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7. EL TRACTAMENT DELS PURINS 
 

Dins d’aquest apartat s’estudia la composició dels purins i es resumeixen les tecnologies 

de tractament de residus ramaders que existeixen actualment. 

 

7.1. Composició dels purins. 

 

TIPUS D’EXPLOTACIÓ 
CONCEPTE 

UNITATS 
MS: mat. seca 

MF: mat. fresca 
Engreix Maternitat Cicle tancat 

(MS) % 11.1 9.2 9.7 
Matèria seca 

kg/m3 111 91.8 97.2 

% MS 66.3 66.3 65.6 
Matèria orgànica 

% MF 7.28 6.18 6.28 

kg/m3 7.65 5.17 5.40 
N total 

% MS 7.63 6.38 5.78 

N orgànic kg/m3 3.00 1.97 2.22 

N amoniacal kg/m3 4.63 3.20 3.18 

kg/m3 6.52 5.91 6.23 
P2O5 

% MS 5.89 6.74 6.44 

kg/m3 4.47 2.31 2.81 
K2O 

% MS 4.33 2.86 2.96 

% MF 0.45 0.45 0.39 
Ca 

% MS 3.90 4.90 4.07 

% MF 0.12 0.11 0.12 
Mg 

% MS 1.06 1.28 1.34 

% MF 0.07 0.04 0.05 
Na 

% MS 0.68 0.55 0.59 

ppm MF 67.0 19.1 36.0 
Cu 

ppm MS 624 193 430 

ppm MF 70.7 68.8 64.6 
Zn 

ppm MS 658 759 719 

ppm MF 437 345 372 
Fe 

ppm MS 3752 3620 3730 

Mn ppm MF 46.1 38.5 37.7 
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 ppm MS 407 428 405 
 

 

Taula 7.1. Composició mitjana dels purins de porc en funció del tipus d’explotació. 

(Font: Consell Comarcal Pla d’Urgell – any 1990) 

 

La composició dels purins és molt variable depenent de l’explotació d’on provenen per 

això cal considerar els diferents tipus: la cria, l’engreix, i les explotacions de cicle tancat 

que fan tot el procés. 

 

 Característiques destacades dels purins: 

 

- Variabilitat de composició depenent del tipus d’explotació. 

- Alt contingut d’aigua (aprox. un 95%). 

- Poca matèria orgànica (entre un 6-7%). 

- La matèria orgànica es troba de forma coagulada. 

- Contingut elevat de nutrients: N, P, i K. 

- El N es troba majoritàriament en forma amoniacal. 

- Contingut de Cu elevat. 

- Alcalinitat elevada. 

- Grau d’envelliment (és un paràmetre important ja que va lligat a la pèrdua de COV’s 

i això implica una menor producció de biogàs en la digestió anaeròbia). 

 

7.2. Etapes del tractament de les dejeccions ramaderes. 
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Figura 7.1. Etapes del tractament de les dejeccions ramaderes. (Font: www.gencat.net) 

 

7.3. Sistemes de tractament dels purins. 

 

Com ja s’ha dit, un tractament és una combinació de processos unitaris amb l’objectiu de 

modificar les característiques del residu per a la seva adequació a la demanda com a 

producte de qualitat. 

 

Una classificació general dels tractaments aplicables als residus orgànics seria la següent: 

 

 Pretractaments: 

- Separació sòlid-líquid. 

- Fluïdificants i/o desodoritzants. 

 Tractaments: 

- Físico-químics. 

- Biològics: 

· Aerobis (amb O2). 

· Anaerobis (sense O2). 

 

 Posttractaments: 

- Llacunatge. 

- Filtre-verd. 

- Físico-químics. 

 Tractaments integrals: 

- Separació sòlids-líquids. 

- Tractament biològic. 

- Posttractament d’eliminació de N, 

P,... 

 

 Tractaments: 5 models de referència: 
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Figura 7.2. Cinc models de referència de tractaments. (Font: www.gencat.net) 

 

A les pàgines següents es pot consultar a la taula 7.2., un resum de les operacions 

aplicables al tractament de residus ramaders, en especial a purins de porc, on es 

sintetitzen les característiques bàsiques dels processos de tractament, indicant les formes 

d’energia necessàries limitants del procés. En tots els casos, l’energia elèctrica es refereix 

al consum d’energia mecànica per separar fases, agitar o transferir O2, produïble 

mitjançant un motor elèctric. 

 

El diagrama de flux del tractament està en funció de les característiques de la matèria 

primera, dels condicionants de l’entorn i dels objectius a complir. Aquests objectius 

depenen de la demanda de fertilitzants (orgànics i/o minerals) del mercat en la zona 

d’aplicació del pla de gestió, o en zones allunyades si la situació és d’excedent 

estructural. Si és aquest últim el cas, un objectiu important serà minimitzar els costos de 

transport obtenint productes amb volum petit i/o amb alt valor afegit. 

 

Si l’objectiu és l’obtenció d’adobs orgànics, cal introduir en el diagrama de flux el procés 

de compostatge, el qual contribueix a la reducció de volum. Si l’objectiu és obtenir un 

producte mineralitzat, derivats amb alt valor afegit (sals de fòsfor i/o amoni, per 

exemple) o simplement una valoració energètica, cal introduir el procés de digestió 

anaeròbia. 

 

En un context de minimització de les emissions de CO2, COV’s i d’altres gasos d’efecte 

hivernacle, la digestió anaeròbia serà el procés clau, i en un esquema energètic en què 

coexisteixi biogàs i un combustible fòssil, les innovacions s’han de dirigir a minimitzar el 

consum d’aquest darrer, augmentant la contribució neta del biogàs. 

 

En un context de tendència a tancar cicles, els processos de recuperació de nutrients (10 i 

13, i els 11 i 12 si es realitzen en circuit tancat, amb recuperació de condensables) haurien 

d’estar prioritzats per sobre dels d’eliminació (combinació de 4 i 5). Tot i aquesta 

consideració, el procés combinat de nitrificació-desnitrificació (NDN) té un paper 

important per: 

 

a) Suportar un procés de compostatge, degut a la desfavorable relació C/N dels 

purins. 
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b) Tractar condensats, que sempre tindran algun contingut en amoni. 

c) Contribuir a minimitzar el contingut de nitrogen amoniacal en els purins de 

granges excedentàries allunyades i no integrades en plantes de tractament 

col.lectiu. 

 

 

 

 



Disseny d’una planta de tractament de purins amb producció de biogàs EL TRACTAMENT DELS PURINS 
 

 
32 

PROCÉS 

APLICAT A 

FRACCIÓ... 

T: residu íntegre 

S: fracció sòlida 

L: fracció líquida 

OBJECTIUS 
ENERGIA 

LIMITANT 
IMATGE 

1. Basses 

d’homogeneïtzació, 

femers. 

(Regulació de cabals) 

T, S, L 

− Regular la producció contínua 

de purins al consum estacional de 

fertilitzants per part dels conreus. 

− Regular entrades discontinues 

a plantes de tractament. 

− Reduir patògens. 

- 
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2. Separació de fases. T 

− Separar per propiciar línies 

específiques de tractament, 

transport o aplicació de fracció S o 

L resultant. 

− Augmentar la capacitat de 

gestió del residu i evitar processos 

de descomposició incontrolats. 

 

Els aparells més utilitzats són les 

centrífugues, els filtres i la separació 

per gravetat, extrusió o pressió. 

Energia elèctrica 

 

3. Aplicació d’enzims i 

bacteris a basses. 
T 

− Fluïdificació: Augmentar la 

concentració de sòlids. 

− Desodorització: Transformar 

N amoniacal a orgànic. 

− Floculació: Concentrar per 

aglomeració les partícules 

insolubles del purí (mitjançant 

agents floculants i/o agents 

coagulants). 

- 
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4. Nitrificació. L 
− Transformar N amoniacal a 

nítric. 
Energia elèctrica 

5. Desnitrificació. L 

− Transformar N nítric a N2. 

− Eliminar matèria orgànica 

fàcilment degradable. 

- 

 

6. Descomposició 

aeròbica heteròtrofa. 
L, T 

− Eliminar matèria orgànica. 

− Reduir MST, DBO5 i DQO a 

l’efluent. 

− Obtenir concentració elevada 

de N i P a la fracció sòlida. 

Energia elèctrica 
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7. Digestió anaeròbia. T, L, S 

− Produir CH4 (biogàs) que 

s’utilitzarà com a energia 

primària. 

− Eliminar matèria orgànica. 

− Reduir MST, DBO5 i DQO a 

l’efluent. 

− Higienitzar. 

- 

 

8. Compostatge. S 

− Eliminar / estabilitzar matèria 

orgànica. 

− Higienitzar. 

− Obtenir adob orgànic de 

qualitat. 

Energia elèctrica 

/ 

mecànica 

 

9. Reducció biològica de 

fòsfor (P). 
L 

− Transferir P soluble a fase 

biològica sedimentable. 

− Eliminar matèria orgànica 

fàcilment degradable. 

Energia elèctrica 
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10. Precipitació química. L 

− Transferir alguns components 

a fase sedimentable. 

− Separar P (apatitas, estruvita). 

- 

 

11. Assecat / 

pel.letització. 
S 

− Separar aigua. 

− Reduir volum. 
Energia tèrmica 

 

12. Evaporació / 

concentració. 
L 

− Separar aigua. 

− Reduir volum. 
Energia tèrmica 

 

13. Stripping / absorció. L 

− Recuperar N amoniacal, 

aigües amoniacals i/o sals 

d’amoni. 

Energia elèctrica 

/ 

tèrmica 

 

14. Higienització tèrmica. T 

− Eliminar / inactivar patògens. 

− Afavorir la hidròlisi i 

aprofitar excedents d’energia 

tèrmica. 

Energia tèrmica 
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15. Dosificació 

d’additius. 
T, S, L 

− Modificar composició per 

adequar-la als conreus o 

possibilitar altres processos. 

- 

 

16. Ozonització. L 
− Oxidació compostos orgànics 

recalcitrants. 
Energia elèctrica 

 

17. Filtració en membrana 

/ osmosis inversa. 
L 

− Separar sals. 

− Reduir conductivitat. 
Energia elèctrica 

 

 

 

Taula 7.2. Síntesi de les operacions aplicables al tractament de residus ramaders. 

(Font: X. Flotats – any 2000) 

 

 

 

 

Llacunatge 

Tractament biològic de depuració de l’efluent resultant d’un procés de tractament físico-químic i/o biològic, 

que consisteix en recollir-lo en llacunes i deixar-lo reposar fins que la matèria orgànica que conté 

s’estabilitza per descomposició bacteriana. 

Posttractaments: 

Serveixen per reduir la 

càrrega contaminant dels 

efluents resultants dels 

processos biològics que no 

han arribat a una 

depuració total dels 

purins. 

Filtre verd 
És una tècnica agrícola que permet abocar els efluents procedents de tractaments biològics en cultius que 

accepten altes càrregues orgàniques i salines. 
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Taula 7.3. Resum dels posttractaments biològics més utilitzats. 

(Font: X. Flotats – any 2000) 

 


