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Annex A Taules i Normativa 

A.1 Taules 

Taula A.1 Llindars olfactius i seguretat de substàncies químiques presents en les aigües residuals 

Nom  Fórmula Llindar  de detecció (ppm) L.I.E. (% en vol.) T.L.V.-T.W.A. (ppm) [Irritació] (ppm) I.P.V.S. (ppm) 

Acetaldehid CH3CHO 0,05 4* 100* 50* 10.000* 

Amoníac NH3 5,2 16* 25 103,5 500 

Clor Cl2 0,31 N.I. 0,5 3,1 30 

Diisopropilamina (C3H7)2NH 1,8 1,1* 5 24,1 1000 

Dimetilamina (CH3)2NH 0,34 2,8* 5 -- 2000 

Dimetil sulfur (CH3)2S 0,001 0,22 0,5 -- -- 

Etilamina C2H5NH2 0,95 3,5* 10 97,6 4000* 

Etatiol C2H5SH 0,00076 2,8* 0,5 -- 2500* 

Sulfur d’hidrogen H2S 0,005 4* 10* 10,04* 300* 

Metilamina CH3NH2 3,2 5* 5 23,6 10 

Metatiol CH3SH 0,0016 3,9* 0,5 -- 400* 

Ozó O3 0,045 N.I. 0,1(C) 1,01 10 

Benzetiol C6H5SH 0,0009 -- 0,5 -- -- 

Piridina C5H5N 0,17 1,8* 5 27,8 3.600* 

Diòxid de sofre SO2 1,1 N.I. 2 1,9 100 

Trimetilamina (CH3)3N 0,00044 2* 5* -- -- 

(--) No s’ha trobat la dada corresponen al valor de la concentració ; (N.I.) Substància no inflamable; (C) Indica que es tracta d’un T.L.V.-C.; (*) Indica que les relacions 

(T.L.V./U.O.),([Irrit.]/U.O.),(I.P.V.S./U.O.) ó (L.I.E./U.O.) són més grans o iguals que 1.000, pel que existeix un nivell acceptable de seguretat mitjançant l’olfacte ja que més 

del 50% d’individus olorarà la substància abans d’assolir uns nivells de concentració que puguin suposar el tipus de riscos aguts o crònics. 

Font: [1] 
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Taula A.2 Exemples de contaminants olorosos produïts a les indústries 

Indústria Compostos 
Sulfuritzats 

Compostos 
Nitrogenats 

Aldehids i Cetones Àcids i Alcohols Hidrocarburs i 
Dissolvents 

Referències 

Farmàcia química -- Acrilonitril -- Fenols, acrolene Dissolvents aromàtics 
(benzè, toluè) 

(Brandl i Stover,1998) 

(North, 1980) 

Insecticides H2S -- -- alcohols Clorbencè, clor (Brandl i Stover,1998) 

Perfums -- -- Aldehids i cetones -- --  

Aigües residuals d’ 
indústria petroquímica 

H2S, tiols NH3 -- -- Hidrocarburs (Bouscaren, 1984) 

Aigües residuals d’ 
indústria ferro i acer 

H2S -- -- -- Dissolvents aromàtics 
 (benzè, toluè) 

(Ballaye, 1986) 

Tèxtil -- Amines Formaldehid -- Dissolvents (Bouscaren, 1984) 
(North, 1980) 

Indústria paperera H2S, tiols, 
dimetilsulfur, 
dimetildisulfur 

    (Bouscaren, 1984) 

Indústria de 
processament de peix 
d’alimentació  

-- Trimetilamina , 
cadaverina, 
putrescina, NH3 

-- Àcids grassos (àcid 
butíric) 

-- (Bouscaren, 1984) 

(North, 1980) 

Escorxadors H2S, tiols NH3, amines Aldehids Àcids grassos -- (Bouscaren, 1984) 

Tractament d’adobs a  
granges de porcs 

H2S, tiols, 
disulfurs 

NH3, 
trimetilamina 

Aldehids Àcids grassos, 
alcohols (propionic i 
àcid butíric) 

-- (Bouscaren, 1984) 

Font: [2]  
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Taula A.3 Llocs en la línia d’aigües on es produeixen olors i substàncies que les generen    

Font: [2]  
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Pous de bombeig X   x   x x x X x x 

Reixes i tamisos X  X    X X X X   

Dessorradors X X  X X  X X     

Zones emmagatz. residus  X X X X  X X     

Tancs homogeneïtzadors X   X X X X X X    

Decantadors primaris X   X X  X X X X  X 

Purga de fangs     X   X X X   

Retirada de flotants X   X   X X  X   

Addició de prods. químics      X X    X  

Reactor biològic X     X   X   X 

Decantador secundari X   X X X X X X X X X 

Bombeig de fangs X 
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Taula A.4 Llocs en la línia de fangs on es produeixen olors i substàncies que les generen   

Font: [2] 
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Espessiment de fang    X X X X X X X   

Emmagatzematge de fang    X X X X X X X   

Digestió de fangs     X X X X X X   

Condicionament i deshidratació. X   X X X X X X X X  

Tractament tèrmic X    X X X X X    

Gestió de retorns X    X  X X X    

Gestió fosses sèptiques X    X X X X X X X  

Vessament aigua tractada X     X X X  X X  
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A.2  Normativa 

A.2.1 Ordenança de regulació de l’alliberament d’olors a l’atmosfera - Lliçà de Vall 

 

ORDENANÇA 
de regulació de l'alliberament d'olors a l'atmosfer a 

 
L'olor és un paràmetre cada vegada més estudiat als països més avançats per les molèsties que pot 

ocasionar a la població, especialment en el seu lloc de residència. 

Està demostrat que l'exposició freqüent a atmosfera carregades d'olors, a més de la reducció de la 

qualitat de vida, pot accelerar l'aparició de trastorns patològics. Tanmateix cal indicar que, en algunes 

ocasions, les olors poden originar-se en reaccions químiques de descomposició.  

Instal·lacions industrials com la fabricació de productes d'alimentació, depuradores d'aigua, tractament 

de residus, eliminació de despulles animals, indústries químiques, entre altres, s'han mostrat com a 

generadores potencials d'olors. 

Donada la gran quantitat de substàncies que poden donar lloc a una olor, la concentració de les quals 

pot trobar-se inclús per sota del límit de detecció analítica, en la pràctica no és possible controlar 

eficaçment problemes d'olors únicament a través de la regulació de contaminants específics. Tampoc 

no és factible assegurar la contribució d'un component concret al total de l'olor generada. S'ha 

comprovat, a més, que en una mescla, les substàncies oloroses poden influir-se entre elles i 

potenciar-se. Aquestes dificultats han conduït al desenvolupament de mètodes de mesura 

olfactomètrics. 

Existeixen en l'actualitat molt tipus de mesures correctores en base a diverses tècniques, 

principalment tèrmiques, físico-químiques i biològiques, per a la reducció efectiva de les emissions 

d'olors. 

La Llei 3/1998, de 27 de febrer i el Decret 136/1999, de 18 de maig, de desplegament d'aquesta, 

reafirma la competència dels Ajuntaments per a la regulació de la problemàtica de les olors i, per tant, 

per a l'emissió d'un informe vinculant en referència a aquest tema, així com a d'altres qüestions de la 

seva competència. 
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TÍTOL 1. Objecte  

Article 1. 

Les activitats incloses en aquesta Ordenança són les susceptibles de produir l'alliberament de 

substàncies oloroses a l'atmosfera. Aquestes olors, mesurables per mitjà d'un aparell anomenat 

olfactòmetre, són detectades a l'ambient exterior per les persones directament a través del seu 

sistema olfactiu. Les olors poden provocar sensacions agradables, desagradables o inclús sufocants, 

asfixiants, picants o irritants. 

TÍTOL 2. Activitats que donin lloc a l'alliberament  de substàncies oloroses.  

Article 2. 

Els processos o les operacions industrials que, en el seu funcionament normal, o a causa de 

determinades pertorbacions d'aquest, poden alliberar substàncies oloroses a l'ambient interior de les 

instal·lacions industrials, caldrà que incorporin dispositius localitzats d'aspiració i conducció d'aquestes 

substàncies fins a la seva sortida a l'atmosfera a través d'una xemeneia, excepte en casos 

extraordinaris, que seran autoritzats per l'Ajuntament amb la revisió prèvia per part dels seus serveis 

tècnics.  

Aquesta xemeneia haurà d'estar condicionada, d'acord amb la legislació vigent, per tal de poder-hi 

practicar la presa de mostres en qualsevol moment. Això implica l'existència d'almenys un orifici de 

presa de mostres i d'un accés adequat d'acord a la normativa sobre seguretat laboral, i amb espai 

suficient per a que pugui treballar-hi un tècnic. 

En casos en què no sigui efectiva l'aspiració localitzada, serà necessari l'enclaustrament total o parcial 

de la instal·lació i, de la mateixa manera, l'evacuació dels gasos olorosos generats. 

Article 3.  

Els gasos de sortida amb olor intensa cal que travessin un tractament de gasos abans de ser enviats a 

l'atmosfera o cal adoptar mesures equivalents. 

Article 4. 

Sempre que les emissions tinguin un nivell igual o superior a 100.000 unitats d'olor per metre cúbic 

(UO/m3) s'exigirà un tractament de gasos que garanteixi una eficàcia en la reducció d'olor del 99 % 

com a mínim. 

Article 5.  

Els venteigs procedents de reactors o tancs d'emmagatzematge de productes es consideren focus 

d'alliberament d'olors i, per tant, queden sotmesos a les mateixes regulacions que la resta de focus 

emissors d'olors. 

TÍTOL 3. Inspeccions  

Capítol I. Periodicitat de les inspeccions municipa ls 

Article 6. 
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L'Ajuntament, en la pràctica a través dels seus serveis tècnics municipals, inspeccionarà un cop a 

l'any les activitats incloses als annexos del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 

(Decret 139/1999), així com altres activitats no incloses en aquest Reglament que puguin donar lloc a 

una càrrega ambiental per olors, per a comprovar el compliment d'allò que es regula en aquesta 

Ordenança. En els casos en què l'Ajuntament cregui oportú, en el curs d'aquesta inspecció els serveis 

tècnics municipals portaran a terme mesures d'emissió d'olors mitjançant un olfactòmetre i valoraran 

els resultats obtinguts amb els valors de referència de l'annex 1. 

Quan aquesta inspecció anual coincideixi amb el control inicial o el periòdic, en els termes en què es 

fixen al Reglament que desplega la Llei 3/1998, se'n faran constar els resultats a l'informe de 

l'Ajuntament.  

Article 7.   

En els casos en què l'olor està associada a una o poques substàncies presents en les emissions, el 

control del nivell de l'emissió d'olors es podrà realitzar a través de la determinació de la concentració 

de la substància o grup de substàncies responsables tenint en compte el valor llindar d'olor de les 

substàncies en qüestió. 

Els límits generals no seran en cap cas superior a altres valors de referència que existeixin tenint en 

compte la possible toxicitat associada de les substàncies. 

 

Capítol II. Règim de mesura, presa de mostres i anà lisi  

Article 8. 

La presa de mostres i la seva anàlisi es portarà a terme mitjançant un olfactòmetre, que compleixi els 

requisits de la norma d'aplicació. 

Les normes d'aplicació seran les alemanyes VDI, les holandeses TNV o l'esborrany de la norma 

europea. Una vegada sigui publicada la versió definitiva de la norma europea, aquesta serà l'única 

norma d'aplicació. 

 

Capítol III. Taxes  

Article 9. 

Les actuacions municipals de control d'alliberament de substàncies oloroses duran implícit el dret de 

percebre la taxa que assenyali la corresponent Ordenança fiscal municipal. 

Capítol IV. Compliment dels valors límit 

Article 10. 

Les emissions d'olors no superaran en cap cas els nivells fixats a l'annex 1, a excepció d'emissions 

considerades a l'article 4, que disposaran de dos anys, addicionalment, per a complir amb els nivells 

de l'annex esmentat. 

Article 11. 
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L'Ajuntament pot subscriure acords voluntaris amb empreses instal·lades al seu terme municipal que 

garanteixin el compliment dels objectius d'aquesta Ordenança. 

Article 12. 

En els casos en què en base a: 

- L'alta càrrega d'olors del medi receptor. 

- El caràcter intermitent o marcadament irregular de les emissions d'olors. 

- El caràcter desagradable de les olors alliberades, d'acord a allò que determina el  mètode VDI 

(efecte Hedonic). 

- Les condicions climàtiques generals i els episodis meteorològics recurrents. 

- La impossibilitat pràctica de conduir i tractar de forma completa els gasos olorosos generats. 

L'Ajuntament podrà fixar en el seu informe la necessitat que l'activitat instal·li un mesurador en continu 

de l'olor, calibrat específicament per a l'olor origen del problema i d'acord als mètodes indicats a 

l'article 8. 

Article 13 

L'Ajuntament emetrà un informe vinculant respecte al compliment d'aquesta Ordenança i d'altres 

temes de la seva competència en tots els expedients afectats pel Reglament general de desplegament 

de la Llei 3/1998 (Decret 136/1999). 

Capítol IV. Nivells d'immissió d'olors  

Article 14. 

L'Ajuntament, donat el cas, podrà determinar la càrrega per olors que pateix una àrea concreta del seu 

terme municipal, amb la finalitat de comprovar si els nivells d'immissió d'olors són acceptables i si 

aquella zona admet, doncs, més activitats potencialment generadores d'olors. 

Amb aquest objectiu, si l'Ajuntament ho considera adient, es farà un seguiment sensitiu tipus xarxa 

(Rasterbegehung), basat en la freqüència anual, semestral o, com a mínim, trimestral, de percepció 

clara d'olors (nivells d'immissió entre 3 i 5 UO/m3). Aquest seguiment es basarà en instruccions 

tècniques complementàries de l'Ajuntament. 

L'Ajuntament podrà, en base a: 

- el cabal màssic previst de gasos olorosos 

- l'alçada de la xemeneia 

- les condicions particulars de difusió atmosfèrica de la zona afectada 

- Les condicions meteorològiques predominants a la zona 

- La distància als habitatges més propers 

- determinar la idoneïtat d'instal·lació a la zona afectada de noves activitats potencialment 

generadores d'olors. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
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1- Les instal·lacions afectades per aquesta Ordenança, autoritzades amb anterioritat a la data de la 

seva vigència, hauran d'adaptar-se a les seves disposicions en el termini d'un any a partir de 

l'esmentada data. En casos justificats, a criteri de l'Ajuntament, podrà ser prorrogable. 

2- Aquesta Ordenança podrà ser modificada pel que fa als seus valors límits, en cas que l'evolució 

dels coneixements tècnics n'exigeixi una variació. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació completa al BOP. 

Annex 1  

Límits d'emissió d'olors     

1) Substàncies amb un llindar d'olor < 1 ppm 

• Cabal d'emissió fins a 1,5 m3/min:  

- quan la durada total diària de l'emissió sigui inferior a 1 hora.......sense límit 

(Hauran de disposar, però, de mesura correctora, d'acord a l'article 3). 

- quan la durada total diària de l'emissió sigui superior a 1 hora....................1.000 U.O./m3 

• Cabal d'emissió d'1,5 a 80 m3/min....................................................................1.000 U.O./m3 

• Cabal d'emissió superior a 80 m3/min: el valor de referència de 1.000 U.O./m3 disminuirà amb 

el mateix factor en què és superi el cabal d'emissió de 80 m3/min. 

El valor de referència es calcularà d'acord amb l'expressió: 

Q
103·80

80V =  

on, 

V80: valor de referència en U.O./m3 

Q: cabal d'emissió en m3/min 

2) Substàncies amb un llindar d'olor > 1 ppm  

• Cabal d'emissió fins a 10 m3/min: sense límit d'U.O., sempre i quan la durada total diària de 

l'emissió sigui inferior a 1 hora. (Hauran de disposar, però, de mesura correctora, d'acord a 

l'article 7). 

• Cabal d'emissió de 10 a 300 m3/min................................................................ 1.000 U.O./m3 

• Cabal d'emissió superior a 300 m3/min: el valor de referència de 1.000 U.O./m3 disminuirà 

amb el mateix factor en què és superi el cabal d'emissió de 300m3/min. 

El valor de referència es calcularà d'acord amb l'expressió: 

Q
103·300

300V =  
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on, 

V300: valor de referència en U.O./m3 

Q: cabal d'emissió en m3/min 

3) Mescles de substàncies  

En cas que no es conegui la composició qualitativa i el cabal sigui superior a 80 m3/min es prendran 

els límits de les substàncies amb un llindar d'olor < 1 ppm. Si es coneix la seva composició qualitativa i 

quantitativa el límit es calcularà d'acord als dos casos anteriors.  

El valor de referència es calcularà d'acord amb l'expressió: 

Q)CyCx(

Cy300Cx80
VM

+
+

=  

 

VM : valor de referència de la barreja de substàncies oloroses expressat en U.O./m3 

Cx: suma de la concentració de substàncies oloroses amb llindar olfactiu < 1 ppm, en mg/Nm3 

Cy: suma de la concentració de substàncies oloroses amb llindar olfactiu > 1 ppm, en mg/Nm3 

Q: cabal de l'emissió expressat en m3/min 

4) Emissió total de substàncies oloroses d'una activitat 

Si l'activitat té diversos focus emissors, el límit global es calcularà tenint en compte els valors 

resultants de la suma de tots els focus. El valor de referència de 1.000 U.O./m3 disminuirà en la 

mateixa proporció en què és superi el cabal d'emissió total de 80 o de 300 m3/min, en funció del 

llindar olfactiu, d'acord amb les expressions següents: 

Límit global per als focus que emeten substàncies oloroses amb llindar olfactiu < 1 ppm: 

Qxn....1Qx
103·80

80V
++

=  

on,  

Qx1+...+Qxn: suma dels cabals d'emissió en m3/min de tots els focus emissors de 

substàncies amb llindar olfactiu < 1 ppm. 

Límit global per als focus que emeten substàncies oloroses amb llindar olfactiu >1 ppm: 

Qyn...1Qy
103·80

300V
++

=  

on,  

Qy1+...+Qyn: suma dels cabals d'emissió en m3/min de tots els focus emissors de 

substàncies amb llindar olfactiu < 1 ppm. 

Si hi ha diversos focus emissors de substàncies, tant de llindar olfactiu < 1 ppm, com de > 1 ppm, el 

valor de referència global es calcularà d'acord amb l'expressió: 
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QT
)Qyn...1Qy(300V)Qxn...1Qx(80V

VT
+++++

=  

on, 

QT: suma dels cabals d'emissió expressats en m3/min de tots els focus emissors de 

substàncies oloroses. 

En qualsevol cas, s'hauran de respectar els límits individuals de cada focus emissor. 

5) Emissions difoses d'olors 

En cas que no sigui tècnicament o econòmicament viable la captació i depuració dels contaminants 

que generen les males olors (a judici de l'Ajuntament), la immissió resultant de les emissions difoses 

no podrà superar: 

5 UO/m3 , 

- amb una freqüència màxima del 15% de les mesures de 10 minuts realitzades, mesurat en zona 

industrial. 

- amb una freqüència màxima del 10% de les mesures de 10 minuts realitzades, mesurat en zona 

d'habitatges. 

Annex 2.  

Glossari     

Condicions estàndards d'olfactometria:  a temperatura ambient (293 K), pressió atmosfèrica normal 

(101,3 kPa), base humida. 

Emissió:  alliberament de substàncies a l'aire. 

Llindar d'olor: concentració de molècules odorants per metre cúbic, en la qual la possibilitat de 

percepció és del 50% en una mostra de persones degudament escollides. 

Olfactòmetre:  dispositiu que permet controlar la dilució del gas odorant mitjançant un gas inodor i 

presentar la barreja diluïda a una sèrie de subjectes degudament escollits. El número de vegades que 

la mostra original ha de ser diluïda per a arribar al seu llindar d'olor determinarà la seva concentració 

en UO/m3. 

Unitat d'olor (UO/m3):  quantitat d'odorants dispersats en un metre cúbic de gas (en condicions 

estàndards) que indueix la percepció d'olor. 1 OU/m3 coincideix amb el llindar d'olor per a cada 

substància. 
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A.2.2 Esborrany d’Avantprojecte de Llei Contra la Contaminació Odorífera 
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Annex B Imatges i fotografies  

 

Foto B.1 Imatge de la depuradora des del 

recinte Fòrum. Data: 16/09/2004 

 

Foto B.2 Imatge de la depuradora des del 

recinte Fòrum. Data: 16/09/2004 

 

 

Foto B.3 Imatge de la depuradora des del 

recinte Fòrum. Data: 16/09/2004 

 

Foto B.4 Imatge de la depuradora des del 

recinte Fòrum. Data: 16/09/2004 

 

Foto B.5 Imatge del sistema de nebulització del 

Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004; Data: 

08/09/2004  

 

Foto B.6 Imatge del sistema de nebulització del 

Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004; Data: 

08/09/2004 
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Foto B.7 Imatge del sistema de nebulització      

del Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004;  

Data: 12/07/2004 

 

Fig.B.1 Imatge de la depuradora del Besòs 

abans d’iniciar-se les obres d’ampliació a 

Tractament Biològic. Font: [3] 

 

Fig.B.2 Imatge de la depuradora del Besòs 

durant les obres de condicionament del recinte 

Fòrum. Font: [3] 

 

Fig.B.3 Municipis tractats per la depuradora del 

Besòs. Font: [3] 

 

 

Fig.B.4 Xarxa bàsica de col·lectors de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona.  Font: [4] 
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Plànol B.1 Situació de la Depuradora del Besòs (destacada amb requadre vermell) dins el recinte Fòrum i localització del Teatre Grec (icona groga)  

  
Font: DEMAF (Departament de Medi Ambient  i Salut Pública del Fòrum Barcelona 2004), setembre de 2004 
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Fig.B.5  Esquema de funcionament de la línia d’aigües de l’EDAR del Besòs. Font: [3]
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Fig.B.6  Integració de l’EDAR del Besòs en l’urbanisme de Barcelona  Font: [3] 
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Gestió de les obres per Depurbaix 

Gestió de les obres per EMSSA 

 

Fig.B.7  Disposició dels edificis que integren l’EDAR del Besòs  
Font: [3] 
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Fig.B.8  Zona d’edificis i zona coberta per la Plaça del Fòrum  

Font: [5] 
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Fig.B.9  Secció transversal, de muntanya a mar, de la depuradora del Besòs sota la plaça.  

Font: [5] 
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Annex C  Metodologia a seguir pel control de les ol ors en EDARs en 
funcionament 

C.1 Introducció. 

En aquest annex es pretén establir una metodologia que determini quins són els passos a 

seguir per a tractar i controlar les olors en Estacions Depuradores d’Aigües Residuals en 

funcionament, en el cas que aquestes es produeixin. Tot i que les depuradores són potencials 

fonts emissores de males olors no sempre generaran molèsties per aquest motiu. Pot ser que 

degut a la seva localització, allunyada de nuclis habitats, o a les mesures que s’han pres per a 

tractar i controlar les olors no es produeixin queixes en les zones veïnes. 

És per aquesta raó que es proposa com a mesura inicial realitzar estudis preliminars que 

determinin si les molèsties existeixen. En el cas que aquestes es donin, caldrà fer estudis més 

exhaustius encaminats a determinar quina és la concentració d’olor per immissió que es 

percep en els voltants de la depuradora.   

Un cop arribat a aquest punt, serà necessari establir quin és la màxima concentració 

d’immissió que s’està disposat a suportar per a veure si la concentració que es produeix la 

supera o no. Prenent com a guia l’avantprojecte de Llei contra la Contaminació Odorífera 

(normativa catalana), un límit d’immissió d’olor de 5 UO/m3 amb el 98% percentil pot 

considerar-se com a prou restrictiu.  

En el cas que aquests límits siguin superats caldrà conèixer quins són els mètodes existents 

per a reduir les olors i per aquesta raó se’n farà una descripció detallada (capítol 6 de la 

memòria i Annex E). 

C.2 Primer pas: es produeixen molèsties per olors?  

El primer pas ha de ser discernir si existeixen o no molèsties per males olors. Per aquest motiu 

es realitzarà un estudi preliminar. Hi ha diferents opcions sent les més comunes la recollida i 

anàlisi de queixes i els panells populars. Tots dos tenen en comú que impliquen la 

col·laboració de la població del voltant de l’EDAR i que usen la seva percepció personal per a 

determinar si pateixen molèsties. 

A continuació es fa una descripció dels mètodes per a determinar l’existència de molèsties per 

olors: 

� Mètode basat en queixes: 

Existeixen estudis que relacionen el número de queixes rebudes amb la concentració de les 

emissions. Tot i que la relació trobada resulta força convincent, es poden fer algunes 

objeccions al fet d’utilitzar les queixes com una indicació de la molèstia: 
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Troba que l’olor és:   1. No molest 
                                   2. Una mica molest 
                                   3. Molest 
                                   4. Molt  molest 
                                   5. Extremadament molest   
                                            
 

- Existeixen diferències de comportament de la població. Això fa que mentre hi ha una part 

de la població que mai es queixarà, per a un altre segment aquest és el comportament 

normal. Per tant, les queixes no són representatives de les experiències de molèsties del 

total de la població. 

- La freqüència de les queixes pot ser modificada per altres factors que la pròpia molèstia en 

sí. Aquest és el cas del grau d’accessibilitat a les autoritats i del cost econòmic o de temps 

d’esforç personal de les queixes. Si es té en compte que les solucions que s’adopten en el 

problema de les males olors no són immediates, sinó que poden trigar mesos o fins i tot 

anys, aquests factors poden accentuar-se encara més. 

- La freqüència de les queixes pot veure’s alterada per factors externs a la pròpia percepció 

personal. Així, l’aparició de grups de pressió pot fer que el nombre de queixes registrades 

s’incrementi durant un període de temps donat. 

Tot i això, les queixes recollides de forma contínua i sistemàtica aporten una primera 

aproximació a la causa i a la magnitud de la molèstia. Per a que les queixes puguin ser 

realment útils haurien d’aportar informació de l’instant i lloc on s’ha percebut la molèstia així 

com informació relacionada amb el temps meteorològic i la causa responsable.  

� Mètodes basats en panells populars: 

Les molèsties causades per males olors poden ser avaluades de forma directa usant panells 

populars que consisteixen en un grup de voluntaris que s’han compromès a donar un judici de 

les molèsties per olors en intervals regulars durant un extens període de temps. Els panellistes 

són seleccionats en localitzacions dels voltants de l’EDAR i en les diferents direccions del vent.  

Amb aquest mètode, algunes de les objeccions trobades al mètode de les queixes poden ser 

superades: 

- Els panells de població treballen amb escales precises construïdes per a indicar el grau de 

molèstia experimentada. El grau de precisió obtingut a les seves respostes serà superior 

que en el cas del mètode de queixes. Per la simplicitat d’us és molt utilitzat el següent 

esquema: 
 

Si us plau, olori atentament:  olora alguna cosa?   

    NO 
SI     
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- Els intervals de temps entre respostes són fixats. Això permet relacionar cada resposta 

amb les condicions meteorològiques exactes o, fins i tot, amb les condicions en que s’està 

treballant en l’EDAR en aquell instant.  

- L’impacte de factors externs en els membres del panell és menor que en el cas del mètode 

de les queixes ja que aquests constitueixen un grup tancat que no pot créixer ni 

incrementar la freqüència de les respostes després de la influència d’un grup de pressió. 

Tot i això, si es produís una alteració en el grau de la resposta, desenvolupant una 

tendència a donar uns valors alts de l’escala, això es detectaria de forma gairebé immediata 

degut a la desviació estàndard de la resposta, independentment de la influència dels canvis 

meteorològics.  

A partir dels resultats obtinguts es pot conèixer quin és el grau de molèstia detectat de forma 

global pels panellistes mitjançant l’índex de molèsties per olor (O.A.I., odour annoyance index). 

Aquest índex es calcula a partir de l’expressió: 

                                         

(Eq.C.1) 

   on   N0  són el número de respostes de “no olor” 

                 N1  són el número de respostes de “no molèstia” 

                 N2   són el número de respostes de “una mica de molèstia” 

                 N3   són el número de respostes de “molèstia” 

                 N4   són el número de respostes de “molta molèstia”     

                 N5  són el número de respostes d’  “extrema molèstia” 

Aquest índex, que pot variar entre 0 i 100, només té en compte les respostes que indiquen un 

valor de molèstia. 

A més el mètode del panell popular també permet determinar quines són les zones que 

pateixen més problemes de molèstia per olors, resultat de la geografia de la zona i de la 

direcció i velocitat dels vents en cada direcció. 

C.3 Segon pas: Mètodes per a la quantificació de le s olors 

En el cas que s’hagin detectat molèsties per olors a la població dels voltants de l’EDAR el 

següent pas serà determinar quina és la concentració d’olor que es percep. D’aquesta 

manera, en funció del grau de superació dels límits d’immissió que s’hagin imposat es 

determinarà quines mesures s’han de portar a terme. 

Arribat a aquest punt caldrà realitzar un mostreig extensiu de les fonts emissores d’olors i un 

anàlisi d’aquestes mostres que permeti conèixer la concentració d’emissió de l’olor. Un cop és 

coneguda s’aplicaran models de dispersió per a conèixer els nivells d’immissió en l’entorn 

tenint en compte les condicions climàtiques i les particularitats geogràfiques. 

total

543210

N
N·100N·75N·50N·25N·0N·0

.I.A.O
+++++=
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Tot seguit es passa a descriure el procés que es porta a terme amb la consecució de les 

següents fases: 

� FASE I: Determinació de les fonts rellevants d’olor i presa de mostres. 

Una de les parts més importants per a la realització d’un estudi satisfactori és la identificació 

dels potencials focus emissors. Un cop determinades les possibles fonts d’olor, es mostregen. 

Hi ha diferents tipus de mostreig segons el tipus de font. Els més utilitzats són: 

- Mètode de la campana: s’usa per a mostrejar superfícies actives en les que existeix una 

interfase aigua-aire amb una emissió olorosa pròpia (hi ha aireació interna). En aquestes 

situacions, es col·loca una campana de base quadrada (1m2) sobre una secció 

determinada de la superfície, de manera que a la sortida de la campana la mostra se 

succiona amb una sonda. Aquest mètode s’utilitza en els reactors biològics de les EDARs. 

- Mètode de la Caixa Lindvall: s’usa per a mostrejar superfícies passives en les que existeix 

una interfase aigua-aire sense una emissió pròpia de gas olorós (no hi ha aireació interna). 

En aquest cas, cal simular les condicions d’arrossegament que el vent exerceix sobre 

aquestes superfícies. Per això, mitjançant una soplant s’insufla un cabal d’aire prèviament 

filtrat a través de la caixa Lindvall, prenent la mostra mitjançant una sonda a la sortida de la 

mateixa. Aquest mètode s’utilitza en els decantadors primaris i secundaris. 

- Mètode de la sonda: s’usa en el cas de fonts puntuals com conduccions tancades, 

xemeneies o sortides dels sistemes d’extracció d’aire. 

En aquesta fase, a més d’obtenir la mostra, es recullen una sèrie de mesures addicionals que 

serviran després per a calcular l’emissió d’olor de cada unitat. En general les dades que es 

recullen durant el procés de mostreig són la temperatura ambient i de la mostra, la humitat 

relativa de l’ambient i de la mostra, la pressió atmosfèrica, observacions o dades rellevants 

sobre el funcionament de les instal·lacions en aquell instant (unitats que es troben aturades 

per reparacions o manteniment, us anòmal...), dades descriptives de les condicions 

atmosfèriques i climatològiques del dia (pluja, presència de vent...), etc. 

� FASE II: Anàlisi de les mostres 

Les mostres gasoses són recollides en unes bosses de material inert i impermeable (Tedlar) 

d’uns 60 l. de capacitat i són portades al laboratori on són analitzades. Els mètodes usats més 

freqüentment són els anàlisis olfactomètrics i els anàlisis químics.  

Els anàlisis químics es basen en l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les molècules oloroses 

mitjançant tècniques de gravimetria, volumetria, colorimetria... però sobretot mitjançant 

tècniques cromatogràfiques.  



La problemàtica de les olors en les EDARs. Estudi de millores a una EDAR concreta                                                          Pàg. 53 

 
 

Aquest anàlisi permet en primer lloc identificar les substàncies presents en la mescla olorosa i, 

a nivell quantitatiu s’obtenen resultats de major exactitud que en l’olfactometria. Aquest 

enfocament resulta particularment adequat en aquells casos en que l’olor està molt associat a 

un tipus de substància, com és el cas de l’H2S en les aigües residuals de les EDARs. 

Aleshores s’estima a partir d’aquesta concentració el nivell d’olor. 

Aquest procés té l’avantatge que la mesura és més fàcil i té un cost menor que en el cas de 

l’olfactòmetre, sobretot quan s’han de realitzar moltes mostres per avaluar l’impacte odorífer. 

Així mateix la determinació dels nivells de certs compostos resulta útil a l’hora d’avaluar el grau 

d’efectivitat de sistemes per a l’eliminació d’olors específics com és el cas de les torres de 

rentat àcid o bàsic.  

El principal desavantatge però és que no sempre és possible establir una relació clara entre 

les concentracions d’H2S i els nivells d’olor que es produeixen degut als efectes sinèrgics 

(potenciació de l’olor) i/o antagònics (fenomen d’encobriment) entre els diferents compostos 

olorosos. A més, tot i els importants avenços realitzats en aquest camp hi ha determinades 

famílies de compostos orgànics volàtils (amines, alguns alcohols i aldehids...) els quals la seva 

determinació analítica és molt complexa. 

Per aquestes raons, aquesta tècnica no serà tan utilitzada com l’anàlisi olfactomètric que és 

actualment la tècnica analítica elegida per a la quantificació de les olors. Malgrat això, cal 

considerar-la com una eina complementària molt valuosa per als estudis olfactomètrics.  

L’anàlisi olfatomètric es un mètode analític sensorial en el que s’utilitza el propi olfacte humà 

com a sistema de detecció. El seu principal avantatge és que permet establir una relació 

directa entre les fonts emissores i la molèstia que aquestes causen a la població. A més al 

considerar-se la mostra com un tot es tenen en compte els possibles efectes de sinergisme i 

antagonisme entre les diferents substàncies que conformen la mescla olorosa. 

El principal desavantatge d’aquest mètode és que per a poder aplicar mètodes matemàtics de 

dispersió és necessari conèixer el cabal de l’olor emès per la font. Aquest paràmetre es 

defineix com el producte de la concentració d’olor per el cabal de gas olorós emès i s’expressa 

en UO/s ó UO/h.  

El protocol analític utilitzat és el següent: les mostres a analitzar contingudes en bosses Tedlar 

són connectades a l’olfactòmetre que és un equip que permet fer dilucions conegudes de la 

mostra amb aire sintètic inodor. L’olfactòmetre mescla aire pur amb la mostra d’aire 

contaminat per les males olors en diferents proporcions i les ofereix als panellistes a través de 

tres broquets: per dos surt l’aire completament pur (inodor) i per l’altre la barreja d’aire net i 

aire contaminat, de forma aleatòria. El panellista ha de distingir per quin d’ells surt l’aire 

contaminat.  
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El panell està format per persones seleccionades amb una sensibilitat mitjana per a captar 

olors (calibrades amb un gas de referència: n-butanol) de manera que es puguin obtenir 

llindars d’olors molt similars entre sí i constants al llarg del temps. Quan més alt sigui el 

nombre de components del jurat més realistes i reproduïbles seran els resultats (normalment 

caldran 16 persones quan el resultat desitjat sigui una idea precisa del llindar de detecció d’un 

grup de població representatiu, 8 en la majoria dels casos o 4 en casos de mesuraments 

comparatius).  

Les respostes de cada un dels panellistes són recollides i processades estadísticament per un 

sistema informàtic el qual calcula la concentració d’olor de la mostra. El càlcul es porta a terme 

buscant en primer lloc el llindar d’olor de la mateixa. Per llindar d’olor s’entén la concentració 

de la substància o mescla de substàncies en aire pur que pot ser distingida d’una mostra d’aire 

inodor per la meitat del pannell. Per definició, el llindar d’olor d’una substància correspon a una 

concentració d’olor d’1UOE/m3. 

Un cop s’ha determinat el llindar d’olor es pot calcular la concentració d’olor, sent igual el seu 

valor numèric al número de vegades que la mostra d’aire olorosa ha de ser diluïda amb aire 

inodor per a assolir el seu llindar d’olor. 

La següent taula recull de forma aproximada quins són els efectes a esperar a l’entorn a partir 

de les concentracions d’olor de les fonts. És resultat d’estudis d’immissió d’olor realitzats sobre 

activitats industrials diverses i permet observar a grans trets una relació entre concentració 

d’olor i l’aparició d’immissió d’olor. 

Taula C.1 Taula aproximada de concentració d’olor i efectes a esperar en l’entorn, tenint en compte 

substàncies d’olor ofensiva 

Concentració d’olor (UOE/m3) Efecte a esperar sobre l’entorn 

< 100 Amb molt alta probabilitat no hi haurà immissió d’olor i, per tant, 
no es rebran queixes 

100 – 300 

Amb molt alta probabilitat no hi haurà immissió d’olor i, per tant, 
no es rebran queixes si: 

• L’emissió es canalitzada 

• La distància a habitatges supera els 300 m.  

• No es tracta d’olors molt desagradables 

300 – 1000 

Immissions d’olors són poc probables. En cas que apareguin 
poden solucionar-se mitjançant : 

• Una xemeneia alta 

• Una distància a habitatges superior als 500 m 

1000 – 10000 Immissions d’olor probables. Cal una xemeneia molta alta i/o 
mesura correctora 

> 10000 Immissió d’olor amb tota seguretat. Mesura correctora 
imprescindible 

Font: [6] 
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A partir d’aquestes dades, pot establir-se que per sobre de 1000 UOE/m3 les molèsties a la 

població són altament probables. Cal tenir en compte però que aquesta taula és una 

aproximació i que hi ha diferents aspectes que poden alterar-ne els valors com el fet que a 

baixa concentració una olor que fluctua amb rapidesa es nota més que una olor constant o 

que el caràcter ofensiu de les olors afecta la concentració a partir de la qual hi ha molèsties i el 

grau d’aquestes. 

� FASE III: Càlcul de les emissions de cada font 

La fase anterior acaba quan es determinen les concentracions en UOE/m3 de cada una de les 

fonts. No obstant el que interessa conèixer és la seva emissió d’olor. Aquesta es calcula com 

el nombre d’unitats d’olor per unitat de temps. Les unitats més comunament usades per a 

mesurar emissions d’olor en depuradores són milions d’unitats d’olor per hora (UOE·106/h).  

Per a transformar les UOE/m3 que s’han obtingut al trobar les concentracions d’olor de cada 

font en UOE/h s’haurà de multiplicar la concentració d’olor de la mostra pel cabal d’aire emès 

per la font (m3/h).  

� FASE IV: Càlcul dels nivells d’immissió en l’entorn 

Els resultats d’emissió obtinguts són tractats matemàticament mitjançant models de dispersió, 

els quals tenint en compte dades històriques meteorològiques locals (velocitat i direcció del 

vent, temperatura, estabilitat atmosfèrica...), orografia del terreny, alçada de la font, etc. 

permeten estimar el mapa d’olors de la zona, obtenint-se les isolínies d’olor o línies isodores. 

D’aquesta manera s’estableix una representació matemàtica del procés de transport i dilució 

de les olors en l’atmosfera.  

Els models de dispersió poden classificar-se en dos grans grups: 

- Models a curt termini: s’utilitzen per representar la dilució i dispersió de contaminants a 

distàncies relativament curtes (microescala, menys de 10 km). Dins d’aquest grup el model 

gaussià és el més àmpliament utilitzat. Aquest assumeix que la difusió turbulenta dels 

contaminants és de tipus aleatori i per tant la seva dilució en les direccions horitzontals i 

verticals es pot descriure mitjançant una distribució gaussiana. 

- Models climatològics: s’utilitzen per estimar concentracions de contaminants per llargs 

períodes de temps i llargues distàncies (mesoescala, cents de km). Engloben l’escala 

regional. 

El model gaussià, que és el més utilitzat, parteix d’una sèrie de suposicions que permeten 

simplificar el complex fenomen que té lloc quan un contaminant és emès a l’atmosfera:  

- Emissió contínua 
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- Conservació de la massa. La massa total emesa es manté en l’atmosfera, no es considera 

que part d’ella pugui ser sedimentada, precipitada o pugui reaccionar químicament. El 

contaminant que pugui arribar al sòl degut a les turbulències, torna un altre cop a 

l’atmosfera per reflexió. 

- Condicions estacionàries. Les condicions meteorològiques es consideren constants durant 

el període de transport i entre el punt d’emissió i el receptor. 

- Distribucions de concentració gaussianes. Se suposa que les distribucions de concentració 

(mitjana al llarg d’una hora) en la direcció vertical i horitzontal, perpendiculars a la direcció 

del vent, queden ben representades mitjançant una distribució gaussiana. No hi ha 

dispersió en la direcció del vent, únicament transport. 

L’equació gaussiana normalitzada per la dispersió d’una font puntual contínua és: 
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on C(x,y,z,H): concentració d’olor mitjana (UOE/m3) del punt (x,y,z) on es vol estimar la 

concentració com resultat de l’emissió Q de la font a l’alçada H 

Q: emissió (UO/s) de la font d’alçada H 

H: alçada efectiva de la font (m) 

u:  velocitat mitjana de l’aire (m/s) 

σy, σz: desviació estàndard en la distribució lateral i vertical respectivament de la 

concentració (m). 

Amb l’ajut d’aquest model matemàtic, un programa informàtic permet estudiar l’evolució de la 

concentració mitjana d’immissió en un determinat punt al llarg de períodes amplis de temps  

Les concentracions d’immissió en l’entorn s’expressen en UOE/m3 i els resultats són 

representats mitjançant les línies isodores formades per punts d’igual concentració d’olor 

establint per cada una d’elles el percentil pel que es defineix. Mitjançant la superposició de les 

isodores considerades sobre un mapa de la zona s’identifiquen les zones habitades afectades 

per olors. 

A tall d’exemple, en les següents imatges poden observar-se diferents estimacions dels nivells 

d’immissió d’olor a la zona dels voltants de l’EDAR de Subiaco (Austràlia) amb les línies 

isodores representades en funció de diferents percentils: 
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Fig.C.1 Nivell d’immissió estimat a l’EDAR de Subiaco             Fig.C.2 Nivell d’immissió estimat a l’EDAR de Subiaco 

amb percentil 99,9                              amb percentil 99,5                                            

Font: [7]                            Font: [7] 

La metodologia de mostreig, anàlisi i obtenció del nivell d’immissió a la zona que s’ha 

comentat fins ara pot ser reproduïda per un altre instrument: el nas artificial o electrònic. 

El nas electrònic és un instrument que és capaç de realitzar anàlisis qualitatius i/o 

quantitatius d’una barreja de gasos, vapors i olors. És semblant al nostre sistema olfactiu i 

permet distingir i reconèixer aromes utilitzant sensors de gas. 

Aquesta tècnica se situa en un punt intermedi entre l’olfactometria i les tècniques instrumentals 

utilitzades habitualment en la determinació de substàncies oloroses. Quan treballen en continu 

aquests instruments són un mètode per a calcular la concentració d’immissió d’olor, tal com ho 

és l’olfactometria dinàmica aplicada conjuntament amb els models matemàtics de dispersió.  

Els nassos electrònics utilitzen una matriu de sensors controlada per tal de prendre mostres 

d’aire en continu. Cada element químic que es presenta al conjunt de sensors produeix una 

senyal característica de l’element. A partir de la base de dades de reconeixement es 

realitzaran identificacions automatitzades de cada element químic. 

Les dades de la matriu són enviades a una unitat central de control on el software de 

modelització de la dispersió atmosfèrica barreja la informació de l’olor (resposta de la matriu 

de sensors) amb la informació meteorològica recollida en continu d’una torre meteorològica 

que transmet a la unitat central de control amb la mateixa freqüència que els nassos 

electrònics. Els resultats obtinguts apareixen representats per corbes d’olor superposades a 

un mapa aeri de l’activitat i dels seus voltants. 
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Els principals inconvenients d’aquests aparells són que reconeixen només els gasos que han 

estat prèviament apresos i emmagatzemats en la memòria del nas electrònic. A més, el fet de 

no tenir tants receptors olfactius com els mamífers (entre 6 i 32 sensors els nassos davant 

dels cents de milers dels mamífers) fa que no pugui discriminar algunes olors i, en alguns 

casos, els gasos interfereixen entre sí donant la mateixa senyal en els sensors. La 

reproduïbilitat d’aquest instrument és moderada comparant-la amb altres tipus d’anàlisis. 

Però aquesta tècnica presenta avantatges respecte a d’altres: permet la instal·lació remota, té 

elevada transportabilitat, el cost és baix comparat amb l’anàlisi instrumental i les dades poden 

ser fàcilment automatitzades i poden ser usades en anàlisi en temps real. 

C.4 Tercer pas: Determinació de les mesures prevent ives i correctores. 

Un cop s’ha establert quines són les concentracions d’olor que es perceben, cal veure si 

aquests superen els límits establerts. En cas que això ocorri, caldrà determinar quines són les 

mesures més adequades a portar a terme. Usant el mètode d’olfactometria dinàmica pot tenir-

se un diagnòstic força precís del problema, coneixent la contribució de cada un dels focus i 

podent d’aquesta manera establir un plantejament de prioritats en la reducció d’emissions i 

seguir un criteri de costos / reducció de molèsties en l’entorn. Les mesures que poden aplicar-

se van des d’oxigenació de l’aigua abans de l’obra d’arribada, cobriment de determinades 

fases del procés (o de totes les fases, com en el cas de l’EDAR del Besòs), canvis a nivell de 

processos i, principalment, instal·lació de sistemes de desodorització.  

Els nous nivells d’emissió que s’assoliran amb l’execució d’aquestes mesures poden ser 

modelitzats amb el model de dispersió obtenint les corbes isodores dels futurs escenaris 

d’immissió. 
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Annex D Cobriment i tancament de les instal·lacions  

D.1 Introducció  

Quan es produeix l’emanació d’olors en una planta depuradora, freqüentment es porta a 

terme la retenció de l’aire contaminat mitjançant l’ús d’edificis i cobertes. Després del 

confinament, l’aire ha de ser capturat i evacuat per ventilació forçada per aconseguir una 

triple acció: mantenir les concentracions dels compostos orgànic volàtils per sota dels valors 

límits relatius a la salut dels treballadors, limitar l’acció corrosiva produïda pels compostos 

sulfurats i dirigir l’aire capturat cap al sistema de desodorització. L’extracció d’aire té per 

efecte mantenir els edificis en depressió i es minimitzen les fugues d’olors. 

En aquest annex es pretén donar una noció sobre la teoria i la pràctica del disseny dels 

sistemes de captació de l’aire, incidint especialment en la prevenció de l’alliberament d’olors 

fugitius en edificis pressuritzats, en les cobertes i campanes d’extracció i en el disseny dels 

sistemes de conducció. La xarxa de captació i distribució de l’aire de la planta ha de ser 

curosament planificada i dimensionada per a cobrir les necessitats de cada procés. 

Les unitats de procés de l’EDAR que solen estar cobertes o tancades en edificis inclouen: 

pous de bombeig, sales de desbast, dessorradors, contenidors de detritus i de sorres, tancs 

de preaireació, decantadors primaris, llits bacterians, contactors biològics rotatius, 

espessidors, unitats d’assecat de fangs, unitats de condicionament tèrmic i tancs de mescla de 

fangs. La selecció dels elements a cobrir dependrà de la reducció de les olors que es vulgui 

aconseguir, podent fins i tot optar per fer una planta totalment coberta (cas de l’EDAR del 

Besòs). 

D.2 Estratègies de ventilació 

El disseny de la xarxa de ventilació de les zones cobertes d’una EDAR depèn de diversos 
factors: 

- Volum total de l’aire a tractar 

- Número i ubicació de les zones cobertes 

- Règim d’entrada del personal a les zones cobertes 

- Sistema de tractament escollit 

Però a més existeixen tres consideracions bàsiques sobre les que s’ha de prendre una decisió 

i que configuren el que es denomina l’estratègia de ventilació. Aquestes es poden sintetitzar 

com una elecció dins de cada un dels plantejaments següents: 

I. Es pot optar per: 

- Una xarxa en paral·lel, que capta l’aire independentment en cada element cobert. 
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- Una xarxa en sèrie, dividida en poques línies, de forma que l’aire vagi passant de les zones 

menys contaminades a les més contaminades. 

El primer d’ells té la desavantatge d’un cost d’instal·lació superior degut a la major quantitat de 

gas a tractar. El segon pot provocar seriosos problemes de seguretat en el personal. La millor 

solució són els sistemes intermedis, aplicant l’esquema en sèrie només on sigui possible. En 

qualsevol dels dos casos, però sobretot en el de funcionament en sèrie, han d’estar previstes 

les mesures adequades per a que no es produeixin curtcircuits, en el cas que es deixi fora de 

servei una instal·lació o s’obri la coberta per a la seva neteja. 

II. La segona opció queda emmarcada pels següents extrems: 

- Dissenyar un sistemes de cobertes i cúpules molt ajustat, retenint i captant l’aire contaminat 

directament de la font. Això permetrà minimitzar la quantitat d’aire que ha de ser tractat. 

- Projectar un sistema de grans sales on es trobin diferents processos productors d’olors, 

d’on es renovi tot l’aire d’una manera global. 

La millor solució dependrà del problema particular, encara que segurament s’optarà també 

per una solució intermèdia. Quan més estanc i ajustat sigui el sistema de cobertes, menys 

serà el cabal i més concentrat estarà el contaminant, el que influirà en el sistema de 

desodorització escollit. 

III.    Finalment es pot optar per: 

- Ventilació contínua 

- Ventilació intermitent 

La ventilació contínua resulta més cara de mantenir pel major consum dels ventiladors. La 

intermitent requereix normalment una taxa més gran de ventilació i, per tant, uns equips 

més potents. Normalment la ventilació intermitent es desaconsella, però pot ser útil per a 

espais en que es produeixi molt poca emanació de gasos olorosos.  

A més de tots els aspectes anteriors, a l’hora de definir l’estratègia de ventilació s’ha de tenir 

molt present la seguretat del personal sobretot en plantes totalment cobertes o soterrades. 

L’objectiu primordial ha de ser tant una bona eliminació de les olors com mantenir unes 

condicions de salubritat per el treball. 

D.3 Pressurització d’edificis 

Fins i tot quan les diferents unitats de procés ubicades dins d’un edifici estan cobertes, és 

necessària una ventilació del mateix, encara que només sigui per a evitar atmosferes massa 

humides. Si no hi ha fuites d’olors de les zones cobertes pot ser suficient amb finestres o 
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extractors que impulsin l’aire cap a l’exterior, en cas contrari s’ha de desodoritzar tot i que el 

nombre de renovacions aplicat no sigui molt elevat. 

D.3.1 Determinació dels cabals d’aire 

D.3.1.1 Taxes de renovació  

En zones amb entrada rutinària de personal on existeixi emanació de gasos, han d’instal·lar-

se sistemes potents de ventilació per a aportació i extracció d’aire, amb un disseny en la 

distribució d’aire que purgui d’una manera efectiva les àrees de treball. 

Per a determinar les taxes de ventilació en les zones tancades exposades a l’aigua residual, 

hauria de considerar-se la taxa de vaporització del líquid més volàtil entre tots els esperats. 

Les taxes dependran de les concentracions dels compostos olorosos presents i del tipus de 

tractament que es porti a terme en aquell edifici. 

Taula D.1 Factors típics de renovació (renovacions d’aire per hora) 

ZONA DE CONTACTE DIRECTE AMB AIGUA RESIDUAL O AMB FONTS D’OLORS 

 Sense coberta intermèdia Sota coberta intermèdia 

Aigua bruta   

Agitat - turbulent 9 12 

Sense agitació 6 9 

Aigua pretractada   

Agitat - turbulent 6 9 

Sense agitació 4 - 6 6 

Aigua decantada   

Agitat - turbulent 4 - 6 6 

Sense agitació 4 4 - 6 

Fangs    

Centrífugues 5  

Emmagatzematge de fangs  7  

ZONA SENSE CONTACTE DIRECTE DE FONTS D’OLORS 

Galeries de servei 4 - 6  

Sales (ocupació temporal) 3 – 4  

Sales (ocupació permanent) 6  

Font: [8] 

D.3.1.2 Excés de cabal per pressuritzar. 

Els edificis o sales han de ser sotmeses a pressió negativa per a prevenir la sortida d’olors 

en els mateixos. La figura D.1 mostra un esquema típic de l’establiment d’una pressió 

negativa en una àrea amb olors, com pogués ser la sala de filtres banda. El cabal de l’aire 

de sortida és significativament més gran que el cabal d’aire aportat, el que genera una 

entrada d’aire exterior dins de la sala a través de les escletxes de les portes, finestres o 

entrades de conduccions.  
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Figura D.1. Ventilació d’edificis. 
Font: [9] 

El diferencial necessari respecte al cabal d’entrada normalment s’ha d’ajustar al 10%, per un 

edifici típic. No obstant, aquest percentatge podria ser menor i hauria de ser calculat d’una 

manera més exacta per a situacions crítiques o per grans volums d’aire, on el cost de l’energia 

pot ser important.  

En aquest cas el cabal per pressuritzar es calcula a partir de l’equació de pressurització 

diferencial:  
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⋅ρ≡∆                          (Eq.D.1) 

On:    ∆P és la pressió diferencial a través del pas de flux (kg/(m·s2)) 

ρ és la densitat de l’aire entrant pel pas de flux (kg/m3) 

Q és el cabal (m3/s) 

Cf és el coeficient de flux 

A és l’àrea de pas de flux (m2) 

Usant un valor de 0’65 pel coeficient de flux (per obertures típiques d’edificis, Cf es troba en el 

rang 0,6 – 0,7, [8])  i una densitat de l’aire de 1,2 kg/m3  l’equació del cabal és: 

( ) 2
1

PA839,0Q ∆⋅⋅=                                     (Eq.D.2) 

10 m3/s 

Aire cap a 
tractament  contra 
les olors (11 m3/s) 
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L’àrea de pas de flux (A) pot calcular-se fàcilment en les grans àrees com finestres obertes o 

reixes de ventilació, però és impossible de calcular en les escletxes de portes i finestres, etc. 

Per tant s’han d’utilitzar taules per al càlcul de les àrees de pèrdua general. 

Taula D.2 Àrees de pèrdua general per edificis industrials 

ELEMENT CONSTRUCTIU ESTANQUITAT DE LA PARET ÀREA DE PAS DE FLUX         
(A/A Element) 

Molt estanca 0,7·10-4 

Mitjana 0,21·10-3 

Poc estanca 0,42·10-3 

Parets exteriors de l’edifici (inclou 
esquerdes constructives, i juntes de 
finestres i portes) 

Molt poc estanca 0,13·10-2 

Molt estanca 0,02 
Portes 

Poc estanca 0,3 

Mitjana 0,051  
Claraboies  

Poc estanca  0,065 

Molt estanca 0,14·10-4 

Mitjana 0,11·10-3 
Parets en forats d’escala (inclou 
esquerdes constructives, però no 
juntes de finestres i portes) Poc estanca 0,35·10-3 

Molt estanca 0,18·10-3 

Mitjana 0,84·10-3 
Parets del pou de l’ascensor (inclou 
esquerdes constructives, però no 
juntes de portes) Poc estanca 0,18·10-2 

Font: [8] 

Una pressió negativa de 25 Pa serà adequada per a calcular el cabal de pressurització ([8]). 

D.3.1.3 Ubicació de les preses 

La distribució i la ubicació dels punts de captació és un tema fonamental per a aconseguir 

l’efectivitat en els sistemes d’extracció. Un cop executats i periòdicament quan estan en 

funcionament, els sistemes de ventilació d’aire forçat hauran de ser comprovats per a 

assegurar el flux i distribució d’aire apropiats, que eviti les zones mortes.  

Respecte a la ubicació en alçada dels punts de captació és mot important conèixer la densitat 

dels gasos a eliminar. A continuació s’indica la densitat d’alguns gasos relativitzada a la de 

l’aire, així com la seva massa volúmica: 
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Taula D.3. Densitat relativa i massa volúmica d’alguns gasos 

Gas Densitat relativa a l’aire Massa del litre a 0ºC i 760 mm. (*) 

Aire  1,000 1,29349 

Nitrogen  (N2) 0,967 1,2508 

Diòxid de carboni (CO2) 1,5287 1,978 

Clor  (Cl2) 2,491 3,222 

Amoníac (NH3) 0,5971 0,772 

Diòxid de sofre  (SO2) 2,263 2,927 

Sulfur d’hidrogen  (H2S) 1,1895 1,539 

(*) Per una altra temperatura: Mt = Mo / (1+ 0,00367·t); per una altra pressió Mp = M760·P/760 

Font: [9] 

Per exemple, a l’entrada d’aigua en la planta on el compost més probable és el sulfur 

d’hidrogen, les preses s’han de situar a baixa altura sobre el terra degut a la seva densitat 

major que la de l’aire. A l’assecat i condicionament de fangs, on resulta molt comú trobar 

amoníac, les preses s’han de situar a la zona alta de les sales, incloent també alguna a 

baixa alçada per al sulfur.  

D.4 Cobertes de tancs i canals 

La prevenció de l’alliberament d’olors de tancs i canals es porta a terme mitjançant l’ús de 

cobertes amb el mateix concepte de pressurització que per als edificis. Les cobertes són per 

si mateixes el principal contribuent al control de les emissions d’aire, ja que augmenten la 

pressió parcial en la interfase líquid - aire, redueixen la convecció a través de la superfície 

del líquid i afavoreixen la condensació de vapors.  

D.4.1 Determinació dels cabals d’aire 

L’extracció d’aire de les cobertes crea una lleugera pressió negativa. Això redueix o elimina els 

escapaments d’olor en els tancaments i en les escotilles d’accés. Quan més gran és la pressió 

negativa, més efectivament es conté l’aire olorós. El cabal de l’extracció necessari per a 

mantenir aquesta dependrà de la secció total d’obertures i escapaments. 

Per a les zones brutes on han d’entrar els treballadors, s’han d’utilitzar tant la impulsió com 

l’extracció d’aire per a eliminar zones mortes. Si l’aigua residual està sent airejada, aquest 

cabal d’aire ha de ser tingut en compte en el càlcul de l’extracció. Això és particularment crític 

en els canals de distribució airejats. 

La figura D.2 mostra una situació típica en un tanc o canal airejat. Un extractor treu l’aire de 

l’espai lliure superior i crea una infiltració d’aire a través de les obertures i entrades de 

conduccions en la coberta. La quantitat d’aire infiltrat (I) és igual a la diferència entre la 

sortida d’aire (E) i l’aire de procés (P). 
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Figura D.2. Canals / tancs coberts                                                                                                       
Font: [9] 

La determinació de les quantitats d’extracció i infiltració d’aire tradicionalment s’ha basat en 

el principi de taxes de renovació i és encara el paràmetre a considerar quan es requereix un 

accés freqüent dels operaris dins la coberta. No obstant, una taxa típica de 12 renovacions 

per hora pot suposar una enorme quantitat d’aire que ha de circular a través del recinte i ha 

de ser tractada posteriorment en el sistema de desodorització. Si no és necessari l’accés 

freqüent dels operaris, es pot aconseguir un estalvi substancial reduint la quantitat d’aire 

que ha de ser conduïda.  

Per tal de calcular la quantitat d’aire infiltrat que produirà la pressurització del recinte, cal 

conèixer les entrades d’aire exterior. Com en el cas de la pressurització d’edificis, cal 

recórrer a taules de càlcul de les àrees de pèrdua general: 

Taula D.4 Àrees de pèrdua general per cobertes en edificis industrials 

ELEMENT CONSTRUCTIU ESTANQUITAT DE LA 
COBERTAT 

FLUX D’AIRE (m3/h/m2 element) 

Molt estanca 48 Trapes (accessos metàl·lics, inclou 
àrees al voltant d’accessos tapats) Poc estanca 720 

Mitjana 183,6 
Claraboia  

Poc estanca 234 

Molt estanca 0,099 

Mitjana 0,78 
Cobertes (inclou esquerdes 
constructives)  

Poc estanca 2,57 

Font: [8] 

D.4.2 Construccions de cobertes 

El disseny de les cobertes, la seva fabricació i els mètodes d’instal·lació determinen 

l’estanquitat de les mateixes i del sistema de captació. 

E - P = I  
I 

(E) Sortida 
d’aire cap a 
tractament 
contra 
olors 

P 
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L’alliberament d’olors és molt més gran en les zones de turbulències, pel que la retenció de 

l’aire contaminat en un procés de tractament d’aigües o de fangs no sempre necessita el 

cobriment de la superfície total que ocupa, el que limita el cost (ex. decantadors primaris). 

Els factors que s’han de considerar en la construcció de cobertes són: 

 

Resistència Condicions ambientals, corrosió, càrrega 

Permanència Fixes o mòbils 

Accessibilitat / visibilitat Escotilles, pannells transparents, frontissa, contrapesos. 

Estètica Reflex del sol, oxidació de la superfície 

Segellat Juntes, tapat d’esquerdes, permanentment segellat 

Obertures d’entrada d’aire Dissenyat o a través de les esquerdes 

Els problemes de corrosió en les cobertes i els equips sota les mateixes poden ser evitats 

seleccionant els equips, materials i revestiments apropiats. Els materials que han estat 

utilitzats amb èxit en cobertes són: formigó revestit, formigó folrat de PVC, acer revestit, acer 

inoxidable, fibra de vidre i forjat.  

Una gran proporció de formigó redueix la infiltració d’aire però disminueix l’accessibilitat i 

necessita protecció contra la corrosió. L’acer inoxidable ha demostrat una excel·lent 

resistència a la corrosió en moltes aplicacions de l’aigua residual. L’alumini i la fibra de vidre 

són els tipus de cobertes més comunament utilitzats en aplicacions d’aigua residual. Les 

avantatges i desavantatges d’aquests tipus de cobertes es resumeixen a la taula D.5. 

Els gasos olorosos continguts sota les cobertes poden ser extremadament corrosius i tòxics. 

Les cobertes planes s’han de dissenyar per a minimitzar l’espai lliure tant com sigui possible. 

La reducció de l’espai serveix també per a disminuir el volum de renovació d’aire i, 

conseqüentment, la capacitat de les instal·lacions de desodorització. Tots els control elèctrics 

han de tenir proteccions contra explosions i situar-se fora de les zones cobertes. 

Les cobertes es poden fabricar per a qualsevol forma de tanc. La resistència estructural 

necessària per una coberta vindrà donada per les càrregues de treball necessàries. Per 

exemple, en decantadors primaris rectangulars pot ser necessària una coberta capaç de 

suportar el pas de grues (per a retirar i reinstal·lar equips pesats d’extracció de fangs). 
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Taula D.5 Avantatges i desavantatges de les cobertes d’alumini i de fibra de vidre 

Avantatges Desavantatges 

Cobertes d’alumini 

Amb juntes Major pandeig 

Pes lleuger Superfície relliscosa 

No es degrada per U.V. i és resistent al H2S Color no uniforme 

Llarga vida Manteniment de juntes 

Fàcil de modificar (comportes) Superfície brillant 

Disponibilitat de canalons de drenatge  

Cobertes de fibres de vidre 

Solidesa Pesats (pannells de menor mida) 

Llarga vida Potencial degradació per U.V. 

Resistència a la corrosió i oxidació Superfície irregular per a caminar sobre ella 

Les de forma arquejada poden tenir portes o 
finestres 

Limitacions en les distàncies de les canaladures. 

Font: [9] 

Un aspecte important per a l’operació i el manteniment és l’accés a la zona sota la coberta. 

Freqüentment, si les cobertes són pesades i difícils de manipular, es deixen obertes el que 

provoca curtcircuits en el flux d’aire i anul·la el sistema de control d’olors. Haurien de ser 

lleugeres i fàcils de manegar per l’operari. Si la retirada de la coberta ha de fer-se 

manualment, el pes no ha de superar els 45 kg per a que pugui ser aixecada per dues 

persones.  

La funció de les campanes és capturar l’aire contaminat tant a prop de la seva font i amb un 

cabal tan petit com sigui possible. Idealment, per una captura màxima, la campana ha d’estar 

connectada a la font i s’ha de tancar completament l’element de l’equip on s’alliberen les olors. 

Això no sempre és possible, per raons d’accessibilitat i visibilitat. Per exemple, els filtres banda 

s’equipen freqüentment amb una campana rectangular sobre l’equip per a capturar les olors i 

vapors alliberats, però també s’ha de permetre l’accés d’operaris. Per tant, la campana ha de 

col·locar-se tant ajustada com sigui possible.  

Les campanes s’han de construir del mateix material que els conductes d’extracció. 

D.5 Xarxes d’extracció i ventilació 

S’ha d’estimar la capacitat total d’extracció amb un càlcul detallat en cada un dels elements 

coberts. Per la selecció dels ventiladors s’ha de tenir en compte també les pèrdues de 

càrrega dels sistemes de conduccions.  
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Les xarxes d’extracció es construeixen en una àmplia varietat de materials, com són acer 

galvanitzats, alumini, acer inoxidable, fibra de vidre o plàstic. L’elecció del material depèn 

principalment de l’ambient extern i de la corrosivitat de l’aire conduït.  

A la taula D.6 es presenta una comparació dels materials de les conduccions. Quan es 

dissenya una xarxa d’extracció en fibra de vidre o plàstic, s’ha de tenir en compte la dilatació 

longitudinal, que és vàries vegades superior que la dels conductes metàl·lics.   

La mida dels conductes es calcula en funció de la velocitat (per a reduir el soroll) i de les 

pèrdues per fricció de l’aire (per a conservar l’energia del ventilador). L’espessor de la paret 

del conducte vindrà determinada pel tipus de conducte necessari per a suportar la pressió, 

positiva o negativa, en el conducte. 

A continuació se suggereixen una sèrie de criteris de disseny pels conductes ([9]): 

- Velocitat de l’aire: <13 m/s 

- Pèrdues per fricció: 8 - 12 Pa/m 

- Velocitat de la sortida: 15 m/s 

- Rang de pressions internes típiques: 500 - 2300 Pa (poden suportar-se pressions majors en 

funció del sistema de desodorització seleccionat, en particular els biofiltres on es poden 

generar pressions superiors als 4 KPa). 

La majoria de sistemes de conducció d’aire viciat pateixen condensació interna degut a l’aire 

procedent de les captacions sobre l’aigua residual calenta, que al ser conduïda per l’exterior o 

subterràniament entra en contacte amb un ambient més fred. Ha de preveure’s un mecanisme 

de drenatge continu dels conductes. 
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Taula D.6. Característiques dels diferents materials dels sistemes d’extracció. 

Material 
Resistència a 

la corrosió 

Cost de la 

instal·lació 
Secció típica Comentaris 

Acer galvanitzat 
  

Circular 

Rectangular 
Usat en ambients no corrosius 

Alumini 
  

Circular 

Rectangular 

Normalment aleació 3003-H14.  Té 

resistència moderada al sulfur. 

Fibra de vidre 
  

Circular 

Es prefereix el vinil éster. El de 

secció circular és molt car. Necessita 

protecció contra el foc 

Acer inoxidable 
  

Circular 

Rectangular 

S’usa grau 316 si hi ha presència 

d’àcids. 

PVC 
  

Circular No disponible en diàmetres grans 

Polietilè d’alta 

densitat 
  

Circular 
Sol usar-se per aplicacions 

soterrades,  

 Molt favorable    Molt desfavorable 
Font: [9] 

D.6 Consideracions sobre operacions i manteniment i  seguretat del personal. 

S’ha ressaltat anteriorment la importància de mantenir tancats els accessos a les zones 

cobertes. És molt habitual en plantes on el pretractament o l’assecat de fangs es troben 

tancats en un edifici per a la seva desodorització, trobar els portons d’entrada de camions 

completament oberts amb els conseqüents escapaments d’olors i alteracions de l’esquema 

de distribució i captació de l’aire. 

Quan un element que produeix olors es deixa fora de servei i ha de ser obert i ventilat per a 

la seva neteja i manteniment s’han de prendre una sèrie de mesures per a assegurar el 

funcionament correcte del sistema de captació i tractament de les olors. En sistemes 

connectats a múltiples unitats iguals es requereix l’aïllament per a evitar fluxos 

desequilibrats que curtcircuitarien l’aire en el sistema de conducció. Per una altra part, la 

neteja d’una unitat fora de servei pot necessitar equips de ventilació i equips de control 

d’olors mòbils.  

S’ha de prestar especial atenció a la seguretat del personal en llocs on poden acumular-se 

gasos perillosos susceptibles de produir riscos. Existeixen dos riscos fonamentals: els olors 

són gasos i ha d’utilitzar-se el procediment d’entrada en llocs confinats, ja que aquests 

poden desplaçar l’oxigen; diversos gasos olorosos a més són tòxics. La taula D.7 correspon 
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a les recomanacions de seguretat propostes per l’Asociación Española de Abastacimiento 

de Agua y Saneamiento (AEAS), [10]. 

S’han d’instal·lar alarmes, amb indicador audible i visual, que es disparin al sobrepassar un 

percentatge del nivell màxim admissible o al fallar el sistema de ventilació. Abans d’entrar en 

qualsevol espai tancat on existeixi una atmosfera potencialment perillosa, els treballadors 

han d’examinar la deficiència d’oxigen i la presència de gasos o vapors combustibles o 

tòxics. 

Els gasos mai s’han de tractar amb un mètode de control d’olors que pogués emmascarar la 

seva presència, fent-los menys detectables pels sentits dels treballadors. 

Taula D.7. Recomanacions de seguretat respecte als gasos. 

Gas Principals propietats 
Efectes en 

l’organisme 

Exposició 
màxima en 60’  

(% aire) 

Fonts de 
procedència 

Llocs on 
apareix 

Sulfur d’ 
hidrogen 

Incolor, inflamable, 
explosiu i verinós. Olor 
a ous podrits. L’olfacte 
perd sensibilitat . 

Provoca la mort en 
pocs minuts a 0,2%. 
Paralitza els centres 
nerviosos. 

0,02% 
Fums de petroli i 
processos 
anaerobis. 

Clavegueram, 
entrada 
d’aigua bruta, 
tractament de 
fangs 

Metà 
Inodor, insípid, incolor, 
no verinós. Inflamable i 
explosiu. 

Desplaça l’oxigen 
dels teixits i produeix 
l’asfixia 

- 

Gas natural, gas 
combustible 
elaborat, biogàs, 
gas de 
claveguera. 

Clavegueram, 
tractament de 
fangs 

Monòxid   

de carboni 

Incolor, inodor, no 
irritant, insípid, 
inflamable, explosiu. 

Causa la mort per 
falta d’oxigen. De 0,2 
al 0,25% provoca la 
pèrdua de 
coneixement en 30’. 

0,04% 

Gas combustible 
elaborat, producte 
de mala 
combustió. 

Digestió 

Diòxid de 
carboni 

Incolor, inodor, no 
inflamable 

Al 10% no es 
resisteix. Actua sobre 
els centres nerviosos 
de la respiració. 

4,6% 

Es desprèn dels 
estrats 
carbonosos de la 
combustió. 

Tractament de 
fangs i 
col·lectors 

Hidrogen 

Incolor, inodor insípid, 
no verinós, inflamable 
explosiu. Propaga la 
flama ràpidament 

Actua desallotjant 
l’oxigen dels teixits. 
És un asfixiant 
simple. 

- Gas combustible 
elaborat. 

Tractament de 
fangs 

Nitrogen 
Incolor, inodor insípid, 
no verinós, no 
inflamable.  

Igual que l’hidrogen. - Gas de 
clavegueram. Clavegueram  

Età 
Incolor, inodor insípid, 
no verinós, inflamable 
explosiu 

Igual que l’hidrogen. - Gas natural. Tractament de 
fangs 

Clor Color real groc. 
Irrita la gola. Mortal 
en altes 
concentracions. 

0,0004 
Tancs de clor i 
conductes 
d’alimentació.  

Desinfecció 

Font: [10] 
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Annex E Tècniques pel control de les olors 

E.1 Introducció 

Els mètodes més habituals pel tractament de les olors es poden classificar com segueix: 

Mètodes físics 

- Dilució i dispersió 

- Emmascarament i neutralització 

- Adsorció física (carbó actiu) 

- Cobriment (a l’Annex D es descriu la teoria del disseny dels sistemes de cobriment i 

tancament de les instal·lacions, incidint en els sistemes de captació i conducció d’aire) 

- Condensació criogènica 

Mètodes químics 

- Absorció (Scrubbing)  

- Scrubbing amb ozó  

- Incineració 

- Injecció de substàncies químiques 

Mètodes biològics 

- Biofiltració 

Tot seguit es realitza una descripció d’aquests mètodes.  

E.2 Dilució i Dispersió 

És un mètode que es fonamenta en la dilució de les olors en una gran quantitat d’aire de 

manera que en aquestes concentracions l’olor esdevingui imperceptible. La dilució i la 

dispersió s’aconsegueixen habitualment mitjançant l’emissió dels gasos a través de 

xemeneies.  

Aquesta tècnica necessita dades prèvies de l’orografia i la meteorologia del punt d’emissió i 

l’aplicació d’un model de dispersió. Així l’alçada de la xemeneia, que és el punt crític pel que fa 

a aquest mètode, podrà calcular-se apropiadament. Una manera de relacionar l’alçada de la 

xemeneia amb el llindar de detecció de la substància olorosa que vulguem evitar és la següent 

fórmula:  

2
1

%50

0
u LlD

M10,0









 ∗
=a                                                   (Eq.E.1) 
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on ua és l’alçada de la xemeneia, 0M és la quantitat emesa per unitat de temps i %50LlD  és el 

llindar de detecció de la substància emesa. 

Aquest mètode serà vàlid en el cas d’olors de poca intensitat i poc ofensives, descarregades 

a baixa intensitat i com un pas final després del tractament del flux de gas olorós en un 

sistema de desodorització. A la pràctica, la dispersió atmosfèrica es busca per minimitzar les 

molèsties en el cas que la unitat de desodorització es trenqui o falli. 

Tant el cost d’inversió d’aquest mètode com el d’operació/funcionament és baix. 

E.3 Emmascarament i Neutralització 

Els components emmascarants i els agents neutralitzants són productes només apropiats per 

a ajudar en el control d’olors produïdes en fonts de gran àrea, com poden ser abocadors, 

granges i plantes de tractament d’aigües residuals. Fins i tot en aquests casos, no pot confiar-

se en aquests agents per a controlar l’olor sinó que s’han de utilitzar com una última línia de 

defensa després d’altres pràctiques. Solen ser sistemes adequats com a solució temporal, en 

el cas de fallades de procés o emissions anormals. 

Els components són barats en relació al cost d’inversió, tot i que la quantitat dels 

components requerits pot fer que el cost del mètode sigui prohibitiu i pot esdevenir car a 

llarg termini.  

Tipus de productes 

Els productes disponibles poden classificar-se en: 

� Agents emmascarants: són barreges d’olis aromàtics que emmascaren una pudor en una 

olor més desitjable. És necessari tenir compte amb l’ús d’agents emmascarants perquè la 

combinació de productes químics pot donar lloc a una olor més ofensiva, i perquè pot 

resultar perillós per la seguretat de les persones quan hi ha presència de productes 

tòxics. 

� Agents neutralitzadors: són barreges d’olis aromàtics que cancel·len o neutralitzen l’olor o 

redueixen la seva intensitat.  

� Desodoritzadors digestius: contenen bacteris o enzims que eliminen l’olor mitjançant 

processos digestius bioquímics. Aquests solen afegir-se a sistemes de tractament 

d’aigües residuals per a incentivar l’activitat biològica i per a prevenir l’alliberació de 

components olorosos a l’aire. A diferència dels dos tractaments anteriors, que modifiquen 

o eliminen el compost olorós en l’aire, aquest és un tractament preventiu.  

La volatilització dels ingredients actius i el contacte amb les molècules oloroses són la clau per 

a l’èxit d’aquests sistemes de desodorització. 
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Tipus d’instal·lacions 

Per a dosificar aquests productes és necessari utilitzar un equip adequat. En tots els casos, 

aquests equips han de poder generar unes gotes petites (5-15µ) que puguin romandre en 

suspensió molta estona, amb el que s’incrementa la probabilitat d’entrar en contacte amb 

molècules oloroses i poder-les neutralitzar. Existeixen diferents possibilitats: 

� Nebulització pneumàtica: és necessita una font d’aire comprimit, dues línies d’alimentació 

(una per l’aire i l’altra per la solució neutralitzant) i embocadures. És el sistema que permet 

unes gotes més petites. Té el desavantatge que l’aire comprimit és car, pel que no sol usar-

se en grans instal·lacions. Normalment s’usa en recintes tancats. 

� Nebulització hidràulica: una bomba de mitja/alta pressió fa circular la barreja per unes 

embocadures que són les que emeten les gotes a l’ambient. S’usa en ambients a l’aire 

lliure i en instal·lacions estàtiques (abocadors, compost, EDARs, etc.) 

� Ventiladors: són interessants quan volem cobrir una àrea suficientment gran. Alguns 

giratoris poden abastar àrees de fins a 2.000 m2. 

� Vapor: alguns sistemes utilitzen generadors de vapor que s’emet a l’atmosfera. No són molt 

comuns. 

Els equips pneumàtics, hidràulics i de vapor normalment són instal·lacions fixes que ubiquen 

les embocadures a 4 ó 6 metres d’altura. Tot i que poden ser fixos, els ventiladors a 

vegades s’usen en petits carretons que faciliten la seva mobilitat.  

A l’Annex B s’han inclòs fotografies del sistema de nebulització que es va instal·lar durant la 

celebració del Fòrum de les Cultures (FOG Biogénesis, sistema de nebulització hidràulica). 

E.4 Adsorció Física (Carbó Actiu) 

Aquesta és una tècnica de desodorització usada àmpliament a la indústria. El terme carbó 

actiu s’aplica a una sèrie de carbons porosos preparats artificialment per a tenir un elevat 

grau de porositat i una alta superfície interna. Aquestes característiques són les 

responsables de les seves propietats adsorbents. És un mètode molt versàtil perquè la mida 

i l’estructura dels porus en l’estructura carbonosa poden ser controlats per a satisfer les 

necessitats de la tecnologia.  

L’eliminació d’olors amb carbó actiu es basa en l’adsorció de les molècules per la porositat 

del carbó que és una atracció física causada per les forces intermoleculars de Van der 

Waals. Quan s’utilitza un carbó orgànic normal es poden eliminar les olors causades per 

molècules d’alt punt d’ebullició (com a norma general, més gran de 40ºC). Els compostos 

olorosos associats a les aigües residuals solen tenir punts d’ebullició relativament baixos: 

sulfur d’hidrogen (-41ºC), metatiol (6ºC) i trimetil amina (3ºC). Per això la seva eliminació es 
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facilita mitjançant l’ús de carbó actiu prèviament impregnat. Generalment sol utilitzar-se 

hidròxid sòdic o potàssic per a la impregnació. 

Procés de fabricació 

Els carbons actius comercials són fabricats a partir de materials orgànics que són rics en 

carboni, especialment carbons minerals, fusta, ossos i clofolles de fruita, torba, brea i 

coques. L’elecció del precursor és fonamentalment en funció de la seva disponibilitat, preu i 

puresa, però el procés de fabricació i la possible aplicació del producte final han de ser molt 

tinguts en compte.  

Els processos de fabricació es poden dividir en dos tipus: activació física (o tèrmica) i 

activació química. La porositat dels carbons preparats mitjançant activació física és el 

resultat de la gasificació del material carbonitzat a temperatures elevades, mentre que la 

porositat que s’obté en l’activació química és generada per reaccions de deshidratació 

química que es produeixen a temperatures molt més baixes. 

Després del procés de fabricació del carbó actiu, usualment es realitza la impregnació que 

consisteix en l’exposició del material carbonitzat a productes orgànics o minerals. D’aquesta 

manera s’aconsegueix tenir un material més selectiu i més eficient en l’adsorció d’un 

contaminant objectiu o famílies de contaminants. En funció dels mecanismes d’actuació amb 

el carbó actiu trobem: 

� Adsorció amb carbó actiu sense impregnar: la capacitat d’aquests carbons per a 

l’eliminació de l’H2S és baixa (al voltant de 0,01g d’H2S per cm3 de carbó). Ja que 

l’adsorció física és reversible, l’H2S pot ser desplaçat per l’adsorció d’altres vapors 

presents de pes molecular superior. 

� Oxidació de sofre elemental en carbons impregnats: en aquest cas es maximitza la 

capacitat del carbó per retenir l’H2S. A més, els productes de l’oxidació del sulfur 

d’hidrogen en mitjà alcalí no són volàtils i l’oxidació és irreversible en presència d’aire 

amb el que no es produeix desorció. Els tiols són fàcilment oxidats a disulfurs. 

� Formació de sulfur metàl·lic: es pot aconseguir mitjançant la impregnació del carbó amb 

un òxid o una sal d’un metall apropiat. El sulfat de coure i l’acetat de plom s’han usat per 

aquesta aplicació pel que els sulfurs resultants queden fixats en el carbó. La impregnació 

implica un descens del volum de porus disponibles per l’adsorció física. 

� Neutralització amb una base forta, que es pot fer amb carbó actiu impregnat amb Na OH 

ó K OH. La capacitat estimada per a un carbó impregnat d’aquesta manera sol estar al 

voltant de 0,12 g de H2S per cm3 de carbó. Tant el Na OH com el KOH reaccionen amb el 

CO2 atmosfèric per a formar els corresponents carbonats. El resultat de la competència 

pels ions OH entre l’H2S i el CO2 depèn de la concentració dels dos gasos, si l’H2S cau 

per sota de la concentració de CO2 atmosfèric predomina la formació de carbonats. Els 
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carbonats, a la seva vegada reaccionen amb l’H2S per a formar sulfurs no volàtils i 

hidrosulfurs.  

En el cas que s’utilitzi aquest últim mètode, el més habitual, es produeix l’oxidació del 

sulfur d’hidrogen per l’oxigen de l’aire per donar una varietat de productes com el sofre 

elemental, sulfits i sulfats. Les reaccions implicades serien pel Na OH: 

CO2 + 2Na OH                        Na2 CO3 + H2O  

H2S + Na2 CO3                                     Na2 SO4 + CO2+ H2O 

2H2S + 2Na2 CO3                                       2Na HCO3 + Na2 S2O3 + CO2+ H2O 

En el cas dels tiols, el sulfur orgànic és oxidat a disulfur que és menys olorós i més 

fàcilment adsorbit en el carbó.  

Donat que els gasos produïts en les EDARs contenen altres vapors que causen pudors els 

quals s’eliminarien preferentment per adsorció física, si s’utilitza un carbó impregnat per a 

millorar la capacitat de retenció de l’H2S es redueix el volum de porus disponibles per 

l’adsorció física. Altres problemes associats a l’ús de carbons impregnats amb hidròxids 

alcalins és la possible combustió espontània com a conseqüència de l’alta reactivitat. Per 

aquestes raons s’està introduint una tècnica lleugerament diferent: l’ús de carbó actiu en 

conjunció amb la injecció d’un gas (per exemple amoníac) per a augmentar la capacitat 

d’eliminació de sulfur d’hidrogen i tiols. 

La següent figura mostra l’esquema d’una torre de carbó actiu: 

 
Figura E.1 Torre de carbó actiu 
Font: [11] 

Regeneració 
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La duració del llit de carbó actiu en l’eliminació de les olors està relacionada directament 

amb la concentració del contaminant que s’ha d’eliminar de l’aire. Si la concentració és molt 

elevada, la capacitat del llit es consumirà molt ràpidament i llavors caldrà substituir o 

regenerar el carbó actiu, el que augmenta el cost del procés. Un exemple es dóna pel cas 

del sulfur d’hidrogen en la següent gràfica, on es mostra que el temps necessari per a la 

regeneració segueix una corba assimptòtica que s’endarrereix considerablement quan la 

concentració és inferior a les 10 ppm. 

Gràfic E.1 Temps necessari per la regeneració del carbó actiu 
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Font: [11] 

La regeneració es realitza per a que un cop el carbó actiu ha estat saturat amb els 

components que ha adsorbit en una aplicació industrial pugui, mitjançant una sèrie de 

processos, recuperar el seu estat original. Les avantatges de la regeneració són, 

principalment, que es redueix el cost per a l’usuari i que es redueix considerablement el 

problema de l’eliminació o emmagatzematge del material gastat. El mètode més simple de 

regeneració és la desorció de les substàncies adsorbides per tractament tèrmic o per 

desgasificació. El que sol fer-se és passar una corrent de vapor d’aigua sobreescalfada o de 

gas inert a alta temperatura a través del llit de carbó.  

En el cas del carbó actiu impregnat, la regeneració es realitza en funció del compost 

adsorbit. Així, el carbó impregnat amb hidròxid sòdic esgotat amb sulfur d’hidrogen es pot 

regenerar passant-lo per tres banys, dos d’hidròxid sòdic (un d’alta i l’altre de baixa 

concentració) i un d’aigua. L’únic problema d’aquest tractament és que no pot arribar-se a la 

capacitat total del primer carbó impregnat, sent generalment assolida una regeneració del 

85% de la capacitat inicial, que disminueix a mesura que es van fent regeneracions.  

Conclusions   

El carbó actiu és una bona solució per a l’eliminació de les olors degut a la seva estructura 

física altament porosa que pot ser preparada específicament per cada aplicació industrial i a 

la seva natura química, que condiciona la interacció de la superfície de carbó amb les 

molècules que vol retenir. Una de les principals avantatges del sistema de carbó actiu 
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impregnat utilitzat per l’eliminació d’olors en EDARs és que té bona eficàcia per la majoria 

d’olors i que és una operació senzilla. 

Les principals desavantatges són la relativa curta durada de l’adsorbent, el cost i complexitat 

del procés de regeneració, problemes en el tractament i emmagatzematge del carbó actiu 

consumit (és un residu perillós) i la necessitat de certs requeriments per l’ús d’aquest 

sistema, sent el principal que els gasos a tractar no han de contenir sòlids ni un nivell elevat 

d’humitat, fets que decrementarien la capacitat d’adsorció. 

E.5 Condensació Criogènica   

Aquest sistema de desodorització es fonamenta en el refredament de l’efluent gasós a 

temperatures extremadament baixes utilitzant nitrogen líquid o un altre fluid criogènic. 

L’efluent gasós a depurar, contaminat amb compostos orgànics i inorgànics, es refreda 

progressivament en els condensadors per sota del seu punt de rosada, produint-se la 

condensació dels contaminants i la seva separació de la fase gas. 

La certesa que aquest sistema de desodorització manté la seva eficàcia de tractament al llarg 

del seu cicle operatiu s’assegura mitjançant el control i la monitorització de la temperatura de 

l’efluent en la fase de condensació. El sistema de control de la planta revisa constantment les 

condicions correctes del procés, detectant qualsevol anomalia.  

En la seva configuració normal la tècnica de tractament criogènic utilitza nitrogen líquid, amb el 

que es poden resoldre gairebé tots els casos de contaminació, on es requereixen 

temperatures extremadament baixes de fins a -170ºC. El nitrogen líquid s’evapora dins dels 

canviadors de calor, en un circuit separat sota pressió i pot ser reutilitzat per altres aplicacions 

o introduir-se en la xarxa de distribució de gas nitrogen.  

En els casos més senzills, on la temperatura de condensació necessària per a portar a terme 

la condensació sigui alta, pot ser suficient utilitzar altres fluids refrigerants com salmorres o 

freons. 

En els últims anys, s’han desenvolupat i optimitzat els tractaments criogènics d’emissions 

contaminades en tots els seus detalls resolent un gran nombre de problemes tècnics de 

construcció i de control per a efluents de complexitat cada cop més important, fent la 

condensació criogènica una tecnologia efectiva i fiable per a qualsevol tipus de contaminant, 

en especial els orgànics.  

El consum energètic per al refredament constitueix l’únic consum significatiu en l’operació de 

la planta de tractament criogènic. Els costos específics són més rellevants quan més baix és el 

nivell tèrmic dels processos de refredament. A més d’una mínima contribució deguda a les 

pèrdues per aïllament i a la posada en marxa, el consum d’energia és degut a: 
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- Refredament de la fracció incondensable de l’efluent des de la temperatura d’entrada  fins a 

la temperatura de tractament (calor sensible).  

- Refredament dels contaminants des de la temperatura d’entrada fins a la temperatura de 

condensació i/o solidificació (calor sensible). 

- Canvi d’estat dels productes liquats o solidificats (calor latent). 

El tercer tipus de consum energètic permet efectuar una recuperació energètica menor, però 

en el cas de les dues primeres formes d’energia és possible efectuar una recuperació superior 

al 95%. Això s’aconsegueix prerefredant el flux d’entrada mitjançant un intercanvi indirecte en 

contracorrent amb el flux depurat que té la temperatura final del tractament i utilitzant la calor 

de l’efluent entrant per a efectuar la descongelació de la columna.  

Degut a que el cost específic d’energia criogènica augmenta amb la disminució del nivell 

tèrmic pot resultar convenient la utilització d’altres fluids refrigerants per a prerefredar l’efluent, 

en particular quan hi ha presència d’aigua en el procés degut a l’alta humitat de l’efluent.  

Conclusions  

Aquest és un sistema que aconsegueix altes eficiències de desodorització. El seu principal 

inconvenient són els elevats costos energètics.  

E.6 Scrubbing  (Absorció Gas - Líquid) 

Aquesta és, amb molta diferència, la tècnica més freqüentment usada en plantes de 

tractament d’aigües residuals. Per a poder ser compatibles amb els alts fluxos d’aire que 

han de ser tractats a les EDARs (3.000 a 100.000 Nm3/h) els scrubbers (o torres de rentat 

per via química) usats són torres empaquetades treballant a contracorrent. 

Aquest mètode es fonamenta en la transferència del component o components que volen 

ser eliminats d’una fase gasosa (aire a desodoritzar) a una fase líquida (solució d’aspersió). 

Aquesta tècnica basada en la transferència de massa gas - líquid sol ser acompanyada 

d’una reacció química: en funció de la natura àcida o alcalina del component que vol 

eliminar-se, un agent neutralitzant (alcalí o àcid) és afegit a la solució d’scrubbing per 

accelerar la transferència del component olorós del gas a aquesta solució que es dosifica 

per aspersió. A més, per a incrementar l’eficiència dels scrubbers i per a regenerar 

contínuament la solució d’scrubbing, s’afegeix un oxidant (normalment ozó, clor o peròxid 

d’hidrogen).  

L’eficiència de la transferència gas - líquid d’una torre de rentat per via química depèn de la 

natura i de la concentració de gasos contaminants en qüestió, però també dels següents 

paràmetres: 

- La temperatura de la solució d’scrubbing que és nebulitzada sobre l’empaquetat. 
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- La superfície d’empaquetatge de contacte  

- El temps de residència de l’aire (0,5 a 4 segons per torre) i la velocitat del flux. 

- La relació entre l’índex de flux de l’aigua d’aspersió i l’aire a ser tractat (al voltant de 1 a 5 

l. d’aigua per Nm3 d’aire). 

- El pH de la solució d’scrubbing (contínuament ajustat amb àcid o àlcali) i el seu potencial 

redox (generalment també ajustat contínuament amb un oxidant). 

Tecnologia del scrubber o torre de rentat per via química 

L’scrubber normalment està format per un cos contenidor cilíndric amb les següents parts:  

- Entrada d’aire a desodoritzar. L’aire que es vol desodoritzar circula des de la part més 

baixa a la més alta de la torre. 

- Suport d’empacat. Aquest té una doble finalitat, sostenir el pes de l’empacat i de la 

solució d’scrubbing que hi queda retinguda i fer de distribuïdor de la solució al llarg de la 

torre. 

- Material d’empacat, dividit en una o vàries zones. La seva elecció és bàsica per un 

correcte funcionament de la columna, depenent de l’eficiència, cost, implementació, etc. 

que es vulgui aconseguir. Hi ha una gran varietat pel que fa a la forma i material de 

l’empacat (ceràmics, metàl·lics, plàstics...) que té com a finalitat optimitzar la superfície 

de contacte.  

- Distribuïdor d’alimentació de la solució d’scrubbing amb 

redistribució si és necessari. Per a que l’operació 

d’scrubbing es faci adequadament és necessari que la 

solució que es polvoritza formi un film continu sobre la 

superfície d’empacat. Un cop la solució travessa el 

material d’empacat és recuperada al fons de la torre i és 

reconduïda a la part superior de la torre mitjançant una 

bomba de recirculació.  

- Sistema de separació de gotes (escorredor). Té la 

finalitat d’evitar la fuga de gotes de la solució 

d’scrubbing en l’aire cap a la següent torre o a l’exterior. 

 

 

Figura E.2 Scrubber  
Font: www.forbesgroup.co.uk 
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Exemple d’aplicació dels scrubbers 

El nombre de torres i el tipus de solució d’scrubbing usada dependrà de la natura i de les 

concentracions dels components olorosos que es volen eliminar. En general en depuradores 

s’usen dos o tres torres en sèrie.  

Torre nº1:  utilitza àcid sulfúric (H2SO4). La seva missió consisteix en eliminar els compostos 

nitrogenats de l’aire. Normalment en l’atmosfera d’una EDAR hi ha dues famílies de 

compostos nitrogenats: amoníac (NH3) en un 85% del total i amines (-NH2) que comprenen 

la resta. Per a això és necessari mantenir una concentració àcida de la solució (pH comprés 

entre 2 i 3). Amb aquests valors aconseguim un rendiment d’eliminació aproximat del 75%. 

Les reaccions que es produeixen en aquesta torre són: 

1. Neutralització de l’amoníac.  

NH3 + H2O                            NH4 OH 

2NH4 OH + H2SO4                        (NH4)2 SO4 + 2H2O 

Per tant, en la solució de rentat es formen sulfats d’amoni. 

2. Neutralització de les amines. 

En el cas de la metil amina (CH3-NH2) que és majoritària, 

2CH3 -NH2 + H2SO4                         (CH3 -NH2)2 SO4 + H2 

Torre nº2: utilitza hidròxid sòdic (Na OH). La seva missió consisteix en eliminar el sulfur 

d’hidrogen (H2S), els tiols (-SH) i els dimetil sulfurs. Per aconseguir suprimir aquests 

compostos són necessàries dues reaccions: una primera d’absorció (solució de pH bàsic, 

d’aproximadament 8,5) seguida d’una oxidació (amb hipoclorit sòdic com agent oxidant, en 

una quantitat aproximada de 0,5 g/l).  

a. Sulfur d’hidrogen 

1. Reacció d’absorció 

H2S  +  Na OH                         H S- +  Na+ +  H2SO4 

La major part de l’ H2S es troba en la solució de rentat en forma d’ HS-. Una part del Na OH 

reacciona amb el CO2 present en l’aire, 

2Na OH  +  CO2                        Na2CO3  +  H2O 

2. Reacció d’oxidació 

H S- + 4Na OCl                         SO4
= +  4Na Cl +  H+  
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b. Tiols 

El metatiol és el més abundant,  

1. Reacció d’absorció, 

CH3 SH + Na OH                        CH3 S
-  +  Na+  +  H2O 

2. Reacció d’oxidació 

CH3 SH + 3Na OCl                        CH3 SO3H + 3Na Cl 

No es coneix exactament la totalitat d’aquestes reaccions, el que si se sap és que un 

subproducte final és l’àcid sulfúric. 

c. Sulfurs 

El més abundant és el dimetil sulfur ((CH3)2S). El rendiment d’eliminació és de pràcticament 

el 100% si el pH es manté per sota de 10 i existeixen uns valors de clor residual superiors a 

0,4 g/l. Les reaccions d’oxidació i absorció són més complexes que les dels altres elements. 

De totes maneres, se suposa que es passa per diferents etapes: formació de disulfurs 

seguit de diferents components intermedis abans d’arribar a l’estat final d’àcid sulfúric.  

Amb aquests valors s’aconsegueix una eliminació del 95% del sulfur d’hidrogen i del 50% 

dels tiols i els dimetil sulfurs. 

Torre nº3: en aquesta torre es manté un pH al voltant de 9,5 i un clor residual (procedent 

del clor després en la torre nº2) d’aproximadament 0,3 g/l. Aquí es produeix l’eliminació del 

5% restant del sulfur d’hidrogen i aproximadament del 50% dels tiols. També té una gran 

utilitat per a captar el clor després a la torre nº2. Les reaccions d’absorció i oxidació són 

similars a les produïdes a la torre nº2, però es veuen afavorides en el cas dels tiols per 

l’augment del pH. Amb aquest pH els reactius consumits augmenten de forma molt 

important i el risc de curullar l’empacat amb els dipòsits carbonats és molt gran. És per això 

que quan H2S i tiols són presents simultàniament s’usen dues torres per a eliminar-los: una 

a pH lleugerament bàsic en condicions oxidants (per a eliminar l’H2S) i una segona a pH 

més bàsic també amb un oxidant  (per a eliminar els tiols). 

Conclusions 

Aquesta tècnica pot ser considerada sempre que hi hagi un problema d’olor degut a la seva 

eficiència i a l’ampli rangs de compostos olorosos que és capaç de tractar. A més és un 

sistema que resulta econòmic, malgrat el cost dels reactius, en comparació amb altres si el 

volum d’aire a tractar és superior a 5.000 m3/h. 

El seu principal desavantatge és la generació d’un contaminant líquid associat al tractament 

que no sempre és fàcil de tractar. També implica l’inconvenient de necessitar un 

manteniment precís d’una sèrie de factors: les concentracions adequades dels reactius, les 
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sondes de pH i redox, el temps de contacte entre la solució d’scrubbing i l’aire a 

desodoritzar, l’empacat i els sistemes de distribució (que necessiten neteges periòdiques).  

E.7 Scrubbing Amb Ozó  

El sistema de desodorització per via humida amb ozó és un procés d’absorció de 

contaminants amb reacció química d’oxidació. Per tant, aquest procés està lligat a la teoria 

de la transferència de masses i a les reaccions químiques que s’han comentat en l’apartat 

anterior. 

L’objectiu de la utilització de l’ozó en el control de les olors que provenen de les aigües 

residuals és oxidar els compostos responsables de la pudor. Una característica comú a les 

molècules productores de l’olor és la de tenir una alta densitat electrònica; per tant, aquestes 

intervindran en reaccions d’oxidació - reducció com agents reductors i l’ozó intervindrà com a 

oxidant, sent un àtom d’oxigen de la molècula d’ozó el que s’unirà a la molècula odorífera.  

L’interès de la utilització de l’ozó davant d’altres oxidants radica en el seu elevat potencial 

d’oxidació, en la seva estructura molecular i en la seva reactivitat en fase líquida, a més 

d’aconseguir a la sortida un gas totalment desinfectat. 

En una desodorització per via humida per ozó es pot potenciar qualsevol dels següents tres 

tipus de reacció variant els paràmetres de disseny, tant del rentador de gasos com del sistema 

de generació - difusió de l’ozó: 

� Reacció gas - gas 

� Reaccions interfase gas - líquid 

� Reaccions líquid - líquid 

Cada una d’aquestes reaccions predominarà en diferents zones característiques en una torre 

de rentat i en funció de les reaccions de transferència de massa.  

Tecnologia del scrubber amb ozó 

Els rentadors de gasos adequats són del tipus torres amb empacat i consten de les següents 

parts: 

� Un dipòsit d’aigua 

� El material d’empacat 

� Zona de dutxes  

� Separador de gotes 

� Xemeneia 

A l’hora de dissenyar el sistema de rentat de gasos perseguim dos objectius: 
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- Que l’aigua de rentat absorbeixi el contaminant en la major proporció possible (reaccions de 

dissolució de gasos en aigua) 

- Que hi hagi un temps de contacte suficient per a completar la reacció de l’ozó amb els 

compostos odorífers (reaccions gas - gas, líquid - líquid, gas - líquid) 

Per aconseguir això cal controlar la velocitat del gas, el nombre d’etapes, el tipus d’empacat 

(que tingui la major superfície específica amb la mínima pèrdua de càrrega possible), el tipus 

de dutxes (de con ple amb fina polvorització i nebulització) i la densitat de ruixat (relació cabal 

de líquid - gas). 

A l’hora de dissenyar el sistema de generació d’ozó - difusió, els objectius perseguits són els 

següents:  

- Aconseguir una dosificació d’ozó adequada per la completa oxidació dels components a 

desodoritzar 

- Que hi hagi una bona transferència de l’ozó a l’aigua 

- Que les condicions del medi siguin les més adequades per afavorir les reaccions químiques 

d’oxidació 

Si volem aconseguir aquests objectius hem de tenir en compte que és molt important dosificar 

adequadament la quantitat d’ozó pel que s’ha de conèixer les reaccions químiques que es 

produeixen, les condicions del medi de reacció (pH, temperatura, salinitat) i la cinètica de les 

reaccions.  

Reaccions de l’ozó via líquida – líquida amb diferents compostos productors d’olor 

Sulfurs :  

S2- + 3O3                             SO3
2-  + 3O2 

SO3
2-  + O3           SO4

2-  + O2 

S2- + 4O3                             SO4
2-  + 4O2 

L’eliminació dels sulfurs amb ozó es veu molt afavorida a pH bàsics ja que es potencia la 

solubilitat dels compostos orgànics que contenen sulfur. A nivell pràctic el pH hauria de 

situar-se entre 9 i 12.  

Amines: etilamines, dimetilamines i trimetilamines.  

R-CH2-NH2  + 3O3                         R-CO-H + NO3
- + H2O + H- 

L’eliminació de les amines es veu afavorida a pH bàsic. Per això a la pràctica el pH hauria 

de ser superior a 11. 
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Amoníac:  

NH3  + 4O3                          NO3
- + 4O2 +  H3O

- 

L’oxidació de l’amoníac és mes ràpida i necessita menys quantitat d’ozó a pH superior a 9,2. 

Aquells compostos que no han estat transferit totalment, poden ser eliminats en l’etapa gas – 

gas. 

Reaccions de l’ozó via gas – gas amb diferents compostos productors de l’olor 

Les reaccions gas – gas són un complement a les reaccions via líquida. Aquestes reaccions 

són més lentes que les de via líquida. Els productes de reacció són més diversos i menys 

olorosos. 

Amines:  

      (Òxid d’amina) 
R3N  +  O3                         R3-NO + O2 

Metatiol: 

                     O3                                                                       O3 
CH3SH                        [CH3-S-S-CH3]                        CH3-SO3H + O2 

Dimetil sulfur:             O 
                          O3                                                                         O3                        
CH3-S-CH3                         CH3-S-CH3 + O2                          CH3-S-CH3 + O2 

      

       O                                             O 

Dimetil disulfur: 

CH3-S-S-CH3                         (...)                          CH3-SO3H + O2 

Sulfur d’hidrogen:  

   S + H20 + O2 

H2S + O3                        

SO2 + H20    

Exemple d’aplicació: desodorització en una o dues etapes 

Els sistemes de desodorització per ozó d’una etapa són molt usats degut a la seva senzillesa i 

pel bon rendiment, a nivell pràctic, en l’eliminació de les olors. Com a reactiu s’utilitza hidròxid 

sòdic. Una torre operant a pH 9 ó 9,5 és suficient per a eliminar l’H2S i els tiols que apareixen 

en les EDARs.  

En instal·lacions de gran mida, aquests sistemes incorporen un control automàtic de la 

dosificació d’ozó per mitjà de la revisió del contingut d’ozó a la sortida de l’aire tractat. 

D’aquesta manera se sap si la dosificació d’ozó és l’adequada. Normalment, els índexs 
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d’operació es troben entre una mitja de 10 - 12 mg O3/Nm3 i un màxim de 24 - 26 mg O3/Nm3. 

També inclouen un control de redox, que s’utilitza per a controlar la renovació de l’aigua de 

rentat.  

En alguns casos es poden utilitzar dues torres de rentat. Serà en el cas de plantes amb grans 

problemes d’olors on dues torres asseguraran un bon rendiment d’eliminació de totes les 

quantitats de compostos olorosos, quan hi hagi un excés d’amoníac en gas (zones 

d’espessiment de fangs) o com a mesura de seguretat per absorbir el possible ozó residual 

que no hagi reaccionat en la primera etapa. En aquestes instal·lacions s’utilitza com a reactiu 

una dissolució d’hidròxid sòdic a la primera torre i una dissolució de sulfúric a la segona. 

Conclusió 

Els principals avantatges de l’ús de l’ozó com a oxidant en un procés de desodorització són 

que s’aconsegueixen índexs d’oxidació molt alts amb temps de contacte molt curts, que 

reacciona amb uns amplis rangs de pH i oxida un gran nombre de components i que 

aconsegueix la formació de residus solubles, no olorosos i no tòxics.  

Els principals inconvenients són el cost d’aquest sistema i la necessitat d’un manteniment 

precís de la dosificació de l’ozó i de les renovacions de l’aigua.  

E.8 Incineració 

És un mètode per al tractament de les olors que es basa en l’oxidació de les substàncies 

odoríferes en diòxid de carboni i aigua per combustió d’aquestes amb aigua i fuel.  

En alguns casos en funció de la qualitat del fuel, de la temperatura, de la composició de la 

barreja entre el combustible i l’aire i de la composició de les substàncies odoríferes, es poden 

formar a més del diòxid de carboni i aigua, monòxid de carboni, òxid de sofre, òxid de nitrogen, 

etc. Tot això implica la necessitat d’un control posterior dels gasos de combustió.  

La incineració dóna millors resultats si s’aplica a compostos olorosos que contenen hidrogen i 

carbó, com els composts orgànics volàtils. És una tècnica que pot assolir eficiències molt 

elevades (gairebé del 100%), depenent de la temperatura del reactor i del temps de residència 

en el mateix (d’entre 0,1 i 1 segon). Però cal tenir en compte que les altes temperatures que 

es necessiten en el procés (d’entre 700 i 1000ºC) suposen un elevat cost energètic. Per reduir 

el cost es pot realitzar un escalfament previ dels gasos que s’han de desodoritzar usant els 

gasos que ja han estat desodoritzats.  

Hi ha diferents tipus d’equipaments d’oxidació termal o incineradors: tèrmics, recuperadors, 

catalítics, regeneratius i cremadors. En tots els casos, per a realitzar la incineració és 

necessari disposar d’un forn que sol estar constituït per una cambra d’ignició i una segona 

cambra on es complerta la ignició. 
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Incineradors tèrmics 

Aquests incineradors combustionen els materials olorosos per formar aigua i diòxid de carboni 

principalment. El rang d’eficiència de disseny típic està entre el 98 i 99,9%, depenent d’una 

sèrie de criteris de disseny: temperatura de la cambra de combustió, temps de residència, 

concentració dels contaminants a l’entrada i tipus de compostos contaminants.  

Les condicions típiques de disseny són una temperatura de combustió de 870ºC, un temps de 

residència de 0,75 segons i una velocitat de flux d’almenys entre 6 i 12 m/s per assegurar una 

barreja adequada. A vegades és necessària una quantitat mínima d’oxigen.  

Incineradors recuperadors 

Aquests sistemes usen intercanviadors de calor per a preescalfar el flux de gas abans de la 

combustió i poden recuperar el calor per proporcionar-lo al procés.  

Els incineradors recuperadors tenen una eficiència de destrucció similar als incineradors 

termals, però amb l’avantatge de ser més econòmics ja que poden recuperar del 40 al 70% del 

calor residual dels gasos de sortida, depenent del tipus i concentració del contaminant tractat 

(poder calorífic específic). El disseny i els criteris de funcionament també són similars als dels 

incineradors termals simples. 

Incineradors catalítics 

En aquests sistemes els gasos passen per una àrea de flama i desprès per un llit catalític. El 

catalitzador incrementa el rati de la reacció d’oxidació i permet conversions a temperatures de 

reacció més baixes que a les unitats d’incineració termal. Els catalitzadors usualment usats per 

a l’incineració de COVs són el platí i el pal·ladi.  

Hi ha diferents tipus d’incineradors catalítics, els quals es diferencien segons el mètode de 

contacte del flux de gas a desodoritzar amb el catalitzador.  

L’eficiència de la destrucció del contaminant depèn de la composició del gas, de la 

temperatura d’operació, de la concentració de l’oxigen, del tipus de catalitzador i de la velocitat 

del flux. Típicament, l’aire travessa el llit ceràmic catalític a una temperatura d’entre 700 i 

800ºC, aconseguint oxidar pràcticament totes les substàncies odoríferes. 

Incineradors regeneratius  

Els incineradors tèrmics regeneratius usen el contacte directe amb un medi d’alta densitat (llit 

d’empacat ceràmic) per a la recuperació de la calor per a preescalfar el gas que es vol 

desodoritzar.  

Els gasos preescalfats i parcialment oxidats entren a la cambra de combustió, on la destrucció 

final es duu a terme. Els gasos desodoritzats són llavors dirigits cap a un o més llits d’empacat 
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on s’emmagatzema el calor dels gasos oxidats; mitjançant un sistema de vàlvules s’estableix 

un cicle alternatiu de funcionament en el que els gasos calents desodoritzats cedeixen la seva 

calor a les masses ceràmiques mentre que el gasos contaminats, que entren freds a la 

instal·lació, prenen d’ells la seva calor preescalfant-se i d’aquesta manera es redueix el 

consum de combustible. El flux de gas ha de ser commutat periòdicament entre dues o més 

torres per a evitar que, en el cas que hi hagués una única torre, aquesta s’escalfés 

infinitament. La millor opció per a evitar el pics d’emissió que es produeixen al realitzar la 

commutació és treballar amb tres torres. La següent imatge mostra un incinerador regeneratiu 

amb tres torres: 

 

 

 

Figura E.3 Incinerador regeneratiu  
Font: www.cpilink.com  

Cremadors 

Els cremadors són principalment instal·lacions de seguretat que actuen amb flames de curta 

duració en cas de fuita accidental del procés. Per tant, no són instal·lacions que tractin un flux 

de forma continua. 

Els cremadors poden classificar-se en funció de l’alçada de la flama (elevada o superficial), del 

mètode usat per incrementar la barreja a la flama (assistida per vapor, assistida per aire, 

assistida per pressurització o no assistida) i de si són de tipus espelma o flama tancada. 

Les flames poden ser usades per a controlar qualsevol flux de COVs i poden abastar àmplies 

fluctuacions pel que fa a concentracions i altres característiques. Elevar la flama pot prevenir 

condicions de perill potencial a l’alçada de terra i també permet que els productes de la 

combustió es dispersin. És important que les flames estiguin monitoritzades per a controlar el 

seu estat. 
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Conclusió 

Entre tots els tipus de incineradors possibles, el regeneratiu és el més usat. Aquest sistema de 

desodorització és utilitzat quan hi ha concentracions elevades del contaminant a tractar. En el 

cas que la concentració fos molt baixa, caldria realitzar una preconcentració per a evitar 

augmentar el cost energètic. Però també s’ha de tenir en compte que si la concentració és 

excessivament elevada s’ha de diluir per a evitar el perill d’explosió dels ceràmics.   

En les depuradores, una àrea típica d’aplicació és l’assecat tèrmic de fangs. En alguns casos 

pot ser necessari un pretractament per a eliminar aquells compostos l’oxidació dels quals pot 

donar lloc a una emissió no permesa per la normativa. Un altre problema important és la 

presència de partícules sòlides en el gas que poden curullar els blocs ceràmics dels sistemes 

d’intercanvi de calor. 

Els incineradors regeneratius aconsegueixen eficiències de destrucció de COVs i olors molt 

elevades (amb dues torres eficiències superiors al 97% i amb tres torres, superiors al 99,5%). 

Aquesta eficiència és independent de la natura dels COVs, de la seva concentració i del seu 

punt d’ebullició. Tampoc depèn de l’envelliment del sistema.  

El principal desavantatge d’aquest sistema és que té un elevat cost d’instal·lació i té grans 

dimensions i pes. Els sistemes d’incineració diferents als regeneratius i recuperatius no són 

utilitzats en plantes de tractament d’aigües residuals degut a l’elevat cost que impliquen en 

termes energètics. 

E.9 Injecció de Substàncies Químiques 

Aquest mètode per al control de les olors es fonamenta en el fet que els compostos 

causants d’olor en l’aire provenen de l’aigua residual o dels fangs, d’on s’han volatilitzat.  

El control d’olors en medi líquid per mitjà d’injecció de substàncies químiques és un mètode 

que aconsegueix una doble funció: per una banda actua sobre les condicions i agents 

productors de substàncies causants de les olors, i per una altra, actua directament sobre els 

compostos un cop formats, procedint a la seva eliminació.  

Els reactius químics utilitzats en el tractament per al control de les olors en les instal·lacions 

de sanejament d’aigües residuals tracten d’incidir sobretot en la limitació del contingut de 

sulfur d’hidrogen, principal causant de la producció d’olors. No obstant, donat que aquests 

reactius tenen propietats oxidants, en molts casos s’aconsegueix l’eliminació d’altres 

compostos que, tot i que en menor proporció, són també causants de males olors.  

Bàsicament els reactius utilitzats són els següents: 
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� Oxigen:  l’addició d’oxigen a l’aigua residual té com a principal missió establir unes 

condicions en el medi que impedeixin el desenvolupament de processos anaeròbics que 

originen la producció de substàncies reduïdes d’olor desagradable.  

La consecució d’un nivell mínim d’oxigen dissolt d’almenys 1 mg/l n’implica l’addició en 

els sistemes de transport de les aigües residuals, principalment quan el transport es fa a 

gran distància. És el cas dels sistemes de col·lectors de gran longitud, en que és 

convenient l’addició d’oxigen en determinats punts de la xarxa per a obtenir el nivell 

mínim desitjat.  

L’oxigen pot ser addicionat en forma pura mitjançant la injecció directa des d’un tanc 

d’emmagatzematge o bé fer-ho a partir de l’aire, sent preferible el primer mètode quan es 

tracta d’injecció en conduccions a pressió, ja que la introducció d’aire podria provocar 

problemes de funcionament de la impulsió. Cal tenir en compte, no obstant, que 

l’aplicació inadequada de la injecció d’oxigen sobretot si s’usa aire pot empitjorar el 

problema de les olors degut al stripping (arrossegament) del sulfur d’hidrogen per les 

bombolles de gas. Aquest reactiu no se sol usar ja que és car. 

� Nitrat sòdic o càlcic: el nitrat pot utilitzar-se en lloc de sulfat com acceptor electrònic final 

d’alguns bacteris facultatius causants de la producció de sulfurs. Quan el nitrat està 

present, aquests bacteris l’usen com a font d’oxigen preferentment al sulfat. El resultat és la 

producció de nitrogen gasós i altres compostos nitrogenats en lloc de sulfur. El nitrat té 

algunes avantatges sobre altres sistemes d’aportació d’oxigen: 

- Pot ser usat igualment en conduccions a pressió com en col·lectors per gravetat donat 

que és extraordinàriament soluble i no és volàtil.  

- El nitrat és consumit més lentament que l’oxigen pels bacteris presents en l’aigua 

residual. Estudis realitzats sobre la velocitat de desaparició indiquen que es consumeix 

15 vegades més lentament que l’oxigen. 

- El sistema d’emmagatzematge i dosificació és força simple: n’hi ha prou amb un tanc 

d’emmagatzematge i una bomba dosificadora. 

- No és inflamable ni comburent, ni corrosiu, ni tòxic i té baixa reactivitat. 

El nitrat sòdic s’usa principalment en els col·lectors i s’ha de controlar que s’esgoti abans 

d’arribar a l’EDAR. El nitrat és un contaminant més i l’ús indiscriminat d’aquest reactiu pot 

incrementar en gran mesura els nivells de nitrogen presents en l’aigua residual.  

� Peròxid d’hidrogen (35%): és un oxidant químic que pot ser utilitzat per a convertir el 

sulfur d’hidrogen en sofre elemental o sulfat, de la mateixa forma que l’oxigen però amb 

una velocitat molt major. En condicions àcides i neutres el peròxid d’hidrogen reacciona 

estequiomètricament en relació 1:1 amb el sulfur d’hidrogen donant sofre elemental. En 
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medi alcalí amb pH superior a 8,5 la reacció es completa cap a sulfat i la reacció 

estequiomètrica és de 4:1.  

Aquestes reaccions entre el sulfur d’hidrogen i el peròxid no són instantànies sinó que és 

necessari un temps d’entre 10 i 15 minuts per a completar-se. Per això es recomana 

l’addició d’aquest reactiu en un punt previ al punt de control, com pot ser una estació de 

bombeig o el pretractament d’una EDAR. 

Aquest reactiu té l’inconvenient que és necessària una infraestructura sofisticada per a 

dosificar-lo i emmagatzemar-lo. A més, és car. 

� Ozó: és un oxidant energètic que pot oxidar químicament el sulfur d’hidrogen fins a sofre 

elemental o fins i tot fins a sulfit si es permet un temps de contacte suficient. El seu ús 

està lligat a la desinfecció d’efluents ja que es tracta d’un potent bactericida.  

Té l’inconvenient que ha de ser generat in situ, ja que es tracta d’un gas molt inestable. 

La seva aplicació en el tractament d’olors no s’ha considerat interessant. 

� Clor i hipoclorit sòdic: si bé tant el clor com l’hipoclorit s’han utilitzat tradicionalment 

com desinfectants, el seu poder oxidant els fa aptes per a l’oxidació dels compostos 

causants de l’olor, en especial per a l’oxidació de sulfurs. El clor es pot dosificar com gas 

o com solució en forma d’hipoclorit si bé en tots dos casos el pH del medi s’afecta degut 

a que el clor gas produeix una solució àcida i l’hipoclorit és un compost alcalí.  

La reactivitat del clor és un desavantatge important ja que pot ser consumit per molts 

altres compostos presents en l’aigua residual. Per això es requereix, a l’igual que en la 

pràctica totalitat d’oxidants, l’addició de quantitats extra sobre les estequiomètriques per 

a assegurar l’oxidació dels sulfurs. A nivell pràctic es requereix entre 5 i 15 g. de clor per 

cada gram de sulfur. L’ús de clor presenta a més el desavantatge que pot reaccionar 

amb determinats compostos i formar organoclorats (cloroform, clorur de metil, 

clorofenols, etc.) alguns dels quals són tòxics i fins i tot cancerígens. Per una altra banda, 

l’ús i dosificació de clor necessita instal·lacions molt complexes amb suficients elements 

de seguretat. No passa el mateix en el cas de l’emmagatzematge i dosificació de 

l’hipoclorit, tot i que pot presentar certs riscs en cas de fuites. 

� Permanganat de potassi: és un oxidant químic que s’ha vingut utilitzant tant en el 

tractament de les aigües potables com residuals per a l’eliminació de diversos compostos 

no desitjats. En el control de les olors l’acció més important consisteix en l’oxidació de 

sulfur.  

El producte final que s’obté és una mescla de sofre, sulfat, tionats i ditionats, sulfat de 

manganès i diòxid de manganès. La dosificació necessària ha de determinar-se 

experimentalment, depenent del pH del medi. Aquesta dosificació es pot realitzar 
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mitjançant bombes dosificadores alimentades per una solució que es pot preparar in situ 

mitjançant permanganat sòlid. En aquest cas caldrà optar per un dosificador de 

permanganat sòlid, un tanc de preparació agitat i bombes dosificadores de solució. Pot 

dosificar-se també a partir de solucions comercials ja preparades, pel que es requereix 

un tanc d’emmagatzematge de permanganat en solució.  

Té l’inconvenient de ser un producte car. 

� Sals de ferro:  les sals metàl·liques poden combinar-se amb el sulfur formant precipitats 

insolubles de sulfur metàl·lic que poden separar-se per sedimentació. Les sals de ferro 

són particularment adequades per a aquest fi, formant precipitats de sulfur ferrós, de 

color negre, insolubles.  

Les sals de ferro que solen usar-se són el sulfat ferrós, el sulfat fèrric i el clorur fèrric. Les 

dues primeres tenen l’inconvenient d’afegir una quantitat extra de sulfats a l’aigua pel que 

podria generar-se una quantitat addicional de sulfurs per reducció del mateix, si bé 

aquesta quantitat extra normalment és petita comparada amb la corresponent de sulfats 

presents en l’aigua.  

Les sals fèrriques usualment s’utilitzen en els tractaments primaris i en la línia de fangs. 

L’addició de sals de ferro pot efectuar-se directament a l’aigua residual però en aquest 

cas es produeix a més de la reducció de sulfurs la precipitació de part de la matèria 

col·loïdal i en suspensió i del fòsfor, és a dir, s’obté un tractament físicoquímic de l’aigua. 

Les avantatges d’aquest tractament són les següents: 

- Increment del rendiment d’eliminació de la DBO5 i dels SS en el tractament primari.  

- Disminució de la concentració de fòsfor. 

- Millora de la sedimentabilitat en la decantació primària. 

- Disminució del contingut en sofre en la digestió anaeròbia 

- Disminució de la dosificació de polielectrolit en la deshidratació. 

Per contra té l’inconvenient que la dosificació del reactiu en quantitat suficient és elevada, 

pel que el cost del tractament també ho és. Així mateix es produeix un important 

increment de la quantitat de fang a deshidratar. 

Una altra possibilitat centrada en l’eliminació de sulfur en la zona de digestió es pot portar 

a terme mitjançant la dosificació de sals de ferro exclusivament en la línia de fangs, en 

particular a partir del bombeig de fangs primaris previ a l’espessiment per gravetat. En 

aquestes condicions s’aconsegueix una important reducció del contingut de sulfur en les 

diferents etapes del tractament de fangs, amb la consegüent disminució d’olors i dels 

problemes de corrosió. 
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La dosificació d’aquests reactius s’efectua en forma de solució ja preparada, alimentada 

mitjançant bombes dosificadores des d’un dipòsit d’emmagatzematge. Cal tenir en 

compte l’extraordinària acidesa d’aquestes solucions, en particular del clorur fèrric 

comercial (40% de riquesa) que fa que el seu tràfec i dosificació s’hagi d’efectuar amb 

extrema cura. 

E.10 Filtres Biològics 

La biofiltració és un procés que en termes generals produeix la biodegradació d’espècies 

químiques (tant orgàniques com algunes de tipus inorgànic) presents en les corrents 

gasoses que es volen desodoritzar. Així un cabal d’aire humit que conté compostos orgànics 

volàtils i/o substàncies odoríferes (com l’àcid sulfúric o l’amoníac) travessa un llit filtrant que 

actua com a suport i adsorbent de diversos contaminants de la corrent a tractar. En el llit es 

troba fixada una superfície microbiològicament activa que constitueix la biopel·lícula (al 

conjunt de llit més biopel·lícula se l’anomena biomassa). Els microorganismes actius (de 

tipus bacterià, fongs i altres), poden desenvolupar-se i circular en la fase aquosa adherida a 

la superfície de la biomassa.  

Per al bon funcionament dels biofiltres ha de mantenir-se una humitat adequada, una 

disponibilitat garantida de nutrients, així com unes condicions físico-químiques (pH, 

temperatura) apropiades. També ha d’assegurar-se l’absència de substàncies tòxiques en 

nivells que puguin alterar o inhibir el procés de la biodegradació així com la inexistència de 

zones anòxiques on podria revertir-se algun dels processos de biodepuració de natura 

aeròbia.   

En els processos de biofiltració es produeix la destrucció completa dels contaminants. En 

aquest sentit cal afegir que el rendiment de depuració dels biofiltres moderns amb biomassa 

d’alta eficàcia pot ser per exemple del 99% de l’àcid sulfúric o del amoníac i superior al 95% de 

la concentració de l’olor. El balanç global del procés de biofiltració consisteix, com esquema 

general: 

COVbiodeg+ (H2S + NH3)               H20 + CO2[CO3
2-] + (SO4

2-+NO3
- [N2])+ (metabòlits) + ∆Q 

Entre parèntesis s’indiquen els substrats o productes finals opcionals i entre claudàtors 

productes finals possibles, tot i que no típics, fruit d’altres vies de biodegradació. 

Al respecte cal assenyalar que per a que es produeixi una biodegradació efectiva dels 

contaminants d’interès haurà de complir-se, per una banda, que aquests compostos tinguin 

una hidrosolubilitat apreciable, ja que s’ha de produir una transferència a un medi aquós 

amb una velocitat que ha de ser suficient, i una cinètica de biodegradació significativa. Per 

el cas de substàncies poc solubles en aigua i/o amb algun tipus de refractarietat, aquest 

procés podrà realitzar-se parcialment (emetent-se al final metabòlits secundaris sense 

arribar a culminar-se la descomposició complerta) o inclús no produir-se en absolut en les 
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condicions operatives del biofiltre, el que no significa que aplicant un altre disseny o 

condicions de biofiltració si que pogués ser efectiva aquesta tecnologia.  

Aquest és un procés en el que el mitjà actiu (és a dir, la població de microorganismes) 

s’autorregenera, assolint-se un temps de vida útil de més de deu anys (però només si 

s’utilitzen sistemes de suport adequats i quan es porten a terme programes de supervisió i 

manteniment adequats). 

En l’operació de biofiltres no es presenten requeriments energètics especials i pràcticament 

no es produeixen residus (els quals, bàsicament, són les purgues del sistema de 

prehumidificació i el lixiviat del biofiltre, que són assimilables a aigües residuals urbanes). 

Els costos d’operació (si no es requereix aplicar cap tipus de tractament addicional) es 

circumscriuen al consum elèctric per l’aspiració dels gasos a tractar i l’aigua de 

prehumidificació dels gasos i d’humidificació del llit del biofiltre.  

Descripció del procés 

Arribat aquest punt, és important destacar que la biofiltració tradicional és aquella en que el 

gas passa per un llit filtrant humit on es troba fixada la biomassa. Aquest llit pot ser de torba, 

coco, escorça de pi, compost, etc. En el cas dels biofiltres percoladors avançats, el seu 

funcionament és igual al dels anteriors amb la diferència que es recircula contínuament una 

fase aquosa amb nutrients sobre el llit i que aquest està constituït per un material inert 

(escuma de polieuretà, anells plàstics, etc.). 

Cal tenir en compte la diferència entre els biofiltres tradicionals i els avançats. Els materials 

dels tradicionals poden tenir certs desavantatges: compactació del llit, problemes per a 

controlar la humitat, acanalaments preferencials per on el gas circula sense depurar-se, etc. 

Això fa que aquests suports tinguin menor durada (d’1 a 4 anys) i eficàcia de desodorització 

(entre el 70-90%). Per contra, els biofiltres avançats garanteixen més durabilitat (entre 8 i 10 

anys) i major eficiència (típicament, 95-98%). A més tenen l’avantatge que l’eficiència 

màxima s’assoleix des del primer moment de funcionament, sent sistemes amb menors 

requeriments de dimensions i pes. 

En tots dos casos, el gas a tractar (procedent d’un conducte d’aspiració) ha de travessar 

una cambra de prehumidificació on es tempera i adquireix el nivell d’humitat relativa òptim 

(>90%) produint-se a més l’eliminació de les partícules que poguessin obstruir el llit del 

biofiltre. A continuació, com pot veure’s a la següent figura corresponent a un biofiltre 

percolador, el gas s’introdueix en el llit (que pot estar constituït per una o vàries seccions en 

paral·lel en funció del cabal total a tractar) en sentit ascendent o descendent (segons els 

casos). 
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Figura E.4 Biofiltre percolador 
Font: [12] 

És important indicar que un dels aspectes clau que influeix en l’eficiència de depuració és el 

temps de permanència dels gasos objecte del tractament a la biomassa, que pot oscil·lar 

entre els 20 i els 60 segons (aquest temps pot veure’s reduït de 2 a 5 vegades en el cas 

dels biofiltres avançats). 

Conclusions 

Aquest sistema de desodorització té l’avantatge de ser una tècnica amb una elevada 

eficiència de depuració d’olors amb uns costos d’explotació significativament més baixos 

que altres tecnologies.  

Té l’inconvenient de tenir una necessitat d’espai elevada (aquesta es veu reduïda en el cas 

dels biofiltres avançats). A més s’ha de tenir especial cura amb el fet que la comunitat 

biològica pot ser atacada per agents externs, que poden causar malalties que s’han de 

controlar. Un dels principals factors que la poden afectar és la baixada del pH degut a una 

elevada concentració de l’àcid sulfúric. 

L’eficiència dels biofiltres convencionals està condicionada per la concentració d’olor a 

l’entrada, ja que és difícil assolir elevades eficiències amb concentracions molt baixes. 

E.11 Comparativa entre les alternatives estudiades  

Un cop descrits els sistemes de desodorització, és interessant resumir les característiques 

principals de cada un d’ells. Per això s’ha elaborat la taula V.1, amb la finalitat bàsica de poder 

identificar la tecnologia més adequada en funció de les característiques del flux a tractar 

(cabal, concentració i tipus de contaminant), de l’eficiència de desodorització que es vol assolir 

i dels costos associats al procés. 
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En aquesta taula no s’han inclòs tres dels sistemes estudiats anteriorment (dilució i dispersió, 

emmascarament i neutralització i injecció de substàncies químiques). Aquestes tècniques, per 

si soles, no poden garantir l’assoliment del valor objectiu de concentració d’immissió 

permissible per una depuradora. Sí són vàlides com a mesura complementària pels sistemes 

de desodorització que apareixen a la taula (per exemple, una xemeneia que afavoreixi la 

dilució de les olors després d’una sèrie d’scrubbers) o bé com a mesura pal·liativa en cas 

d’una fallada del sistema de desodorització principal. 
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Taula E.1 Característiques dels sistemes de desodorització 
 

Eficiència de 
desodorització  

Cabal 
d’aire 
(m3/h) 

Concentració 
contaminants  

(mg/m 3) 
Tipus de contaminant 

Cost 
d’inversió  

Cost 
d’explotació 

Cost      
ambiental 

Temps de 
residència 

Observacions 

Adsorció  
física       
(carbó actiu) 

Mitja a molt alta 
(depenent del 

medi adsorbent 
usat ) 

90 – 99 % 

0  -  
40.000 

0’1 – 10 

Compostos químics de 
baixa-mitjana polaritat  

(amb modificacions, obté 
bons resultats amb l’H2S  i 

tiols) 

Mitjà - alt 

Mitjà 

(degut a la 
regeneració del 

carbó actiu) 

Mitjà 

(el carbó actiu 
saturat crea un 

residu sòlid) 

0.125 a 3 
segons 

Sol caldre tractament previ 
per eliminar sòlids i 

humitat elevada. 

Condensació 
criogènica 

Molt alta     

97 a 99,5 % 
0 - 500 10 – 100 Orgànics especialment Alt 

Alt 

(degut al       
cost energètic) 

Mitjà 

(els condensats 
es consideren    

un residu) 

- (*) 
Poden reduir-se els costos 

energètics per mitjà de 
recuperació energètica. 

Torres de   
rentat via 
química 

Mitja a molt alta 

       90 a 99 % 
100 - 

100.000 
0’1 – 100 

Molt útil per compostos 
orgànics hidrosolubles 

Mitjà - alt 
Mitjà  - alt 

(depèn del cost 
dels reactius) 

Mitjà – alt 

(es generen 
residus líquids) 

0,5 a 4 seg.  
per torre 

És la tècnica més 
freqüentment usada en 

EDARs 

Torres de   
rentat amb  
ozó 

Alta a molt alta  

95 a 99 % 
100 - 

100.000 
5 – 150 

Molt útil per compostos 
orgànics hidrosolubles 

Mitjà - alt Mitjà - alt Baix 
Inferior al de  
les torres de  
via química 

Cal un manteniment precís 
de la dosificació d’ozó. 

Incineració 
Tèrmica 
Regenerativa  

Molt alta 

98 a 99,9 % 
500 - 

50.000 
10 – 100 

COVs i dissolvents 
orgànics en general  

(però és vàlid per un 
ampli rang de compostos 

químics) 

Alt 
Alt 

(degut al cost 
energètic) 

Mitjà –alt 

(poden produir-se 
emissions a 

l’atmosfera en 
quantitats que  
excedeixen la 

normativa) 

0,1 a 1 seg. 

Pot caldre pretractament 
per eliminar compostos 
que poden causar una 

emissió no permesa o per 
eliminar partícules sòlides 
que curullen el llit ceràmic. 
És molt usat en plantes de 

tractament de fangs. 

Biofiltres 

Baixa a mitja     
pels convencion. 

(70 – 90%) 

Alta a molt alta 
pels avançats   

(95 a 98%) 

0 - 
1.000.000 

0 – 10 
Cal que els contaminants 

siguin biodegradables 
Mitjà - alt Baix 

Baix 

(es generen 
residus líquids 
assimilables a 

aigües residuals 
urbanes) 

20 a 60 seg. 
(els biofiltres 
percoladors   

poden reduir de 
2 a 5 cops    

aquest temps) 

Necessitats d’espai 
elevades. Cal un elevat 

control de les condicions 
externes (la comunitat 

biològica pot ser afectada 
per factors externs) 

(*) No hi ha dades contrastades. 
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