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8. LA DIGESTIÓ ANAERÒBIA 

 
8.1. Definició. 

 

La digestió anaeròbia és un procés biològic de fermentació, que es dóna en absència 

d’oxigen, i consisteix en la degradació de la matèria orgànica per part d’un conjunt de 

microorganismes que la transformen en una mescla combustible de gasos (biogàs), 

formada principalment per metà i diòxid de carboni, a més d’altres components com 

l’àcid sulfhídric (H2S), hidrogen (H2), amoníac (NH3), nitrogen (N2), monòxid de carboni 

(CO) i oxigen (O2). L’objectiu de la digestió anaeròbia serà la producció de biogàs amb un 

bon contingut de metà que podrem utilitzar després com a font d’energia. 

 

Mitjançant el procés de digestió anaeròbia es poden tractar un gran número de residus: 

 

- Residus agrícoles i ramaders. 

- Cultius energètics. 

- Residus industrials orgànics. 

- Aigües residuals municipals i industrials. 

- Fracció orgànica de residus sòlids urbans. 

 

 

8.2. Història i evolució. 

 

La fermentació anaeròbia és un procés que succeeix espontàniament a la natura, essent el 

millor exemple els gasos formats en la superfície de pantans, llacs i aigües estancades. El 

primer científic que ho va observar va ser Volta (1776), el qual va associar la generació 

del gas amb la quantitat de matèria orgànica dipositada en el fons dels mateixos. 

Posteriorment, al segle XIX, es va iniciar l’estudi a gran escala del procés anaerobi, essent 

especialment rellevants els treballs de Pasteur i Bechamp (1868), que van establir la 

presència de microorganismes en el procés de producció de metà. Més tard es va 

descobrir que la fermentació no era deguda a la intervenció directa dels bacteris, sinó a 

substàncies enzimàtiques sintetitzades per ells que catalitzaven la reducció del substrat a 

compostos assimilats pel metabolisme bacterià. 
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Al 1890 Donald Cameron va dissenyar una gran fossa sèptica per la ciutat d’Exeter, a la 

Gran Bretanya, i amb el gas obtingut va alimentar la xarxa d’enllumenat públic. 

 

 

Durant la primera meitat del segle XX, es van realitzar nombroses experiències de 

laboratori i pilot, que van experimentar un auge especial durant la segona guerra 

mundial, degut a l’escassetat energètica que van patir durant aquest període. Molts 

grangers d’Anglaterra, França i Alemanya, van construir digestors per produir gas 

combustible i així poder alimentar tractors i produir electricitat. Aquestes instal.lacions 

van caure en desús a finals dels anys 40. 

 

La primera instal.lació de la qual es tenen notícies va ser construïda a Bombai, el 1859, i 

des de llavors a l’Índia s’han promogut petites plantes, a nivell familiar o local, tractant 

fems de bestiar boví amb l’objectiu de produir gas per cuinar i obtenir, a la vegada, un 

producte fertilitzant. A aquest nivell es troben també gran quantitat de petites 

instal.lacions a Taiwan, Korea, Tailàndia, Kenya, Sudàfrica i Xina, on s’han 

comptabilitzat de l’ordre de 7 milions de digestors en comunes i fàbriques. Aquestes 

instal.lacions són senzilles, sense tractament del gas produït, de manera que no es 

controla l’estabilitat en la producció de gas. A la vegada, cal que el gas sigui cremat en 

ambients oberts per evitar problemes d’asfíxia, per acumulació d’òxids de carboni o 

sofre. 

 

Des del punt de vista energètic, i llevat dels períodes de guerra a Europa, l’impuls en el 

desenvolupament de tecnologies basades en el procés de digestió anaeròbia es troba en 

les èpoques de crisi energètiques, a principis dels anys 70 i dels 80. És a principis dels 80 

que a Catalunya comencen a aparèixer equips treballant en aquest procés a les 

universitats i centres de recerca de l’administració, i algunes empreses realitzen les 

primeres instal.lacions, bàsicament en el sector ramader, per aprofitar l’energia produïda. 

 

Al món occidental, la finalitat del procés ha seguit una evolució bastant definida. En el 

sector de les aigües residuals l’objectiu ha estat l’estabilització i reducció de volum dels 

fangs, fins que la introducció del concepte de plantes depuradores com a indústries, que 

han d’optimitzar l’ús de les matèries primeres que utilitzen, que han de minimitzar 

l’impacte sobre l’entorn i han de produir productes finals de qualitat, ha empès al sector 

a considerar el biogàs com un recurs, i fins i tot a desenvolupar sistemes de tractament de 

les aigües basats en el procés anaerobi. 
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Avui en dia, en els països desenvolupats, l’interès principal de la digestió anaeròbia és en 

part, ambiental, i en part, energètic. Els plans de la Unió Europea en matèria d’energies 

renovables estableixen l’objectiu que aquestes aconsegueixin en l’any 2010 el 12% de 

l’energia total consumida, i en aquest sentit la digestió anaeròbia pot jugar un paper molt 

important, com el que està tenint en altres països de la Unió Europea, com és el cas de 

Dinamarca. 

 

8.3. Microbiologia i fases de la fermentació anaeròbia. 

 

La digestió anaeròbia es caracteritza per l’existència de tres fases diferenciades en el 

procés de degradació del substrat (terme genèric utilitzat per designar, en general, 

l’aliment dels microorganismes), intervenint diverses poblacions de bacteris. 

Seguidament es mostra un esquema bàsic de les diferents fases de la fermentació 

anaeròbia i les poblacions bacterianes implicades: 

 
 

Figura 8.1. Fases de la fermentació anaeròbia. (Font: X. Flotats – any 2000) 
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La naturalesa i composició química del substrat condiciona la composició qualitativa de 

la població bacteriana de cada etapa, de manera que s’estableix un equilibri, fràgil o 

estable segons la composició i operació del sistema. 

 

8.3.1. Etapa 1: Hidròlisi (fase enzimàtica). 

 

La matèria orgànica polimèrica no pot ser utilitzada directament pels microorganismes, 

per això, les molècules complexes, com els polisacàrids, proteïnes i lípids, són 

hidrolitzades per enzims extracel.lulars produïts pels microorganismes fermentatius. 

Com a resultat es produeixen compostos solubles que seran metabolitzats pels bacteris 

anaerobis a l’interior de les cèl.lules. 

 

L’etapa hidrolítica pot ser l’etapa limitant de la velocitat del procés global. Cal destacar 

que qualsevol substrat està compost de tres tipus bàsics de macromolècules: proteïnes, 

glúcids i lípids. L’hidròlisi de cada tipus de compost es realitzarà per diferents grups 

enzimàtics. 

 

Un dels principals components de la matèria orgànica sobretot en residus ramaders, són 

els materials lignocel.lulòsics, formats principalment per lignina, cel.lulosa i 

hemicel.lulosa. La lignina és un material altament refractari a la degradació anaeròbia, 

afectant també la biodegrabilitat de la cel.lulosa, de l’hemicel.lulosa i altres polímers, 

convertint-se la seva degradació en el procés limitant de la velocitat d’hidròlisi i, per tant, 

de la degradació anaeròbia de determinats substats. 

 

 Condicions de l’etapa. 

 

 El grau d’hidròlisi i la velocitat del procés depèn del pH, la temperatura, la 

concentració de biomassa hidrolítica, el tipus de matèria orgànica particulada i de la 

1) Bacteris hidrolítics-acidogènics; 

2) Bacteris acetogènics; 

3) Bacteris homoacetogènics; 

4) Bacteris metanogènics 

hidrogenòfils; 
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mida de la partícula (degut fonamentalment a la disponibilitat de superfície per 

l’adsorció d’enzims hidrolítics). 

 

Per exemple: els pretractaments físico-químics, l’efecte dels quals és reduir la mida de 

partícula, afavoreixen un augment de la taxa d’hidròlisi, i si aquesta fase és la limitant 

del procés anaerobi, suposa un benefici per al procés en general, permetent menors 

temps de retenció i dimensions més petites de reactor. 

 

 La taxa d’hidròlisi, en general, augmenta amb la temperatura, independentment del 

compost que es tracti. 

 

 La hidròlisi pot veure’s afectada per la presència d’algun compost que sigui tòxic o 

inhibidor de la població bacteriana responsable de la producció d’enzims 

extracel.lulars. 

 

8.3.2. Etapa 2: Acidogènesi (fase biològica). 

 

Els compostos solubles, bàsicament diferents tipus d’oligosacàrids i sucres, alcohols, 

aminoàcids i àcids grassos, són fermentats o oxidats anaeròbicament pels 

microorganismes acidogènics que produeixen, principalment, àcids grassos de cadena 

curta, alcohols, diòxid de carboni i hidrogen. 

 

Els àcids grassos de cadena curta són transformats en àcid acètic, hidrogen i diòxid de 

carboni, mitjançant l’acció dels microorganismes acetogènics. 

 

Aquesta taula presenta l’energia produïda per les reaccions anaeròbies involucrades en la 

conversió de la matèria orgànica a metà i diòxid de carboni: 
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Taula 8.1. Energia produïda per les reaccions de fermentació anaeròbia. 

(Font: Dolfing i Vogels et al. – any 1988) 

 

Nota: Els valors de ∆G0 negatius indiquen que l’energia és produïda per la reacció, mentre que els valors 

positius signifiquen que l’energia és consumida. 

 

8.3.3. Etapa 3: Metanogènesi (fase biològica). 

 

Finalment, es produeix la metanogènesi, que produeix metà principalment a partir de 

l’àcid acètic i mitjançant la reducció del diòxid de carboni per l’hidrogen. 

 

 

Els microorganismes metanogènics poden considerar-se els més importants ja que són els 

responsables de la formació de metà i de l’eliminació del medi dels productes anteriors, a 

més donen nom al procés general de la biometanització. 

 

Aquests microorganismes es poden dividir en dos grups en funció del substrat principal. 

Tenim els hidrogenotròfics, que consumeixen hidrogen i àcid fòrmic, i els metilotròpics o 

acetoclàstics, que consumeixen grups metil de l’acetat, metanol i algunes amines. Les 

principals reaccions metanogèniques es recullen a la següent taula: 
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Taula 8.2. Energia produïda per les reaccions metanogèniques principals. 

(Font: adaptada de Stams, 1994 i Fergusson et al., 1987) 

 

 

La majoria dels microorganismes metanogènics són capaços d’utilitzar l’H2 com a 

acceptor d’electrons, mentre que només dos gèneres són capaços d’utilitzar l’acetat. 

Malgrat això, en alguns ambients anaerobis, aquest és el principal precursor del metà, ja 

que es considera que al voltant del 70% del metà produït en els reactors anaerobis es 

forma a partir de l’acetat. 

 

 

 

 Condicions de l’etapa. 

 

 Diversos compostos s’han descrit com inhibidors del creixement dels 

microorganismes metanogènics. Entre els més coneguts destaca el nitrogen 

amoniacal, els àcids grassos de cadena llarga, àcids grassos volàtils, alguns cations,... 

 

Mentre que en les fases d’hidròlisi i acidogènesi els microorganismes involucrats solen 

ser facultatius (poden viure en diferents condicions ambientals), en la tercera fase els 

microorganismes són estrictes (només poden viure amb unes condicions determinades), i 

amb taxes màximes de creixement de l’ordre de 5 vegades menors a les acidogèniques. 

Això significa que si els bacteris acidogènics tenen algun problema per reproduir-se i 

consumir els àcids, per efecte d’algun inhibidor o per manca de temps de procés 

suficient, aquests s’acumularan i produiran una baixada de pH, empitjorant les 

condicions pels bacteris metanogènics, responsables de la producció de metà. Per 

assegurar un procés estable cal que el medi tingui suficient alcalinitat. 

 

Així mateix, les taxes de conversió del substrat en biomassa bacteriana són de l’ordre de 4 

vegades inferiors a les taxes corresponents a sistemes aerobis d’eliminació de matèria 

orgànica, la qual cosa implica que el procés anaerobi sigui, en línies generals, lent, 

requerint vàries setmanes, o fins i tot, un o dos mesos de posada en marxa per aconseguir 

una producció estable de gas. 
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Aquesta taula mostra el substrat utilitzat i els productes finals dels grups de bacteris que 

intervenen en la fase acidogènica i metanogènica: 

 

Fase Grup de bacteris Substrat(s) Productes finals 

Acetogènics 

Carbohidrats 

Aminoàcids 

Lípids 

Àcid butíric 

Àcid propiònic 
Acidogènesi 

Acetoclàstics Àcid acètic 
Metà 

Diòxid de carboni 

Metanogènesi Metanogènics 
Hidrogen 

Diòxid de carboni 
Metà 

 

Taula 8.3. Resum dels substrats i productes finals de les fases acidogènica i metanogènica. 

(Font: modificat de A. Bonmatí – any 1998) 

 

 

8.4. Paràmetres ambientals i operacionals del procés. 

 

8.4.1. Paràmetres ambientals. 

 

 PH. 

 

En cada fase del procés els microorganismes presenten màxima activitat en un rang de 

pH diferenciat: 

 

Grup de bacteris Rang de pH 

Hidrolítics 7.2 – 7.4 

Acetogènics 7.0 – 7.2 

Metanogènics 6.5 – 7.5 

   

Taula 8.4. Rang de pH idoni per cada grup de bacteris. 

(Font: X. Flotats – any 2000) 

 

En el manteniment del pH és de vital importància el sistema format per les diferents 

formes del carboni inorgànic, en equilibri –diòxid de carboni, hidrogencarbonat i àcid 

carbònic-. En algunes aigües residuals amb baix poder tampó pot arribar a ser necessari 
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controlar exteriorment el pH, per tal d’evitar la seva baixada degut als àcids generats en 

la segona fase. En el cas dels residus ramaders, la seva alta alcalinitat permet una 

autorregulació permanent del pH. Es treballa en tots els casos al voltant de la neutralitat. 

 

Per tant, una alcalinitat compresa entre 2 i 3 g CaCO3/L és suficient per l’autorregulació 

del pH en el reactor. 

 

 Potencial redox. 

 

El potencial redox ha de ser suficientment baix per assegurar el desenvolupament de 

poblacions metanogèniques estrictes. En cultius purs els bacteris metanogènics 

requereixen potencials d’oxidació-reducció compresos entre –300 mV i –330 mV. 

 

 Nutrients. 

 

En el medi que s’ha de digerir hi ha d’haver una relació adequada entre nutrients per al 

desenvolupament de la flora bacteriana. 

La relació C/N ha d’estar compresa entre 15/1 i 45/1, amb un valor recomanable de 

30/1. Valors molt inferiors disminueixen la velocitat de reacció i valors molt superiors 

creen problemes d’inhibició. 

 

Per al fòsfor, la relació C/P òptima es troba al voltant de 150/1. Valors inferiors no creen 

problemes d’inhibició. En general, els residus ramaders no presenten problemes per falta 

de nutrients. 

 

Aquí tenim una taula dels rangs de concentració de nutrients, necessaris pel correcte 

creixement dels bacteris anaerobis: 

 

Tipus de nutrient g/kg SSV g/kg DQO (B) 

Nitrogen 80 – 120 55 – 85 

Fòsfor 10 – 25 7 – 18 

Sofre 10 – 25 7 – 18 

Ferro 5 – 15 4 – 11 

 

Taula 8.5. Rangs de concentració de nutrients necessaris pel correcte creixement dels bacteris anaerobis. 

(Font: Henze – any 1995) 
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 Estabilitat, toxicitat i inhibició. 

 

Les formes no ionitzades dels àcids grassos volàtils, així com l’amoníac lliure o l’àcid 

sulfhídric, són inhibidors de gran importància dels bacteris metanogènics. Aquests 

compostos presenten una inhibició de tipus reversible. Els metalls pesats també són 

inhibidors, o tòxics a altes concentracions, de manera que sempre cal minimitzar el seu 

contingut en el material a digerir. 

Metall 
Concentració 

d’inhibició (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 8.6. Concentracions d’inhibició i de toxicitat dels metalls pesants en fermentació anaeròbia. 

(Font: Hayes i Theis – any 1978) *El límit de toxicitat es troba per sobre de la concentració especificada. 

 

La presència en forma soluble o en forma no ionitzada dels compostos anteriors depèn 

del pH i en general dels factors que controlen els equilibris químics. L’aclimatació de les 

poblacions bacterianes juga un paper molt important en el moment 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. 

 

Per residus ramaders, en general, els compostos crítics són el nitrogen amoniacal, els 

antibiòtics i els desinfectants, i pels residus porcins, en concret, són el Cu i el Zn. S’ha 

comprovat que concentracions de Spyramicina de 50 mg/L en els residus pot provocar 

una disminució del 56% en la producció de gas, mentre que altres antibiòtics s’han 

mostrat inactius. Els desinfectants són molt més actius, i poden arribar a provocar 

disminucions en la producció de fins al 90% a baixes concentracions. 

 

El Cu és inhibidor a partir de 40 mg/L i el Zn a partir de 400 mg/L. Ambdós són tòxics a 

partir de 70 mg/L i 600 mg/L respectivament. Aquests metalls són introduïts en les 

dietes porcines, i encara que les concentracions de Zn en les dejeccions difícilment poden 
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arribar a les d’inhibició, pel Cu s’han trobat valors que superen els límits d’inhibició en 

granges d’engreix. 

 

Les concentracions a partir de les quals l’amoníac lliure és inhibidor no estan definides 

clarament, ja que bàsicament depèn de l’estat d’aclimatació dels bacteris, del pH i de la 

temperatura. Les concentracions a partir de les quals es comencen a notar problemes 

d’inhibició poden estar compreses entre 200 mg NH3/L i 1100 mg NH3/L en sistemes 

molt aclimatats (Hansen et al, 1998). 

 

Efectivament, l’amoníac lliure i l’amoni es troben en equilibri; 

 
Aquest es desplaça cap a la dreta amb un augment del pH i/o la temperatura. Es pot 

calcular la concentració de nitrogen en forma d’amoníac mitjançant 

 
 

Equació 8.1. 

 

amb un valor de pKa que es pot aproximar mitjançant (Flotats et al., 1997) 

 
Equació 8.2. 
 

8.4.2. Paràmetres operacionals. 

 

 Temperatura. 

 

El procés de digestió anaeròbia pot realitzar-se a tres rangs diferents de temperatura: 

 

Rangs de temperatura ºC 

Psicròfil < 20 

Mesòfil 30 - 40 

Termòfil 50 - 70 

 

Taula 8.7. Rangs de temperatura de la digestió anaeròbia. 

(Font: X. Flotats – any 2000) 
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Amb l’augment del rang de temperatures s’augmenta la velocitat de creixement dels 

bacteris i les taxes d’hidròlisi, i amb això la velocitat global del procés i de producció de 

biogàs. Treballant en el rang termofílic s’assegura, a més, la destrucció de patògens, 

l’eliminació de males herbes i d’ous i larves d’insectes, per tant, serà interessant per al 

tractament de residus que han de ser aplicats al sòl i cultius que requereixin un cert grau 

d’higienització. És un sistema amb gran implantació en països amb legislació ambiental 

restrictiva. 

 
Figura 8.2. Evolució de la taxa de creixement dels microorganismes metanogènics amb la temperatura. 

(Font: Van Lier et al. – any 1993) 

 

Malgrat els grans avantatges que presenten els sistemes termofílics, aquests requereixen 

un major control i seguiment, ja que a altes temperatures es modifiquen les 

característiques hidrodinàmiques del medi i alguns compostos, com el nitrogen 

amoniacal, es comporten com a inhibidors. Aquest problema es pot eliminar mitjançant 

mescles adequades de residus de diferent origen per disminuir la concentració de 

nitrogen (codigestió). 

 

Altres paràmetres, com el temps de retenció o l’agitació, dependran del tipus de reactor 

utilitzat i de les característiques del substrat. 

 

 Temps de retenció. 

 

És el temps que el substrat roman en el reactor, sotmès a l’acció dels microorganismes. Hi 

ha un temps de retenció mínim, per sota del qual no és possible el procés. En un sistema 

de mescla completa, el temps de retenció haurà de ser com a mínim corresponent a la 

velocitat del creixement dels microorganismes. 
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Com més gran sigui el temps de retenció, major producció de biogàs per unitat de 

matèria orgànica introduïda, i major grau d’eliminació de matèria orgànica s’obtindrà, 

però la producció diària disminuirà una vegada superat l’òptim. Per tant, és fonamental 

determinar el temps de retenció òptim. Un temps de retenció normal en el rang mesofílic 

per residus ramaders és de 15 dies. 

 
 

Figura 8.3. Producció de gas segons el temps de retenció. (Font: Chen i Hashimoto – any 1978) 

 

 

 Càrrega orgànica. 

 

La velocitat de càrrega orgànica és la quantitat de matèria orgànica introduïda 

diàriament al reactor. Depèn de la composició del substrat i del temps de retenció. Un 

augment sobtat de la càrrega orgànica pot provocar una sobrecàrrega. Els valors normals 

per residus ramaders i fracció orgànica de residus sòlids estan entre 2 i 4 g SV/L·d. 

(SV = Sòlids Volàtils; L = litres; d = dies) 

 Agitació. 

 

La sedimentació de partícules i l’oclusió de gasos produeix una disminució de la taxa de 

reacció entre el substrat i els enzims produïts pels bacteris, limitant-se així l’activitat i el 

rendiment de la transformació. Per tant, una manca d’homogeneïtzació pot causar una 

disminució de la producció de biogàs. 
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8.5. Classificació dels sistemes de fermentació anaeròbia. 

 

Com tot sistema de tractament, les possibles classificacions poden ser moltes segons els 

criteris emprats, de manera general tenim les següents: 

 

 Segons el model de flux; 

 

- Mescla completa: es dóna una completa homogeneïtzació del contingut del 

reactor. 

- Flux pistó: és un sistema de flux continu però sense homogeneïtzació.  

- Flux real: és un sistema intermedi als dos sistemes anteriors. 

 

 Segons l’estat de la biomassa activa; 

 

 Sistemes amb biomassa lliure: 

 Sistemes sense recirculació de llots: 

- Processos discontinus o per càrregues. 

- Digestió seca. 

- Digestor monoetapa. 

- Llacunes anaeròbies. 

 Sistemes amb separació externa i recirculació de llots: 

- Contacte anaerobi. 

 Sistemes amb sedimentació interna: 

- Llits de llots: UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). 

- Amb recirculació interna. 

 

 Sistemes amb biomassa adherida: 

- Llit fix: filtre anaerobi, de pel.lícula fixada: DSFF. 

- Llit fluïditzat. 

- Llit mòbil. 

- Llit reciclat. 

 

 Sistemes múltiples: 

 Sistemes amb separació d’etapes. 

 Sistemes mixtes. 

 Reactors híbrids. 
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 Segons la temperatura de treball del reactor; 

 

- Psicròfil: temperatura per sota de 20ºC. 

- Mesòfil: interval de temperatura entre 30ºC i 40ºC. 

- Termòfil: temperatura entre 50ºC i 70ºC. 

 

 

Però per poder tractar més a fons els diferents sistemes de fermentació anaeròbia 

existents utilitzarem la classificació següent: 

 

 Segons les condicions d’operació del digestor; 

 

• Sistemes continus: 

 Sistemes de mescla completa: 

- Reactor de mescla completa sense recirculació. 

- Reactor de mescla completa amb recirculació. 

 Reactor amb retenció de biomassa, sense recirculació. 

 Reactor de flux de pistó. 

 Sistemes amb biomassa fixada: 

- Filtre anaerobi. 

- Digestor de pel.lícula fixada. 

- Llit fluïditzat. 

- Reactor de llit de llots (sistema UASB). 

 

• Sistemes discontinus. 

 

• Altres sistemes: 

 Sistemes de dues etapes. 

 Sistemes de dues fases. 

 Sistemes híbrids. 
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Per tal de plantejar un model genèric, a partir del qual puguem classificar i extreure 

conclusions qualitatives sobre el funcionament general dels diferents sistemes, partirem 

de l’esquema següent: 

 
 

Figura 8.4. Esquema d’un sistema genèric de digestió anaeròbia, 

inclou un reactor de volum V i un decantador. 

 

Un balanç de microorganismes (X1) a l’interior del reactor seria: 

 
 

Equació 8.3. 

 

 

A l’estat estacionari, la variació de concentració de microorganismes és nul.la (dX1/dt = 

0). Definint el temps de retenció hidràulic com θ = V/(Q + Qr), la taxa de recirculació 

hidràulica com r = Qr/Q, i considerant una concentració negligible de microorganismes a 

l’entrada (X0 = 0), l’equació 8.3 pel règim estacionari és: 

 
 

Equació 8.4. 

 

 

A partir d’aquesta expressió, i segons les diferents condicions de treball, queden 

classificats, de manera general els diferents sistemes. En els casos que es presenten a 

continuació es suposa que el valor de la taxa de creixement dels microorganismes (µ) es 

manté constant, encara que a la realitat aquest varia segons el valor de la concentració de 
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substrat (S) i de la concentració de microorganismes (X); a més, quan la distribució de X i 

S dins del reactor no és uniforme, es suposa el valor mitjà. 

 

8.5.1. Sistemes continus. 

 

8.5.1.1. Sistemes de mescla completa. 

 

Es basen en la completa homogeneïtzació del reactor, per mitjans mecànics o per 

recirculació del propi gas generat. Els bacteris estan en suspensió en el líquid i tenen 

accés a tot el substrat del líquid. 

 
 

Figura 8.5. Digestor de mescla completa. 

 

Són els tipus de digestors més utilitzats, tant en plantes pilot com a nivell industrial, pel 

tractament de residus líquids de procedència ramadera, industrial i urbana. El digestor és 

carregat diàriament, en alguns casos cada dos o tres dies, i en menor nombre de forma 

continuada. El temps de retenció hidràulic es troba entre 10 i 30 dies i les temperatures de 

treball del digestor es troben entre 25 i 35ºC (rang mesofílic). 

 

 Reactor de mescla completa sense recirculació (X1 = X2; r = 0). 

 

El temps de retenció, en aquesta situació, serà 

 
Equació 8.5. 

 

el qual s’agafarà de referència. 
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 Reactor de mescla completa amb recirculació (X1 = X2; r > 0; X3 > X1). 

 

Fent c = X3/X1, s’obté, de l’equació 8.4, 

 

 
Equació 8.6. 

 

ja que   sempre que r>0 i   Per   la solució no té 

significat físic, implicaria un aportament exterior de biomassa, i per c < 1 es produiria 

una dilució del reactor. 

 

Aquest sistema té el nom de reactor de contacte, i s’ha aplicat al tractament de la fracció 

líquida de purins de porc. 

 

 

8.5.1.2. Reactor amb retenció de biomassa, sense recirculació (X1 > X2; r = 0). 

 

A partir de l’equació 8.4 s’obté 

 
Equació 8.7. 

 

ja que X2 < X1. Els mètodes de retenció de biomassa són bàsicament dos: 

 

a) immobilització sobre un suport (filtres anaerobis i llits fluïditzats); 

b) agregació o floculació de biomassa i la seva retenció per gravetat (reactors de llit de 

llots). 

 

 

8.5.1.3. Reactor de flux de pistó. 

 

Aquest és un sistema intermedi entre continu i discontinu, el flux és continu però no hi 

ha homogeneïtzació, per tant, la velocitat del procés és similar al sistema discontinu. El 

fet que la taxa de creixement de microorganismes sigui més elevada a l’entrada del 
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reactor, on la concentració del substrat també és més elevada, fa que la concentració 

mitjana en el reactor sigui superior a la corresponent a mescla completa, o en tot cas, 

superior a la de sortida (X2 < X1), per tant, el temps de retenció serà inferior. 

 
Figura 8.6. Digestor de flux de pistó. 

 

Aquest tipus de reactor s’ha aplicat a residus porcins i bovins, i l’única dificultat que 

presenta és la deguda a la sedimentació de sòlids, la qual es pot evitar mitjançant un 

sistema d’agitació transversal en la direcció del flux (o reintroducció de biogàs a pressió 

en la base del digestor, per exemple). 

 

 

8.5.1.4. Sistemes amb biomassa fixada. 

 

Els sistemes amb biomassa fixada són molt més eficients, necessiten temps de retenció 

més baixos però no poden ser utilitzats per residus amb alt contingut de sòlids en 

suspensió. Entre aquests sistemes es poden destacar els següents: 

 

 Filtre anaerobi: 

 

En aquest sistema els bacteris anaerobis estan fixats a la superfície d’un suport inert 

(formant biopel.lícules), columna de rebliment, o atrapades en els intersticis d’aquest, 

amb flux vertical. El suport pot ser de material ceràmic o plàstic. La seva distribució pot 

ser irregular (filtre anaerobi, amb flux ascendent), i en aquest cas els bacteris es troben 

atrapats en els intersticis, o regular i orientat verticalment, i en aquest cas l’activitat és 

deguda bàsicament als bacteris fixats, rebent el nom de llit fix, amb flux descendent. 
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Figura 8.7. Filtre anaerobi. 

 

En cas d’utilitzar un suport orientat verticalment amb flux ascendent i un substrat 

lentament degradable, amb un elevat temps de retenció, la retenció per sedimentació dels 

fragments de biopel.lícula despresos adquireixen un efecte d’importància en l’activitat 

del reactor. Aquest sistema ha estat aplicat per al tractament de la fracció líquida de 

purins de porc. 

 

 

 Digestor de pel.lícula fixada: 

 

La pel.lícula bacteriana està fixada sobre un suport inert, essent l’alimentació per la part 

superior del digestor, amb la qual cosa es resolen els problemes de colmatació i 

repartiment del corrent d’entrada que tenen els filtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.8. Digestor de pel.lícula fixada. 

 

 

 Llit fluïditzat: 
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En aquest sistema els bacteris es troben fixats, formant una biopel.lícula, sobre petites 

partícules de material inert que es mantenen fluïditzades mitjançant el flux ascendent 

adequat al fluid. Per mantenir el cabal adequat, que permeti l’expansió i fluïdització del 

llit, es recorre a la recirculació. Igual que el filtre, pot ser aplicat a fraccions líquides o 

sobrenedant de residus ramaders, encara que les experiències en aquest àmbit són molt 

limitades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9. Digestor de llit fluïditzat. 

 

 

 Reactor de llit de llots (sistema UASB): 

 

Aquest sistema està basat en l’increment de la població bacteriana dins el digestor 

mitjançant la floculació i coagulació de determinats tipus de fang, sense aplicar cap tipus 

de suport fix o mòbil. El disseny més comú és el Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

(UASB), desenvolupat a Holanda, està sent molt aplicat al tractament d’aigües residuals 

de la indústria agroalimentària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.10. Digestor UASB. 
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L’afluent que circula té un flux ascendent dins el fermentador per tal de facilitar 

l’homogeneïtzació dins el digestor. La part superior del digestor està equipada amb un 

bon separador sòlid (flòculs de biomassa)/fase líquida/gas , d’aquesta manera es 

mantenen els flòculs en la part inferior del digestor. 

 

La dificultat per aconseguir agregats de bacteris d’alta densitat amb substrats procedents 

de residus ramaders no aconsella l’aplicació d’aquesta tecnologia en aquest camp. 

Variants sobre aquest reactor són el llit de llots expandit (EGSB) i el llit de llots 

multifàsic (SMPA). 

 

 

8.5.2. Sistemes discontinus. 

 

Aquests sistemes són els més senzills i els menys eficients, ja que la quantitat de gas 

produït és relativament petita i la primera part no és aprofitable degut a l’aire que conté, 

formant mescles explosives. A més, la primera fracció de gas produït sol contenir una 

gran quantitat de CO2. És un procés lent i ineficaç. 

  

 

 

 

S’omple el digestor amb el residu a tractar, segons el tipus de residu s’afegeix una 

determinada quantitat de bacteri inoculat, es tanca el digestor i s’espera fins que s’ha 

completat la digestió, recollint-ne el gas produït. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11. Digestor discontinu, procés per càrregues (Batch). 
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Fent nuls els valors de Q i Qr en l’equació 8.3, s’obté l’equació de l’evolució de la 

concentració de microorganismes en un sistema discontinu, la qual seguirà la corba típica 

del creixement (latència, creixement exponencial, estacionalitat i decreixement). 

 

La producció de gas segueix la mateixa tendència. De totes maneres, per una simulació 

precisa s’ha de canviar el model i construir-ne un altre que inclogui la dinàmica de les 

poblacions de les tres fases, per poder predir els processos de generació, acumulació i 

degradació dels àcids. Aquí el concepte de temps de retenció no té sentit i es parla de 

temps de digestió. 

 

Per aconseguir una producció de biogàs aproximada a la continuïtat, han de combinar-se 

diversos reactors discontinus amb posades en marxa intercalades en el temps. Aquests 

reactors s’han aplicat a residus amb una alta concentració de sòlids que dificulten 

l’adopció de sistemes de bombeig, com els residus de bestiar boví amb jaç de palla. 

 

 

8.5.3. Altres sistemes. 

 

Els reactors anteriors poden ser combinats per aconseguir sistemes més eficients. 

 

 

 

8.5.3.1. Sistemes de dues etapes. 

 

Consisteix en un primer reactor amb un elevat temps de retenció, on s’afavoreix la 

hidròlisi, seguit d’un reactor de baix temps de retenció que digereix la matèria orgànica 

dissolta i els àcids produïts en la primera etapa. Si la primera etapa consisteix en un 

reactor discontinu, el líquid tractat en la segona és l’obtingut per percolació en la 

primera, una vegada recirculat l’efluent de la segona. 

 

Aquest sistema permet mantenir fàcilment la temperatura del reactor discontinu, 

controlant la de l’efluent del segon reactor. Ha estat aplicat amb èxit per tractar residus 

sòlids l’etapa limitant dels quals és la hidròlisi, per exemple, residus bovins. 
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8.5.3.2. Sistemes de dues fases: 

 

A diferència dels sistemes de dues etapes, la separació de fases es refereix a mantenir dos 

reactors en sèrie, en els quals es realitzen, respectivament, les fases d’acidogènesi i 

metanogènesi, l’objectiu dels quals és aconseguir un temps de retenció global inferior al 

corresponent a un únic reactor de mescla completa. La separació és de tipus cinètic, 

controlant el temps de retenció de cada reactor, que serà inferior en el primer, degut a les 

altes taxes de creixement dels bacteris acidogènics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12. Digestió en dues fases. 

 

Aquest tipus de sistema s’ha aplicat amb èxit a la digestió de residus amb alta 

concentració de sucres i baix contingut en sòlids, però no per residus amb fibres. Al 1984, 

Cseh et al. van aconseguir mantenir el sistema estable per tractar purins de porc, però no 

van obtenir una reducció significativa del temps de retenció. 

 

8.5.3.3. Sistemes híbrids. 

 

En general, són sistemes que combinen els conceptes que fonamenten els diferents tipus 

de reactors ja descrits. Els dos sistemes anteriors podrien considerar-se com a tals. També 

s’han dissenyat reactors híbrids amb retenció de biomassa, la part baixa dels quals es 

comporta com un UASB i la part superior com un filtre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.13. Sistema híbrid. 
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♦ Sistemes mecànics generals necessaris en un digestor anaerobi. 

 

⇒ Agitació. 

 

Els mecanismes d’agitació de la massa fermentable dels digestors poden ser de 

tres tipus: 

 

- Mecànics: van ser molt utilitzats en els primers digestors que es van 

construir, però aquest sistema va deixar d’utilitzar-se degut als problemes 

de corrosió que es produïen en els elements mòbils interiors del digestor. 

 

- Per recirculació de biogàs i/o per recirculació de la pròpia massa 

fermentable: és el sistema més utilitzat en l’actualitat ja que els reactors 

d’alta velocitat dissenyats últimament tendeixen a fixar la biomassa 

microbiana a l’interior del digestor, per tant, per augmentar l’eficàcia de 

la metanització cal efectuar una recirculació del fluid que permeti una 

agitació i al mateix temps mantingui la temperatura de fermentació al fer 

passar l’efluent per un intercanviador extern. 

 

 

⇒ Calefacció. 

 

Com ja s’ha remarcat anteriorment, un dels paràmetres que s’ha de controlar en la 

metanització és la temperatura de digestió i el mecanisme més utilitzat en els 

digestors convencionals és la instal.lació d’un intercanviador intern en el digestor, 

el qual estarà dimensionat en funció de la demanda calorífica necessària per 

incrementar la temperatura de l’afluent i compensar les pèrdues del sistema. 

 

Els equips de calefacció dels digestors es poden instal.lar exteriorment al reactor, 

així s’aconsegueix un doble objectiu; per una banda introduir l’influent a la 

temperatura de fermentació adequada, evitant així l’efecte de xoc tèrmic sobre la 

biomassa microbiana, i per altra banda el disseny de reactors ràpids més 

moderns, ja que el serpentí intern crearia en molts casos problemes de caràcter 

físic i no permetria una calefacció uniforme de la massa fermentable. 
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8.6. Productes finals de la digestió anaeròbia. 

 

Els principals productes del procés de la digestió anaeròbia, treballant amb sistemes 

d’alta càrrega orgànica i de mescla completa són el biogàs i un efluent estabilitzat. 

 

8.6.1. Biogàs. 

 

8.6.1.1. Composició del biogàs: 

 

És una mescla gasosa combustible formada, principalment, per metà (CH4) i diòxid de 

carboni (CO2) i petites proporcions d’altres gasos com àcid sulfhídric (H2S), hidrogen 

(H2), amoníac (NH3), nitrogen (N2), monòxid de carboni (CO), i oxigen (O2). Sovint està 

saturat de vapor d’aigua i pot contenir partícules de pols i siloxans (compostos de silici). 

S’obté mitjançant la digestió anaeròbia a partir de residus o subproductes orgànics, com 

ara purins, fems, fangs de depuradores, residus d’escorxadors, residus sòlids urbans,... 

 

La composició o riquesa del biogàs depèn del material digerit i del funcionament del 

procés. 

 

 

Component 
Residus 

agrícoles 

Fangs de 

depuradora 

Residus 

industrials 

Gas de 

l’abocador 

Metà 50-80% 50-80% 50-70% 45-65% 

Diòxid de carboni 30-50% 20-50% 30-50% 34-55% 

Aigua Saturat Saturat Saturat Saturat 

Hidrogen 0-2% 0-5% 0-2% 0-1% 

Sulfur d’hidrogen 100-700 ppm 0-1% 0-8% 0.5-100 ppm 

Amoníac Traces Traces Traces Traces 

Monòxid de carboni 0-1% 0-1% 0-1% Traces 

Nitrogen 0-1% 0-3% 0-1% 0-20% 

Oxígen 0-1% 0-1% 0-1% 0-5% 

Compostos orgànics Traces Traces Traces 5 ppm* 

*terpens, ésters,... 

 

Taula 8.8. Valors mitjans de la composició del biogàs en funció del substrat utilitzat. 

(Font: Coombs – any 1990) 
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La valorització del biogàs precisa, en la majoria del casos, l’eliminació del contingut de 

H2S junt amb el CO2, gas inert no combustible. D’aquesta manera el biogàs passa a ser un 

combustible intercanviable amb el gas natural. 

 
 

Taula 8.9. Taula comparativa entre les composicions del gas natural, el biogàs i el gas d’un 

abocador. 

(Font: www.remade.org.uk - any 2004) 

 

 

 Problemes ocasionats per alguns components del biogàs: 

 

- Corrosió: l’H2S ataca tant les conduccions d’acer com els materials que s’utilitzen 

habitualment en les instal.lacions de gas. 

- Toxicitat: l’H2S és un gas altament tòxic, amb una forta olor característica molt 

desagradable. 

- Contaminació: els productes de la combustió de gas sense depurar contenen 

quantitats variables de SO2 i SO3, que afecten l’aire i l’aigua, amb la possibilitat de 

produir pluges àcides. 
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Per tal de depurar el biogàs s’han proposat diverses tècniques, com poden ser el filtre de 

llit mòbil, l’addició de químics a l’influent de la digestió (clorur fèrric), o la purificació 

amb aire al 5% sobre el biogàs. 

 

 

 

 

 

8.6.1.2. Utilització del biogàs. 

 

El biogàs és combustible i es pot utilitzar com a font d’energia cremant-lo directament en 

calderes, per generar vapor o aigua calenta, o en motors de cogeneració per produir 

electricitat. Fins i tot, pot utilitzar-se mesclat amb altres gasos combustibles com el gas 

natural. La potència calorífica inferior del biogàs és aproximadament 5.250 kcal/m3, si té 

una riquesa en metà del 60%. 

 

 El biogàs es pot utilitzar cremant-lo directament en calderes. L’energia tèrmica 

obtinguda té moltes aplicacions tan per ser utilitzada a la planta de tractament com 

per produir vapor d’aigua útil pel procés industrial. Les calderes no necessiten un gas 

d’alta qualitat però és preferible eliminar l’H2S perquè forma àcid sulfurós (H2SO3) en 

el condensat, i aquest és altament corrosiu. També és recomanat condensar el vapor 

d’aigua contingut en el gas sense refinar, ja que pot causar problemes en les sortides 

de gas. El fet de treure l’aigua del gas original també eliminarà gran part d’H2S. 

 

 El biogàs també és emprat en motors de cogeneració, que combinen l’energia tèrmica 

i elèctrica. Els motors de combustió de gas tenen els mateixos requeriments de 

qualitat que les calderes, excepte pel cas del H2S, que hauria de ser-hi present en 

menor proporció. En els motors de combustió de biogàs, les emissions de NOx solen 

ser baixes a causa del contingut de CO2 del gas. La concentració de CO emesa és 

sovint un problema des del punt de vista ambiental, és menor que l’emissió de NOx 

perquè s’oxida ràpidament a CO2. 

 

Les unitats de cogeneració són una bona via per produir eficientment electricitat i 

energia tèrmica per la planta de digestió anaeròbia. Per exemple, l’escalfament del 

digestor i la seva esterilització poden ser possibles utilitzant aquesta calor. 

L’electricitat sobrant pot ser venuda a la xarxa elèctrica general. 
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 La utilització de biogàs com a combustible per vehicles (biodièsel) requereix la 

mateixa tipologia de motors que els utilitzats per gas natural, però la demanda de 

qualitat del gas és molt estricte. Per això, cal purificar el biogàs per obtenir: 

 

- Un gas amb un valor calorífic més elevat. 

- Un gas de qualitat consistent per assegurar la conducció i operació del motor. 

- Un gas que no incrementi la corrosió deguda als alts nivells d’H2S, amoníac i 

aigua. 

- Un gas sense cap partícula mecànicament perjudicial. 

 

 El metà contingut en el biogàs també pot ser utilitzat com a combustible per a piles 

d’hidrogen (fuel cells). Les piles d’hidrogen són sistemes de generació de potència 

que produeixen electricitat en corrent continu combinant combustible i O2 (aire) en 

un reacció electroquímica. No hi ha un procés intermedi que converteixi el 

combustible a energia mecànica o tèrmica, per tant, tenen unes emissions 

extremadament baixes. En principi, les piles d’hidrogen funcionen com una bateria 

però, a diferències d’ella, no es descarreguen, produiran energia en forma 

d’electricitat i calor mentre el combustible sigui subministrat. En un primer pas, el 

combustible és convertit en H2 que proporcionarà un corrent elèctric continu. Els 

productes finals de la reacció són H2O i O2. La conversió eficient d’electricitat s’espera 

que excedeixi del 50%. Hi ha 5 tecnologies diferents però, actualment, només les piles 

d’hidrogen d’àcid fosfòric (H3PO4) són comercialitzades. Plantes del Japó i els Estats 

Units estan treballant amb una eficiència del 41%. No obstant, la tecnologia és encara 

molt costosa. 

 

 

8.6.1.3. Producció de biogàs. 

 

El tipus de residu juntament amb els paràmetres ambientals i operacionals condicionen la 

producció i composició del biogàs per unitat de biomassa. El potencial de producció 

depèn de la càrrega orgànica i la biodegrabilitat del substrat. 

 

Tipus d’animal 
Dejeccions 

(Kg/dia) 

Sòlids Totals 

(%) 

Producció 

màxima de gas 
% CH4 
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(L/kg SV) 

Vedells 21 13 220-300 55-60 

Vaques 45 13 220-400 55-60 

Porcs d’engreix 5 6-10 300-400 68-70 

Gallines ponedores 0.1 30-50 350-450 65-70 

 

Taula 8.10. Valors orientatius de producció de biogàs segons l’animal productor de les dejeccions. 

(Font: Hobson – any 1990) 

 

 

El potencial de biogàs és el total de gas produït per una quantitat donada de residu 

orgànic. Com ja hem vist, el biogàs és una barreja de diferents gasos dels quals ens 

interessa el metà, per això, s’utilitza el terme “potencial de metà”. 

 

 

 

 Potencial teòric de metà: 

 

Si coneixem la composició de la matèria orgànica d’entrada, la quantitat final de metà 

produït es pot trobar amb la fórmula de “Buswells” que es basa en l’estequiometria de la 

reacció de degradació: 

 

Equació 8.8. 

 
 

 

 

La producció teòrica de metà (Bth) en unitats de Nm3 CH4/tm SV (SV definit com pèrdua 

d’ignició a 550ºC) sota condicions estàndard (0ºC i 1 atm) pot ser calculada mitjançant: 

 
 

Equació 8.9. 
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El potencial teòric de metà calculat amb les equacions 8.8 i 8.9 és el màxim de metà que 

podem generar a partir de la matèria orgànica donada, per tant, només s’utilitzarà per 

estimar la producció de metà que es pot aconseguir en un digestor a gran escala. 

 

 

 Potencial real de metà: 

 

La producció real de metà al digestor és sempre inferior degut als següents factors: 

 

- Part de la matèria orgànica d’entrada (substrat) serà utilitzada per generar nova 

biomassa (bacteris). Aquesta fracció sol ser de l’ordre de 5-10% dels sòlids volàtils 

d’entrada. 

- Part de la matèria orgànica romandrà al reactor sense ser degradada. Aquesta 

fracció sol ser de l’ordre del 10%. La lignina continguda en la matèria orgànica no 

pot ser degradada en condicions anaeròbies. Pels materials que contenen lignina, 

la fracció biodegradable (BF) es pot calcular com: 

 
Equació 8.10. 

 

 on LC és el contingut de lignina com a percentatge dels sòlids volàtils. 
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Taula 8.11. Contingut de lignina d’alguns materials orgànics. 

(Font: www.bio.auc.dk - any 2003) 

 

- Part de la matèria orgànica s’uneix a partícules inorgàniques i no serà disponible 

per a la degradació microbiana. 

- La degradació de la matèria orgànica pot ser restrictiva degut la manca de 

nutrients suficients pel creixement microbià. 

 

Per tant, en general és aconsellable utilitzar la mesura de potencials reals de metà per fer 

funcionar el digestor sota les condicions que un desitja. 

 

 
 

Taula 8.12. Valors de potencial de metà per un digestor termofílic per un rang de materials 

orgànics de diferent origen. (Font: www.bio.auc.dk - any 2003) 

 

Per sistemes mesofílics o psicrofílics la producció de metà pot ser menor. 

 

 

 

L’efecte de la temperatura està il.lustrat en la següent figura:  
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Figura 8.14. Producció de metà en funció del volum del reactor per 20 digestors termofílics ( ) i 

mesofílics ( ) danesos. (Font: www.bio.auc.dk - any 2003) 

 

 

Les produccions són una mica variables però es poden aproximar a una tendència lineal. 

El pendent (producció de metà per m3 de reactor) és clarament superior pels sistemes 

termofílics. 

 

La producció de metà també es pot calcular si es coneixen el disseny del reactor i les 

propietats de biodegradació del material orgànic que serà digerit. 

 

Hashimoto et al. (1979) van proposar el següent model per a la producció de CH4 (B) per 

massa de COD o SV d’entrada com una funció dels paràmetres de disseny i el tipus de 

material orgànic: 

 
Equació 8.11. 

 

 

on B0 és la producció final de metà, S0 és la concentració de substrat biodegradable 

d’entrada en unitats de concentració de COD o SV, µm és la taxa específica de creixement 

màxim dels microorganismes anaerobis en el reactor (paràmetre global) i K és un 

paràmetre cinètic adimensional. 
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B0 es pot trobar traçant l’estat estacionari de producció de metà (1/HRT) per diferents 

nivells de HRT per una temperatura donada i allargar la traça fins a l’infinit (1/HRT=0). 

 

 

µm en unitats de d-1 es pot calcular com: µm = 0.013T – 0.129 on T és la temperatura. 

L’expressió és vàlida a l’interval de temperatura de 20-60ºC. 

 

La constant K es pot trobar traçant la HRT vers (S0-Se)/Se on Se és la concentració de 

l’efluent de COD o SV. El pendent és igual a K/µm i la intersecció és 1/µm. Pel fems de 

porc, la constant es pot estimar com a: K = 0.6 + 0.00206 exp (0.051S0). 

 

Encara que la matèria orgànica sigui biodegradable sota condicions anaeròbies, una part 

no serà degradada degut al temps de retenció hidràulic finit. Si es volgués convertir el 

100% de la matèria degradable a biogàs, seria necessari un HRT (Hydraulic Retention 

Time) infinit. Sota circumstàncies normals un 50-70% de la matèria degradable serà 

convertida en biogàs. 

 

Després de fer un seguiment de grans instal.lacions de digestió anaeròbia daneses, 

l’informe “Danish Energy Agency, 1995” indica que aquestes plantes podrien considerar-

se rentables si permeten aconseguir una producció mínima de 30 m3 gas/tm residu 

tractat, fet que és difícil aconseguir amb la digestió única de residus ramaders. Existeixen 

varies opcions per millorar la producció de biogàs d’aquests residus, per exemple, la 

mescla amb residus de major producció potencial (codigestió), mitjançant pretractaments 

per millorar la degradabilitat del substrat, o augmentar la temperatura per augmentar la 

velocitat de creixement dels microorganismes i l’eficiència de la fase hidrolítica. 

 

 

 Pretractaments per optimitzar la producció de biogàs: 

 

La baixa biodegradabilitat dels purins fa que la hidròlisi de les partícules sòlides sigui, en 

absència de tòxics o inhibidors, l’etapa limitant del procés. La hidròlisi dels compostos 

sòlids pot ser millorada mitjançant certs processos utilitzats com a pretractaments. 

 

El pretractament tèrmic a baixa temperatura (80ºC) ha proporcionat resultats interessants, 

donant un increment de la producció de biogàs fins al 60% de CH4 per unitat de sòlid 
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volàtil. Malgrat tot, el resultat depèn molt del tipus de purí a tractar: per purins envellits, 

la concentració de nitrogen amoniacal i el pH augmenten, provocant majors problemes 

d’inhibició, fet que es tradueix en menors produccions de metà.  

 

 

 

 

 

 Codigestió amb altres residus orgànics: 

 

La codigestió de residus ramaders i residus orgànics d’altres orígens en sistemes de 

mescla completa és una metodologia exitosa tant en règim termofílic com en mesofílic. El 

principal avantatge de la codigestió és aprofitar la sinèrgia de les mescles, i compensar 

les mancances de cada un dels substrats per separat. 

 

Els residus ramaders, i concretament el purí de porc, poden ser una bona base per la 

codigestió perquè generalment presenten un contingut d’aigua més alt que la majoria de 

residus industrials, una millor capacitat tampó i aporten una àmplia varietat de nutrients 

necessaris pel creixement dels microorganismes anaerobis. 

 

Component 
Residus 

ramaders 
Fangs EDAR FORSU 

Residus 

indústria 

alimentària 

Micro i macronutrients     

Relació C/N     
Capacitat tampó 

(alcalinitat) 
    

Matèria orgànica 

biodegradable 
    

 

Taula 8.13. Característiques relatives per la codigestió. (Font: modificat de X. Flotats – any 2001) 

Nota: les fletxes de sentits diferents indiquen un possible interès en la mescla ja que es compensaria 

la mancança relativa d’un o dels dos residus. 
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8.6.1.4. Tecnologies per augmentar el grau de qualitat del biogàs. 

 

S’han desenvolupat nombroses tecnologies per al tractament del gas natural, del gas dels 

abocadors, del gas ciutat, però no totes són recomanades per a l’aplicació al biogàs a 

causa de temes econòmics i/o medioambientals. 

 

 Eliminació del diòxid de carboni (CO2): 

 

L’eliminació del diòxid de carboni incrementa l’energia del gas. En l’actualitat, hi ha 4 

mètodes diferents utilitzats comercialment per portar-la a terme. 

 

a) Rentatge de gasos amb aigua. 

b) Rentatge de gasos amb polietilenglicol. 

c) Tamís de carboni molecular. 

d) Membranes de separació. 

 

a) Els rentadors de gasos amb aigua són utilitzats per eliminar el CO2 i l’H2S, ja que 

aquests gasos tenen una major solubilitat en aigua que el metà. El procés d’absorció 

és purament físic. L’aigua utilitzada pot ser regenerada i recirculada però el mètode 

més eficient és utilitzar aigua econòmica com l’aigua procedent de les plantes de 

tractament d’aigües residuals, i així, no serà necessari recircular-la. 

 
 

Figura 8.15. Rentador de gasos humit. 

(Font: www.remade.org.uk - any 2004) 
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b) El rentatge de gasos amb polietilenglicol és un procés físic com el rentatge de gasos 

amb aigua. La diferència és que el CO2 i l’H2S són més solubles en aquest dissolvent i, 

per tant, es requereixen sistemes de rentat més petits. A més, l’aigua i els 

hidrocarburs halogenats també són eliminats quan es purifica el biogàs amb 

polietilenglicol. Aquest rentat també es fa sempre amb recirculació. 

 

c) Tamís de carboni molecular: les molècules són adsorbides en les cavitats del tamís. 

La selectivitat de l’adsorció és realitzada per diferents mides de malla i/o aplicació de 

diferent pressió de gas. Quan s’allibera la pressió els components del biogàs són 

desorbits. 

 

 

 

 

d) Membranes de separació. 

 

Hi ha dos sistemes bàsics de membrana per purificació de gasos: 

 

- Separació de gas a elevades pressions, que utilitza gas en les dues bandes de la 

membrana. Les membranes (fetes d’acetat de cel.lulosa) separen les petites molècules 

polars com el CO2, humitat i H2S. 

 

- Separació per adsorció gas/líquid a baixa pressió, el líquid absorbeix les molècules 

difoses a través de la membrana. L’element essencial és la membrana microporosa 

hidrofòbica que separa els gasos de la fase líquida. Les molècules del corrent de gas, 

flueixen en una direcció, i són capaces de difondre’s a través de la membrana, llavors 

seran absorbides a l’altra banda pel líquid fluent en contra corrent. 

 

 

 Eliminació de l’àcid sulfhídric (H2S): 

 

L’H2S s’ha d’eliminar per tal d’evitar problemes de corrosió. Els mètodes més emprats 

per eliminar-lo són: 

 

e) Dosificació d’aire/oxigen dins el digestor de biogàs. 
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f) Dosificació de clorit de ferro dins el digestor de fems. 

g) Òxid de ferro. 

h) Carbó activat. 

i) Rentatge de gasos amb aigua. 

j) Rentatge de gasos amb NaOH. 

 

e) Dosificació d’aire/oxigen dins el digestor de biogàs. 

 

La desulfurització biològica del biogàs pot ser duta a terme per microorganismes. Molts 

dels microorganismes oxidants del sulfit pertanyen a la família del Triobacillus i això és 

essencial per afegir quantitats estequiomètriques d’O2 al biogàs. La dosificació 

d’aire/oxigen al digestor del biogàs és el mètode més simple de desulfurització. 

Consisteix en l’addició d’oxigen o aire (del 2 al 6% d’aire en biogàs) directament al 

digestor o en un tanc d’emmagatzematge servint al mateix temps com a reserva de gas. 

Cal tenir en compte algunes mesures de seguretat per evitar una sobredosi d’aire, ja que, 

el biogàs en aire és explosiu en el rang de 6 a 12%, depenent del contingut de metà. 

 

En moltes plantes de digestió sovint hi ha combinat el procediment de rentatge de gasos 

amb aigua i la desulfurització biològica. 

 

f) Dosificació de clorit de ferro dins el digestor de fems. 

 

Consisteix en subministrar clorit de ferro directament al digestor de fems o en un tanc de 

preemagatzematge. El clorit de ferro reacciona produint H2S en forma de sal de sulfit de 

ferro (partícula). 

 

g) L’òxid de ferro (o hidròxid) també reacciona amb l’H2S. La reacció és lleugerament 

endotèrmica (mínim de temperatura de 12ºC) i el biogàs no hauria de ser massa sec 

perquè la reacció necessita aigua. El sulfit de ferro pot ser oxidat amb aire ja que l’òxid de 

ferro és recuperat. Aquest procés és extremadament exotèrmic. Normalment la 

instal.lació té dos llits de reacció, mentre en el primer es desulfuritza el biogàs, en el 

segon es regenera amb aire. 

 

h) El carbó activat també és utilitzat per adsorbir el sulfur. L’H2S ha de ser convertit 

abans a sulfur i aigua, en presència d’aire, que és addicionat al biogàs. 
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i) - j) Scrubbers ja descrits en l’apartat d’eliminació del CO2 (veure rentatge de gasos). 

 

 

 Eliminació d’hidrocarburs halogenats. 

 

Els hidrocarburs halogenats provoquen corrosió en els motors de cogeneració fins al cert 

punt que aquestes plantes especifiquen un límit màxim de carboni halogenat contingut 

en el biogàs. Poden ser eliminats utilitzant un intercanviador de tubs pressuritzat 

omplert amb carbó activat específic. Les petites molècules com CH4, O2 i N2 passen a 

través d’ell, mentre que les grans molècules són adsorbides. 

 

 

 Eliminació de siloxans. 

 

Els compostos orgànics de silici són ocasionalment presents en el biogàs i poden causar 

danys severs en els motors de cogeneració. Es poden eliminar per absorció en un medi 

líquid, amb una mescla de compostos d’hidrocarburs amb una especial habilitat per 

absorbir els compostos de silicona. L’absorbent és regenerat per escalfament i desorció. 

 

 

8.6.2. Efluent líquid. 

 

Les característiques de l’efluent depenen molt del tipus de sistema, però tractant amb 

sistemes de mescla completa i amb residus orgànics, es pot definir l’efluent com una 

mescla de l’influent estabilitzat i la biomassa microbiana produïda. Durant el procés 

anaerobi part de la matèria orgànica es transforma en metà, per tant, el contingut de 

matèria orgànica en l’efluent és menor que en l’influent. Es tracta, a més, d’un producte 

més mineralitzat que l’influent, on augmenta el contingut de nitrogen amoniacal i 

disminueix el nitrogen orgànic. 

 

 Fracció sòlida: 

 

És una mescla de matèria orgànica i microorganismes vius o morts. La composició exacta 

depèn del residu tractat i disseny i operació del digestor. És un valuós fertilitzant perquè 

els nutrients presents a la matèria prima no s’han degradat completament i el nitrogen 
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s’ha fet més aprofitable ja que ha passat de nitrogen proteic a nitrogen amoniacal. 

S’acostuma a compostar (madurar), en piles a l’aire lliure. 

 

 Fracció líquida: 

 

És el residu depurat. Segons el grau de depuració assolit i del residu que es tracti, té 

diverses utilitats. L’ús més corrent és el rec directe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. Avantatges del 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.  

 

 

FACTOR AVANTATGES DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBIA 

Variabilitat en la 

composició 

Homogeneïtzació de la composició, més intensa conforme major 

és el temps de retenció. 
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Males olors i 

compostos orgànics 

volàtils 

Eliminació d’àcids grassos volàtils (AGV) i altres compostos 

fàcilment degradables. La materia orgànica resultant és 

lentament o difícilment degradable; els purins digerits no 

presenten olor desagradable i és un producte més estable. En 

processos tèrmics posteriors s’eviten problemes per 

volatilització de compostos orgànics. La reducció o eliminació 

d’AGV disminueix la fitotoxicitat als conreus per aquests 

compostos. 

Reducció de matèria 

orgànica i total. 

Mineralització. 

Reducció de sòlids totals i volàtils. Reducció de matèria 

orgànica degradable i manteniment de les concentracions de 

nutrients. Transformació de nitrogen orgànic a amoniacal. En 

cas de separar fase aquosa, el producte resultant presentarà 

menor volum, mantenint la mateixa riquesa fertilitzant. 

Distribució de 

partícules i de fracció 

soluble. 

Homogeneïtzació en la distribució de partícules, que afavoreix 

el disseny i aplicació de processos posteriors d’assecat. 

Hidròlisis de partícules de mida petita i col.loïdals, i reducció 

d’orgànics solubles, per la qual cosa es facilita la separació entre 

fases solubles i en suspensió. 

Consistència. 
Consistència pastosa de la fracció sòlida dels purins digerits, 

que afavoreix la seva manipulació i pel.letització. 

Alcalinitat. 

Disminució molt significativa de la relació d’alcalinitat. 

Aportació d’alcalinitat per afavorir un procés posterior de 

nitrificació (total o parcial). Degut a la reducció de matèria 

orgànica, el consum energètic en aquest procés serà inferior al 

de la nitrificació de la fracció líquida de purins frescos. 

Balanç energètic. 

Balanç energètic positiu i procés productor net d’energia 

renovable. Contribueix a disminuir les necessitats externes 

d’energia per processos tèrmics posteriors. Permet el tractament 

de mescles amb altres residus per optimitzar la producció 

energètica (codigestió), i facilitar la gestió integral de residus 

orgànics en la zona d’aplicació del pla (cogestió). 

Emissions de gasos 

d’efecte hivernacle. 

El procés contribueix a la disminució en la generació de gasos 

d’efecte hivernacle, si el metà produït substitueix una font no 

renovable d’energia. 

 

Taula 8.14. Resum dels avantatges de la digestió anaeròbia. (Font: modificat de X. Flotats – any 

2000) 
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Malgrat tot, la digestió anaeròbia també presenta alguns inconvenients: 

 

- És un procés complex que requereix bastant control per assegurar un correcte 

funcionament. 

- S’han descrit una gran quantitat de tòxics i inhibidors del procés, que poden fer 

que el procés no sigui viable per a determinats substrats. 

- Es bastant sensible a les sobrecàrregues orgàniques, per tant, l’alimentació haurà 

de ser el més homogènia possible. 

- El biogàs sol estar contaminat amb diferents components, que poden complicar el 

seu maneig i aprofitament, essent necessari, en funció del tipus d’aprofitament, 

un sistema de depuració. 

- Els costos d’implantació són alts, mostrant un clar efecte d’economia d’escala, per 

això, les instal.lacions de petites dimensions no solen resultar rentables. 

- És un gas difícilment liquable, i per tant, difícil de transportar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Models cinètics de control utilitzats per residus ramaders. 

 

Per simular i preveure amb precisió, l’evolució de les diferents poblacions bacterianes, 

així com del substrat, compostos intermedis i producció de gas i altres components, cal 

recórrer a models complexes i estructurats. Un bon exemple és l’aportat per Angeldaki et 

al. (1993), aplicat als residus bovins en reactors anaerobis termofílics. Aquests models 

requereixen el plantejament de la dinàmica d’un mínim de 15 components, amb les seves 
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respectives equacions i fenòmens de transferència entre les fases líquid/gas, i predicció 

de l’evolució del pH. Seguidament es presenten uns altres models, més senzills, basats en 

la dinàmica d’un sol component del substrat (sòlids volàtils, DQO, matèria orgànica), que 

s’han desenvolupat i aplicat amb èxit per residus ramaders. 

 

Fent un balanç del substrat S, a partir de l’esquema del sistema genèric que s’ha presentat 

abans, i suposant que la recirculació és nul.la (r = 0), s’obté: 

 

Equació 8.12. 

 
 

 

La taxa de creixement dels microorganismes µ sol expressar-se mitjançant l’equació de 

Monod, 

 
 

Equació 8.13. 

 

la qual només és aplicable a substrats solubles i, per tant, quan les etapes limitants siguin 

l’acidogènesi o la metanogènesi. Per la digestió anaeròbia de residus ramaders, la 

hidròlisi de la matèria orgànica particulada o coloïdal sovint es considera que és la fase 

limitant. La taxa d’hidròlisi es descriu mitjançant la cinètica de primer ordre respecte el 

material hidrolitzable. Alguns models utilitzen expressions més complexes, del tipus 

Monod, però on la biomassa presenta una capacitat màxima d’activitat hidrolítica, 

 

 
 

Equació 8.14. 

 

Operant amb aquesta expressió, se n’obté una de similar a la de Contois (1959), 

 
Equació 8.15. 
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Utilitzant la cinètica de Monod per ajustar les dades experimentals obtingudes en un 

cultiu de Aerobacter aerogenes, Contois va trobar que la constant de saturació Ks 

presentava una dependència lineal amb S0. Introduint la concentració de biomassa en 

règim estacionari i redefinint la taxa màxima de creixement, Contois va obtenir una 

expressió cinètica en la que la velocitat de creixement depèn de la concentració de 

substrat i biomassa, 

 
Equació 8.16. 

 

 

L’ “efecte Contois” és generalment interpretat com la presència de limitacions a la 

transferència de matèria, causades per una alta concentració de biomassa deguda a una 

alta concentració de substrat. 

 

Pel règim estacionari, a partir de les equacions 8.12 i 8.16, amb l’equació 8.3 per r = 0, 

considerant kd negligible i definint 

 
Equació 8.17. 

 

s’obté 

 
Equació 8.18. 

 

 

Considerant Cs = 1 i Cx < 1, es tindrien les condicions d’un reactor amb homogeneïtzació 

del substrat i retenció de biomassa. En aquestes condicions l’equació 8.18 s’ha aplicat per 

ajustar les dades experimentals d’un filtre anaerobi tractant la fracció líquida de purins 

de porc, amb resultats satisfactoris (Flotats i Puigjaner, 1994). Considerant Cs < 1 i Cx < 1, 

i partint de les equacions 8.3 i 8.12, amb r = 0, s’obté una equació diferencial ordinària 

lineal que s’ha aplicat al mateix reactor però per preveure la resposta en estats transitoris 
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al llarg de 190 dies, amb un coeficient de determinació del 81% (Domenech i Flotats, 

1997). 

 

Considerant Cs = 1 i Cx = 1, es tindrien les condicions d’un reactor de mescla completa, i 

en aquest cas s’obté el model de Chen i Hashimoto (1978), que ha sigut molt utilitzat per 

digestors de residus ramaders. En aquestes condicions, l’eficiència en l’eliminació del 

substrat és 

 
Equació 8.19. 

 

 

i la producció de gas per unitat de temps i volum del reactor és 

 
 

Equació 8.20. 

 

 

essent G0 la producció de gas per unitat de substrat eliminat. Chen i Hashimoto 

defineixen aquest paràmetre com la producció de gas per unitat de substrat afegit al 

reactor per un temps de retenció infinit, fet que implica, segons l’equació 8.19, que tot el 

substrat ha estat degradat. Aquest valor es pot calcular mitjançant un experiment 

discontinu, determinant el metà acumulat produït. Hill (1982) dóna alguns valors mitjans 

d’aquest paràmetre, obtinguts a partir de valors experimentals de diferents autors. 

 

Origen del residu 
G0 

(L CH4/g SV) 

Boví 0.35 

Vaquí 0.20 

Porcí 0.45 

Avícola 0.39 

 

Taula 8.15. Valors de G0 (L CH4/g SV) per diversos residus ramaders. 

(Font: Hill – any 1982) 
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El contingut en metà del biogàs, per residus ramaders es troba usualment entre el 55 i el 

70%. 

 

La producció Pv presenta un màxim per 

 

Equació 8.21. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8.16. Eliminació de la DQO i producció volumètrica de gas per un reactor anaerobi continu 

genèric en funció del temps de retenció hidràulic. (Font: X. Flotats – any 1997) 

 

En aquest gràfic es mostren les corbes corresponents a E i Pv per uns valors de K i µ 

determinats. Podem veure que la intersecció de les corbes amb l’eix de les abscisses es 

troba per θ = 1/µm, per sota de la qual el reactor no presenta activitat per rentat de la 

biomassa. Si Cx < 1, reactor amb retenció de biomassa, però Cs = 1, el bombolleig del gas 

produït homogeneïtza la distribució del substrat, les corbes tindrien la mateixa forma 

però comprimides cap a l’esquerra, desplaçant-se també cap a l’esquerra el temps de 

retenció mínim. 

 

Si analitzem la figura 8.16, és important destacar que la màxima depuració no coincideix 

amb la màxima producció de gas per unitat de volum del reactor. Aquest aspecte té una 

gran importància econòmica ja que si es vol un balanç energètic òptim s’ha de treballar 

amb un temps de retenció proper al que determina la màxima producció volumètrica de 

gas, encara que la depuració no sigui elevada. Per purins de porc aquest òptim es troba al 

voltant d’un temps de retenció de 15 dies. L’eficiència en la depuració pel temps de 

retenció corresponent al màxim de Pv depèn, segons el model de Chen-Hashimoto, 

només de K, disminuint l’eficiència amb un augment d’aquest. 
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El paràmetre K es la constant d’inhibició de Chen-Hashimoto, i aquests van comprovar 

que augmenta amb un augment de la concentració de sòlids volàtils en l’efluent del 

digestor. Van proposar les expressions següents pel càlcul de µm (dia-1) i K: 

 

 
Equació 8.22. 

Equació 8.23. 

 

 

amb T = temperatura, en ºC, i S0 en gr SV/L. 

 

 

Hashimoto (1982) va ajustar dades experimentals de digestió anaeròbia de residus de 

bestiar boví, obtenint la següent expressió: 

 
Equació 8.24. 

 

 

 

amb S0 donat en kg SV/m3. Maraval i Vermande (1990) van comprovar que les 

expressions proposades per Chen i Hashimoto donaven valors de producció de gas 

massa elevades si s’aplicaven a plantes comercials tractant purins de porc, amb 

variacions que superen en alguns casos el 60. 

 

Hill (1982), a partir de dades de diferents autors i tipus de residus, va obtenir la gràfica 

de la figura 8.17, en la que es comprova que residus ramaders de diferents orígens 

presenten constants d’inhibició K diferents. 
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Figura 8.17. Efecte de la concentració de sòlids volàtils en l’afluent sobre K. 

(Font: Hill – any 1982) 


