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1. Presentació 

 

Com a punt final a la diplomatura és necessari la redacció un treball final de carrera on 

es pugui demostrar els coneixements, que durant els tres anys anteriors, s’han 

interioritzat. 

 

Aquests treballs final de carrera han de ser una culminació però també un punt d’inici 

per al futur que ha d’arribar en breu, per aquest motiu no hi ha millor manera que 

aprendre a treballar a peu de camp per a observar i també patir la problemàtica de la 

vida real, on els problemes mai donen resultats exactes i poques vegades les 

solucions són fàcils.  

 

L’anàlisi i el control sobre processos reals, en el projecte final de carrera, ofereixen la 

possibilitat d’apropar-se a la vida que vindrà després, un enginyer ha d’estar preparat 

per a resoldre els problemes amb inventiva, amb enginy.  

 

Per aquest motiu aquest projecte és tan important, molts problemes, contratemps i de 

vegades errades que fan que un assoleixi l’objectiu final d’aquests treballs, veure el 

món real, el món on has de créixer a partir d’aquest moment. Les investigacions 

serioses arribaran mes endavant, avui toca aprendre i equivocar-se. 
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3. Resum 

 

Aquest projecte s’ha realitzat en col·laboració amb la Depuradora de Vilanova del 

Camí, es tracta d’un treball de control i seguiment del procés de digestió anaeròbia 

que actualment s’ha posat en funcionament sota condicions de temperatura ambient, 

és a dir, sense aportació d’energia externa.  

 

La digestió anaeròbia sota condicions de temperatura ambient està molt poc 

estudiada, ja que els rendiments solen ser baixos, però en les condicions econòmiques 

i mediambientals actuals pot ser una bona solució al estalviar la inversió en 

hidrocarburs per a l’arrencada del procés. 

 

L’estudi del digestor comença al mes de Març, amb aquest ja en funcionament des del 

mes de Febrer. S’ha fet un seguiment de 5 paràmetres de control fonamentals en el 

procés de digestió anaeròbia (Temperatura al digestor, pH, Àcids Grassos Volàtils, 

Alcalinitat i potencial Redox) per tal de determinar si hi ha una reducció de sòlids 

volàtils als fangs digerits i comprovar així que el procés funciona.  

 

Per a realitzar el control dels paràmetres s’ha fet una col·laboració amb l’EDAR de 

Vilanova del Camí, mitjançant els seus mètodes analítics, basats en el Standard 

Methods for Wastewater, i els seus aparells i estris de laboratori. 
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4. Objectius 

 

Els objectius principals d’aquest treball són: 

• Estudi de la digestió anaeròbia 

• Anàlisi dels paràmetres de control 

• Estudi de l’arrencada del digestor sense aportació d’energia 

• Determinació de la viabilitat del procés psicròfil 
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5. Història i importància 

 

La digestió anaeròbia del fang es troba entre les formes de tractament biològic de 

l'aigua residual més antigues, el seu origen data del 1850, quan es desenvolupa el 

primer tanc dissenyat per a la separació i retenció de sòlids. Al període de 1920 i 1935 

el procés fou objecte d'investigació en profunditat.  

 

Degut al gran interès existent en l’estalvi i la recuperació d’energia, i en el desig 

d’obtenir productes que permetin usos beneficiosos del fang de l’aigua residual, la 

digestió anaeròbia és un dels processos d’estabilització més importants. Encara que 

també cal destacar el compostatge com un altre procés molt utilitzat i important en 

l’estabilització de fangs i reaprofitament del RSU1, aquest procés restarà descrit al 

capítol següent. 

 

Els beneficis associats a la digestió anaeròbia són:  

• Reducció significativa de les males olors 

• Mineralització 

• Producció d’energia renovable si el gas s’aprofita energèticament i substitueix a 

una font d’energia fòssil 

• Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de la reducció 

d’emissions incontrolades de CH₄, (que produeix un efecte hivernacle 20 

vegades superior al CO₂), i reducció del CO₂ estalviat per substitució d’energia 

fòssil. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Residus Sòlids Urbans: Els residus sòlids urbans són aquells que s'originen en els nuclis de població com a 
conseqüència de l'activitat habitual i diària del ser humà. Es classifiquen en dos grans grups: Residus Sòlids 
Urbans(RSU) i Aigües Residuals Urbanes (ARU) 
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Els avantatges i els inconvenients del tractament anaerobi d’un residu orgànic, en 

comparació amb el tractament aerobi venen condicionades pel lent creixement de les 

bacteris sintetitzadors de metà, això provoca temps de retenció2 més grans per 

aconseguir una adequada estabilització. Aquest baix creixement implica que només 

una petita part del residu orgànic està essent sintetitzat en forma de noves cèl·lules. 

 

Un dels punts importants en la digestió anaeròbia és la producció de biogàs com a 

combustible, el interès científic per la producció de gas combustible apareix al s. XVIII, 

quan al 1776 Volta identifica el metà per primera vegada al “gas dels pantans”, encara 

que anteriorment, al 1682, R. Boyle va predir la possibilitat d’obtenir gas a partir de 

residus animals i vegetals. Al 1884 Pasteur va presentar el primer treball sobre la 

producció de metà a partir de residus de granja. 

 

A partir de 1900 es van construir, a l'Índia, els primers digestors per a la producció de 

biogàs mitjançant residus orgànics. A Europa van començar a funcionar a partir de 

1911, a la Gran Bretanya. 

 

Entre 1950 i 1970 la digestió anaeròbia es va desenvolupar notablement a l'Índia i a la 

Xina, aquests dos països tenien com a matèries primeres els excrements d’animals i 

humans, residus domèstics i diversos residus agrícoles, gràcies a la seva gran 

demografia i una economia basada en l’agricultura i la ramaderia. 

 

Fins a la crisi del petroli de la dècada dels 70 del s. XX, el procés anaerobi s’havia 

considerat en països industrialitzats (USA, Canada, part d’Europa, etc.) com un 

tractament per a reduir altes càrregues orgàniques d'alguns residus, sense aprofitar 

els fangs com a fertilitzants o el metà com a combustible. 

 

 

 

                                                
2 És el temps que ha de romandre el fang dins del reactor per a completar el procés biològic 
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6. El compostatge 

 

En el compostatge, la matèria orgànica es descompon, amb l'ajuda de l'aire i dels 

microorganismes, en diòxid de carboni i aigua mentre s'allibera energia. La matèria 

orgànica es degrada de forma incompleta, quedant un residu sòlid anomenat compost. 

 

El compostatge és un tractament apropiat per a residus orgànics tals com restes 

d’aliments, vegetals, d'escorxadors, agrícoles, granges, llots de depuradora, etc. 

 

El procés és aerobi3, si no té suficient oxigen, el procés es transforma en anaerobi4 i es 

produeixen olors ofensives. L’absència d’oxigen atura el procés aerobi i inicia 

l’anaerobi. 

 

Al descompondre els residus es genera calor. Quan les temperatures pugen més de 

70 ºC, els organismes comencen a morir. Ventilar el residu abans que la temperatura 

arribi a aquest punt aportarà O2 i impedirà el sobreescalfament, que podria provocar 

una dràstica reducció de la població i la generació d'olors.  

 

La problemàtica de les olors radica en la forma de tractar el residu, majoritàriament en 

naus obertes i no en un reactor tancat com en el cas de la digestió, per tant si la planta 

de tractament està a prop de zones residencials produeix molèsties als veïns, i si pel 

contrari es posa molt lluny el transport dels residus fins a la planta encareix molt el 

procés. 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Procés que necessita de la presencia d’oxigen per a realitzar-se, sense aquest els bacteris moren. 
4 Procés amb absència total d’oxigen, el O₂ en aquests processos es tòxic per a els bacteris 
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6.1 Sistemes de compostatge 

 

El procés de compostatge permet reciclar residus orgànics d'origen municipal, 

comercial, industrial o agrícola. Recupera matèria orgànica dels residus, que pot ser 

retornada al sòl. 

 

Per a assegurar la qualitat agrícola i comercial del compost resultant, ha de controlar-

se el contingut de nutrients i matèries orgàniques, així com també la presència de 

substàncies indesitjables, en el material de partida. 

 

L'eliminació dels llots de plantes depuradores d'aigües és un problema de difícil 

solució. Primer per la seva alta humitat, que ha de ser rebaixada per barreja amb 

materials secs abans que puguin ser compostats. Els fangs de depuradora han de 

mantenir-se a temperatures altes per a eliminar els agents patògens. Finalment, la 

presència de metalls pesants i altres contaminants poden limitar la utilitat del fang 

compostat. Moltes comunitats i indústries utilitzen diverses tecnologies de 

compostatge per a processar els fangs. 

 

La degradació de la matèria orgànica ocorre de forma natural sota condicions 

favorables de temperatura, humitat i ventilació. Per a proveir les condicions adequades 

i accelerar el procés, el material es volteja a intervals apropiats per a augmentar al 

màxim l'activitat dels microorganismes involucrats en el procés de compostatge. Poden 

aparèixer problemes d'olor tret que es mantinguin les condicions aeròbies. 
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6.1.1 Piles 

 

La tecnologia per al compostatge en piles és relativament simple, i és el sistema més 

econòmic i el més utilitzat. Els materials s'amunteguen sobre el sòl o paviment, sense 

comprimir-los en excés, sent molt important la forma i dimensions de la pila. 

 

Les dimensions òptimes oscil·len entre 1,2 i 2 metres d'alçada i de 2 a 4 metres 

d’amplada, essent la longitud variable. La secció tendeix a ser trapezoïdal, encara que 

en zones molt plujoses és semicircular per a afavorir el drenatge de l'aigua. 

 

 

Exemple de piles simples. 

 

Les piles són ventilades per convecció natural. L'aire calent que puja des del centre de 

la pila crea un buit parcial que aspira l'aire dels costats. La forma i grandària òptima de 

la pila depèn de la grandària de partícula, contingut d'humitat, porositat i nivell de 

descomposició, la qual cosa afecta el moviment de l'aire cap al centre de la pila. 
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La grandària i la forma de les piles es dissenyen per a permetre la circulació de l'aire al 

llarg de la pila, mantenint les temperatures en la gamma apropiada. Si les piles són 

massa grans, l'oxigen no pot penetrar fins al centre, mentre que si són massa petites 

no s’escalfaran adequadament. La grandària òptima varia amb el tipus de material i la 

temperatura ambient. 

 

Una vegada constituïda la pila, l'única gestió necessària és el volteig o barrejat amb 

una màquina adequada. La seva freqüència depèn del tipus de material, de la humitat i 

de la rapidesa que desitgem realitzar el procés. Els voltejos serveixen per a 

homogeneïtzar la barreja i la seva temperatura, a fi d'eliminar l'excessiva calor, 

controlar la humitat i augmentar la porositat de la pila per a millorar-ne la ventilació. 

 

 

 

 

 

 

 

Màquina voltejadora de piles. 

 

El compostatge en piles simples és un procés molt versàtil i amb poques 

complicacions. S'ha utilitzat amb èxit per a compostar fems, residus vegetals, fangs i 

RSU. El procés assoleix bons resultats amb una àmplia varietat de residus orgànics i 

funciona satisfactòriament mentre es mantenen les condicions aeròbies i el contingut 

d'humitat.  
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6.1.2 Piles estàtiques ventilades. 

 

El següent nivell de sofisticació del compostatge és la pila estàtica ventilada, en la qual 

es col·loquen materials sobre un conjunt de tubs perforats o un terra porós, connectats 

a un sistema que aspira o insufla aire a través de la pila. Una vegada que es 

constitueix la pila, no es toca fins que l'etapa activa de compostatge sigui completa.  

 

Quan la temperatura en el material excedeix l'òptim, uns sensors que controlen el 

ventilador ho activen perquè injecti l'aire necessari per a refredar la pila abastint-la 

d'oxigen.  

 

Degut al fet que no hi ha mecanismes per a barrejar el material durant el procés de 

compostatge, les piles estàtiques ventilades se solen utilitzar per a materials 

homogenis com els fangs, que barrejats amb un substrat sec i porós com estelles de 

fusta o serradures, formen una pel·lícula líquida prima en la qual té lloc la 

descomposició. 

 

Aquest sistema permet la ràpida transformació de residus orgànics en fertilitzants. La 

ventilació controlada impulsa l'activitat dels microorganismes artífexs del procés de 

compostatge. El sistema és també més econòmic per la poca intervenció mecànica 

que es requereix. La capacitat del compostatge varia segons el nombre d'unitats 

bufadores i el seu model, així com també la naturalesa dels residus orgànics a tractar. 

 

Exemple de piles estàtiques ventilades. 

 

 



ESTUDI DEL PROCÉS DE DIGESTIÓ ANAERÒBIA Pàg. 15 
 

6.1.3 Sistemes tancats 

 

Els processos en túnels, contenidors o en tambors són processos modulars que 

permeten ampliar la capacitat de tractament, afegint les unitats de tractament 

necessàries. El recipient pot ser qualsevol cosa, des d'un dipòsit a una fossa de 

formigó. Com es tracta de sistemes tancats, és possible tractar les olors produïdes per 

una eventual descomposició anaeròbia mitjançant un sistema de filtres biològics 

 

6.1.3.1 Compostatge en tambor 

 

El procés de compostatge té lloc en un tambor de rotació lenta. Aquests tambors 

poden treballar en continu o semi continu i són de diferents grandàries i formes. Estan 

construïts en acer i la majoria d'ells incorporen aïllament tèrmic per evitar pèrdues de 

temperatura 

 

El procés de descomposició té lloc dintre del tambor de compostatge. Gràcies a la 

rotació intermitent de la unitat de compostatge, el material és homogeneïtzat i desfibrat 

de forma selectiva amb un resultat òptim. 

 

Exemple de compostatge en tambor. 
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6.1.3.2 Compostatge en túnel 

 

Aquí, el procés té lloc en un túnel tancat, generalment fabricat en formigó, amb una via 

de ventilació controlada per impulsió o aspiració, que aporti d'O₂, imprescindible per 

als microorganismes. La diferència amb el procés anterior, resideix que aquí el residu 

es troba estàtic. 

 

Exemple de compostatge en túnel 

 

6.1.3.3 Compostatge en contenidor 

 

És una tècnica molt similar a l'anterior. La diferència resideix que, en aquest sistema, 

el compostatge es realitza en contenidors d'acer, generalment de menor grandària que 

els túnels de formigó. Sovint és un procés en continu, amb càrrega del material a 

compostar en la part superior i descàrrega per la part inferior. 

 

Exemple de compostatge en contenidor 
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7. La digestió anaeròbia: 

 

La digestió anaeròbia és un procés biològic en el 

d’oxigen i per mitjà d’un g

gasosos o “biogàs” (CH₄, CO

minerals (N, P, K, Ca, etc.) i compostos 

La matèria orgànica complexa fa 

Que després de la fermentació es transforma 

els components orgànics difícils de degradar, la major part del nitrogen, fòsfor i tots els 

elements minerals. 

 

El biogàs conté un alt percentatge en metà

susceptible d’un aprofitament energètic mitjançant la seva combustió en motors, 

turbines o calderes, bé sol o barrejat amb un altre combustible.

explicat més en profunditat al capítol següent.

ESTUDI DEL PROCÉS DE DIGESTIÓ ANAERÒBIA 

a digestió anaeròbia: Descripció del procés 

La digestió anaeròbia és un procés biològic en el qual la matèria orgànica, en absència 

d’un grup de bacteris específics, es descomposen

, CO₂, H₂S, etc.), i en digerit, que és una barreja de productes 

minerals (N, P, K, Ca, etc.) i compostos orgànics de difícil degradació. 

La matèria orgànica complexa fa referència a hidrats de carboni, lípids, proteïnes, etc. 

Que després de la fermentació es transforma en uns fangs als quals es poden trobar 

difícils de degradar, la major part del nitrogen, fòsfor i tots els 

El biogàs conté un alt percentatge en metà (CH₄), entre el 50-70%, pel que és 

susceptible d’un aprofitament energètic mitjançant la seva combustió en motors, 

turbines o calderes, bé sol o barrejat amb un altre combustible. Aques

s en profunditat al capítol següent. 

MATÈRIA 
ORGÀNICA
COMPLEXA

MOL·LÈCULES 
SIMPLES

ÁCIDS 
ORGÀNICS

BIOGÀS FANGS 
ESTABILITZATS

Pàg. 17 

la matèria orgànica, en absència 

sen en productes 

, i en digerit, que és una barreja de productes 

 

 

a hidrats de carboni, lípids, proteïnes, etc. 

en uns fangs als quals es poden trobar 

difícils de degradar, la major part del nitrogen, fòsfor i tots els 

70%, pel que és 

susceptible d’un aprofitament energètic mitjançant la seva combustió en motors, 

Aquest apartat restarà 
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La matèria orgànica continguda en la barreja de fangs primaris i biològics de la 

depuradora es converteix biològicament, sota condicions anaeròbies, en metà i diòxid 

de carboni (CO₂) i el procés es porta a terme en un reactor completament tancat. 

 

Els fangs s’introdueixen en el reactor contínuament i romanen en el seu interior durant 

períodes de temps variable. El fang estabilitzat, que s’extrau del procés, té un baix 

contingut en matèria orgànica, patògens i no és putrescible. 

 

Els 2 tipus de digestors més utilitzats són: 

 

1. El de baixa càrrega: no se sol escalfar ni barrejar el fang i els temps de retenció 

són de 30 a 60 dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema d’un reactor de baixa càrrega. [METCALF-73] 
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2. El de alta càrrega: al contingut del digestor s’escalfa i barreja completament. El 

temps de retenció sol ser igual o inferior a 15 dies. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema d’un reactor d’alta càrrega. [METCALF-73] 

 

La combinació dels dos tipus es coneix com “Procés de doble etapa”, la primera etapa 

és un digestor d’alta càrrega i la segona un de baixa càrrega, el qual té la funció de 

separar els sòlids digerits del líquid sobrenedant, encara que pot tenir lloc una digestió 

addicional i una certa producció de gasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema d’un procés de doble etapa. [METCALF-73] 
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A la EDAR de Vilanova ens trobem amb un disseny de digestor de dos etapes pensat 

per al gran volum de fangs que es tractaven uns anys endarrere, després de la 

construcció de la Depuradora dels Adobers, el volum de fangs és menor i per aquest 

motiu s’ha passat d’un sistema en dos etapes a un sistema de simple etapa o de tanc 

agitat. 

 

Aquest sistema consisteix en un reactor de tanc agitat, que funciona en regim continu 

amb una recirculació de fangs, al estar l’agitador mecànic avariat la recirculació fa la 

funció d’agitador, El fang del tractament biològic arriba a un tanc obert on es redueix la 

seva fracció aquosa i homogeneïtza el fang, aquest tanc s’anomena espesseïdor. 

 

El fang posteriorment surt del espesseïdor i passa al reactor on es produeix el procés 

anaerobi, el Digestor. El fang de sortida es deriva, per una banda a la recirculació, 

tornant a entrar al digestor i per una altra banda a un dipòsit obert, anomenat tampó, 

que te la funció d’homogeneïtzar el fang digerit abans de passar a la zona de bombes 

centrifugues, on s’eliminarà l’aigua. 

 

Els reactors tenen un volum de 5000m3 i estan dissenyats per a un fang d’entrada amb 

un cabal de 400m3/dia i un temps de retenció de 25 dies. Actualment el cabal mig és 

de 98m3/dia i un temps de retenció superior a 50 dies. 
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8. Utilització del biogàs 

 

El biogàs és un gas compost majoritàriament per CH4 i CO₂, encara que sempre 

portarà impureses en major o menor quantitat depenent del residu inicial a digerir, 

aquestes impureses solen ser H2S, H2O, etc. 

 

El biogàs té un poder calorífic comprès entre 20 i 28 MJ/m³, sempre inferior al del metà 

(37’3 MJ/m³) a causa de la presència de gasos inerts (diòxid de carboni i altres gasos) 

i del grau de saturació d’aigua.  

 

No es sol liquar perquè resulta desavantatjós econòmicament si nó és a gran escala. 

S’utilitza el gas a mesura que es produeix, ja que per emmagatzemar-lo necessitaríem 

un volum molt gran. 

 

Es pot utilitzar directament o després d’haver estat sotmès a un procés de purificació 

que elimini el CO₂, H₂S i vapor d’aigua, i el transformi en un substitut del gas natural 

amb un 90-95% de metà. Quan s’utilitza únicament com a font de calor (calefacció, 

cuina, bombes de calor per absorció), es crema en el seu estat original, encara que les 

calderes han d’estar adaptades. 

 

Si es disposa d’un instal·lació prèvia de gas natural o propà, és suficient amb 

l’adaptació dels cremadors a les característiques del biogàs. Per contra, quan es 

destina a la generació d’energia elèctrica o mecànica, és indispensable la seva 

purificació. En un estudi en el qual es compara diverses alternatives per a la generació 

d’energia elèctrica a partir de biogàs, afirma que la potència obtinguda sense 

purificació és del 55% de la obtinguda amb gas depurat. [HASH-79] 

 

La purificació del biogàs compren una etapa de separació del sulfur d’hidrogen que pot 

consistir en la retenció d’aquest gas en un llit d’hidròxid fèrric o senzillament d’esponja 

de ferro; una segona etapa d’absorció del gas carbònic amb solucions de carbonat 

potàssic o d’etanolamines, i una etapa final de separació de la humitat per un senzill 
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refredament en un serpentí d’aigua freda i per absorció en una columna de glicol o un 

llit absorbent. 

 

La utilització del biogàs com a combustible per a la tracció de vehicles és molt 

discutible a causa del enorme pes de les ampolles de gas comprimit: 400Kg pel gas 

equivalent a 32 l de gasoil. [DOHNE-79] 

 

El que alguna d’aquestes operacions siguin o no interessants dependrà 

fonamentalment de la composició i del poder calorífic del biogàs obtingut. 

 

 

 

 

 

 

 

Tractaments segons l’ús final del biogàs (0= sense tractament, 1= tractament parcial, 2=tract. exhaustiu). [IDAE-07] 
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9. Procés Microbiològic 

 

Des de 1930 i fins a finals de la dècada dels 70 del segle passat es considerava el 

procés de digestió anaeròbia com un procés en dos etapes consecutives, la primera 

etapa era acetogènica i la segona etapa metanogènica, en aquestes  etapes 

intervenien dos grups de microorganismes [BARK-56] 

 

En la primera etapa un grup complex de bacteris fermentatius, anaerobis facultatius i 

estrictes5, formadors d’àcids, degradarien la matèria orgànica complexa com 

polisacàrids, proteïnes i lípids, i produirien àcids grassos volàtils (fòrmic, acètic, 

propiònic, butíric, etc.), alcohols (etanol i metanol), diòxid de carboni, hidrogen, 

amoníac i sulfur d’hidrogen. 

 

A la segona etapa, o etapa metanogènica, els bacteris degradarien els productes finals 

de l’etapa anterior produint metà i diòxid de carboni. 

 

Investigacions posterior van proposar un sistema en tres etapes, la primera etapa 

hidrolítica i fermentativa suposa la actuació d’un grup metabòlic de bacteris 

fermentatius que hidrolitzen els hidrats de carboni complexes, proteïnes i lípids, 

fermentant aquests productes fins a la formació d’àcids grassos, hidrogen i diòxid de 

carboni. [BRY-76][BRY-79] 

 

A la segona etapa es produeix l’acetat, diòxid de carboni i hidrogen, a partir dels àcids 

grassos, alcohols i diversos compostos aromàtics generats a la etapa hidrolítica. 

                                                
5 Bacteris anaerobis: són aquells que no utilitzen oxigen molecular en la seva activitat biològica. L'obtenció d'energia la 
realitzen mitjançant el catabolisme fermentatiu. Es poden distingir dos grups dintre d'ells:  
 
 

• Bacteris anaerobis estrictes: només poden sobreviure en ambients amb absència d'oxigen. 

• Bacteris anaerobis facultatives: Poden viure en ambients amb oxigen o sense ell. 
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La tercera etapa implica als bacteris metanogènics que utilitzals productes de les 

etapes anteriors, fonamentalment l’acetat, encara que també redueixen el diòxid de 

carboni, produint una barreja gasosa on el metà és el component majoritari, el biogàs, i 

un fang estabilitzat amb unes característiques excel·lents per a l’agricultura. 

 

9.1 Transformació via enzimàtica (hidròlisis) 

 

Transformació dels compostos de alt pes molecular en compostos que poden servir 

com fonts d’energia i carboni cel·lular.  

 

Les molècules orgàniques complexes són hidrolitzades a compostos mes senzills i 

solubles, per l’acció dels enzims hidrolítics: cel·lulases, hemicel·lulases, etc. 

Posteriorment els compostos hidrolitzats es fermenten produint principalment àcids 

orgànics( acètic, propiònic, butíric, làctic) i en menor nombre compostos neutres 

(metanol, etanol), NH3, H2, CO₂. 

 

En digestors que contenen aigües residuals urbanes s’han trobat bacteris anaerobis 

facultatius i anaerobis estrictes. Les primeres normalment són poc nombroses i la seva 

funció no és tan important com la dels microorganismes anaerobis estrictes que són 

els predominants. [BRY-76] 

 

En aquesta primera etapa del procés de digestió comencen les interaccions 

bacterianes, es poden distingir des del punt de vista fisiològic dos grans grups: 

 

• Bacteris que tenen un metabolisme que no es veu afectat per la pressió parcial 

d’hidrogen 

• Bacteris que el seu metabolisme es veu afectat per la pressió parcial 

d’hidrogen 
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Aquests aspecte de la pressió parcial d’hidrogen restarà explicat al detall al capítol 

següent. 

 

9.2 Acetogènesis 

 

Conversió bacteriana dels compostos produïts a la via enzimàtica en compostos 

intermedis identificables de menor pes molecular. 

 

Els microorganismes acetogènics fermenten els productes de la descomposició per 

produir àcids orgànics simples, el que es troba amb major freqüències és l’àcid Acètic.  

 

Durant aquesta etapa podem trobar la intervenció de dos grans grups de bacteris amb 

la capacitat de produir acetat, depenen del substrat inicial: 

• Bacteris homoacetogènics 

• Bacteris acetogènics 

 

8.2.1. Bacteris homoacetogènics 

 

Es caracteritzen per la formació d’acetat com a únic metabòlit a partir de la fermentació 

dels compostos solubilitzats (sucres, lactat, etc.) o de la barreja de diòxid de carboni i 

hidrogen. 

 

9.2.2. Bacteris acetogènics 

 

Aquests bacteris (també anomenats productors d’hidrogen) transformen els  

compostos intermedis produïts en la primera etapa del procés, aquests intermedis 

poden ser àcid  propiònic o de cadena mes llarga, alcohols, compostos aromàtics, etc. 

La transformació te com productes acetat, diòxid de carboni i hidrogen. [BRY-79] 
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A la degradació dels diferents tipus de intermedis els bacteris acetogènics solen estar 

associats amb d’altres especies de microorganismes, com per exemple les bacteris 

metanogènics de l’etapa següent. Aquest fenomen es degut a que les reaccions de 

degradació presenten generalment una variació positiva de l’energia lliure, el que les fa 

termodinàmicament desfavorables.  

 

De totes maneres com en totes les reaccions d’aquests bacteris es produeix hidrogen, 

aquest pot ser utilitzat ràpidament pels bacteris d’altres especies (com els metanògens 

o els sulfatoreductors) en reaccions que tinguin una variació d’energia lliure negativa.  

 

De la associació dels dos tipus de bacteris resulta una variació negativa de l’energia 

lliure, d’aquesta manera facilita la degradació dels diferents compostos intermedis i el 

creixement dels bacteris acetogènics. 

 

Reaccions de les bacteris acetogènics sense associació amb altres especies [LOPEZ-89] 
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Reaccions de les bacteris acetogènics amb associació amb altres especies [LOPEZ-89] 

 

A la dècada dels 60 del segle passat es creia que a la formació del metà  a partir de 

metanol nomes intervenia una espècie de bactèri que tenia la capacitat d’oxidar 

l’etanol a acetat i reduir el diòxid de carboni fins a metà segons l’equació: 

 

2 ��	��
�� � ���	
 � 2 ��	��� � ��� � �
� � ��      ∆�º � �116,4��  
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Un anys mes tard es va demostrar que la fermentació es realitza per la associació 

sintrópica de dos especies bacterianes. Un organisme acetogènic oxidava l’etanol a 

acetat i produïa hidrogen: [BRY-79] 

 

��	��
�� � �
� �  ��	��� � 2�
 � ��      ∆�º � �9,6��  

 

 

I l’altre microorganisme és metanogen i aprofita l’hidrogen per reduir el diòxid de 

carboni a metà: 

 

4 �
 � ���	
� �� � ��� � 3 �
�      ∆�º � �135,4��  

 

De la relació dels dos s’obté: 

 

2 ��	��
�� � ���	
 � 2 ��	��� � ��� � �
� � ��      ∆�º � �116,4��  

 

L’hidrogen inhibeix el creixement del microorganisme acetogènic, per aquest motiu per 

a portar a terme l’oxidació de l’etanol és necessari que disminueixi la pressió parcial 

d’hidrogen al eliminar-se aquests per l’acció del microorganisme metanogènic. 
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En resum es pot concloure que l’acetat es pot sintetitzar per tres vies diferents: 

1. A partir de la matèria orgànica complexa en la fase hidrolítica y fermentativa 

2. Dels compostos solubilitzats en la primera etapa, per l’acció dels bacteris 

acetogènics 

3. A partir de la barreja CO₂/H2 (Homoacetogenesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaccions dels bacteris acetogènics amb associació amb altres especies [METCALF-73] 
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9.3 Metanogènesis:  

 

Conversió bacteriana dels compostos intermedis en productes finals més simples, 

principalment CH₄ i CO₂. 

 

El grup de bacteris converteix l’hidrogen i l’àcid Acètic, originat pels bacteris 

acetogènics, en gas metà i CO₂. Són bacteris anaerobis estrictes i se’ls coneix amb el 

nom de metanogènics, necessiten d’un potencial Redox inferior a -300mV ja que a 

concentracions d’oxigen dissolt de l’ordre de 0,01mg/l s’inhibeix el seu creixement. 

[BRY-74] 

 

Molts dels organismes trobats en digestors són similars als trobats als estómacs dels 

animals rumiants. Els més importants són els bacteris que degraden l’Àcid Acètic i el 

Propiònic, tenen taxa de creixement molt lenta, per aquest motiu es considera el seu 

metabolisme un factor limitant del procés. 

 

Els bacteris metanogènics només poden emprar determinats substrats per portar a 

terme la seva funció, a dia d’avui, se sap que les substàncies que serveixen com 

substrat són CO₂ i H₂, formiat, acetat, metanol, metilamines i CO.  
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Les reaccions que es donen mes habitualment en l’etapa metanogènica són les 

següents: 

Reaccions dels bacteris acetogènics amb associació amb altres especies [LOPEZ-89] 
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En un digestor anaerobi, les dos vies principals de producció de metà són: 

• La conversió de hidrogen i diòxid de carboni en metà i aigua. 

• La conversió d’acetat en metà i diòxid de carboni. 

 

Les reaccions de Metanogènesis a partir de CO₂/H2 necessiten aproximadament 

quatre vegades més energia que a partir de l’acetat, per aquesta raó els bacteris 

metanogènics produeixen al voltant d’un 70% del metà a partir de l’acetat i no a partir 

del CO₂. [BRY-74] 

 

 

 

Els organismes metanogènics i acetogènics comparteixen una relació sintrópica, els 

microorganismes acetogènics produeixen productes finals més oxidats (acetat i 

formiat) gràcies a que els metanogènics són capaços de mantenir la pressió parcial de 

H₂ a valors extremadament baixos provocant que l’equilibri de les reaccions de 

fermentació es desplaci a productes finals, a més els bacteris metanogènics eliminen 

compostos que poden inhibir el creixement d’organismes acetogènics. 

 

 

 

Reaccions dels bacteris acetogènics amb associació amb altres especies [METCALF-73] 
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10. Paper regulador de l’hidrogen 

 

La concentració d’hidrogen té un paper regulador molt important, en el procés de la 

fermentació de la matèria orgànica fins la formació del metà. 

La regulació afecta en dues etapes importants del procés: etapa fermentativa i etapa 

acetògena. 

 

10.1 Etapa fermentativa 

 
La concentració d’hidrogen influeix en la formació de productes finals, degut a la 

variació d’energia lliure que ocorre en la producció d’hidrogen a partir de NADH (forma 

reduïda del dinucleòtid de nicotinamida i adenina).[BRY-79] 

 

  NADH  +  H⁺     NAD⁺  +  H₂ 

 

Per a que es pugui realitzar la degradació de la matèria orgànica, la NADH ha de ser, 

prèviament, re-oxidat a NAD⁺. Degut a que la reacció és termodinàmicament 

desfavorable (∆Gº> 0), només es produirà un canvi en l’equilibri, afavorint la formació 

d’hidrogen quan la seva pressió parcial sigui baixa, és a dir quan aquest sigui eliminat 

per altres organismes, principalment els metanògens. 

 

Quan la pressió parcial d’hidrogen augmenta, afavoreix la formació de productes com: 

propionat, butirat, lactat, etanol, àcids grassos de cadena llarga, etc. 

 

Un digestor que es trobi funcionant en bones condicions haurà de presentar una major 

producció d’acetat, diòxid de carboni i hidrogen, i una petita quantitat de propionat o 

butirat, i pràcticament res d’etanol o lactat, indicant que els bacteris metanogènics són 

presents i són suficients per eliminar l’hidrogen produït. 
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10.2 Etapa acetogènica 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els bacteris acetogènics productors d’hidrogen 

han d’estar associats a espècies que consumeixin hidrogen (metanògeniques i 

sulfatoreductores), ja que les variacions d’energia lliure són positives en les reaccions 

de formació d’acetat a partir d’altres àcids de cadena més llarga. 

 

El paper regulador del hidrogen afecta no només a la formació i proporció del 

productes finals dels bacteris fermentatius, si no que influeix en la degradació 

d’aquests compostos per part dels bacteris acetogènics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Influència de la pressió d’hidrogen sobre la variació d’energia lliure en la degradació del etanol, propionat, 

burinat i la formació de metà per reducció. [LOPEZ-89] 
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11. Paràmetres de control 

 

11.1 Temperatura 

 

La velocitat de reacció dels processos biològics depèn de la velocitat de creixement 

dels microorganismes involucrats que al seu torn, depenen de la temperatura. A 

mesura que augmenta la temperatura, augmenta la velocitat de creixement dels 

microorganismes i s'accelera el procés de digestió donant lloc a majors produccions de 

biogàs.  

 

 

La temperatura d'operació del digestor, està considerada un dels principals paràmetres 

de disseny, a causa de la gran influència d'aquest factor en la velocitat de digestió 

anaeròbia. Variacions brusques de temperatura en el digestor poden provocar la 

desestabilització del procés.  

 

Per això, per a garantir una temperatura homogènia en el digestor, és imprescindible 

un sistema adequat d'agitació i un controlador de temperatura  

 

La temperatura del procés actua també sobre aspectes fisicoquímics del mateix. La 

solubilitat dels gasos generats disminueix a l'augmentar la temperatura, afavorint-ne la 

transferència líquid-gas. Això suposa un efecte positiu per al cas de gasos tals com 

NH3, H2 i H2S, donada la seva toxicitat sobre el creixement dels microorganismes 

anaerobis. Un possible desavantatge d'aquest fenomen és que el descens de la 

solubilitat del CO₂ provocaria un augment del pH, el que generaria, en fangs d'elevada 

concentració d’amoni i possibles situacions d'inhibició per NH3. 
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Per altra banda, la solubilitat de la majoria de les sals augmenta amb la temperatura 

de manera que la matèria orgànica és més accessible per als microorganismes 

augmentant així la velocitat del procés. Finalment, la viscositat de sòlids i semisólids 

disminueix a l'augmentar la temperatura el que implica menors necessitats d'agitació  

 

En funció de la temperatura es poden establir tres rangs d’operació: [KOP-83][LET-83] 

[STEV-82][VANV-81][WELL-82] 

 

11.1.1 Psicròfil: temperatura inferior a 25ºC. 

 

La producció de biogàs a temperatures baixes es pot considerar independent de la 

temperatura; en canvi entre 15 i 25ºC, la producció augmenta linealment amb la 

temperatura. A baixes temperatures el procés d’aclimatació dels microorganismes és 

lent. 

 

Fins al moment, el rang psicròfil ha estat poc estudiat i, en general, es planteja com 

poc viable a causa del gran volum del reactor que es necessitaria, ja que els temps de 

retenció augmenten. No obstant això, presenta menors problemes d'estabilitat que als 

altres rangs d'operació.  

 

A l’EDAR de Vilanova es posa a proba aquest rang de temperatures, ja que 

econòmicament és el mes barat al evitar el consum de combustible per a l’arrancada i 

també per la baixa quantitat de fang a tractar, ja que els digestor van ser dissenyats 

per a un procés en dos etapes. 
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11.1.2 Mesòfil: temperatura de 25 a 45 ºC. 

 

En aquest interval de temperatures treballen la majoria de digestors. L’òptim de 

producció s’estableix entre 35 i 40ºC. [PFE-74] 

 

11.1.3 Termòfil: temperatura superior a 45ºC. 

 

La digestió anaeròbia a temperatures elevades presenten certes avantatges com són 

l’eliminació de gèrmens patògens, major rapidesa del procés, disminució del temps de 

retenció, reducció en les dimensions de la instal·lació i un major rendiment Per aquest 

interval, la temperatura òptima es situa al voltant de 60ºC. [PFE-73] [PFE-74] 

 

 

 

 

 

Taxa de creixement de metanogènics segons la temperatura de treball [LOPEZ-89] 

 

 

Taxa d’activitat bacteriana segons la temperatura de treball [LOPEZ-89] 
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11.2 pH 

 

El pH és una de les variables utilitzades en el diagnòstic dels sistemes anaerobis 

(encara que no es considera una bona variable de control per ser massa lenta) ja que 

molts fenòmens tenen influència sobre el mateix. Un exemple d'això, són les situacions 

de acidificació d'un reactor anaerobi provocades per desequilibris en la producció i 

consum d'àcids grassos volàtils. L'acumulació d'aquests provoca un descens en el pH 

que serà més o menys acusada en funció de l'alcalinitat del medi.  

 

 

Per altra banda, el pH afecta als diferents equilibris químics existents al medi, podent 

desplaçar-los cap a la formació d'un determinat component que tingui influència en el 

procés. Aquest és el cas dels equilibris àcid-base de l'amoníac i de l'àcid acètic.  

 

A l'augmentar el pH s'afavoreix la formació d'amoníac que, en elevades 

concentracions, és inhibidor del creixement microbià i a pH baixos es genera 

majoritàriament la forma no ionitzada de l'àcid acètic, que inhibeix el mecanisme de 

degradació del propianat 

 

El pH és funció de l’alcalinitat bicarbonatada, de la pressió parcial del diòxid de carboni 

i de la concentració dels àcids volàtils. Els bacteris acetògenics i metanògenics són 

molt sensibles al pH, per aquest motiu habitualment ha de mantenir-se entre 6’6 i 7’6, 

amb un rang òptim entre 6’8 i 7’2. [McC-64] 

 

El valor del pH determina la producció total de biogàs i la seva composició, ja que per 

sota de pH 6’2, l’acidesa del medi inhibeix l’activitat dels bacteris metanogènics, i per a 

valors de pH compresos entre 4’5 i 5’0, la inhibició afecta també a els bacteris 

fermentatius. Efectes similars es detecten per valors de pH superiors a 8’0 – 8’5.   

[McC-64] 
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11.3 Alcalinitat 

 

L'alcalinitat és una mesura de la capacitat tampó del medi. En el rang de pH del procés 

de digestió anaeròbia, el principal equilibri que controla l'alcalinitat és el del diòxid de 

carboni/bicarbonat.  

 

L’alcalinitat és la mesura del contingut de carbonats, bicarbonats, hidròxids de calci, 

magnesi, sodi i potassi. S’expressa en mg CaCO₃/l, i representa la capacitat tampó del 

contingut del digestor. 

 

Un digestor amb una alcalinitat superior a 1000mg/l (a pH 6,0), presenta una bona 

capacitat de resposta front a ràpids augments en el contingut d’àcids volàtils. [Kotze i 

col,1969) S’estableix que per a un valor de l’alcalinitat comprès entre 2500 i 5000 mg 

CaCO₃/l s’obté un marge d’operació segur en el tractament anaerobi de fangs.  [McC-

64] 

 

11.4 Àcids grassos volàtils 

 

El contingut en àcids grassos volàtils al interior d’un digestor, és un dels paràmetres 

més útils en el control de l’estat metabòlic del procés.  

 

Tenint en compte que aquests àcids tenen un important paper com intermediaris en la 

formació del metà, l’acumulació d’algun d’ells indica la modificació de les condicions 

metabòliques al digestor; per tant qualsevol inhibició de les etapes finals de la 

metanogènesis provocarà un augment de la concentració d’àcids volàtils i un descens 

acusat del pH. 

 

El límit de concentració d’àcids volàtils òptim per a l’estabilitat del procés pot variar 

entre els 200 mg CH3COOH/l i els 2000 mg CH3COOH/l, concentració a la que 

s’inhibeixen els bacteris metanogènics però no així els acetogenics. [McC-61], [LET-

83], [KUG-71], [HAW-76] 
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11.5 Potencial redox 

 

La mesura del potencial redox d’un sistema anaerobi és de considerable importància 

qualitativa en control del bon funcionament del procés ja que és una mitjana del grau 

d’anaerobiosis del medi. 

 

Per als bacteris metanogènics el potencial redox òptim varia aproximadament entre -

300 i -330mV, tal i com queda explicat al capítol anterior. Per mantenir-ho en aquest 

interval és aconsellable que el digestor no rebi substàncies oxidants i evitar l’entrada 

d’aire en la cambra de digestió. [CONV-71][DIRA63][GOSH-81] 

 

11.6 Nutrients 

 

Generalment els bacteris que intervenen en el procés de fermentació anaeròbia té 

requeriments nutritius simples pel seu desenvolupament. Els principals nutrients són 

carboni, nitrogen, fòsfor i petites quantitats de sofre, vitamines, àcids grassos, 

aminoàcids (que poden ser aportats per altres bactèries) i una sèrie d’elements 

minerals com K, Na, Ca, Mg i Fe en molt baixes concentracions. [BRY-71], [BRY-74], 

[McC-64] 

 

Quan hi ha poc nitrogen disponible en el medi, els bacteris no tenen la capacitat de 

produir els enzims necessaris per utilitzar el carboni. Si hi ha excés de nitrogen, llavors 

pot produir-se una inhibició del creixement dels bacteris. S’accepta una relació òptima 

de C/N/P de l’ordre de 250/7/1. [VIC-84] 

 

Els residus animals i fangs d’aigües residuals urbanes contenen normalment tots els 

nutrients necessaris en quantitats adequades. 
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11.7 Agitació 

 

L’agitació d’un digestor millora el procés ja que s’aconsegueix una barreja homogènia i 

es facilita un contacte continu entre els microorganismes i el substrat, amb un millor 

aprofitament d’aquest al estar distribuït uniformement i no apareixen gradients de 

concentració o temperatura. A més, l’agitació evita la formació d’escumes en la 

superfície. 

 

Els tipus d’agitació aplicada als digestors pot ser mecànica o neumàtica per 

recirculació del gas o líquid: 

 

L’agitació mecànica consisteix en l’aplicació d’un dispositiu o hèlix dins del digestor. 

 

L’agitació neumàtica per recirculació del gas consisteix en injectar de nou part del gas 

produït, per la part inferior del digestor amb el que s’aconsegueix la creació d’un flux 

turbulent al interior; aquest mètode proporciona una major producció de gas i una més 

ràpida estabilització de la matèria orgànica.  

 

L’agitació neumàtica per recirculació de part de la barreja líquida continguda en el 

digestor  mitjançant una bomba, s’aprofita en ocasions per escalfar el digestor utilitzant 

un intercanviador de calor extern.  [METCALF-73] 
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11.8 Inhibidors 

 

Existeixen determinades substàncies orgàniques i inorgàniques que poden resultar 

tòxiques fins i tot en concentracions molt baixes. [KUG-71][KUG-65][McC-64] 

 

11.8.1 Oxigen 

Per tractar-se d’un procés en el que intervenen microorganismes estrictament 

anaerobis, l’oxigen resulta inhibidor  a concentracions molt baixes, del ordre de 1mg/L. 

[EDW-75] 

 

11.8.2 pH 

Quan el pH del medi assoleix valors per sota del rang òptim d’operació, pot inhibir el 

procés metabòlic dels bacteris metanogènics i provocar un descens del pH en un 

digestor. Les possibles causes poden ser: 

• Cabal d’alimentació massa alt. 

• Fluctuació amplia de temperatura. 

• Formació d’escumes. 

• Presència de substàncies tòxiques. 

• Excessiva producció d’àcids volàtils. 

 

11.8.3 Amoníac 

La toxicitat del amoníac apareix influenciat pel pH del medi. A pH bàsics els ions 

d’amoni s'alliberen com amoníac. El problema de la toxicitat d’aquest es dona als 

períodes d’aclimatació en digestors que tracten  residus avícoles i porcins 

principalment.[FLO-80] 
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11.8.4 Cations de metalls alcalins i alcalinoterris. 

Quan estan presents en concentracions baixes afavoreixen el desenvolupament dels 

microorganismes. En canvi per a concentracions elevades presenten un efecte 

inhibidor. La inhibició augmenta en el sentit Na⁺ → K⁺ → Ca⁺² → Mg⁺², es presenten 

rangs de concentracions d’aquests cations que inhibeixen la digestió anaeròbia.[PAR-

83] 

 

                            Inhibició               Forta 

                          Moderada          Inhibició 

                              (mg/l)                 (mg/l) 

Sodi 3500-5500 8000 

Potassi 2500-4500 12000 

Calci 2500-4500 8000 

Magnesi 1000-1500 3000 

 

Concentracions de cations de metalls alcalins i alcalinoterris que inhibeixen la digestió anaeròbia. 

 

11.8.5 Cations de metalls pesants 

La incorporació de cations de metalls pesants: Cu, Zn, Cd, Ni, Fe, etc., presenta, 

generalment, efectes inhibidors als microorganismes. [MOS-75] 

 

11.8.6 Sulfur d’hidrogen 

El sulfur d’hidrogen pot resultar tòxic en concentracions compreses entre 70 i 200mg/l. 

[MOS-76] 

 

11.8.7 Altres compostos 

Diversos compostos orgànics en petites concentracions com alcohols, dissolvents, 

antibiòtics, fenols, composts clorats (CCl₄, CHCl₃), detergents, pesticides i alguns 

àcids grassos de cadena llarga (oleic, palmític, etc.) en grans concentracions, poden 

inhibir l’activitat dels bacteris metanogènics. 
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12. Anàlisis del procés de digestió: 

 

La majoria dels paràmetres de control que s’han descrit a l’apartat anterior han estat 

analitzats a la pròpia depuradora durant un període de 3 mesos.  

 

A continuació hi ha explicació del paràmetre i un breu comentari sobre els resultats 

obtinguts. A l’annex es troben les taules de resultats i les gràfiques a pàgina completa 

per a una millor visualització així com el mètode d’anàlisis utilitzat. 

 

12.1 Temperatura 

 

Es controla la temperatura per a observar el canvi que es produeix a mesura que ens 

acostem a l’estiu, al ser una primavera freda els valors no són els esperats, s’ha de 

tenir present que el volum de fang i les parets del reactor fan d’esmorteïdor dels canvis 

bruscos de temperatura. 

 

La temperatura controlada és la del fang de l’interior del reactor sempre entre les 9:30 i 

les 10:00h dels dies d’analítiques. 

 

Es pot assegurar que als mesos de Juliol i Agost el reactor treballarà a una 

temperatura mes propera a l’òptim de 35ºC, ja que han sigut mesos molt calorosos tan 

a la nit amb temperatures properes als 25ºC com al dia, arribant als 37ºC. 
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12.1.1 Resultats 

 

Podem observar en el gràfic de temperatura com a mesura que ens acosten a l’estiu la 

temperatura va augmentant i apropant-se cada cop mes al rang mesòfil de treball, que 

començaria a partir dels 25ºC, això afavoriria la digestió, encara que el òptim és proper 

a 35ºC i això és molt difícil d’aconseguir a la zona on ens trobem, s’ha de tenir present 

l’aïllament que provoquen les parets de formigó del reactor, tant pot ser positiu per 

evitar pèrdues, com negatiu per que triga molt mes temps en escalfar-se. 

 

Es pot afirmar que la temperatura està dintre del rang esperat. 
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12.2 pH 

 

Com s’ha explicat al capítol 11.2 el pH afecta als diferents equilibris químics existents 

al medi, podent desplaçar-los cap a la formació d'un determinat component que tingui 

influència en el procés. Aquest és el cas dels equilibris àcid-base de l'amoníac i de 

l'àcid acètic 

El pH és funció de l’alcalinitat bicarbonatada, de la pressió parcial del diòxid de carboni 

i de la concentració dels àcids volàtils. Els bacteris acetògenics i metanogènics són 

molt sensibles al pH, per aquest motiu habitualment ha de mantenir-se entre 6’6 i 7’6, 

amb un rang òptim entre 6’8 i 7’2. [McC-64] 

 

12.2.1 Resultats 

 

Podem afirmar observant el gràfic que la variació de pH és molt petita i molt proper a 

7, cal recordar que el rang òptim de pH és el situat entre els 6,8 i 7,2. Per tant es pot 

afirmar que el pH està dintre del rang òptim 
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12.3 Potencial Redox 

 

Pels bacteris metanogènics el potencial redox òptim varia aproximadament entre -300 i 

-330mV, tal i com queda explicat al capítol anterior. Per mantenir-ho en aquest interval 

és aconsellable que el digestor no rebi substàncies oxidants i evitar l’entrada d’aire en 

la càmbra de digestió.  

 

El potencial redox ha estat mesurat amb una sonda facilitada per la EDAR, aquesta 

sonda es va comprar a finals d’Abril i per aquest motiu les dades només són del mes 

de Maig 

 

12.4.1 Resultats 

Els valors del potencial redox s’han mantingut entre els -150mV i els -170mV, però 

molt lluny dels -300mV que marca la bibliografia com ha valor òptim, les causes poden 

ser molt variades, la mes probable és la entrada d’oxigen dintre del reactor, ja que amb 

concentracions molt petites d’aquest el potencial creix molt ràpid. 
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12.4 Alcalinitat i Àcids Volàtils 

 

12.4.1 Alcalinitat 

 

L’alcalinitat és la mesura de la capacitat d’assimilació d’acidesa dels residus sotmesos 

a digestió. Si l’acidesa volàtil augmenta, l’alcalinitat ha de esser suficient per a 

contrarestar aquest augment y afavorir així el procés. 

 

Tal i com explica el capítol 11.3 un digestor amb una alcalinitat superior a 1000mg/l (a 

pH 6’0), presenta una bona capacitat de resposta front a ràpids augments en el 

contingut d’àcids volàtils i a més segons bibliografia s’estableix que per a un valor de 

l’alcalinitat comprès entre 2500 i 5000 mg CaCO₃/l s’obté un marge d’operació segur. 

 

12.4.1.1 Resultats 

 

L’alcalinitat va patir un fort cop a mitjans de març i es pot donar a un error d’anàlisis ja 

que posteriorment es va recuperar molt ràpid tot apropant-se als 2g/L, és un valor 

correcte, ja que a partir de 1g/L el digestor presenta una bona capacitat de resposta a 

canvis ràpid de pH, encara que els valors òptims de treball estan una mica per sobre 

d’on es troba actualment, entre 2,5 i 5g/L de CaCO3. 
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12.4.2 Àcids Volàtils 

 

Tenint en compte que aquests àcids tenen un important paper com intermedis en la 

formació del metà, l’acumulació d’algun d’ells indica la modificació de les condicions 

metabòliques al digestor. Si la concentració de AGV és molt alta tenim un clar 

indicador de que les etapes finals de metanogènesis s’estan inhibint. 

 

12.4.2.1 Resultats 

 

Els àcid volàtils estan dins del llindar de treball, ja que a partir de 0,2g/L comencem a 

patir problemes de treball fins arribar a concentracions de 2g/L de CH3COOH on els 

bacteris metanogènics s’inhibeixen encara que els acetogènics continuen treballant. 

Aquestes valor és troben explicats al capítol 11.4. 
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12.4.3 Relació AGV/Alcalinitat 

 

La Relació d’AGV amb la alcalinitat és indicativa del contingut en àcids i de la capacitat 

tampó del sistema, es poden distingir els següents rangs[METCALF-73]: 

 

• De 0 a 0,1 és el valor desitjable ja que el sistema es considerat resistent 

 

 

• De 0,1 a 0,5 comencem a trobar error de funcionament per que comença la 

inhibició dels bacteris metanogènics al disminuir el pH. 

 

 

• Per sobre de 0,5 el pH disminueix moderadament i això és contraproduent ja 

inhibeix l’etapa metanogènica. 

 

12.4.3.1 Resultats 

 

A la gràfica podem observar com a partir de maig la relació s’ha estabilitzat bastant, 

deixant de fer salts com feia als mesos de març i abril, encara sempre s’ha mantingut 

proper al rang òptim.  

 

De totes maneres s’ha de tenir en compte que aquest valor ens determina que el 

reactor no està acidificat, però no ens dona cap informació sobre la reducció de volàtils 

(estabilització del fang) ni sobre la producció de metà. 
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Per tant es pot afirmar que la Relació està en paràmetres òptims, amb aquest valor i 

afegint el pH, l’alcalinitat i la concentració d’àcids volàtils podem confirmar que el 

reactor es troba en condicions correctes de funcionament, però no es pot confirmar 

que estigui realitzant el procés complet 
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12.5 Sòlids totals i Sòlids volàtils 

 

12.5.1 Sòlids totals 

 

Són els sòlids que la pròpia digestió no pot eliminar, minerals, metalls, etc. Aquesta 

mesura es fa per a comprovar per diferencia l’eliminació de compostos volàtils del 

fang, per tant de manera indirecta restarà reflectit el nivell d’estabilització del fang 

desprès de la digestió anaeròbia. 

 

Els resultats es donen en tant per cent de Matèria Seca (%MS) i es comparen els 

resultats de l’entrada (espesseïdor) i el Digestor. 

 

12.5.1.1 Resultats 

 

El percentatge es troba entre el 2% i el 4%, això ens dona una idea de que les 

característiques del fang no pateixen grans variacions. 
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12.5.2 Sòlids volàtils 

Són els sòlids orgànics responsables de les males olors, etc. Per a obtenir un fang 

estabilitzat la reducció de volàtils entre l’espesseïdor i el digestor hauria de ser gran. 

L’entrada al reactor es fa per bomba i la sortida per sobreeixidor, per tant el sistema 

hauria d’estar en estat estacionari 

 

12.5.1.1 Resultats 

Podem apreciar el problema, es troba en que al digestor el percentatge hauria de ser 

menor per la formació de metà, per tant reducció de volàtils, cosa que no succeeix, és 

molt probable que les etapes finals de metanogènesis s’estén inhibint. També es pot 

comentar que si l’agitació no funciona correctament el procés pot deixar d’estar en 

estat estacionari provocant una sedimentació i acumulació de sòlids al reactor que 

explicaria perquè els percentatges del digestor son superiors als de l’espesseïdor. 
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12.5.4  Percentatge de reducció de volàtils entre l’espesseïdor i el digestor 

La tendència a la baixa de la reducció de volàtils no és estranya si tenim en compte 

que l’agitació mecànica no funciona des de el mes de març, per tant el reactor no 

treballa com hauria, també s’ha trobat que una de les sortides de gasos per la part 

superior es trobava oberta. Tot això fa que tant aquesta gràfica com la del potencial 

redox tinguin lògica, el procés no està treballant a la temperatura necessària, ni amb la 

agitació i probablement amb una contaminació per oxigen. 
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13. Conclusions 

 

Aquest procés és molt complex per a determinar tots els motius pels quals no ha 

arrencat de forma correcta amb les dades de 3 mesos, un estudi d’aquestes 

característiques hauria d’allargar-se com a mínim un parell o 3 d’anys per a observar 

els canvis i els efectes que provoquen, tenint així un històric de condicions 

atmosfèriques i valors analítics amb els quals recolzar-se. 

 

Tal com s’ha vist en els resultats analítics els paràmetres d’alcalinitat, àcids volàtils, la 

relació AL-AV i el pH es troben en el rang òptim de treball. En canvi els valors de 

potencial redox i la reducció d’àcids volàtils no són els esperats. 

 

La temperatura no es troba en el rang òptim de treball, el rang mesòfil té rendiments 

molt superiors, en canvi el procés psicròfil és més lent i pot patir de les inclemències 

del temps i de l’època de l’any. 

 

Al ser un procés mes lent els fang han de restar mes temps al reactor, això fa que 

l’agitació sigui un paràmetre molt important. L’averia del agitador al mes de març és un 

problema, encara que es va suplir amb una agitació hidràulica gràcies a la recirculació 

del fang. 

 

L’agitació hidràulica s’executava amb l’entrada del cabal de recirculació al mig del 

reactor, això podria provocar una sedimentació de fangs, fent que el procés no es 

trobés en estat estacionari, al trobar-se diferents concentracions, pH i probablement 

valors de temperatura dins del reactor. Això ajudaria a entendre el perquè de les dades 

de sòlids totals i volàtils amb percentatges més alts al digestor que a l’espesseïdor. 

 

Posteriorment s’ha canviat l’entrada de la recirculació a la part de sota del reactor, 

però aquest projecte va finalitzar abans del canvi i per tant no hi ha dades que 

confirmin la millora. El que seria convenient és la reparació de l’agitador mecànic per a 

garantir una agitació òptima. 
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S’hauria d’assegurar l’estanqueïtat del reactor, es trobava oberta una comporta a la 

part superior del reactor, això fa que es pugui intuir una contaminació per O2 reflectida 

a la gràfica del potencial redox, la contaminació per O2 es dona a concentracions molt 

petites de l’ordre de 1ppm i qualsevol problema d’estanqueïtat donaria contaminació 

per aquest element. 

 

Per un altra banda, s’hauria d’analitzar el fang d’entrada per a assegurar que les 

concentracions d’altres elements inhibidors estiguin per sota dels valors crítics. 

 

Per acabar es poden fer unes recomanacions: 

 

Seria molt útil l’estudi de la relació de nitrogen, fòsfor y carboni a l’entrada. La 

presencia de N i P és necessària, però ha d’estar en proporcions adequades amb el C, 

com s’explica al punt 11.6, una relació inadequada per sobre dels valors òptims 

(C/N/P=270/7/1) com comenta [VIC-84] provoquen problemes d’inhibició del procés 

biològic. 

 

L’anàlisi del gas interior ens donaria una informació clara,  sobre l’etapa metanògena,  

que ara no tenim, en aquest moments no es disposa de la boca per a la presa de 

mostres. Analitzar el gas ajudaria a saber si la tercera etapa s’està duent a terme 

correctament, és a dir si hi ha producció de metà, i amb quines característiques. 

 

És recomanable l’estudi de la DQO, aquest paràmetre és la demanda química d’oxigen 

i representa indirectament el contingut de matèria orgànica d’un residu a partir de 

l’oxigen necessari per a oxidar químicament la matèria orgànica.  
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El digestor té una quantitat de carga orgànica assimilable, un excés produiria 

desequilibris en les tres etapes. Un augment de la càrrega amb matèria orgànica 

dissolta fa augmentar la presència d’àcids volàtils i una reducció del pH. Si la matèria 

orgànica esta en suspensió es produeix un efecte rentat dels bacteris, ja que surten 

del reactor amb el corrent de sortida, això provoca un augment dels àcids volàtils. 

 

Seria precís l’estudi de l’adaptació dels cremadors del sistema de calefacció actual al 

biogàs, d’aquesta manera l’arrencada del digestor es podria fer amb un rang psicròfil 

de temperatures i en el moment que el reactor estigues en marxa la calefacció podria 

fer augmentar progressivament la temperatura fins als 30-40ºC. 

 

Aquesta temperatura controlada faria que el procés no patís grans canvis durant l’any, 

treballant contínuament en al rang mesòfil, el biogàs produït podria fer millorar les 

prestacions del procés. 

 

Per últim comentar que les condicions climàtiques d’aquesta primavera no han sigut 

tant bones com anys anteriors i l’augment fort de temperatura no va arribar fins a 

mitjans de Juny quan les analítiques d’aquest projecte ja havien finalitzat. 

 

Per tant un dels objectius fixats,  la viabilitat de l’arrencada en rang psicròfil, no es pot 

determinar, seria necessari complir amb les recomanacions donades i fer un 

seguiment mes exhaustiu amb les analítiques complementaries de nutrients, inhibidors 

i composició del gas produït. 
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