 

1 mesurador de cabal 

1 mesurador de seguretat per evitar overflow 

1 vàlvula de sobrepressió 

1 vàlvula de infrapressió 

2 mecanismes d’extracció de depòsits en el fons del tanc 

Bescanviador de calor 560 kW 

3 boques d’home de DN 800 

... 

 

... 

Escala amb dues plataformes 

Passarel.la amb barana pel sostre del dipòsit 

Barana del sostre del dipòsit 

Pressió de càrrega de gas 
Pressió màxima 50 mbar (per sobre) 

Pressió màxima – 6 mbar (per sota) 

 

 

Aquesta instal.lació consta d’un dipòsit cilíndric totalment tancat amb un agitador 

mecànic central de baixa velocitat, que permet aconseguir una bona homogeneïtzació 
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sense causar la destrucció dels flocs de la flora bacteriana que prolifera a l’interior del 

digestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.5. Agitador a l’interior dels digestors. 

 

 

L’objectiu d’aquesta etapa és digerir part de la matèria orgànica del purí mitjançant els 

bacteris anaerobis, produint-se biogàs. L’agitació proporcionarà un contacte perfecte 

entre els bacteris i el substrat per aconseguir una digestió òptima, a més també evitarà la 

producció d’escumes i sediments. 

 

Per mantenir la temperatura de 35ºC a l’interior dels digestors, s’han instal.lat dos 

intercanviadors de calor de tubs concèntrics que utilitzen l’aigua calenta a 90ºC, 

procedent del circuit de refrigeració d’alta temperatura dels motors de cogeneració. 

 

 

 

 

 

 

       Figura 12.6. Intercanviador de calor de 

doble  

tub. 

        

 

Per poder controlar el pH de l’interior del digestor s’instal.la un equip per la mesura i 

dosificació. 
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És necessari establir una inclinació en les brides d’entrada lateral per assegurar la 

homogeneització i el manteniment en suspensió. 

 

Pel tractament de fangs s’instal.la un equip compacte de 1.000 litres per preparació i 

dosificació de polielectròlit al 0,5%, del tipus Polypack. El polielectròlit és un polímer 

natural o sintètic amb constituents iònics (catiònics o aniònics) que servirà per agrupar 

les partícules no dissoltes, en forma de flòculs, per espessir els fangs. 

 

El reactiu de partida és líquid i concentrat, i és dosificat mitjançant una bomba 

electromagnètica LMI amb regulació de carrera i cadència. El cabal regulable és de 0,013 

l/h a 26 l/h. 

 

L’equip de preparació de polielectròlit, d’acer inoxidable, inclou dos electroagitadors 

amb hèlix d’alt rendiment per la dilució, preparació i maduració del producte. Finalment, 

una altra bomba electromecànica del tipus G subministra el polielectròlit ja preparat amb 

un cabal màxim de 950 l/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.7. Equip de preparació i dosificació de polielectròlit. 
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12.2.2.1. Càlculs pel disseny dels digestors anaerobis. 

 

Paràmetres: 

 

• Quantitat d’excedents a tractar = 150.000 tones de purins/any 

• Cabal d’entrada (Q) = 450 m3/dia 

• Contingut d’aigua a l’entrada = 427.5 t/dia (95%) 

• Contingut de matèria seca a l’entrada = 22.5 t/dia (5%) 

• Contingut de sòlids inerts (sorres) = 2.25 t/dia (5% MS) 

• Temperatura de digestió = 35ºC 

• Contingut de lignina dels residus de porc (CL) = 2.2 (% SV) 

• Constant de degradació de 1r ordre (K) = 0.20 d-1 

• Eficiència de reducció dels SV biodegradables = 80% 

 

 

 Càlcul de la fracció biodegradable de la matèria d’entrada: 

 

Fracció biodegradable (BF) = 0.83 – 0.028LC = 0.83 – 0.028 · 2.2 = 0.7684 

 

 

 Càlcul de la concentració de substrat biodegradable a l’entrada (S0) i previsió de la 

concentració de substrat biodegradable a l’efluent (Se): 

 

33
0 /5.36/0365.07684.0·

000.150
)05.01(·000.150·05.0 mkgmtonesS ==

−
=  

 

Se = (1 – 0.80) · 36.5 kg/m3 = 7.3 kg/m3 

 

 

 Càlcul de la càrrega anual de sòlids volàtils biodegradables: 

 

anyradablesbioSVtones
kg

tonam
m
kgM /deg475.5

000.1
1·000.150·5.36 3

30 ==  
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 Càlcul del temps de retenció (HRT): 

 

dies
mkgd
mkgmkg

KS
SSHRT
e

e 20
/3.7·20.0

/3.7/5.36
31

33
0 =

−
=

−
= −  

 

 

 Càlcul del volum del reactor: 

 

3
3

000.9
/330

/000.150·20· m
anydies

anymdiesQHRTV ===  

 

Per tant, necessitem 2 biodigestors de 4.500 m3 cada un. 

 

 

12.2.3. Gasòmetre. 

 

El biogàs generat en els digestors, 2.320.312,5 m3 biogàs/any (= 290 m3/h), és conduït al 

gasòmetre amb una capacitat d’emmagatzematge de 500 m3, perquè posteriorment pugui 

ser utilitzat com a combustible pels motors de cogeneració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.8. Gasòmetre. 

 

El gasòmetre consta d’una sitja amb construcció cilíndrica amb un sostre cònic. A 

l’interior d’aquesta sitja s’hi instal.larà una membrana. 
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Característiques tècniques del gasòmetre: 

 

Volum 500 m3 

Equipament 

Membrana de PVC 

Equip de seguretat (filtre de sorra,  condensador, indicador de 

nivell, mesurador de seguretat d’infrapressió) 

1 vàlvula d’infrapressió 

1 indicador electromecànic de nivell 

2 compressors de biogàs de 250 m3/h, 50 mbar 

1 filtre ceràmic de 250 m3/h 

1 mesurador de cabal de gas 

 

 

12.2.4. Torxa. 

 

En cas que el consum de biogàs no sigui possible o bé sigui menor a la quantitat que es 

produeix a la planta, l’excés de biogàs es cremarà a la torxa. 

 

Aquesta torxa serà totalment automàtica i amb tots els mecanismes de seguretat 

necessaris. 

 

Característiques tècniques: 

 

Material AISI 316 

Alçada 4 m 

Capacitat 300 m3/h 

Equipament 

1 sistema d’ignició 

1 sensor d’UV 

1 aturador de flama 

1 tauler de control 
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Després del procés de digestió, i per a l’acidificació de l’efluent tractat, s’ha instal.lat un 

electroagitador amb doble hèlix. Aquestes hèlix tenen perfils d’alt rendiment, un 

diàmetre de 800 mm, i estan construïdes en AISI-316. El cabal de circulació és de 2.200 

l/h i el flux aspirant (del fons del dipòsit cap amunt) evita la formació incontrolada 

d’espumes. 

 

 

 

12.3. Separació de la fracció sòlida i líquida. 

 

Després de l’etapa de digestió anaeròbia, el purí digerit es bombeja cap a dues 

centrífugues decantadores amb l’objectiu de separar la fracció sòlida de la líquida. Per tal 

de millorar el rendiment d’aquest procés, abans d’entrar a les decantadores s’addiciona 

un agent floculant al purí, el floculant permetrà que es formin agregats de partícules de 

mida i proporcions suficients que facin possible la separació del sòlid per sedimentació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12.9. Separadores centrífugues. 

 

La fracció sòlida es conduirà directament a l’assecador i la líquida s’emmagatzemarà en 

un tanc intermedi. 
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12.4. Acidificació / Desgasificació. 

 

Del tanc intermedi d’emmagatzematge, la fracció líquida és conduïda mitjançant bombes 

centrífugues a un procés d’acidificació (mitjançant addició d’H2SO4) amb l’objectiu de 

fixar, en forma de sal amònica, l’amoníac produït en la digestió anaeròbia. Així evitarem 

les emissions d’amoníac (NH3) a l’atmosfera en la fase d’evaporació i concentració. 

 

Per realitzar l’ajust de pH s’utilitzarà àcid sulfúric al 98%. Mitjançant aquest procediment 

es pretén desplaçar l’equilibri en dissolució d’amoni i amoníac cap a la formació d’amoni. 

 

 

Equilibri:                  NH4+                                   NH3   +   H+ 

 

 

D’aquesta manera en el procés d’evaporació aquesta forma majoritària quedarà fixada en 

el residu sec evitant així que es volatilitzi en forma d’amoníac (emissions atmosfèriques). 

 

Posteriorment, i abans d’entrar en la fase d’evaporació/concentració, el purí acidificat és 

sotmès a un procés de desgasificació. 

 

Característiques tècniques: 

 

Tipus Reactor estàtic per minimitzar la formació 
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d’escumes, cilíndric i tancat 

Material Acer al carboni 

Equipament 

1 indicador de nivell 

1 vàlvula de sobrepressió 

1 vàlvula d’infrapressió 

1 boca d’home DN 800 

Escala 

Bomba per l’efluent 

Unitat d’acidificació i desgasificació 

 

 

 

 

 

 

12.4.1. Filtre biològic. 

 

La funció principal del filtre biològic és recollir en un únic punt els airejos produïts en les 

diferents etapes del procés (fossa de recepció, tancs d’emmagatzematge, tanc intermedi 

de digestió, tanc d’emmagatzematge de la fracció líquida, centrífugues, tanc 

d’acidificació i tanc de desgasificació) per tal de possibilitar el control i garantitzar al 

màxim l’absència de males olors al voltant de la instal.lació. Dins aquest filtre, els 

compostos contaminants que produeixen males olors són descompostos per 

microorganismes aerobis. 

 

 

12.5. Evaporació / Concentració. 

 

La fracció líquida acidificada i desgasificada és concentrada per evaporació al buit i a 

baixa temperatura, fins a una concentració de sòlids superior al 25%. En aquesta etapa hi 

ha una notable reducció del volum del contingut aqüós del purí. 

 

L’evaporació al buit permet treballar a baixa temperatura, garantitzant una millor 

qualitat del producte resultant sotmès a condicions relativament suaus i amb una menor 

formació de volàtils. També evita incrustacions i corrosions excessives típiques de 

superfícies evaporadores de producte similars a altes temperatures. 
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El procés de concentració consta de dos equips d’evaporació en sèrie. Com a font de calor 

s’utilitza l’energia tèrmica procedent de la refrigeració de les camises dels motors de 

cogeneració. 

 

Els vapors formats en cada evaporador són recollits en un condensador de superfície i es 

condueixen a un tanc de condensats junt amb els condensats obtinguts en la unitat 

d’assecat. 

 

Els condensats recollits es reutilitzen com a aigua d’aportació als serveis de la planta, per 

ser aprofitats en el circuit de refrigeració, que té com a finalitat dissipar l’excedent 

energètic del circuit d’alta temperatura dels motors i condensar l’aigua evaporada en la 

fase de concentració i assecat. 

 

El concentrat obtingut es barreja amb la fracció sòlida procedent de l’etapa de separació 

sòlid-líquid i és conduït a l’assecador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 12.11. Evaporadors al buit. 

 

 

 

               Figura 12.10. Torre d’evaporació. 
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Tota la maquinària implicada en el procés d’evaporació que té contacte amb el purí líquid 

serà d’acer inoxidable AISI 316. 

 

Característiques tècniques: 

 

Número d’unitats 2 

Dimensions 11.9 x 3 x 3.3 m 

Potència instal.lada 110 kW 

Material cambra AISI 316 

Material camisa Acer al carboni 

Aïllament 100 mm 

 

El fluid d’escalfament és aigua. 

Energia elèctrica utilitzada: 380 V, 50 Hz trifàsic. 

 

 

12.5.1. Torres de refrigeració. 

 

El fluid a refrigerar, l’aigua, baixa lentament per grans parrilles. La refrigeració s’efectua 

mitjançant l’aire ascendent, que extreu una gran quantitat de calor degut a la calor latent 

de vaporització. 

 

La torre instal.lada per a l’eliminació de calor del procés és de tipus induït, rebliment 

laminar i flux contracorrent. Està formada per tres cel.les fabricades en materials plàstics. 

L’envolvent, amb la piscina i sistema de distribució d’aigua són de poliester reforçat amb 

fibra de vidre, i el separador de gotes i el rebliment són de PVC. El grup mecànic està 

format per un motor reductor calat directament a un ventilador de poliester reforçat amb 

fibra de vidre. 

 

El cabal d’aigua a refrigerar és de 630 m3/h, amb una temperatura de 45ºC per l’aigua 

calenta i de 30ºC per l’aigua freda. 
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Figura 12.12. Torres de refrigeració. 

 

12.5.2. Cicló. 

 

Es tracta d’un col.lector mecànic que separa les partícules de producte sec que pugui 

contenir el vapor d’aigua provinent de l’evaporador per l’acció de la força centrífuga. El 

flux d’aire que emet el cicló serà conduït cap al rentador de gasos (scrubber). 

 

Diàmetre 1.8 m 

Alçada 6 m 

Pes 700 kg 

Cabal màx. d’aire 20000 m3/h 

Producte separat 791 kg/h al 74 % d’humitat 

Rendiment 99% 

Potència instal.lada 1.1 kW 

Material cicló Acer inoxidable AISI 316 

Material estructura AISI 304 

Aïllament llana de 

roca 
100 mm 

 

12.5.3. Scrubber Venturi. 

 

Com ja s’ha explicat en la part de teoria, aquest equip té la funció principal de rentar els 

gasos obtinguts tot retenint les impureses que puguin portar. 

 

Els vapors formats en cada evaporador passen pel cicló i pel rentador de gasos abans de 

ser recollits en el condensador de superfície. 

 

L’equip de rentatge de gasos estarà construït completament en acer inoxidable AISI 316. 

Està format per dues parts, una en forma de Venturi i un altre cos que conté un Demister. 

En aquest últim equip es manté un volum constant d’aigua. Una bomba centrífuga manté 
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la recirculació en continu d’aquesta aigua i l’envia a pressió a la boca d’alimentació del 

Venturi, on arriba en forma d’esprai i es barreja amb el flux de vapor que prové del cicló. 

 

Pel recanvi de l’aigua de rentat hi ha una vàlvula automàtica temporalitzada en el fons 

del Demister. Dins d’aquesta aigua es recull la pols separada i s’envia a la tremuja 

d’alimentació de l’evaporador, un dosificador volumètric en continu compost per un 

dipòsit pulmó amb un vis sense fi que gira lentament per evitar embussos. La construcció 

d’aquests equips és amb AISI 316. 

 

El nivell de l’aigua en el Venturi es manté constant automàticament, controlant el nivell i 

addicionant aigua de servei. La superfície de contacte entre el vapor i l’aigua en el 

Venturi és molt elevada i eficaç. 

 

Característiques tècniques: 

 

Cos Venturi 

Llargada 3 m 

Diàmetre estret 27 cm 

Diàmetre d’entrada 42 cm 

Cos amb Demister 

Diàmetre 1.4 m 

Llargada 3.8 m 

Altres dades 

Cabal màx. d’aire 20000 m3/h 

Rendiment 98% 

Potència instal.lada 3.37 kW 

Material AISI 316 

 

12.6. Cogeneració i recuperació tèrmica. 

 

La planta de cogeneració instal.lada té l’objectiu de cobrir les necessitats energètiques 

(tèrmiques i elèctriques) de tot el procés de tractament de purins de la planta. Per altra 

banda, la venda d’electricitat excedentària contribuirà a la viabilitat econòmica global del 

procés. 
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A l’apartat 13. Disseny del procés de cogeneració (pàg. 128) d’aquest mateix capítol es 

pot consultar l’estudi que s’ha elaborat per dissenyar el procés de cogeneració de la 

planta proposada. Després de comparar els resultats, s’ha deduït que la millor opció és 

instal.lar 7 motors de gas del model JMS 620 GS-N. L del fabricant Jenbacher, de 2.724 

kWe cada un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   Figura 12.13. Sala de motors.     Figura 12.14. Motors de cogeneració. 

 

Com a combustible s’utilitza gas natural i el biogàs produït durant la digestió anaeròbia 

del purí, que es mesclen abans de les rampes d’alimentació dels motors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.15. Tanc mesclador de gas natural i biogàs. 

 

Els motors treballen amb potència nominal de gas natural. L’única diferència és que per 

tenir la capacitat de poder mesclar fins a un 10% de biogàs al gas natural, s’ha instal.lat 

per cada motor una rampa de gas principal a 80-200 mbar, en comptes de 3-4 bar, que 

seria habitual al 100% de gas natural. 

 

La rampa de gas de precàmera (aprox. 5% del consum de gas) és de gas natural a 3-4 bar. 
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Dades tècniques dels motors i l’alternador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12.2. Característiques tècniques del model de motor de cogeneració escollit. 

(Font: www.gejenbacher.com) 

 

 

Dades tècniques del motor 

Fabricant Jenbacher 

Número d’unitats 7 motors x J620 GS 

Funcionament 4 temps 

Configuració V 60º 

Número de cilindres 20 

Trepanat 190 mm 

Carrera 220 mm 

Cilindrada 124.8 l 

Velocitat nominal 1500 rpm 

Velocitat mitjana del pistó 11 m/s 

Moviment d’inèrcia del motor 65.60 kpm2 

Potència de l’arrencador 15 kW 

Voltatge de l’arrencador 24 V 

Potència mecànica 2801 kW 

Potència elèctrica 2724 kW 

Rendiment elèctric 41.0% 
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Dimensions i pesos del mòdul 

Longitud 8900 mm 

Amplada 2500 mm 

Alçada 2800 mm 

Pes (sec) 27300 kp 

Pes (en funcionament) 28300 kp 

Altres dades 

Tipus de gas combustible Gas Natural + Biogàs 

Número de metà de referència 70 

Consum específic de combustible 2.39 kWh/kWh 

Relació de compressió 11 

Pressió mínima del gas per precàmera 3 - 3.9 bar 

Pressió mín. gas entrada rampa de gas 80 mbar 

Pressió màx. gas entrada rampa de gas 200 mbar 

Oscil.lacions permeses en pressió del 

gas 
10% 

Temperatura dels gasos d’escapament 460ºC 

Emissions de NOx 500 mg/Nm3 

 

 

 

Dades tècniques de l’alternador 

Fabricant Leroy Somer o similar 

Número d’unitats 1 

Potència tipus 3442 kVA 

Potència a l’eix 2678 kW 

Potència efectiva nominal (cos phi 1) 2600 kW 

Potència efectiva nominal (cos phi 0.8) 2595 kW 

Potència aparent nominal (cos phi 0.8) 3244 kVa 

Intensitat nominal (cos phi 0.8) 311 A 

Freqüència 50 Hz 

Voltatge 690 V 

Número de revolucions 1500 rpm 

Factor de potència inductiu 1 

Rendiment (cos phi 1) 97.1% 
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Rendiment (cos phi 0.8) 96.9% 

Moment d’inèrcia del motor 130.0 kpm2 

Pes 9210 kp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12.3. Producció i eficiència dels diferents models de motors de cogeneració. 

(Font: www.gejenbacher.com) 

 

 

12.6.1. Instal.lació receptora de gas natural. 

 

Aquesta instal.lació receptora de gas natural alimentarà els 7 motors de cogeneració, de 

660 Nm3/h c.u., a 4 bar per precàmeres i a 200 mbar per rampes de gas. 

 

El conjunt de la instal.lació receptora estarà formada per: 

 

- Xarxa interna de distribució de 4 bar, des de la sortida del gasoducte a les precàmeres 

dels motors. 

- E.R.M. de Qmàx = 4.000 Nm3/h, prevista per una pressió d’entrada de 16-4 bar, i una 

pressió de sortida de 4 bar. 

- Grup de regulació de pressió. 

- Xarxa interna de distribució de 200 mbar des del grup de pressió fins a les rampes de 

gas dels motors. 
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Aire comprimit: 

 

S’han instal.lat 2 compressors d’aire (un és de reserva) a 5 bar, un assecador d’adsorció i 

un dipòsit vertical per alimentar, per una part, la xarxa d’instrumentació i, per altra part, 

la resta de consums (bàsicament el taller de manteniment). 

 

L’aire d’instrumentació és tractat mitjançant l’assecador d’adsorció que permet 

aconseguir un punt de rosada a pressió de – 40ºC. Els compressors són rotatius de cargol 

amb injecció d’oli, refrigerats per aire, cabal de 3 m3/min i per una pressió de descàrrega 

de 7,5 bar.  

 

12.6.2. Recuperació de calor de gasos. 

 

Els gasos de combustió dels motors es condueixen a una caldera de recuperació 

pirotubular d’un sol pas. Aquesta té una capacitat de generació de 3.100 kg/h de vapor a 

6 bar. La demanda de vapor del procés, en funcionament normal, és de 2.800 kg/h. 

 

Després de passar pel generador de vapor, els gasos es descarreguen a l’atmosfera per 

una xemeneia de 18 m i 1,3 m de diàmetre, en sistema cònic i base quadrada. Tot el 

conjunt va instal.lat a la intempèrie. 

 

L’aigua del circuit d’alta temperatura dels motors s’utilitzarà com a font de calor en 

l’evaporador i per mantenir la temperatura dels digestors anaerobis. 

 

El contingut tèrmic d’aigua del circuit de baixa temperatura dels motors es dissiparà en 

torres de refrigeració híbrides de circuit tancat. 

 

By-pass de gasos: 

 

És una vàlvula de regulació de temperatura. La regulació d’entrada de gasos és de tipus 

persiana. Treballa simultàniament (mateix accionament) de manera que quan deixin de 

passar els gasos pel by-pass, tanca l’entrada del recuperador de calor. Es tracta d’un 

accionament pneumàtic. 

 

12.6.3. Instal.lació d’AT. 
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Subestació d’interconnexió 220/25 kV de la planta de cogeneració de purins amb la línia 

220 kV propietat de Fecsa-Enher. 

 

 

 

 

 

 
Figura 12.16. Subestació transformadora. 

 

12.7. Assecat. 

 

L’objectiu principal d’aquesta etapa és reduir el contingut d’humitat del producte final. 

 

La fracció sòlida procedent de l’etapa de separació sòlid-líquid i el concentrat obtingut en 

l’evaporador són mesclats per alimentar conjuntament l’assecador. 

 

L’assecador és indirecte de comptador amb la qual cosa s’evita la mescla directa del 

corrent calent procedent dels motors de cogeneració amb el producte (purí) sec. 

L’assecador és de feix tubular rotatori i treballa en atmosfera inert (O2 < 3% en volum) i 

així s’eviten riscos d’explosió i la producció de males olors. 

 

L’assecador en sistema tancat, treballarà a una temperatura entre 85-90ºC. La principal 

font de calor serà el vapor d’aigua saturat que es produirà en una caldera de recuperació 

pirotubular, utilitzant els gasos d’escapament dels motors de cogeneració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.17. Assecador. 
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A la sortida de l’assecador s’obté un adob amb un contingut de matèria seca 

aproximadament d’un 90%. El producte sec es pot pel.letitzar o granular en funció de la 

demanda del mercat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

         Figura 12.19. Producte sec pel.letitzat. 
 

 

Figura 12.18. Sitja d’adob granulat. 

 

12.7.1. Valorització dels productes resultants. 

 

El procés de tractament dóna com a resultat la transformació del purí en un adob 

organomineral, exempt d’olor, higienitzat, estabilitzat i amb una composició química i 

una qualitat física òptima per ser valoritzat com adob directament o com a matèria prima 

per a la producció d’adobs compostos. 

 

Contingut de matèria seca 90% 

Humitat 10% 

Riquesa fertilitzant (N/P/K) 6/4/7 

Contingut de matèria orgànica 40% 

Producció anual 7.472 t/any 

 

 

Aquesta característica fa possible la seva reintroducció al sòl, l’emmagatzematge durant 

les èpoques de baix consum d’adobs i el transport a distàncies significatives per ser 

introduït en altres circuits que facin possible altres vies de valorització. 

 

 

Per completar aquest apartat de les etapes del procés de tractament de purins de la planta 

projectada, a l’annex es poden consultar els plànols següents: 
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003 – Implantació (vista general de la planta). 

004 – Diagrama de flux del procés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8. Balanços de matèria i energia. 

 

BALANÇ DE MATÈRIA.  

 

 Productes d’entrada: 

 

⇒ Dejeccions ramaderes (purins): 

Corresponent a la capacitat de tractament de la planta que equival a 150.000 m3 

purí/any. 

 

⇒ Àcid sulfúric (H2SO4 al 98%, en dilució): 

En l’etapa d’acidificació es realitza una addició de solució àcida per tal de 

desplaçar l’equilibri amoni-amoníac cap a la formació d’amoni i així afavorir la 

fixació del nitrogen a la matèria seca i evitar al mateix temps la vaporització de 

l’amoníac cap a l’atmosfera. 

El consum estimat d’àcid sulfúric en proporció al purí es xifra en el 0.05 per mil 

en volum d’H2SO4. 

 

⇒ Aigua: 
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Els condensats procedents de l’etapa d’evaporació conjuntament amb els 

obtinguts en l’etapa d’assecat són recollits en un dipòsit i s’aprofiten en el procés. 

 

El procés utilitza majoritàriament l’aigua del propi purí com a aigua d’aportació 

en les operacions bàsiques del procés de tractament que ho necessitin i una 

vegada utilitzada, aquesta aigua encara és útil per ser valoritzada com a aigua de 

reg. També es reutilitzen en el procés les aigües provinents de la xarxa municipal 

que s’han emprat pel rentat de cisternes. 

 

 Productes de sortida: 

 

⇒ Adob orgànic: 

Com a resultat del sistema de tractament s’obté un producte amb un 90% de 

matèria seca i un 40% de matèria orgànica. Un producte sec que pot ser valoritzat 

com a adob directament o bé com a matèria primera per a la producció d’adobs 

compostos. 

La producció s’estima en unes 7.472 tones producte sec/any. 

Aquest producte obtingut es pot vendre peletitzat o granulat segons la demanda 

del mercat. 

 

 Balanç d’aigües a la instal.lació: 

 

Entrades d’aigua a la instal.lació 

Purins (95% d’aigua) 427.5 t/dia 

Rentat de les cisternes de purí 3 t/dia 

Aigua provinent de la fossa sèptica 0.55 t/dia 

Total 431.05 t/dia 

 

 

Sortides d’aigua de la instal.lació 

Aigua evaporada en el procés d’evaporació 172.42 t/dia 

Aigua evaporada en el procés d’assecat 256.39 t/dia 

Aigua restant en el producte final (10% 

d’aigua) 
2.24 t/dia 

Total 431.05 t/dia 
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Els balanços d’aigües a la instal.lació s’han calculat tenint en compte els següents 

percentatges: 

 

Procés % aigua % matèria seca 

Purí a la recepció 95 5 

Efluent de 

l’evaporació 

60 40 

Producte assecat 10 90 

 

 

 Balanç de matèria del procés de tractament: 

 

⇒ Entrada de purí: 

Cabal d’entrada = 450 t/dia. 

Contingut de Sòlids Totals (ST = 5.5%) = 24.75 t/dia. 

Contingut de Sòlids Volàtils (SV = 75% de ST) = 18.6 t/dia. 

Ntotal = 6.1 kg/t (mitjana segons el tipus de procedència) 

N-NH4 = 3.7 kg/t (mitjana segons el tipus de procedència) 

 

⇒ Sistema de pretractament: 

Retirada de sòlids grollers = 0.4 t/dia. 

 

 

⇒ Digestor anaerobi: 

 

Temps de retenció (HRT) = 20 dies. 

Digestor tipus RCTA 

Volum útil = 4500 m3 · 2 tancs = 9.000 m3. 

 

 

 

 

 

 

⇒ Producte final: 

Producció de biogàs:  290 m3/h = 6.960 m3/dia. 

    65% CH4 

    100-700 ppm H2S 
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Flux de sortida de producte sec = 22.42 t/dia = 7.472 t/any. 

Contingut de matèria seca = 90% 

Contingut de matèria orgànica = 40% 

 Riquesa fertilitzant (N/P/K) = 6/4/7 

 

 

 Emissions atmosfèriques: 

 

Els límits màxims d’emissió que s’obtindran en el procés de tractament seran els 

següents: 

 

Contaminant Límit (mg/Nm3) 

Partícules 50 

COV’s 20 

H2S 15 

NH3 30 

NOx < 500 (5% d’O2) 

CO < 1000 (5% d’O2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇ D’ENERGIA.  

 

 

 Consum: 

 

⇒ Gas natural: 

El gas natural serà el combustible utilitzat per fer funcionar els motors de 

combustió interna per produir energia tèrmica i elèctrica (cogeneració). 

El consum estimat és de 13.816.217,4 m3 gas natural/any = 1727 m3/h. 
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⇒ Biogàs obtingut en la digestió anaeròbia: 

El biogàs generat en la fase de la digestió anaeròbia és recollit en un gasòmetre i 

també s’aprofita per alimentar els motors de cogeneració juntament amb el gas 

natural. 

La producció estimada és de 2.320.312,5 m3 biogàs/any = 290 m3/h. 

 

 

 Producció: 

 

⇒ Energia tèrmica: 

El sistema de generació tèrmica és previst que subministri una potència tèrmica 

útil de 69.349,7 MWh/any corresponent al consum de gas natural, i de 6.922,3 

MWh/any corresponent al consum de biogàs. Aquesta energia tèrmica provinent 

dels gasos d’escapament dels motors i de l’aigua de refrigeració servirà per 

mantenir la temperatura de 35ºC en els tancs de la digestió anaeròbia i per l’etapa 

de l’evaporació. 

 

⇒ Energia elèctrica: 

El sistema de generació elèctrica és previst que subministri una potència elèctrica 

de 55.479,8 MWh/any corresponent al consum de gas natural, i una potència de 

5.537,8 MWh/any corresponent al consum de biogàs generat en el procés de la 

digestió anaeròbia. 

En total, hi haurà una potència instal.lada de 19,1 MW, dels quals 1.091 kW/h 

seran destinats per a l’autoconsum de la planta i la resta es podran vendre com a 

excedents a la xarxa elèctrica. 

 


