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CAPÍTOL 6:

CONCLUSIONS I 

OPCIONS

 

6.1. Conclusions 

 

El fet que la biodegradació degrada completament els residus, no la 

fa recomanable quan hi ha l�opció de recuperar els reactius 

mitjançant un altre procés. Pel que si és ideal el biofiltre és com a 

procés final, que és el cas de Mecaplast, S.A.

 

Tot hi que es coneixen diferents tipus de microorganismes capaços de 

degradar els COV que hi ha al gas contaminat, al tractar-se d�una 

barreja i donar-se el cas que hi ha components com l�acetat de butil 

que és tòxic per la Pseudomona putida, no es poden determinar amb 

certesa els microorganismes degradadors en aquest projecte. Però 

això no vol dir que no es pugui dur a terme la instal·lació del biofiltre, 

ja que hi ha diferents estudis que avalen l�ús d�aquesta tècnica per a 

cada un dels COV presents a l�aire contaminat objecte d�estudi. 
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Pel que fa a l�inoculació dels microorganismes, es descarta totalment, 

ja que, no sols fa necessari el treball afegit de laboratori per tal de 

determinar els microorganismes degradadors de la mescla, sinó que 

hi hauria l�increment econòmic d�adquirir els microorganismes a un 

proveïdor. Així, tot hi que el present projecte requereix d�una prova 

pilot abans de realitzar la instal·lació, l�opció més rentable i pràctica 

és la de la formació de la colònia de microorganismes in situ.  

 

Els resultats teòrics que s�han obtingut al llarg del projecte i amb el 

suport bibliogràfic recollit , avalen l�aplicació pràctica del projecte. 

 

El càlcul del reg continu no es durà a terme fins que no s�hagi fet 

l�instal·lació definitiva i s�hagin definit els diferents paràmetres, com 

pot ser la temperatura i el grau d�humitat real, indispensables per 

determinar el reg i el tipus de jaç que s�usarà.  

 

És una tècnica senzilla en la seva elaboració, instal·lació i gestió. 

Aquestes qualitats la fan idònia per a qualsevol enginyeria, és a dir, 

no requereix de grans recursos ni personal per dur-la a terme.   

 

El cost final del biofiltre resulta molt baix en comparació amb altres 

tècniques, que per la seva naturalesa, no ofereixen tanta eficiència, 

ni són tant netes com la tècnica de la biofiltració. 

 

 

6.2. Opcions  

 

Una de les opcions que es plantegen de bones a primeres, és el de 

dividir la superfície de biofiltració en diferents contenidors, de tal 
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manera que quedin apilats usant un espai molt més reduït que el 

biofiltre proposat en el present projecte. Una divisió que seria 

possible és en tres, de tal manera que ocuparia una tercera part de la 

superfície del biofiltre proposat.  

 

Una altra opció, encara que pel preu no resulta gaire viable, és la de 

l�ús d�una superfície inorgànica pel jaç dels microorganismes. Al ser 

un material que no es biodegrada, té una durada d�uns 30 anys o 

més. En contrapartida resulta que s�ha de conèixer el tipus de 

microorganismes que degraden la barreja de COV i caldrà alimentar 

amb més nutrients i més sovint els microorganismes, ja que no 

poden extreure l�aliment del medi en el que creixent. 

 

A l�instal·lació del procés de pintat actual s�hi podrien instal·lar 

diferents elements, com pot ser un higrometre o un sensor per 

analitzar la composició i concentració del gas emès, per millorar el 

biofiltre i per fer més segura tota l�instal·lació. 

 

Un opció que suposa, a més d�una millora, una via de 

desenvolupament i innovació, seria de la tenir una unitat de 

laboratori integrat a l�empresa que extreies mostres d�aquest biofiltre 

i altres i tingués la capacitat per comercialitzar els microorganismes.   

 

 

 

    

 

 

 

 

 


