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RESUM 

 

S’ha dissenyat una planta de producció de biogàs a partir la codigestió anaeròbica del residu de 

la palla de l’arròs i de purins d’origen porcí.  S’ha decidit ubicar la planta a la localitat d’Alcanar, 

a uns 10 km del delta i a un radi de 15km de les granges porcines que abastiran a la planta de la 

matèria primera necessària per produir el biogàs esmentat anteriorment. 

Per dur a terme la digestió es necessita una quantitat d’energia calorífica que en comptes de 

produir-la mitjançant cremadors, caldera o resistències, es generarà mitjançant unes 

microturbines de cogeneració, d’aquesta manera a més d’aconseguir la calor necessària pel 

procés, la planta s’autoabastirà elèctricament i vendrà l’excedent d’energia a la xarxa.  

La alimentació serà de 2198,4 kg/h de palla d’arròs i de 3846,8 kg/h de purins, la planta operarà 

8256 h/any i tindrà una parada de manteniment de 2 a 3 setmanes. 

Els productes seran 455 Nm3/h de Biogàs amb una composició de 65% de metà, 89,7 kw 

d’energia elèctrica venuda a la xarxa, 4129 kg/h de fertilitzant líquid alt en Nitrogen i 281 kg/h 

de fangs sòlids amb un 20% d’humitat. 

El projecte es tecnològicament i econòmicament viable, i cal destacar que l’impacte ambiental 

és molt positiu de forma global i per la zona en qüestió. 
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ABSTRACT 

 

A Biogas production plant has been designed based on the anaerobic co-digestion of the waste 

from rice straw and pig slurry. This new plant will be located in Alcanar, ten kilometers from the 

Delta de l’Ebre and within fifteen kilometers radius from the pig farms which will provide the 

plant with the necessary raw materials to produce the Biogas.  

In order for the digestion to take place, thermal energy is needed. Instead of producing such 

energy by using burners, a boiler or electrical resistance, it is produced via cogeneration 

microturbines. By doing this, a part from achieving the necessary heat for the process, the plant 

produces and thus provides its own electricity and will sell the unused electricity to power 

companies.  

The raw materials will be 2198,4 kg/h of rice straw and 3846,8 kg/h of pig slurry, the plant will 

operated 4129 h/year and will have a maintenance stoppage which will last between 2 to 3 

weeks.  

The products will be 455 Nm3/h of Biogas made up of 65% methane, 89,7kw of electric energy 

sold to the electrical companies, 4129 kg/h of fertilized liquid high in nitrogen and 281 kg/h solid 

sludge with 20% humidity.   
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Antecedents Històrics 

Des del descobriment dels conreus d’arròs al sud-est asiàtic fa 7000 anys fins a arribar al consum 

actual, aquest cereal ha viatjat per tot el mon. Al 350 aC els àrabs el van introduir a la Península 

Ibèrica i posteriorment s’expandeix a tota Europa. No és fins a finals del segle XIX quan amb la 

apertura dels canals esquerre i dret del Riu Ebre, es va començar conrear l’arròs al Delta de 

l’Ebre fins arribar al dia d’avui al 83% de la superfície conreada.  

En un principi la palla de l’arròs tenia multitud d’usos, des de barrets, bosses, teulades, aplicació 

amb fangs per fer envans de les barraques del delta o farratges per animals. Posteriorment i 

degut a la entrada de nous materials, el sobrant de la palla de l’arròs acaba en la crema d’aquest 

material després de la collita. Les molèsties i problemes que crea aquesta pràctica sumat a la 

seva prohibició en els últims anys ha derivat a la incorporació mitjançant el soterrament 

d’aquest material al camp de cultiu. 

 
Figura 1.1. Collita tradicional de l’arròs i cabana típica amb sostre de palla. 
 

1.2. Justificació del projecte 

1.2.1. La Biomassa a la actualitat 

De totes les fonts d’energies renovables, la biomassa és la més important en el conjunt de la 

Unió Europea. Si tenim en compte la producció energia tèrmica, la biomassa va arribar a prop 

del 60% durant el 2020.  

La Biomassa és una font d’energia renovable que es pot utilitzar com a combustible per generar 

energia, obtinguda a partir de la gestió forestal dels boscos, de les activitats agrícoles, ramaderes 

o procedent de residus municipals.  
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Històricament la Biomassa ha sigut el principal combustible utilitzat per l’home, però a partir del 

descobriment d’altres carburants de major poder calorífic, aquest combustible ha anat perdent 

terreny fins que ha passat a uns percentatges residuals. 

Actualment l’ús de la biomassa va en augment degut a una sèrie de avantatges que van més 

enllà del merament econòmic. Des del punt de vista mediambiental genera uns beneficis en els 

següents aspectes: 

- Utilització d’energia renovable. 

- Balanç neutre d’emissions de CO2 

- Baix contingut en SOX i NOX dels seus gasos de combustió. 

- Producció d’un fertilitzant ecològic com a subproducte. 

- Percepció de l’agricultura i ramaderia sostenible. 

- Eliminació d’olors. 

- Preus del combustible estables i disminució de la dependència de combustibles fòssils 

procedents de països estrangers. 

 Els tipus de Biomassa són els següents: 

- Biomassa Natural: Es produeix espontàniament a la natura sense cap tipus d’intervenció 

humana. Els recursos generats a les podes naturals d’un bosc constitueixen un exemple 

clar d’aquesta biomassa. 

- Biomassa residual seca: Es tracta dels subproductes sòlids no utilitzats en les activitats 

agrícoles, forestals i en processos de industries alimentaries i de transformació de fusta 

i que per tant són considerats residus. 

- Biomassa residual humida: Es tracta dels abocaments denominats biodegradables: 

aigües residuals urbanes, industrials i els residus procedents de la ramaderia. 

- Cultius energètics: Són cultius realitzats amb la única finalitat de produir biomassa 

transformable en combustible. 

1.2.2. Problemes socials i mediambientals de la palla de l’arròs 

Com es pot observar a la figura 1.2 l’arròs és el cereal principal al sud-est asiàtic així com a la 

majoria d’Àsia. Al continent Europeu i Americà es tracta d’un cereal situat entre els cinc 

principals conreus. La intensificació d’aquests cultius ha fet obligatori una sostenibilitat del cicle 

del conreu i això inclou la correcta gestió dels residus i subproductes. La gran quantitat d’arròs 

conreat a Àsia, degut a la quantitat de hectàrees conreades i la possibilitat de realitzar 2 o 3 

cultius anuals, ha generat una gran dificultat per gestionar els seus residus. Aquest és el motiu 

de la gran quantitat d’estudis i proves pilot per tal de valoritzar els residus d’aquest conreu com 
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la palla o la pellofa e l’arròs. A Espanya el cultiu de l’arròs es concentra principalment en 

aquestes quatre zones ordenades de més a menys producció:  Sevilla, Badajoz, Delta de l’Ebre i 

l’Albufera de Valencia.   

 
Figura 1.2. Conreu d’arròs per zones geogràfiques. 

La utilització de qualsevol tipus de biomassa està supeditada a les seves característiques físiques, 

tèrmiques i químiques. En el cas de la palla de l’arròs no és una excepció. Les característiques 

de la palla de l’arròs són es poden observar a la taula 1.1. [1] 

Taula 1.1. Característiques de la palla de l’arròs. 

Densitat aparent 13-18 kg/m3 

Valor calorífic 14-15 MJ/kg 

Compostos volàtils 60,5-69.7% 

H/C 1.1-1.36 

O/C 0.94-1.06 

C/N 70-105 

Cendres 18,7-29,1% 

Lignocel·lulosa 38% 

Celulosa 25% 

Lignina 12% 

 

Tal i com s’observa a la taula 1.1, la densitat de la palla de l’arròs és mínima, provocant una gran 

dificultat en el seu transport, generant un increment del seu preu en comparació altres 

materials, això fa obligatori la utilització de bales de palla o la seva trituració per poder realitzar 

el seu transport amb un mínim de competitivitat. 

Respecte la composició química s’observa una gran quantitat de lignina i cel·lulosa que provoca 

una estabilitat química i una dificultat de la seva degradació, per tant hi haurà una gran dificultat 
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per utilitzar aquest material per compostatge i farratge d’animals. Als propers punts resumits a 

la figura 1.3 es pot observar les diferents gestions de la palla de l’arròs. 

 
Figura 1.3. Possibles gestions del residus del conreu de l’arròs. 
 

Incineració: Respecte a la utilització d’aquest material com a combustible cal destacar que tot i 

que la fabricació de briquetes i de pellets ha obert aquesta possibilitat, no és un combustible 

d’altes prestacions tal i com es pot observar en les taxes de H/C i O/C observats a la taula 1.1. i 

a la figura 1.5 que provoquen que aquest material posseeixi un poder calorífic de 15 MJ/kg, entre 

dos i tres vegades inferior a un combustible convencional. A aquest arguments s’ha de sumar la 

gran quantitat de volàtils i de cendres que provoquen una ineficient incineració. 

 
Figura 1.4. Crema de la palla de l’arròs. 

La incineració de la palla de l’arròs in-situ es una pràctica prohibida per la Unió Europea, tot i 

així en zones com l’Albufera de València, l’administració ha hagut de donar permisos per 

realitzar aquesta pràctica davant la impossibilitat de gestionar aquest residu. [2] 

La crema de la palla és una font important d’emissions de Monòxid de Carboni, COV’s, Òxids de 

Nitrogen (NOX), Òxids de Sofre (SOx), Dioxines i diferents Partícules. Aquesta crema de la palla 

ha generat grans controvèrsies entre els veïns degut a les molèsties provocades pels olors i 
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partícules en suspensió ja que la alta concentració temporal d’aquestes emissions ocasiona 

greus problemes de contaminació local. 

 
Figura 1.5. Taxa de H:C i O:C dels diferents combustibles sòlids. 
 

Taula 1.2. Caracterització de les emissions de la combustió de palla d’arròs i blat. 

 Palla de blat Palla d’arròs 

PM2.5 (g/kg) 4,7 ± 0,04 12.95 ± 0,30 

Carboni Orgànic (g/kg) 1,23 ± 0,03 8,94 ± 0,42 

Carboni elemental (g/kg) 0,17 ± 0,04 0,52 ± 0,01 

 

Tal i com es pot observar a la taula 1.2 [1]hi ha unes diferencies evidents entre la crema de la 

palla de l’arròs i la palla del blat. Tot i que la combustió de la palla del blat tampoc està permesa 

sense permisos de l’administració, seria molt menys nociva que la crema de la palla de l’arròs. 

Cal destacar els valors molt alts de partícules PM2.5 que fan inviables la incineració in-situ 

d’aquest residu, degut les molèsties i als problemes respiratoris que generarien als veïns.  

Incorporació al camp de conreu: La incorporació al sol es una gestió molt comú arreu del mon, 

una vegada acabada la collita, la palla de l’arròs es soterra en el moment de llaurar els camps, la 

palla queda sota terra per tal que es descompongui i sigui absorbida pel futur conreu. 

La palla de l’arròs es caracteritza per una baixa taxa de descomposició que provoca que estigui 

soterrada al terra un cop es procedeix a la inundació del camp. La posterior manca d’oxigen al 

subsòl finalitza en una putrefacció anaeròbica generant Metà i Òxids de Nitrogen de manera 

incontrolada.  
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El fet d’incorporar any rere any un excés de palla, pot generar deficiències nutricionals i 

augmentar la salinitat de medi. A més, pot produir en molts casos una toxicitat per Sofre afectant 

el rendiment dels cultius.  

Per altra banda, la alta relació de C/N de la palla de l’arròs dona una idea de la baixa capacitat 

de fertilització, degut a la manca de Nitrogen i altres oligoelements, essent un fertilitzant de 

molt baixa qualitat amb un mínim valor nutricional. 

La gestió basada en la incorporació de la palla de l’arròs al camp de conreu i la seva posterior 

inundació, crea una descomposició anaeròbia que produeix Metà i Òxid Nitrós. L’alt potencial 

d’escalfament global d’aquests gasos (23 i 296 respectivament) provoca que en termes de CO2 

equivalent, el conreu d’una hectàrea d’arròs emeti entre 3500 i 4500 kg CO2en zones del mon 

on es realitzen més d’un conreu a l’any. El Delta de l’Ebre emet 10500 tones de CH4 anuals 

derivats del cultiu de l’arròs, una xifra equivalent a la emissió de CO2 de 16000 persones al llarg 

del mateix any.[3] 

Farratge ramaderia: La palla d’arròs és un aliment de mala qualitat per fer servir com a 

alimentació pel bestiar. Conté una elevada quantitat de fibres insolubles que afecten 

negativament el seu valor nutritiu, l’alimentació constant amb palla d’arròs afecta negativament 

a la salut dental dels animals. No obstant això, es pot utilitzar com a additiu alimentari per 

augmentar el contingut d’energia i proteïnes. El límit de consum de palla d’arròs per part dels 

remugants és d’1,0 a 1,5 kg per cada 100 kg[1], una quantitat mínima per poder gestionar les 

tones de palla d’arròs produïdes a les zones de conreu. 

Digestió aeròbica / anaeròbica: Degut a la lentitud de la degradació de la palla de l’arròs, hi ha 

una gran dificultat en el compostatge o la digestió. L’alta taxa de C/N degut a l’absència de 

Nitrogen provoca una impossibilitat de realitzar qualsevol tipus de digestió. Per poder realitzar 

aquestes pràctiques es requereix una barreja amb altres residus amb una elevada taxa de 

Nitrogen. També és necessari el pretractament de la palla de l’arròs per tal de poder trencar les 

molècules de cel·lulosa i de lignina per poder començar la digestió. [4] 

Altres: La gran quantitat de palla disponible arreu del mon i estacionalitat de la seva producció, 

degut a que tota la palla es produeix en unes setmanes fa necessari buscar moltes sortides a 

aquest subproducte del conreu de l’arròs, com per exemple aïllant en la construcció, de 

“amortiment” en els sols de conreus per tal d’estalviar aigua i fertilitzants o be per la fabricació 

de bioplàstics. 
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1.2.3. Problemes socials i mediambientals del purins 

El terme purí es refereix a un material del tot heterogeni procedent de la activitat ramadera. És 

una barreja de dejeccions animals, aigües de neteja, sòlids orgànics, pels d’animals i restes 

d’alimentació. Aquests purins són emmagatzemats en bases dins de les instal·lacions ramaderes 

de manera segura. La gestions principals d’aquest residu són el compostatge, l’assecat tèrmic, 

la biometanització i l’aplicació directa als sols. La gestió més comuna és l’aplicació directa als 

sols de la ramaderia aprofitant la alta càrrega de compostos nitrogenats, Fòsfor, Potassi i altres 

oligoelements. Aquesta aplicació directa provoca una sèrie de problemes mediambientals que 

s’exposaran a continuació i molèsties veïnals degut a les fortes olors a fems no només a les 

poblacions properes sinó que sovint a bastants kilòmetres segons la direcció del vent.  

 
Figura 1.6. Aplicació de purins a un camp de conreu. 
 
La composició dels purins és molt variable depenent del tipus d’explotació ramadera, el tipus de 

bestiar, l’alimentació i la forma de neteja de la granja. Tot i així, de forma general, es tracta d’una 

dissolució aquosa amb una gran quantitat de Nitrogen i en menor quantitat Fòsfor i Potassi.  

El Nitrogen és un element bàsic pels organismes vius, que el necessiten per la síntesi de les 

proteïnes, àcids nucleics i altres molècules fonamentals del metabolisme. La reserva principal 

de Nitrogen és la atmosfera en forma de N2, aquest Nitrogen no ho poden absorbir directament 

la majoria d’organismes, són els bacteris i algunes algues que ho aconsegueixen i converteixen 

el N2 en NH4
+ i NO3

-. Aquest Amoni i Nitrats són absorbits pels arrels de les plantes i utilitzat en 

el seu metabolisme, el cicle del Nitrogen es tanca mitjançant dos vies: La primera mitjançant els 

animals, que obtenen el seu Nitrogen alimentant-se d’aquestes plantes. La segona via és 

mitjançant bacteris que transformen el Amoni en Nitrits, altres bacteris transformen els Nitrits 

en Nitrats i quan hi ha un excés de matèria orgànica, en condicions anaeròbies produeixen la 

desnitrificació creant N2 que anirà a parar a l’atmosfera. Tot aquest procés crea un cicle natural, 

anomenat cicle del Nitrogen que es pot observar en la figura 1.7. Aquest equilibri cíclic es pot 

veure afectat greument per l’adició de fertilitzants artificials o be per l’adició de quantitats de 

purins impossibles de absorbir per un conreu. Això provoca la eutrofització que s’explicarà 
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posteriorment. La solució passa pel control de la quantitat de Nitrogen abocat als camps i la 

millora dels fertilitzants a base de purins per millorar l’absorció d’aquest Nitrogen.  

 
Figura 1.7. Cicle del Nitrogen. 
 
L’aplicació dels purins al terra, està regulada per la legislació autonòmica[5] on estableix cada 

cap de bestiar el nitrogen que aporta i cada tipus de conreu els kilograms de Nitrogen que poden 

absorbir, aquesta regulació ha establert uns barems objectius que els ramaders han de complir 

i justificar a quines parcel·les estan abocant aquests purins les Inspeccions Ambientals 

Integrades. Actualment hi ha una certa dificultat de aconseguir conreus per abocar els purins i 

el ramader està a expenses de una nova legislació més restrictiva pel que s’ha de trobar una 

nova sortida a aquest residu. 

En algunes ocasions la terra i vegetals de la zona on s’ha aplicat el purí no tenen prou capacitat 

de absorbir els nutrients, d’aquesta manera es produeix una lixiviació a aigües subterrànies o 

aigües fluvials que genera un augment de Nitrats provocant en primer terme un augment del 

creixement biològic, posteriorment un augment del DQO de l’aigua i per últim una mort dels 

organismes vius degut a la manca d’oxigen.  

Respecte a la afectació atmosfèrica dels purins, cal destacar que la ramaderia és responsable del 

23% de les emissions d’origen antropogènic. Els purins no només provoquen una contaminació 

en els sols i aigües subterrànies. La seva mala gestió provoca també una contaminació 

atmosfèrica que sovint passa desapercebuda. Els processos de fermentació en el tracte digestiu 

i en les basses dels purins generen la emissió de Metà, Amoníac i Òxid Nitrós. L’Òxid Nitrós i el 

CH4 contribueixen de gran manera a l’efecte hivernacle degut a que aquestes molècules tenen 

un potencial d’escalfament global 298 i 25 respectivament. Per altra banda l’amoníac és un gas 

tòxic, agressiu amb les mucoses i a més presenta una relació amb la emissió de GEH, degut a la 

transformació del NH3 en N2O contribueix de gran manera a l’efecte hivernacle. [6] 
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1.3. Objectius 

Els objectius del projecte són els següents: 

 Donar solució a la problemàtica ambiental generada per la difícil gestió del residu del 

conreu de la palla de l’arròs. La palla d’aquest cereal conté una quantitat de lignina, 

cel·lulosa i hemicel·lulosa que provoca una difícil degradació d’aquest material, això 

sumat a la seva baixa quantitat de nutrients per la ramaderia provoca una necessitat de 

buscar una alternativa viable per aquest residu. Actualment a la zona del Delta de l’Ebre 

es realitza una gestió anomenada de incorporació al camp de conreu, que està 

provocant greus problemes per la emissió de gasos d’efecte hivernacle i a mig termini 

per problemes de rendiment en el propi camp de conreu. 

 Estudi de la digestió adequada d’aquest material. Mitjançant diferents estudis científics 

es valorarà el tipus de digestió a dur a terme i en cas que sigui necessari s’estudiarà 

quina és la codigestió i les condicions optimes. 

 Estudi de la viabilitat d’una petita planta de cogeneració per abastir d’energia calorífica 

i elèctrica necessària així com la connexió a la xarxa i posterior venda de part d’aquesta 

energia. 

La solució que proposa aquest projecte, és la gestió conjunta de la palla d’arròs i de purins 

porcins en una planta als afores del Delta de l’Ebre, situada a escassos metres d’una gran 

instal·lació de combustió afectada per la directiva GEH. Buscant d’aquesta manera un 

comprador del biogàs produït, ja que aquesta gran instal·lació s’estalviarà d’aquesta manera el 

cost produït per les tones de CO2 generades amb la combustió de Carbó i de Gas Natural. 

 

1.4. Abast del Projecte 

El projecte abasta des de la recepció de la matèria primera fins a la generació de productes i 

subproductes. S’ha realitzat un disseny preliminar dels equips i tancs de recepció de matèries 

primeres, pretractaments, digestió, post-tractaments i cogeneració. Es tracta d’un disseny 

preliminar on no s’incidirà de forma acurada en tots els paràmetres de cada equip. Els equips 

dissenyats són els següents: 

- Tanc de recepció de purins / Desbast (T-101) 

- Tanc de Purins / Tamisat (T-102) 

- Magatzem palla / Trituradora 
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- Sitges (T-100) 

- Pretractament Biològic (T-103) 

- Homogeneïtzador (T-104) 

- Reactor Termòfil (R-201) 

- Reactor Mesòfil (R-202) 

- Bescanviadors reactors (E-201) (E-202) 

- Bescanviadors Biogàs (E-203) (E-204) 

- Decantador Digestat (T-301) 

- Túnel de assecat de fangs 

- Tancs de fertilitzant i de fangs (T-302) (T-303) 

- Microturbina 

- Tanc pulmó de Biogàs (T-401) 

El disseny està delimitat per les entrades i les sortides següents: 

- Entrades: La quantitat de palla d’arròs i especificacions de les matèries primeres es 

poden observar en el punt 3.1. 

- Sortides: Corrent de fertilitzant líquid, fangs deshidratats, Biogàs i Energia Elèctrica. 

El projecte inclou els següents aspectes: 

- Justificació del projecte i estudi d’alternatives. 

- Estudi i anàlisi de la zona. 

- Descripció i disseny del procés en general. 

- Descripció dels equips. 

- Anàlisi mediambiental de la planta. 

- Anàlisi de seguretat. 

- Anàlisi econòmic. 
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2. DIGESTIÓ DE LA BIOMASSA 

2.1. Digestió aeròbica 

El procés de digestió aeròbica és una alternativa possible per a reduir la carrega ambiental que 

provoquen les dejeccions ramaderes i el problemes mediambientals derivats de la palla de 

l’arròs. D’una manera molt simplificada s’obté la següent reacció en el cas del procés de digestió 

aeròbica: 

Matèria Orgànica + O2 -> CO2 + H2O + Adobs 

Com es pot observar els productes són Aigua, un adob sòlid de fàcil absorció per l’agricultura i 

CO2 . Les principals característiques que presenta aquest procés són les següents: 

- Necessita grans quantitats d’aire que han de ser subministrades per ventiladors o 

compressors amb cert consum energètic. 

- Facilitat en el procés de digestió, degut a que són reaccions simples i no estan 

condicionades per Temperatura, alcalinitat o altres factors. 

- Gran experiència en aquest tipus de tractament. 

- El volum de fang produït és de l’ordre a 5 o 10 vegades superiors a la digestió aeròbica, 

han de ser assecats amb les dificultats tècniques i econòmiques que això suposa. 

- La superfície i volums necessaris per a la digestió aeròbica és molt superior a la digestió 

anaeròbica per a aconseguir efectes de depuració similars la inversió ha de ser major. 

2.2. Digestió anaeròbica 

La digestió anaeròbica és un procés natural on bacteris específics en absència d’Oxigen 

descomponen la matèria orgànica. En les condicions adequades, els bacteris trenquen les 

partícules orgàniques i a més produeixen biogàs. Sigui quina sigui la matèria biodegradable a 

tractar, normalment hi ha un pretractament per a separar els sòlids susceptibles a produir 

obstruccions al sistema. En altres ocasions hi ha un pretractament per ajudar a descompondre 

la matèria orgànica ja que hi ha certs materials amb un temps de biodegradació massa elevat. 

A continuació es detallen les fases de la digestió anaeròbia[7]: 

- Hidròlisi: El primer pas a tenir en compte de la digestió anaeròbica és la degradació de la 

matèria orgànica polimèrica en compostos orgànics solubles. Tota la matèria orgànica està 

formada per carbohidrats, lípids i proteïnes.  

 Les proteïnes seran transformades en pèptids i aminoàcids. 
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 La Celulosa es transformarà en sucres i alcohols. 

 Els Lípids es transformaran en àcids grassos i glicerol.  

Aquesta fase determinarà la velocitat global de la producció de Biogàs, en especial quan es 

treballa amb residus de tipus sòlid. Existeixen molts paràmetres que influeixen al procés de 

la hidròlisis, entre ells destaquen: Temperatura, el pH i mida de les partícules.  

- Acidogènesi i Acetogènesi: En aquesta segona fase, els compostos resultants de la hidròlisi 

es transformen en àcids orgànics simples com l’àcid acètic. Els àcids propinoics, àcids 

butírics o l’etanol, es transformen també en àcid acètic, diòxid de Carboni i Hidrogen.  

Aquests productes seran utilitzats en etapes posteriors per els bacteris metanogènics. 

- Acetogènesi: En aquesta fase els compostos que no són capaços de esser metabolitzats per 

els bacteris metanogènics, com per exemple l’etanol, els àcids grassos i compostos 

aromàtics, es converteixin en molècules més facis de realitzar aquesta funció com l’acetat 

i el Hidrogen, en aquesta fase es quan sorgeixen per primer cop àcids volàtils que seran 

utilitzats per els bacteris metanogènics. 

- Metanogènesi: Finalment els àcids orgànics simples es transformaran en Metà i Diòxid de 

Carboni. Els bacteris metanogènics tenen com a funció degradar totes les substancies que 

s’han mencionat en els apartats anteriors per formar Metà, Diòxid de Carboni i aigua. 

Existeixen dos tipus de bacteris que realitzen aquesta funció: 

 Acetoclàtiques: Bacteris que utilitzen l’àcid acètic 

2·CH3CH2OH + CO2 -> CH4 + 2·CH3COOH 

CH3COOH -> CO2 + CH4 

 Hidrogenotròfiques: Bacteris que utilitzen el Hidrogen 

4*H2 + CO2 -> 2·H2O + CH4  

Es pot expressar tot el conjunt de reaccions biològiques de la digestió anaeròbica segons la 

següent expressió: 

CaHbOcNd + (a-b/4-c/2+3d/4) H2O -> (a/2+b/8+c/4+3d/8)·CO2 + (a/2+b/8-c/4-3d/8)·CH4 + d·NH3  

Els valors de a,b,c,d són constants que varien segons el tipus de substrat utilitzat. Al final del 

procés s’obtenen els següents productes: 

- Biogàs: Gas ric en CH4 i CO2. Depenent de la matèria orgànica i del control del procés es 

poden extreure diferents concentracions de Metà. El Biogàs amb una concentració de 65% 

en Metà té un Poder Calorífic Inferior (PCI) de unes 6600 kcal/m3 

- Efluents rics en nutrients que es poden utilitzar com a fertilitzants agrícoles.[6] 
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Figura 2.1. Detall de les reaccions en la digestió anaeròbica. 

A la taula 2.1 es pot observar una comparació dels dos tipus de digestions on es poden extreure 

conclusions sobre els pros i contres dels dos tipus de tractaments: 

Taula 2.1. Comparació de les dos digestions. 

 D. Aeròbia (DA) Digestió Anaeròbia (DAE) Observacions 

Energia Consumidor Productor - 

Productes Adob 
Biogàs 

Fertilitzant 
- 

Complexitat Senzill Complex 
Majors inversions 
econòmiques DAE 

Higienització Si, amb un bon 
control 

Sí en Temperatures 
termofíliques 

- 

Fracció Vegetal Necessari No necessari - 

Emissions aigua Producció de 
lixiviats 

Producció d’aigües residuals 
En els dos cassos necessita 

tractament 

Olors Si No hi ha emissions - 

Emissions de CO2 Alta Alta 
DAE disminueix el consum 

d’un combustible fòssil 

Espai ocupat Alt Baix - 

Experiència Elevada Suficient - 

Dificultat gestió Reduïda Elevada DAE es necessita una 
especialització 

 

A la taula següent es mostren els factors que afecten a les reaccions esmentades anteriorment 

que converteixen la matèria orgànica en Metà i Diòxid de Carboni. 
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Taula 2.2. Factor que afecten a la producció de Biogàs.  

Factors Rang Òptim (Metanogènesi) 

Temperatura 20-60ºC 35ºC 

pH 6.6-7.6 6.8-7.2 

Redox <150mV <250mV 

Salinitat 0%-8% 0%-5% 

C/N 20-40 20-30 

Taxa de càrrega 1-4kg SV m3/dia 1-4kg SV m3/dia 

Taxa de retenció 10-60 dies 10-30 dies 

 

Aquests factors es desenvoluparan a continuació en els següents apartats. 

Temperatura: La reaccions de formació de metà es veuen influenciades de manera molt forta 

per la Temperatura[8], segons el tipus de Temperatures de treball els reactors poden treballar 

ens els següents rangs: 

- Psicròfil: A temperatures entre 15-25ºC 

- Mesòfil: A temperatures entre 25-40ºC 

- Termòfil: A temperatures entre 40-60ºC 

En general quan s’incrementa la Temperatura augmenta la producció de Biogàs, per aquesta raó 

en indrets freds com el nord d’Europa els digestors sempre estan calefactats. A partir de 15ºC 

fins els 35ºC (punt de màxima eficiència) el rendiment es veu incrementat a mesura que la 

Temperatura augmenta. En el rang de 40 a 50 graus Celsius la producció de Biogàs pot reduir-se 

perquè aquest rang de Temperatura no és sostenible pels bacteris mesòfils i termòfils de forma 

comuna. A partir de 65 graus les reaccions metanogèniques es detenen completament.  

Les Temperatures termòfiles acceleren de manera notòria la Hidròlisi, Acidogènesi i 

Acetogènesi, això s’observa en l’augment de concentració d’àcid acètic[8]. Per contra la 

producció de Metà és similar degut a que els bacteris metanogènics treballen de manera 

substancialment millor a temperatures mesòfiles.  

pH: El pH és un paràmetre important en el desenvolupament de les quatre fases de la producció 

de Biogàs. McCarty (1964) va determinat que el rang de pH adequat és 6.6-7.6, més endavant, 

altres estudis[9], van establir un rang òptim més acurat de 6.8-7.2. A pH inferiors a 5.5 els 

bacteris acidogènics estan actius però els bacteris metanogènics queden inhibits. Per tant s’ha 

d’evitar treballar a pH baixos. Un pH baix es el resultat d’una acumulació d’àcids grassos, 

aquestes davallades del pH són deguts en moltes ocasions a l’excés d’alguns substrats com a 

matèria primera o per contaminació d’alguna toxina. En aquests casos s’ha de aturar l’entrada 
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de matèria primera per degradar l’augment d’àcids grassos o be utilitzar sosa per contrarestar 

aquest baix pH. S’ha de tenir en compte que aquest pH mai podrà pujar de 9,0 degut a que 

s’inhibiria la fase metanogènica.  

 
Figura 2.2. Formació de àcid acètic segons la temperatura. 
 
Salinitat i Amoni: Una alta salinitat en els digestors provoca una pressió osmòtica als bacteris 

encarregats de realitzar les diferents etapes del procés, és per això que aquest paràmetre pot 

generar desajustos en les reaccions i com a conseqüència un descens significatiu del rendiment 

del procés. La quantitat d’amoni pressent també genera una inhibició de les reaccions 

metanogèniques i el conseqüent descens del rendiment productiu.[1] 

C/N: Habitualment es recomanen unes relacions 25-30:1, segons (G.F.Huanga J.W.C.Wong) la 

proporció aconsellada pel procés de digestió de la palla de l’arròs és 29,4:1.[10] 

 

2.3. Estudi del procés i alternatives 

El que s’entén per procés de producció de Biogàs a partir de matèries orgàniques, no és ni molt 

menys una novetat, es tracta d’un procés molt antic ja que des dels Sumeris (3000 anys aC) 

utilitzaven aquest combustible per escalfar aigües termals. A l’Estat Espanyol és una font 

d’energia residual ja que en comparació amb altres països Europeus no es porta a terme aquesta 

activitat. Les dades són clares, a Europa hi ha 18000 plantes de producció de Biogàs de les quals 

únicament 50 estan ubicades a Espanya. La distribució de plantes de producció de Biogàs a 

Europa es pot observar a la figura 2.3.[11] 
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Figura 2.3. Producció de biometà per països en kilotones equivalents de petroli. 

2.3.1. Petits digestors als punts de producció 

Aquesta alternativa es tracta de digestors en els punts de producció de biomassa. En aquests 

cassos el Biogàs produït seria consumit per la mateixa instal·lació ramadera o en el cas de la 

agricultura de la zona de Delta de l’Ebre a la cabana propera on podria ser utilitzat per la cuina 

o calefacció. Aquests petits digestors s’anomenen sistema hindú, degut a que són abundants a 

la Índia, en el cas de la palla de l’arròs es tracta d’una solució de poc recorregut degut a la 

dificultat de descompondre la lignina i cel·lulosa de la palla de l’arròs. Aquesta biomassa 

necessitaria un pretractament per facilitar la seva descomposició i una barreja amb biomassa 

animal per ajustar la taxa de C:N.  

En el cas de les instal·lacions Ramaderes tindria una viabilitat major, tot i així molts intents de 

construir aquests biodigestors han fracassat degut a la seva dificultat operativa i el seu baix 

rendiment. 

2.3.2. Gran planta de producció centralitzada 

La opció més utilitzada habitualment, és una gran planta on es recepciona la biomassa vegetal. 

Aquesta planta haurà d’estar situada a prop dels conreus i de les granges associades al projecte. 

L’agricultor hauria de portar la palla amb els seus tractors o be pagar una quantitat mínima per 

realitzar el transport. Pel que fa els ramaders de la zona, no seria per ells un problema degut a 

que la actual gestió del purí és la aplicació als sols de la zona, aquest procés es lent degut a que 

s’ha de recórrer a baixa velocitat grans finques. Amb aquesta alternativa el ramader hauria de 

recórrer pocs kilòmetres i descarregar la cisterna en escassos minuts a la planta de producció de 

Biogàs. Els ramaders no necessiten comprar cap tipus de transport especial ja que amb els seus 

tractors i cisternes podrien realitzar la descàrrega de purins.  
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La planta tindria un volum necessari per ser gestionada i mantinguda de manera professional 

com si de qualsevol altra industria es tractés, amb l’objectiu que la planta funcionés el màxim 

d’hores possible amb rendiments elevats, s’aplicaran les millors condicions possibles procedents 

de investigacions per aquest motiu s’haurà de realitzar pretractaments, ajustar Temperatures, 

pH o altres paràmetres i realitzar les parades de manteniment pertinents per a aconseguir-ho.  

 
Figura 2.4. Planta de gestió de purins 
 

Els diferents tipus de digestors, des dels de primera generació creats als anys 50 fins la tecnologia 

actual, es poden observar a l’annex 1. 

2.3.3. Pretractaments 

La digestió de la palla presenta molts problemes degut principalment a la seva composició molt 

alta en lignina, cel·lulosa i hemicel·lulosa. La seva digestió podria tenir associada uns temps de 

retenció al digestor extremadament alt i en alguns cassos no aconseguir la digestió del substrat, 

es per això que nombrosos investigadors han realitzat estudis per tal de reduir aquests temps 

de digestió mitjançant tractaments previs. 

- Trituració: un paràmetre important es la mida de les partícules a digerir. Mitjançant un 

procés de trituració, normalment un molí de boles, es redueix la palla de l’arròs de 

centímetres fins a menys de 1mm. S’han realitzat estudis sobre digestions realitzades 

amb diferents granulometries[4] i s’ha observat que la producció de biogàs ha 

augmentat entre un 42-53% reduint la granulometria de 30mm fins a 0,08mm. Per tant 

queda clar que un primer pretractament ha de ser la trituració de la palla de l’arròs. A 

la figura 2.5 es pot observar l’increment de biogàs amb les diferents granulometries. 
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Figura 2.5. Influencia del pretractament mecànic. 
 
Respecte els pretractaments Químics cal destacar els següents: 

- Pretractament àcid: L’àcid clorhídric o Sulfúric ajuden a trencar la lignina i afavoreixen 

posteriorment a la metanogènesi. Es pot afegir àcid a baixes concentracions a unes 

temperatures per sobre de 160ºC en el cas de 5-10% de sòlids o bé a temperatures més 

baixes per a altes concentracions de sòlids 10-40%. 

Ruixar la palla de l’arròs amb Àcid Sulfúric a temperatures de 160-200ºC durant uns 

minuts eliminarà la Hemicel·lulosa. El tractament amb àcids forts queda descartat per 

problemes de corrosions o de posteriors problemes en el procés de digestions fan 

descartar aquest tipus de pretractament.[12] 

- Tractament alcalí: Els tractaments alcalins trenquen enllaços covalents que degraden la 

lignina, la hemicel·lulosa i la cel·lulosa. S’ha demostrat en nombrosos estudis que es 

podria utilitzar l’amoníac, però la corrosió i els problemes mediambientals que pot 

generar fan descartar aquesta possibilitat. 

El tractament més comú es l’adició de cal o Hidròxid de Sodi, aquets materials dissolen 

la lignina però tenen la contrapartida de reaccionar molt lentament.[13] 

- Tractament biològic: Aquest tipus de tractament és molt atractiu degut a la manca de 

energia utilitzada i reactius a adquirir, això ho fa més sostenible i econòmicament més 

viable. Es tracta de trobar uns microorganismes que ataquin la lignina i la cel·lulosa,  

principalment es tracta de submergir la palla de l’arròs amb sediments anòxics d’un 

estany, aigües residuals o l’efluent d’un digestor. S’ha demostrat que submergint la palla 

de l’arròs en un d’aquests líquids durant 5 dies augmenta la quantitat de gas generada 

en un digestor de l’ordre de 79-85% més que submergint-la en aigua.  [4] 

- Temperatura: S’han realitzat estudis sobre diferents pretractaments tèrmics, els millors 

resultats varen ser digestió líquida (menys de 20% de sòlids) amb un pretractament a 
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190 ºC en 30 minuts, aquests van ser un 25% superiors que sense tractament previ[12].  

A continuació es mostra una taula la comparació del diferents tipus de pretractaments. 

Taula 2.3. Comparació de pretractaments. 

 Avantatges Inconvenients 

Trituració 
Fàcil // Optimitza l’emmagatzematge. 

Optimitza la barreja de substrats. 
Consum energètic 

Àcid 

Econòmic. 

Pot provocar desequilibris de pH. 

Productes químics perillosos. 

Corrosiu 
Alcalí 

Biològic Econòmic // Sostenible Arrancada: Digestats externs 

Temperatura Energia extreta del Biogàs produït. Perill altes temperatures 

 

2.3.4. Codigestió 

La palla de l’arròs és un material que presenta principalment dues dificultats per a la seva 

correcta digestió. La primera d’elles que s’ha mencionat en el apartats anteriors és la difícil 

descomposició degut a la seva estabilitat. La segona i que pressenten molts residus vegetals a 

compostar és la seva elevada taxa de C/N. La palla d’arròs presenta una carència de Nitrogen 

que a l’hora de compostar genera una sèrie de problemes. Una absència de Nitrogen al digestor 

provoca unes cinètiques de reacció extremadament baixes que porten associats un temps de 

residencia molt alt i en conseqüència uns volums del digestor inassolibles. Per altra banda un 

excés de Nitrogen provoca una inhibició dels bacteris metanogènics i una disminució de la 

producció de metà. L’ajust de les proporcions de C/N de la biomassa a digerir s’aconsegueix 

habitualment amb la codigestió de una barreja de biomassa vegetal amb purins d’origen 

animal.[14] 

2.3.5. Cogeneració 

El tractament de la biomassa necessita una gran quantitat d’energia calorífica, tant per la seva 

digestió, pretractament i l’assecat dels fangs. Degut a que precisament s’està produint un 

combustible, es pot utilitzar aquest combustible per la producció de calor necessari. Així mateix 

la planta consumirà energia elèctrica. 

Una alternativa seria la producció d’energia calorífica mitjançant el consum d’una part del Biogàs 

produït en una caldera i la compra d’energia elèctrica de la xarxa. Altra alternativa seria la 

utilització del Biogàs per la producció d’energia calorífica mitjançant un cicle de cogeneració, 
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mentre es produeix electricitat en paral·lel. A la figura 2.6 es pot observar l’estalvi energètic 

mitjançant aquests cicles de cogeneració. 

  
Figura 2.6. Esquema del estalvi energètic en un cicle de cogeneració. 
 
Actualment hi ha dos tecnologies al mercat per poder realitzar una cogeneració amb Biogàs: 

Motor combustió interna: Utilitzen Gas Natural, gasoil o Fuel-Oil com a combustibles, les 

potencies unitàries desenvolupades van dels 50kW als 10 MW. Per l’associació en paral·lel de 

grups generadors, la seva potencia pot assolir magnituds molt superiors.  

 
Figura 2.7. Esquema de funcionament d’un motor alternatiu 
 
Les plantes de motors alternatius tenen la avantatge de ser molt eficients elèctricament però 

són poc eficients tèrmicament. El sistema de recuperació d’energia es dissenya en funció de la 

industria que utilitzarà aquella energia calorífica, normalment es recupera amb la producció de 

baixa pressió, oli tèrmic, i en l’aprofitament de les altes temperatures de l’aigua de refrigeració 

del motor. Una de les principals desavantatges són els elevats costos de manteniment. 

Microturbines: Les turbines de gas s’han desenvolupat en les últimes dècades gràcies a la 

industria aeronàutica i encara que els seus rendiments elèctrics són inferiors als dels motors 

alternatius esmentats a l’apartat anterior, ofereixen un rendiment de conversió tèrmica molt 
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elevat ja que els seus gasos d’escapament estan al voltant de 500ºC. Són uns equips ideals per 

la producció de vapor, component necessari per qualsevol industria. 

Segons el vapor es produeixi a la pressió de utilització de l’usuari o be a alta pressió rebran el 

nom de cicle simple o cicle combinat. La microturbina és una opció més barata que el motor 

alternatiu tant per la seva adquisició com pel seu manteniment. La seva fiabilitat és superior 

sempre que el volum de gasos sigui constant, això en una planta de biogàs es pot aconseguir 

amb un tanc pulmó o be per una font d’entrada de gas natural, mitjançant el qual s’aconseguirà 

calor en el procés d’arrancada i es garantirà un cabal de gas constant en el cas que la producció 

de biogàs es vegi reduïda per alguna incidència.  

Les microturbines constitueixen una alternativa que han passat de esser un prototip 

experimental a ser una alternativa factible per produir electricitat i calor a petita escala, poden 

generar electricitat des de pocs kw fins a centenars de kw. Les avantatges són les següents: 

- Rang d’operació: Turbines fins 4 MW,  Microturbines 10kw-500kW 

- Manteniment mínim: Poden funcionar 20000h amb simples canvis de filtres d’aire. 

- Petites, lleugeres i compactes 

- Bona eficiència a càrregues parcials. 

- Menys sorolls i vibracions. 

- No requereixen filtres dels gasos d’escapament. 

- Temps d’operació 75000h 

  
Figura 2.8. Microturbines. 

2.3.6. Venda del Biogàs 

Un cop obtingut el Biogàs amb un dels processos esmentats anteriorment s’ha de valorar si 

aquest ha de ser el producte final. El biogàs es pot vendre a un client que necessiti un 

combustible verd per produir calor sense cap tipus de pretractament previ. Aquest combustible 

té un PCI inferior al gas natural de la xarxa, tot i així el cost seria inferior degut a que la facturació 
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es realitza en kWh i no en Nm3. En el cas que aquest gran consumidor estigui afectat pel 

Reglament 631/2019 en el que les grans instal·lacions de combustió han de pagar per tona de 

CO2 emesa, seria una gran oportunitat d’estalvi per l’empresa degut a que es considera que la 

combustió de biogàs emet 0 tones de CO2. 

Existeix també la possibilitat de injectar aquest biogàs a la xarxa de Enagas, però per això cal 

transformar aquest Biogàs en Biometà mitjançant un procés de neteja anomenat upgrading, on 

s’eliminen impureses tals com H2O, H2S i principalment el CO2. Hi ha equips portàtils en forma 

de contenidors que realitzen aquesta funció mitjançant el pagament d’un renting, això 

permetria la venda directa pràcticament sense cap tipus d’emmagatzematge.  

S’ha de tenir en compte que part d’aquest Biogàs s’haurà d’utilitzar pel consum intern del 

procés, ja que les Temperatures necessàries al reactor són majors a la Temperatura ambient de 

la zona i òbviament utilitzarem aquest combustible en comptes d’energia exterior.  

 
Figura 2.11. Post-tractaments del biogàs.  
 

2.3.7. Venda d’energia Elèctrica. 

Una altra alternativa és utilitzar el Biogàs com a producte intermedi per produir electricitat. Com 

s’ha justificat anteriorment, s’utilitzaria un cicle de cogeneració per poder subministrar la 

energia calorífica necessària al procés de digestió i/o pretractaments de les matèries primeres. 

Aquesta tecnologia presenta grans estalvis derivats de la generació conjunta d’energia elèctrica 

i calorífica. El fet de generar energia elèctrica, presenta la avantatge de reduir l’estoc de 

producte a zero ja que a mesura que el Biogàs es va produint, s’anirà cremant per produir 

electricitat, que anirà a la xarxa, i part del calor residual que s’utilitzarà per escalfar el digestor. 
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2.3.8. Producció energètica renovable 

Espanya és un estat amb un dèficit energètic de 6875 GWh en 2019 un 37% menys que el 2018 

[15] ,aquest dèficit ha anat en augment al llarg dels anys com es pot observar en la figura 2.9. La 

gran part d’energia elèctrica produïda és a traves de centrals tèrmiques de combustibles fòssils 

i nuclears. Aquest tipus de plantes per un costat quedaran obsoletes degut al elevat cost de la 

energia produïda llastrades pel cost associat de les tones de CO2 a la generació, per altra banda, 

degut a la estratègia de la Unió Europea no hi haurà previsió de construcció de noves plantes 

d’aquests combustibles. El futur econòmic i estratègic passa per la producció renovable de 

l’energia i la nul·la dependència dels combustibles fòssils, no només per la política 

mediambiental basada en una reducció d’emissions de CO2 si no per una qüestió econòmica, on 

s’ha observat que els costos de les energies renovables són menors que les energies basades en 

combustibles fòssils. La generació d’energia elèctrica a traves de la producció de biogàs 

mitjançant residus de l’agricultura i ramaderia, produiria una energia amb un cost estable i no 

dependria de les fluctuacions de costos del petroli, gas o de la tona de CO2.  

 
Figura 2.9. Avaluació anual dels intercanvis internacionals d’energia.  
 
Com es pot observar a la figura 2.10, les energies renovables guanyen terreny any rere any de 

manera progressiva a les no renovables.  

Tant l’estat espanyol com la Generalitat de Catalunya estan incentivant la producció elèctrica i 

tèrmica renovable mitjançant línies de crèdit i ajudes a la inversió a interès pràcticament zero 

en comptes d’una taxa fixa de compensació al kWh. Això és un fet que dona un impuls important 

al projecte.  
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Figura 2.10. Distribució de la generació d’energia a l’estat Espanyol. 

A nivell local aquest projecte dona una viabilitat tant als cultius d’arròs com a les instal·lacions 

ramaderes adherides a aquest projecte. La petjada de carboni i contaminació atmosfèrica, del 

sol i subsòl provocada per ambdues activitats es veurà reduïda considerablement això dona una 

tranquil·litat a mig termini i una possibilitat de diferenciar-se de la competència degut a la 

sostenibilitat de tots els seus productes. 

2.4. Elecció de la tecnologia 

Després de la explicació realitzada en els apartats anteriors i amb ajuda de les diferents 

investigacions realitzades que esmentarem a continuació s’ha escollit la tecnologia a utilitzar. A 

més d’aspectes teòrics s’ha tingut en compte la complexitat operativa, espai utilitzat, circuit 

logístic, manteniment, molèsties a veïns, despesa econòmica i impactes ambientals. 

2.4.1. Biomassa utilitzada 

L’objectiu del projecte es donar una sortida viable a la palla de l’arròs generada al delta de l’Ebre, 

per tal d’aconseguir compostar o digerir anaeròbiament aquesta biomassa es necessari primer 

de tot ajustar el coeficient C/N. Es necessita barrejar la palla de l’arròs amb biomassa alta en 

Nitrogen, aquesta biomassa correspon principalment als residus d’origen animal. Degut als 

elevats costos de transport, es tindrà en compte únicament la biomassa propera a la zona del 

Delta de l’Ebre i més concretament als purins de les granges ramaderes degut al problema 

ambiental associat als purins. 

Estudis realitzats estableixen que la producció de Biogàs es veu afavorida per baixes taxes de ISC 

(Inicial Substrate Concentration)[10], quan més líquid sigui el efluent a digerir, millor rendiment 

tindrà el procés. En contrapartida aquesta aigua afegida, provocarà que el digestor sigui major i 

el consum d’energia augmentarà per mantenir la barreja a la Temperatura desitjada. Degut a 
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això i tenint en compte el tipus de instal·lacions ramaderes a la zona tenim les opcions: Purins 

avícoles, purins porcins i en menor grau purins d’origen boví. 

Segons la informació de la figura 2.12 es pot observar que la gallinassa té una uns sòlids totals 

de un 25% superior al purí boví i porcí.  El coeficient C/N del purí porcí es superior al boví i la 

gallinassa, tal i com s’ha exposat anteriorment es beneficiós afegir una gran quantitat de líquid 

al procés, el més adient seria codigerir amb purins del sector porcí, d’aquesta manera s’ha 

d’afegir més quantitat de purins per compensar el C/N de la palla de l’arròs i l’efluent a tractar 

serà una barreja molt líquida que podrà ser tractada amb major facilitat, per la fàcil 

homogeneïtzació en els digestors, per la facilitat per recircular l’efluent i per extreure els fangs 

i els líquids del digestor. 

  

Figura 2.12 propietats dels diferents tipus de purins. 

 Als arguments esmentats anteriorment, s’ha de sumar la gran quantitat de instal·lacions 

ramaderes del sector porcí a la zona que garanteixen el subministrament en cas de qualsevol 

tipus de problema o d’augment de les necessitats de la planta. 

Una vegada escollit la biomassa Nitrogenada a utilitzar, s’ha de establir quina quantitat exacta a 

utilitzar. Segons ShengZhou[1] la barreja de purins de porc i palla d’arròs ideal a temperatures 

termòfiles és de 20:1 a 30:1, amb produccions de biogàs similars, per sota de 20:1 i per sobre de 

30:1 hi ha davallades de rendiment. A temperatures mesòfiles Zhiying Yan[1], el valor de C/N 

ideal és de 29.4:1.  

2.4.2. Pretractaments 

De la gran quantitat de pretractaments disponibles, s’utilitzaran els següents: 

- Trituració: S’utilitzarà una trituradora de molí per la palla de l’arròs fins a arribar a una 

mida de partícula menor a 1mm. Això facilitarà la digestió i reduirà considerablement la 

seva densitat aparent i conseqüentment la mida del digestor. 

- Biològic: Es realitzarà una barreja durant 5 dies amb un efluent anòxic, en aquest cas 

serà l’efluent de sortida del digestor. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389172316000505#!


Marcos Rastrilla Antón   

Producció de Biogàs amb palla d’arròs  26/81 

No s’utilitza el pretractament tèrmic degut a que el consum energètic és molt elevat en 

comparació amb l’increment de rendiment obtingut. Tanmateix no s’utilitzen els pretractaments 

químics degut a la sensibilitat del procés de digestió, ja que qualsevol variació del pH o de 

salinitat pot inhibir la producció de Metà. 

2.4.3. Digestor utilitzat 

Una vegada estudiat els pros i contres dels diferents tipus de Temperatures de treball en els 

digestors s’ha decidit optar per una solució mixta. Es tracta de operar en dos digestors 

en sèrie: El primer digestor és un digestor termòfil a unes temperatures d’uns 50ºC on 

es produeix principalment la Hidròlisi, Acidosi i Acetogènesi, mentre que el segon 

digestor es tracta de un digestor mesòfil a una temperatura de 35ºC on es produeix la 

Metanogènesi. Amb l’acceleració de les tres primeres etapes termòfiles i l’optimització 

de l’etapa metanogènica en el segon digestor s’aconseguiran temps de residencia 

menors. 

 
Figura 2.13. Esquema de funcionament d’una planta de digestió en dues etapes. 

Els digestors estaran escalfats mitjançant uns bescanviadors de calor en les canonades de 

recirculació dels digestors. Ambdós digestors, a diferencia d’algunes plantes no estaran semi-

soterrats. 

- Digestor primari: El primer digestor serà un digestor de segona generació amb agitació 

i recirculació. El temps de retenció serà de 6 dies[1].  

- Digestor secundari: es tractarà d’un digestor de pel·lícula fixa sobre un suport mòbil. El 

rebliment del digestor es tracta d’uns cilindres de plàstic que es mouran lliurement pel 

digestor degut a una recirculació del Biogàs per la part inferior del mateix. El moviment 

d’aquest rebliment evita camins preferencials que provocarien una eficiència menor de 
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les reaccions. El temps de retenció d’aquest digestor és de 3 dies per realitzar una 

hipòtesi prudent s’afegeix un dia i es considera un TR=4 dies.[1] 

El temps de retenció del sistema són 10 dies i 5 dies de pretractament biològic.  

 

2.4.4. Cogeneració utilitzada 

Les dos alternatives estudiades en els punts anteriors són bastant similars en quant el preu 

d’instal·lació: 800-1500€/kW i 500-1300€/kW en motors alternatius i microturbines 

respectivament. La principal avantatge d’un motor alternatiu és la seva elevada eficiència envers 

les variacions de cabal d’entrada de combustible, per contrapartida les despeses de 

manteniment són més grans i la quantitat de calor generada es menor i més difícil de recuperar. 

Les microturbines en el cas de garantir un cabal constant de combustible són més robustes i 

tenen menys problemes de operació. La energia tèrmica produïda és major i molt fàcil de 

recuperar degut a que els gasos de combustió tenen una temperatura molt elevada.  

S’ha escollit la instal·lació de la microturbina degut a que la energia tèrmica generada per 

aquesta tecnologia és major i degut a que és el factor limitant d’aquest procés s’ha decidit 

apostar cap a aquesta tecnologia. La facilitat d’operació,  baix manteniment, cost lleugerament 

més econòmic i les baixes emissions acústiques generades són altres factors que decanten la 

balança cap aquesta tecnologia. 
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3. BASES PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 

3.1. Especificacions de les Matèries Primeres 

Degut a la enorme quantitat de conreu d’arròs al Delta de l’Ebre i la seva elevada extensió, és 

impossible utilitzar la totalitat de la palla generada. S’ha estimat que es tractarà un 15% de tota 

la palla. Això significa que de les 22000 hectàrees conreades amb una taxa de producció de palla 

de 5,5 tm/ha, la palla a recollir serà de 18150 tm/any, aquesta matèria prima alimentarà a la 

planta durant tot l’any, però es recollirà dels camps en tres mesos aproximadament. Tal i com 

s’ha mencionat anteriorment, aquesta palla serà codigerida amb un substrat animal ric en 

Nitrogen per arribar a un C/N òptim de 29,4, per tant s’afegeixen 31763 tm/any de purins. 

Palla d’arròs: La recol·lecció de l’arròs al Delta de l’Ebre, es du a terme entre la segona setmana 

de setembre i els primers dies d’octubre. La recol·lecció es realitza mitjançant grans maquines 

de fins a 8 metres d’amplada, acompanyades d’un remolc al seu lateral on dipositen el gra de 

l’arròs i per la part posterior de la recol·lectora va dipositant la palla al terra. Aquest procés es 

pot observar a la figura 3.1. A diferencia d’altres formes de biomassa que es produeixen de 

manera continua, tal i com podria ser els residus municipals, els fangs de les depuradores o 

residus procedents de la industria alimentaria, aquesta biomassa es recol·lecta en 20 dies la seva 

totalitat. Aquest fet barrejat amb la baixa densitat de la palla provoca un coll d’ampolla amb els 

problemes logístics que pot ocasionar el elevadíssim nombre de viatges que s’hauria de fer en 

els mesos posteriors a la sega de l’arròs. Com es pot observar a la taula 3.1, les densitat de la 

palla es mínima, el que fa totalment inviable el transport directe dels camps fins la fabrica.  

Taula 3.1. Densitats de la palla d’arròs  
Valor unitat 

Densitat aparent de la palla 17 kg/m3 

Densitat en bala de palla  200 kg/m3 

Densitat real de la palla 1560 kg/m3 

La palla d’arròs es tracta d’un material sòlid d’una baixa densitat formada principalment per 

cel·lulosa, hemicel·lulosa i lignina (38%, 25% i 12% respectivament). Respecte a la part 

inorgànica que podem observar a la taula 3.2 cal destacar la gran quantitat de Sílice que provoca 

una gran quantitat de PM2.5 en el cas de la incineració i problemes en la refractivitat del terreny 

en el cas de gestionar-ho de amb l’enterrament de la palla en els camps. 



Marcos Rastrilla Antón   

Producció de Biogàs amb palla d’arròs  29/81 

  
Figura 3.1. Collita de l’arròs al delta de l’ebre 

Taula 3.2. Composició palla d’arròs 

Paràmetre Valor Unitat 

Humitat 12,7 % 

SiO2 14,3 % 

Matèria Orgànica Total 80,3 % 

N total 0,93 % 

P2O5 0,1 % 

K2O 1,55 % 

Pb 0,75 mg/kg 

Cd 0,12 mg/kg 

Cr 6,0 mg/kg 

Hg ND mg/kg 

Bacteris 3,23·106 CFU/g 

C/N 80 - 

ST 90 % 

SV/ST 85 % 

Biogàs/SV 0,15-0,35 m3/kg 

 

Purins: Les granges de la zona es troben estabulades o parcialment estabulades de tal manera 

la gran majoria de purins es produeixen i es recullen a les naus. Hi ha dos tipus de recollides: 

- Fals sol permeable mitjançant alguna reixa, amb un sol inclinat a la part inferior que per 

gravetat va a una bassa de acumulació. 

- Sol inclinat cap a un canal que va a un canal i posteriorment a una bassa de acumulació, amb 

aquest sistema cal més ajuda per netejar els purins.  

Les dejeccions estan barrejades amb aigües de neteja, principalment amb aigua a pressió. En 

condicions normals s’aconsella a les granges reduir les aigües de neteja per tal que els purins 

estiguin concentrats, però degut a que per digerir la palla de l’arròs s’ha demostrat una major 
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eficiència en el cas de una codigestió amb un volum de sòlids inferior al 20%, no s’exigirà a les 

granges cap tipus reducció d’aigües de neteja ni compra de unes instal·lacions determinades de 

recollida de purins ni determinats protocols de neteja.  

 
Figura 3.2. Esquerra recollida en canal i dreta sol permeable.  

La única obligatorietat de les granges, serà la separació d’aigües pluvials respecte a la recollida 

de purins. El motiu d’aquesta limitació no és per la dilució dels purins, sinó a la diferencia de 

concentracions entre els transports de purins en mesos de alta pluviometria comparat amb els 

mesos secs. Una diferència de dilució pot produir una diferencia de la relació C/N en la entrada 

als digestors que pot provocar grans problemes de rendiment.  

En el que respecta els purins porcins, podem dir que és un material del tot heterogeni, es a dir, 

posseeix una gran varietat de de materials de tipus orgànic. Des de líquids procedents d’aigües 

de rentat, orina, excrements, restes de pel, menjar i en menor mesura sòlids inorgànics que 

accidentalment han arribat a la bassa. En les explotacions porcines les neteges es realitzen un 

cop al dia i és un dels motius de la alta dilució d’aquest efluent. A la taula 3.3 es pot observar la 

composició típica dels purins porcins[6].  

 
Taula 3.3. Composició purins porcins 

Paràmetre Valor Unitat 

pH 7,55 - 

ST 6,2 % 

STV/ST 75 % 

N total 5,98 g/kg 

P 1,38 g/kg 

K 4,83 g/kg 

Cu 40 mg/kg 

Zn 66 mg/kg 

C/N 10 - 

Biogàs/SV 0,25-0,5 m3/kg 
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La part sòlida del de les dejeccions consta de sòlids orgànics principalment, una petita part 

inorgànica i aigua. La part líquida es tracta d’una dissolució complexa amb una elevada 

concentració de sals.  

3.2. Especificacions dels Productes 
 

Biogàs: anirà a parar a una instal·lació de combustió on realment no és necessària unes 

composicions determinades ja que van a parar directament a cremadors.  

Una altra fracció de Biogàs, anirà a parar a la microturbina, que pot operar amb Biogàs molt 

pobre en Metà (menys d’un 60%) i un mínim d’impureses. Degut a aquestes limitacions 

s’instal·larà un filtre de carbó actiu per eliminar impureses tals com H2S, NH3 o COV’s. 

Adob sòlid: Es tracta de l’adob resultant de la separació sòlid-líquid del efluent de sortida del 

digestor, segons el grau de assecat es poden dividir en: 

- Llots líquids: Corresponen a tots aquells que contenen menys d’un 25% de sòlids totals. 

Poden ser utilitzats únicament en Fertilitzacions d’empastades i estabilització de sols. 

- Llots deshidratats: Corresponen a aquells que tenen més del 25% de sòlids totals. 

Aquests llots es poden aplicar en l’agricultura, camps de golf, i diferents plantes amb 

contacte amb l’esser humà sempre que compleixin les restriccions de la taula 3.4. 

- Llots secs: Corresponen a aquells que tenen més del 40% de sòlids totals. Aquests llots 

es poden aplicar sense cap tipus de restricció sempre que compleixin els límits de la 

taula 3.4. 

Taula 3.4. Restriccions d’aplicació de llots. 

Paràmetre Límit màxim permès Unitats (en pes sec) 

As 40 mg/kg 

Cd 40 mg/kg 

Cr 1500 mg/kg 

Cu 1500 mg/kg 

Pb 300 mg/kg 

Hg 25 mg/kg 

Mo 25 mg/kg 

Ni 420 mg/kg 

Se 50 mg/kg 

Zn 3000 mg/kg 

Coliformes fecals 2000 UFC/kg 

pH 9-12 - 
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En els casos de llots humits resultants de la separació del efluent digerit, han estat utilitzats de 

manera molt satisfactòria en la regeneració de sols, es pot utilitzar en zones afectades per 

contaminacions o incendis forestals. En el cas del llot sec hi ha una sortida econòmicament 

viable, com és el cas de l’adob ecològic comercialitzat procedent de digestions aeròbiques, que 

té un cost de 25€/tona (COGERSA). La avantatge d’utilitzar aquest adob es que els conreus on 

s’utilitza es poden certificar com ecològics. Una altra avantatge de la utilització d’aquest adob 

és la baixa petjada de carboni associada al producte. 

En l’àmbit de la planta de producció de Biogàs, tenint en compte que hi ha un reactor termòfil 

on es veuran reduïts els Coliformes de forma dràstica i amb la possibilitat d’utilitzar el calor 

residual dels gasos de combustió es produirà Llots secs com a adob sòlid. 

Fertilitzant líquid: Una vegada retirades totes les substàncies sòlides del digestat, l’efluent líquid 

podrà esser comercialitzat com un bon fertilitzant per aplicar directament als sols agrícoles, 

sempre que el nivell de nitrats amoniacals estiguin per sota dels permesos. Aquest fertilitzant 

es el típic fertilitzant nitrogenat diluït. En moltes ocasions aquests tipus de fertilitzants es 

compren de forma solida i els agricultors preparen la dilució, això presenta una avantatge en la 

manera de emmagatzemar aquest producte. El fet que ja estigui diluït presenta una avantatge 

si el agricultor compra el fertilitzant per aplicar-lo en un curt interval de temps. Degut a aquest 

handicap el fertilitzant es comercialitzarà a preu molt reduït de 1,5€/m3. Aquest fertilitzant es 

apte per cultius ecològics. 

Energia elèctrica: Es produirà energia elèctrica per consum intern i per connectar a la xarxa. Serà 

una energia en el que qualsevol empresa del sector estarà interessada en adquirir degut a que 

està considerada com a 100% renovable. Tot i que el preu de la energia està a la alça, s’ha 

establert un preu de venda de 60€/MWh. La quantitat d’energia elèctrica venuda a la xarxa 

dependrà principalment de les necessitats de biogàs de la fàbrica de ciment a la que es 

subministrarà el Biogàs.  

3.3. Dades de l’emplaçament 

 
La planta de producció de Biogàs estarà ubicada està al sud del Delta de l’Ebre, mes 

concretament al terme municipal d’Alcanar. Les dades geogràfiques de la localitat d’Alcanar i la 

ubicació geogràfica s’observen a la taula 3.5 i a la figura 3.3 respectivament. La ubicació escollida 

són uns terrenys propers a la fàbrica CEMEX on es vendrà el Biogàs produït.  

Les bones comunicacions fins les explotacions ramaderes i agrícoles que subministraran les 

matèries primeres, la quantitat de sol industrial disponible i principalment la proximitat al futur 
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client motiven la elecció de la ubicació. La distància de la zona escollida a Alcanar i Sant Carles 

de la Ràpita són 9km i 8km respectivament, la zona habitada més propera és la urbanització 

Montecarlo a poc més d’un kilòmetre de distància. 

  
Figura 3.3. Ubicació geogràfica. 
 
Taula 3.5. Dades geogràfiques 

Terme Municipal Alcanar Longitud 0°28′51″E 

Província Tarragona Latitud 40°32′35″N 

Comunitat Autònoma Catalunya Altitud 72 m 

 

3.3.1. Dades climatològiques 

El clima del Delta de l’Ebre és el típic clima Mediterrani. La oscil·lació tèrmica és baixa i la humitat 

elevada degut a la proximitat amb el mar. Hi ha un predomini del vents molts forts del Nord-

oest de novembre a abril, aquest vent queda atenuat a la zona d’Alcanar per la serra del Montsià 

que supera els 600m d’alçada. La resta de l’any predomina la marinada, vent humit responsable 

de la majoria de pluges de la zona. Les precipitacions són molt variables segons els anys, 

generalment hi ha dues èpoques de pluja setembre-novembre i abril-juliol, la resta de l’any és 

absolutament seca.  

Les Temperatures mínimes de l’hivern provoquen la necessitat de calorifugar les instal·lacions i 

la quantitat de hores de sol sumat a les temperatures màximes de 29ºC  poden provocar 

l’augment de temperatures en algun equip. 
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Taula 3.6. Dades geogràfiques 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Temperatura mitjana(°C) 9.3 9.8 12.2 14.5 17.9 22.3 

Temperatura min. (°C) 5.6 5.7 7.9 10.2 13.5 17.8 

Temperatura màx. (°C) 13.6 14.1 16.6 18.7 22 26.4 

Precipitacions (mm) 41 33 39 44 42 20 

Humitat(%) 69% 64% 63% 65% 65% 63% 

Dies pluja (dies) 4 3 4 5 4 3 

Hores de sol (hores) 7.4 8.1 9.2 10.2 11.3 12.4 

 Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Temperatura mitjana(°C) 25 25.1 21.9 18.3 13 10 

Temperatura min. (°C) 20.7 21.1 18.1 14.6 9.4 6.4 

Temperatura màx. (°C) 29 29 25.8 22.1 16.9 14 

Precipitacions (mm) 14 28 64 71 47 43 

Humitat(%) 62% 64% 66% 70% 67% 69% 

Dies pluja (dies) 2 3 6 6 4 4 

Hores de sol (hores) 11.7 10.4 9.2 8.1 7.6 7.2 

 
 

 
Figura 3.4. Dades climatològiques 

3.3.2. Dades sísmiques 

El sud de Catalunya és una zona d’activitat sísmica baixa respecte la majoria de zones d’Europa. 

El risc sísmic es calcula mitjançant registres des de fa segles i tal i com es pot observar a la figura 

3.5 es gairebé nul. Tot i aquesta dada, tal i com es pot observar en la taula 3.7 de terratrèmols 

registrats des de l’any 2010, la zona de la costa de Castelló ha sigut greument afectada per 

terratrèmols de fins a 4,6 en la escala de Richter. Això és degut al projecte Castor de injecció de 

Gas Natural a un antic camp de petroli soterrat que es volia utilitzar com a dipòsit 

d’emmagatzemament. Aquesta injecció a pressió va provocar que es mogués la falla d’Amposta 
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i alhora una falla més profunda desconeguda fins aquell moment, aquest moviment va generar 

una sèrie de moviments sísmics a la zona fins que el projecte es va paralitzar.  

Degut a es una zona de baix risc i que aquests moviments sísmics han estat provocats de manera 

artificial i des de que es va abandonar el projecte no hi ha hagut cap tipus de incidència, no és 

necessari tenir en compte aquest factor. 

 
Figura 3.5. Dades sísmiques a Catalunya i estructura del terreny.. 

Taula 3.7. Dades sísmiques a la zona del sud de Tarragona. 

Zona epicentre Quantitat de sismes Magnitud 

Costa Baix Ebre 2 2,3 

Costa Castelló - Tarragona 21 3,3 

Costa Montsià 1 2,4 

 

3.3.3. Estructura del terreny 

La zona d’estudi esta situada entre les desembocadures del riu Sènia i el Riu Ebre, separats per 

la serralada del Montsià, per aquest motiu està en una zona formada per conglomerats, gresos 

i lutites procedents de sediments de fluvials del quaternari. Aquesta zona seria la corresponent 

al color marró del mapa. La proximitat a la serra del Montsià formada per roca calcaria (verd en 

el mapa), molt a prop del mar i amb una alçada màxima de 764m, provoca que Alcanar i Sant 

Carles de la Ràpita siguin una zona amb perill de riuades. S’haurà de tenir molt en compte la 

ubicació escollida per evitar danys amb episodis de pluges.  
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4. ELABORACIÓ DEL PROJECTE  

4.1. Diagrames i descripció bàsica del projecte 
 

Durant la primera fase del desenvolupament del projecte s’han realitzat diagrames de blocs, a continuació a la figura 4.1 s’observa el diagrama principal 

amb els diferents processos que consta la planta. 

 
Figura 4.1. Diagrama de blocs principal 
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Com es pot observar, la fase de pretractament consta de parts ben diferenciades. Per una banda 

hi ha els processos relacionats amb els purins, molt simples basats en la separació de sòlids: 

- Fosa de recepció i emmagatzemament serà la primera operació amb la que es contarà 

per a la separació mitjançant per un desbast automàtic dels sòlids més gruixuts com 

podrien ser xeringues, càpsules, aliments sense digerir o qualsevol residu produït a les 

granges.  

- Separador sòlid-líquid del tipus tamís vibrador. Consta de dos cambres separades per 

aquest tamís amb una inclinació determinada, d’aquesta manera els sòlids que no 

aconsegueixen passar per aquest tamís aniran a un contenidor de residus, mentre que 

els líquids i els sòlids de mida menor aniran a la cambra principal. 

Per altra banda estan els processos associats amb la palla d’arròs, processos mecànics i biològics: 

- Tractament mecànic: La palla es recepciona en una zona habilitada i s’introduirà en una 

trituradora de molí on s’aconseguiran partícules de mida inferior a un mil·límetre. 

Aquestes partícules seran emmagatzemades en unes sitges. Cal destacar que la matèria 

primera entrarà en el procés en 3 mesos i s’haurà de consumir durant tot l’any, per 

aquest motiu l’emmagatzemament haurà de ser d’un volum considerable. 

- Tractament Biològic: La palla d’arròs una vegada finalitzat el tractament mecànic entrarà 

en un tanc on es barrejarà amb el digestat provinent del digestor.  

L’últim procés de pretractament, és la homogeneïtzació de les dues matèries primeres, per un 

costat el purí en fase líquida i per altra banda un líquid pastós format per la barreja de digestat 

i la palla d’arròs. Es tracta d’una petita cambra d’homogeneïtzació prèvia a l’entrada del 

digestor. 

Respecte a la fase de digestió s’ha decidit utilitzar dos digestors per poder aprofitar les 

avantatges del digestor termòfil i mesòfil, guanyant en eficiència considerablement i reduint el 

risc de inhibició dels bacteris metanogènics en un digestor termòfil, la producció total de biogàs 

serà de 0,39 m3 CH4/kg sòlids volàtils.[9] 

- Digestor termòfil: Es tracta d’un digestor escalfat per sobre dels 45ºC de tecnologia 

senzilla, en aquesta fase es vol accelerar les tres primeres etapes de la digestió. Es 

tractarà d’un reactor calorifugat homogeneïtzat de forma mecànica. La producció de 

biogàs en aquestes condicions i amb un temps de residencia és aproximadament el 5% 

del total de biogàs produït[16]. El 95% restant es produirà en el digestor mesòfil. 
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- Digestor mesòfil: S’ha escollit un digestor de film fix de microorganismes sobre un suport 

mòbil. La homogeneïtzació es realitza mitjançant la recirculació de biogàs i del digestat 

en forma vertical. El fet que el suport sigui mòbil mitjançant un rebliment ceràmic fa que 

no existeixin camins preferencials dins del digestor que provocaria un descens de la 

eficiència del digestor.  

Post-tractament del efluent de sortida del digestor mesòfil és el que es pot observar a la figura 

4.1 i conté les següents etapes: 

- Cargol sense fi: L’efluent de sortida passarà per un cargol sense fi col·locat amb pendent 

de tal manera que s’extraurà líquid per la part inferior i un sòlid per la part superior. La 

líquida anirà a parar a un decantador on els sòlids es barrejaran amb la fase sòlida 

extreta del cargol sense fi, mentre que la fase líquida podrà ser comercialitzada. 

- Tractament tèrmic: La fase sòlida dels fangs aniran a parar a un tractament tèrmic 

utilitzant els gasos de combustió de la microturbina per tal de reduir la seva humitat per 

tal de poder ser comercialitzats en l’agricultura. Els gasos de combustió poden ser 

utilitzats degut a la seva elevada Temperatura i a que la turbina funciona amb un excés 

d’aire que fa que els gasos de sortida no estiguin saturats de vapor.  

Pel que fa a les canonades de tot el procés, s’evitaran sempre que sigui possible els colzes i 

estretaments ja que degut a la heterogeneïtat dels purins i cossos estranys poden provocar 

obturacions i una innecessària pèrdua de càrrega. S’aprofitarà el desnivell del terreny per evitar 

la necessitar de consumir energia per bombeig. 

Una vegada determinada cada etapa del procés s’han realitzat els diferents diagrames. A la 

pàgina següent es pot observar el Diagrama de Flux (PFD), en aquest diagrama es representen 

els equips així com els corrents del procés. Els corrents estan numerats i es donarà informació 

de les principals dades d’aquestes, d’aquesta manera es tindrà la informació general del procés 

i de la funció de cada equip. A l’annex 4 es pot observar el diagrama de flux de forma ampliada, 

així com el Diagrama de Control, el PI&D i un Diagrama de implementació amb un alçat de la 

planta.
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4.2. Descripció del projecte i dels equips 

Per dissenyar els equips existents a la planta s’ha establert un cabal d’entrada de 6045 kg/h de 

matèria primera. Els cabals màxims i mínims  així com les energies i serveis disponibles es poden 

consultar a l’annex 2. 

Les normes pel disseny d’equips han estat les següents: 

- Tancs: API 650 

- Canonades: ASME / ASCI 

- Sitges de gra i fangs: Segons proveïdor 

Seguint el PFD, es pot observar dos fluxos d’entrada diferenciats: Els Purins i la Palla d’arròs, 

seguint l’entrada de purins, es pot observar que el primer equip es el Tanc de recepció de 

matèria prima, els tractors o camions descarregaran els purins, i aquests purins passaran per 

una filtre en forma de reixa que retirarà els materials de gran volum que han arribat a la planta, 

com per exemple plàstics que tot i no ser perillós, pot generar un problema en colzes i vàlvules 

del procés generant taps i pèrdues de càrrega innecessàries. Posteriorment passarà per un 

desbast automàtic, que retirarà gran part dels sòlids de menor volum no digeribles com 

xeringues, metalls, pedres i qualsevol tipus de material voluminós. Les característiques del 

primer tanc i la fotografia de l’equip de desbast es poden observar a la taula 4.1 i a la figura 4.2 

respectivament. S’ha dissenyat el tanc amb una capacitat de 1 dia de funcionament sense cap 

tipus de descàrrega de purins. 

Taula 4.1. Característiques del tanc T-101. 

 Valor Unitats 

Tipus Tanc prefabricat rectangular  

Material Formigó   

Costat 1 7000 mm 

Costat 2 3500 mm 

Alçada 2000 mm 

Gruix 200 mm 

Volum 294 m3 

 

Posteriorment el purí va a parar a un segon separador líquid sòlid per gravetat. La barreja 

heterogènia passa per un tamís que té com a funció la separació de altres partícules sòlides que 

no han s’ha aconseguit separar a l’etapa anterior. Un cop el purí ha estat tamisat, cau per 

gravetat al interior del tanc de emmagatzemament T-102. D’aquesta manera els sòlids com 

aliments no digerits o qualsevol altra tipus de petits sòlids sortiran del tamís a la cinta 
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transportadora i seran dipositats a un contenidor de residus juntament amb els residus extrets 

del T-101.  

Aquest tanc ha estat dissenyat per poder funcionar de manera autònoma durant 2 dies, un dels 

costats del tanc serà igual que el tanc 101 per ubicar-los de manera lineal. Les característiques 

del separador líquid sòlid es poden observar a la taula 4.2. Ambos tancs seran prefabricats i 

instal·lats de manera lineal i connectats aprofitant la gravetat. A la figura 4.2 es pot observar un 

exemple d’aquest tipus de tanc.  

  
Figura 4.2. Exemple de tanc prefabricat de formigó i desbast. 

 

Taula 4.2. Característiques del separador T-102 

 Valor Unitats 

Tipus Tamís rotatiu 270/250/304    

Material del tamís Acer inoxidable  

Material de la cambra Formigó  

Llum de malla 0,5 mm 

Capacitat del tamís 30 m3/h 

Costat 1 8000 mm 

Costat 2 7000 mm 

Alçada 5000 mm 

Gruix 200 mm 

Volum 280 m3 

 

Continuant amb el diagrama de flux, s’arriba al mesclador on arriba la palla triturada i 

pretractada per homogeneïtzar-se amb el purí esmentat en aquest apartat. El mesclador es 

tracta d’un tanc de reduïdes dimensions amb un agitador funcionant de manera continua. S’ha 

establert un temps de residència de 0,5h i dissenyat el recipient de forma cilíndrica amb una 
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alçada superior a la base, les característiques de l’equip es poden observar a la taula 4.3 

l’esquema de l’equip i un exemple d’agitador utilitzat es poden observar a la figura 4.3 

 
Figura 4.3. Esquema agitador i agitador utilitzat. 

Taula 4.3. Característiques del homogeneïtzador. 

 Valor Unitats 

Tipus de agitador Agitador de tres pales  

Material del recipient Acer ST-304  

Diàmetre 1120 mm 

Alçada 3000 mm 

Gruix 5 mm 

D/T 0,4  

Diàmetre pales 450 mm 

Re 51701  

Potencia necessària 840 W 

Potencia equip 1,05 kW 

 

La palla que ha entrat al homogeneïtzador, ha sigut descarregada prèviament en bales o be en 

forma de palla triturada, en el cas de la palla en bales serà apilada en una explanada, degut a la 

seva manca de inflamabilitat i la facilitat d’apilar-los s’ha decidit arribar als 10 metres d’alçada 

màxima. Per altra banda també pot arribar palla triturada, en aquest cas el magatzem estarà 

pavimentat, entre 3 murs i sota cobert degut a que en dies de pluja o vent es pot arribar a perdre 

o contaminar grans quantitats de matèria primera. Es necessitarà un espai de 20·10 metres de 

costat i una alçada de 5 metres per poder obtenir un pulmó de 30 dies de palla triturada. Les 

característiques i les fotografies dels tipus de emmagatzemament es poden observar a la figura 

4.4. 
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Figura 4.4. Exemple d’emmagatzemament de bales de palla i palla triturada 

La palla independentment de la seva procedència haurà de passar per un triturador industrial, 

d’aquesta manera passarà a tenir una granulometria de 1 mm, cosa que afavorirà la digestió 

anaeròbia. Les característiques i la fotografia de la trituradora es poden observar a la taula 4.4 i 

la figura 4.5 respectivament. 

Amb les dades de capacitat, es necessitarà 190 jornades de treball per tal de triturar tota la palla 

d’arròs que ha d’entrar al procés de digestió, degut a que aquest procés es crític i que convindrà 

avançar el procés de trituració per acumular stock es decideix doblar la maquinaria treballant 

de forma alternativa o be en paral·lel.  

 
Figura 4.5. Trituradora. 

Taula 4.4. Característiques de la trituradora. 

 Valor Unitat 

Tipus Trituradora de molí   

Capacitat 12  t/h 

Potència 180 kW 

 

Una vegada la palla ha estat triturada s’emmagatzema en dos sitges de forma cilíndrica. S’ha 

dissenyat el volum per poder tenir emmagatzemades 8 mesos de matèria primera.  Les 
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característiques i un exemple gràfic de les sitges es poden observar a la taula 4.5 i a la figura 4.6 

respectivament.[17] 

Taula 4.5. Característiques de les sitges. 

 Valor Unitat 

Material Acer corrugat   

Volum 2000 m3 

Alçada 25 m 

Diàmetre 10 m 

Gruix 1,5 mm 

 

 
Figura 4.6. Exemple sitges per cereals. 

La palla una vegada triturada i emmagatzemada, es condueix al pretractament biològic on es 

barrejarà amb el digestat procedent de digestor R-202. Aquesta fase del procés afavoreix la 

digestió de la palla de l’arròs incrementant la producció de Biogàs i reduint el temps de 

residencia als digestors. El temps de residència necessari són 5 dies[1] i s’aconsegueixen entre 

el 79-85% més de biogàs que en el cas de no realitzar el pretractament . Respecte a aquest temps 

s’ha calculat el volum necessari. Degut a les diferencies de densitats aquest tanc haurà d’estar 

lleugerament agitat. Les característiques de l’equip s’observen a la taula. S’escull un ample de 7 

metres per poder continuar la línia descendent dels tancs de purins T-101 i T-102. 

 Taula 4.6. Característiques de tanc de pretractament. 

 Valor Unitat 

Material Formigó armat   

Volum 250 m3 

Alçada 3580 mm 

Costat 1 10000 mm 

Costat 2 7000 mm 
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Una vegada la biomassa d’entrada ha estat pretractada i homogeneïtzada, entrarà al primer 

digestor. Prèviament el flux d’entrada juntament amb la recirculació del digestor, passarà per 

un bescanviador de calor. Degut a les possibles obturacions s’ha decidit no utilitzar un 

bescanviador de tubs i carcassa o de plaques, una vegada calculada la longitud del bescanviador 

s’ha observat que s’ajusta perfectament a l’alçada del tanc. Les característiques es poden 

observar a la taula 4.7. 

Taula 4.7. Característiques de bescanviador monotubular. 

 Valor Unitat 

Tipus Bescanviador monotubular  

Material Acer al carboni  

Cabal biomassa 8936,9 kg/h 

Cabal vapor 331.3 Kg/h 

Temperatura entrada 30 ºC 

Temperatura sortida 50 ºC 

Temperatura vapor 150 ºC 

Q  207.7 kW 

Diametre interior 63.5 (2 ½ in) mm 

Diàmetre exterior 81.3 mm 

Gruix canonades 5.16 mm 

U 1776.9 W/(m2·K) 

Longitud 5.61 m 

  

Un cop la biomassa que alimenta al reactor es troba en condicions adequades, entra al digestor 

per la part superior generant una certa homogeneïtzació. Degut a que la agitació es essencial en 

per una correcta digestió, s’instal·laran 6 agitadors perpendiculars al digestor. Les dades 

principals del R-201 es poden observar a la taula 4.8 Les característiques i un exemple d’aquest 

digestor es poden observar a la taula 4.8 i a la figura 4.7 respectivament. 

Taula 4.8. Característiques de digestor termòfil R-201. 

 Valor Unitat 

Material Acer calorifugat  

Volum 940 m3 

Alçada 5000 mm 

Diàmetre 15500 mm 

Gruix 5 mm 

Agitadors 6*500 W 

Bomba entrada 0,75 CV 

Bomba recirculació 0,5 CV 
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Figura 4.7. Digestor termòfil 
 

El efluent semidigerit procedent del digestor termòfil, anirà a parar al reactor mesòfil. Es tracta 

d’un digestor vertical amb forma cilíndrica amb la base i caps troncocòniques. Les 

característiques del digestor es poden observar a la taula 4.9. En la part interior a mig metre de 

les bases hi ha un entramat metàl·lic que impedeix la sortida del rebliment del digestor. El 

rebliment del digestor són uns anells de plàstic corrugat de poc pes, que facilita que els 

microorganismes metanogènics quedin atrapats dins del digestor, d’aquesta manera el temps 

de residencia es molt menor que altres tipus de digestors. 

El digestat, entra per la part superior i abandona el digestor per la part inferior, mentre que la 

recirculació de Biogàs anirà en sentit contrari, entrant per la part inferior i sortint per la superior. 

Aquesta barreja de corrents juntament amb la forma cilíndrica allargada del reactor provocarà 

una bona heterogeneïtat i un moviment del rebliment.  

Taula 4.9. Característiques de digestor mesòfil R-202. 

 Valor Unitat 

Material Acer calorifugat  

Volum 690 m3 

Alçada 20000 mm 

Diàmetre 6630 mm 

Gruix paret 7 mm 

Alçada sense rebliment 2*500 mm 

Compressor recirculació 8,5 kW 

Bomba entrada 2 CV 

Bomba recirculació 1 CV 

 

Aparentment el corrent necessita un ajust de temperatura en un refredador. S’ha realitzat un 

estudi de pèrdues de calor en el tanc per saber si és necessari aquest refredament. Segons 14amb 
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una temperatura de superfície de 40ºC en un tanc sense calorifugar s’obté un factor de pèrdues 

de 200 W/m2·h. Amb el valor de superfície del tanc s’obté un valor de 180,4 kW, valor de 

refredament superior als 116kW necessaris per reduir la temperatura dels 50ºC al 35ºC. Per tant 

no s’utilitzarà un refredador, però si que serà necessari instal·lar un bescanviador per ajustar les 

Temperatures perquè no baixin més de 35ºC en dies de hivern. S’ha dissenyat el bescanviador 

per poder augmentar 6 graus la temperatura del digestor. 

Taula 4.7. Característiques de bescanviador monotubular E-202 

 Valor Unitat 

Tipus Bescanviador monotubular  

Material A Inox  304  

Cabal biomassa 9997 kg/h 

Cabal vapor  4,369 kg/h 

Temperatura entrada 32 ºC 

Temperatura sortida 35 ºC 

Temperatura vapor 200 ºC 

Q 35 kW 

Diametre interior 63.5 (2 ½ in) mm 

Diàmetre exterior 73.85 mm 

Gruix canonades 5.16 mm 

U 1632.1 W/(m2·K) 

Longitud 0.92 m 

 

La producció de biogàs en el digestor termòfil R-201 serà mínima, segons 9en 6 dies a règim 

termòfil, es poden produir aproximadament un 5% dels SV disponibles. La resta de biogàs serà 

produïda pel digestor mesòfil. Ambdues corrents de biogàs estaran saturats en humitat i 

necessitaran passar per un petit bescanviador de calor per evitar la condensació en cas que la 

Temperatura es vegi reduïda, les canonades de biogàs estaran calorifugades. Les dades 

principals del bescanviadors E-203 i E-204 són les següents. 

Taula 4.8. Característiques de bescanviadors E-203 i E-204.. 

 E-203 E-204  

Tipus Monotubular Monotubular  

Material A Inox  304 A Inox  304  

Cabal biogàs 39,2 1003,3 kg/h 

Temperatura entrada 50 35 ºC 

Temperatura sortida 60 45 ºC 

Temperatura vapor 200 200 ºC 

Cabal vapor  0,171 4,37 kg/h 
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Diàmetre interior 25,4 127 mm 

Diàmetre exterior 33,7 228 mm 

Gruix canonades 5,16 5,16 mm 

U 148 306 W/(m2·K) 

Longitud 0,16 0,34 m 

 

Un cop realitzada la digestió, el biogàs ha d’augmentar de pressió mitjançant un petit 

compressor fins arribar als 1,5 bar i així poder recircular-se parcialment en el digestor. La part 

de Biogàs no recirculada es comprimeix fins les condicions de funcionament de l’equip de 

cogeneració. Així mateix s’ha instal·lat una torxa per motius de seguretat que tindrà la capacitat 

de cremar el 200% de la capacitat productiva de Biogàs de la planta.  

Per evitar problemes en l’equip de cogeneració el biogàs es fa passar per un filtre de carboni 

activat per retirar les seves impureses i contaminacions, principalment per eliminar l’Àcid 

Sulfhídric. Per tal de poder subministrar biogàs sense talls ni descensos de cabal, s’instal·larà un 

tanc pulmó T-401, aquest tanc tindrà una capacitat de 50 m3 i generarà una autonomia de 1h. 

Les característiques i un exemple de tanc es poden observar a la taula 4.9. 

Taula 4.9. Característiques del tanc pulmó de Biogàs.. 

Material Acer al carboni  

Volum 50 m3 

Pressió màxima 15 Bar 

Pressió de treball 10 Bar 

Diàmetre 2000 mm 

Alçada 10000 mm 

Gruix 20 mm 

L’equip de cogeneració escollit és la microturbina Capstone C200. S’ha escollit aquesta marca 

degut a que és la líder mundial en aquesta tecnologia amb microturbines que accepten biogàs 

com a combustible. El model escollit produeix calor suficient per a tot el procés. 

Taula 4.10. Característiques de la microturbina.. 

Model C200  

Potencia tèrmica 275 kW 

Potència elèctrica 200 kW 

Consum de Gas 606 kWh 

Rendiment tèrmic 45,37 % 

Rendiment elèctric 33 % 

Rendiment global 78 % 

Emissions NOx 0,18 g/kWh 
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Un cop l’efluent digerit surt del reactor mesòfil, part d’aquest es bombeja per pretractar la palla 

de l’arròs i la part majoritaria va a parar a un procés de separació líquid-solid que comença en 

un sinfí. L’efluent cau al sinfí i per gravetat la part líquida caurà al decantador (taula 4.11) 

disenyat per un temps de residència d’un dia, la part sòlida pujarà pel sinfí on anirà a dipòsit 

intermig (taula 4.12). Aquest diposit té com a funció perdre l’aigua per gravetat i la repartició de 

fangs al les cintes transportadores on entrarà al tunnel d’assecat, aquest diposit intermig esta 

calculat per un temps de residencia de cinc dies.  

Taula 4.11. Característiques del decantador T-301. 

 Valor Unitat 

Tipus Decantador   

Material Formigó  

Volum 135 m3 

Gruix 200 mm 

Costat 1 10000 mm 

Costat 2 10000  

Alçada 1400 mm 

Taula 4.12. Característiques del dipòsit de fangs humits T-302. 

 Valor Unitat 

Tipus Rectangular tancat  

Material Formigó  

Volum 140 m3 

Gruix 200 mm 

Costat 1 10000 mm 

Costat 2 5000 mm 

Alçada 2800 mm 

Un cop els fangs surten del tanc passen al tunel d’assecat. Aquest tunnel basa el seu 

funcionament en la transferència de calor per convecció dels gassos de escapament de la turbina 

en un tunnel tancat i continu, efectuant-se l’aport de calor necessari per evaporar la humitat 

dels fangs. L’esquema i les dades principals es mosten a la figura 4.11 i la taula 4.13 

respectivament. 

Taula 4.13. Característiques de túnel d’assecat de fangs. 

 Valor Unitat 

Entrada fangs (60% aigua) 523.9 Kg/h 

Sortida fangs (20% aigua) 280.9 Kg/h 

Cabal gasos combustió 4680 Kg/h 

Temperatura entrada 280 ºC 

Q necessari 152  kW 

Temperatura sortida 145 ºC 
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Figura 4.11. Esquema del tunel d’assecat de fangs 

Per últim els fangs secs aniran a parar a un dipòsit elevat on es podrà dosificar directament a un 

camió. El fertilitzant líquid anirà a parar a un tanc cilindric on es carregarà el fertilitzant 

mitjançant bombeig ja sigui a diposits IBC de 1000 litres o directament a cisternes. Els dos tancs 

s’han dissenyat reomandre sense vendes durant 15 dies.  

Taula 4.14. Característiques del dipòsit de fangs T-303. 

 Valor Unitat 

Tipus Tanc vertical  

Material Acer al Carboni  

Volum 184 m3 

Gruix 5 mm 

Diàmetre 5000 mm 

Alçada 9400 mm 

 
Figura 4.12. Exemple de tanc elevat 
 
Taula 4.15. Característiques del dipòsit de fertilitzant T-304. 

 Valor Unitat 

Tipus Tanc vertical  

Material Acer al carboni  

Volum 1500 m3 

Gruix 7 mm 

Diàmetre 13000 mm 

Alçada 11300 mm 
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4.3. Descripció de les estratègies de control 

Les estratègies de control de la planta, seran les encarregades de que els diferents elements de 

la fàbrica treballin de manera òptima tant a nivell individual com col·lectiu.  

Aquests sistemes també permeten l’obtenció de manera senzilla de dades de la planta, de forma 

que un cop analitzats es puguin prendre les decisions oportunes per una millor operació i 

rendiment de la instal·lació. Tant mateix, mitjançant aquests equips, es poden recollir dades 

estadístiques del funcionament per millorar i optimitzar el manteniment de les diferents parts 

de la planta. El fet que els processos operin de forma adequada dependrà en gran forma que el 

sistema de control estigui ben definit i que actuï de forma precisa. Per aquests motius són tan 

importants els sistemes de control, tant des del punt de vista dels equips (Hardware) com de la 

configuració i la interacció que es realitzarà dels mateixos, ja que uns bons equips no són 

garantia d’un bon resultat. Però els sistemes de control no tenen únicament com a objectiu 

controlar el funcionament de la planta, també disposen d’altres competències que s’indiquen a 

continuació: 

- Seguretat: Han d’existir uns criteris de seguretat en el funcionament de la planta, de tal 

manera que s’evitin possibles accidents o incidents. En aquest sentit, el sistema de 

control ha de vigilar que el funcionament de la instal·lació estigui dins dels paràmetres 

de disseny i seguretat, en cas contrari el sistema haurà d’informar mitjançant un senyal 

d’alarma a l’operador o be segons la gravetat de la situació haurà de prendre de forma 

automàtica les accions pertinents per corregir aquesta desviació. 

- Accés Remot: És molt habitual tenir accés al sistema de control des de qualsevol 

ubicació, tant des de la sala de control, les oficines com remotament fora de la planta. 

D’aquesta manera es pot actuar de manera ràpida sobre alguna desviació o alerta lleu 

sense haver d’accedir a les instal·lacions.  

- Manteniment: Un bon sistema de control pot ser una eina molt important per la 

planificació i els treballs de manteniment. A més aquestes facilitats, tal i com s’ha indicat 

a l’apartat anterior podrien consultar-se de forma remota, com per exemple les hores 

de funcionament de un determinat equip, càlculs estadístics dels equips que estan 

donant més problemes o indicar que un equip està treballant fora de la seva corba de 

rendiment. 

A l’annex 4 es poden observar el Diagrama de Control (PCD) on es mostra la instrumentació, les 

línies i els diferents llaços de control utilitzats en el procés. 
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4.3.1. Pretractament 

La pressió al pretractament no serà un paràmetre a tenir en compte degut a que es realitza a 

pressió atmosfèrica i no suposa un risc per la instal·lació ni pel rendiment. El magatzem de la 

palla d’arròs es totalment manual fins que arriba a la fase de trituració i entrada a les sitges. La 

quantitat de purí al primer tanc no és un paràmetre a controlar degut a que variarà segons la 

descàrrega de purins, únicament s’intentarà mantenir un nivell alt a l’homogeneïtzador.  

- Control del nivell del tanc de recepció T-101: La alimentació a aquest tanc és manual 

mitjançant cisternes, La variable controlada serà el nivell del tanc, es tracta d’un control 

que actuarà de forma inversa sobre la vàlvula FSV-101 i també informarà en forma de 

semàfor(Vermell-Tancat  Verd-Obert). En el cas de nivell mínim s’informarà a l’operador.  

- Control del tanc de tamís T-102: La alimentació d’aquest tanc prové del T-101, La 

variable controlada és el nivell del tanc T-102 i actuarà de forma inversa sobre la vàlvula 

FSV-102. En cas que el nivell sigui baix s’informarà a l’operador. 

- Control del nivell de l’homogeneïtzador  T-104: L’homogeneïtzador està alimentat del 

Tanc de purins T-102 i del pretractament biològic T-103. La alimentació serà constant 

degut a que hi ha un stock de purí de 4 dies i un stock de palla pretractada de 5 dies. La 

variable controlada és el nivell del tanc i actuarà sobre la vàlvula PCV-103 i inversament 

sobre les vàlvules FSV-103 i FSV-104.  

- Control del nivell de les sitges T-100: La capacitat de les sitges es suficientment gran 

com per no tenir cap problema de capacitat ni de falta de subministrament de palla 

d’arròs, únicament hi haurà un control de nivell de les sitges que informarà a sala de 

control en cas de nivell baix o alt.  

- Control del nivell del Pretractament biològic T-103: El pretractament biològic està 

alimentat per la recirculació de digestat i de les sitges de la palla d’arròs T-100. La 

alimentació serà constant degut a que hi ha un stock palla d’arròs de fins 6 mesos i el 

digestat es part del procés. La variable controlada és el nivell del tanc i actuarà 

inversament sobre les vàlvules PSV-103, també enviarà un missatge de nivell baix a 

l’operador perquè en el cas de no ser alimentat prengui les accions oportunes. 

4.3.2. Digestió  

La digestió termòfila és un procés relativament estable i amb pocs problemes d’inhibició, per 

aquest motiu no s’ha escollit un digestor de tecnologia complexa. Per dur a terme les tres 

primeres fases de la digestió, únicament s’haurà de complir el següent: 

- Mantenir la agitació al reactor i la temperatura entre 45-55ºC 
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- Control del nivell del digestor R-201: La variable controlada és el nivell del digestor (R-

201) aquest nivell ha de ser màxim establint un punt de consigna determinat. L’element 

final de control serà la vàlvula FCV-202 de forma directa i la variable controlada serà la 

sortida del digestor cap al digestor mesòfil. 

- Control del cabal d’entrada al digestor: La variable controlada és el cabal d’entrada al 

digestor, l’objectiu és garantir un cabal i aconseguir els temps de residencia adequats. 

L’element final de control serà la vàlvula FCV-201 actuant de forma inversa per 

manipular el corrent de recirculació del digestor. 

- Control de temperatura d’entrada al digestor: La variable controlada és la temperatura 

d’entrada al digestor, es necessari garantir una temperatura de 50ºC. L’element final de 

control serà la vàlvula FCV-203. La acció del controlador sobre la vàlvula és directa i la 

variable manipulada serà el cabal d’entrada de vapor al bescanviador E-201. 

 

La digestió mesòfila és un procés extremadament susceptible a inhibidors que provoquen una 

caiguda de la producció de Biogàs. S’ha de desenvolupar certs paràmetres de control 

operacional, que ens determinaran preveure i corregir anomalies. Això significa controlar alguns 

factors ambientals i desenvolupar una rutina de control a planta. A la taula 4.16 es proposen 

valors de diferents paràmetres que poden causar inhibicions o alteracions en el procés de 

Biometanització, quins són els rangs acceptables i òptims. A banda d’aquests paràmetres hi ha 

dos requisits simples i imprescindibles: 

- Mantenir la temperatura entre 34-37ºC. 

- El nivell del digestor haurà de cobrir per complert el rebliment. 

Taula 4.16. Paràmetres operacionals per a la digestió anaeròbica mesòfila. 

Mesura Objectiu Interval acceptable 

Temperatura 35ºC ±1,5ºC 

DQO (kg DQO/dia)  Prevenció de saturacions +50% DQO dissolta 

pH 6.8 - 7.2 6.6 - 9 

Redox <150 mV <250mV 

Salinitat <33mS·cm-1  

 

Els paràmetres esmentats a la taula 4.16 es monitoritzaran i la resposta en cas de desviació serà 

una alarma a sala de control, no hi haurà una reacció automàtica degut a que un error en la 

dosificació de un reactiu pot inhibir o inclús matar els bacteris encarregats de la producció de 

Metà. 
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- Control del nivell del digestor R-202: La variable controlada és el nivell del digestor (R-

202) aquest nivell mai ha de ser inferior al de la reixa superior que impedeix que el 

rebliment surti del digestor. D’aquesta manera els bacteris metanogènics sempre 

estaran en contacte amb la barreja de purins i palla d’arròs, aquestes podran reproduir-

se i operaran de forma correcta en el cas que la resta de paràmetres siguin òptims. 

L’element final de control serà la vàlvula FCV-209. La acció és directa i la variable 

manipulada serà el cabal de sortida a post-tractament.  

- Control del cabal d’entrada al digestor R-202: La variable controlada és el cabal 

d’entrada al digestor, l’objectiu és garantir un cabal que provoqui un moviment de la 

matriu dins del digestor per assegurar el contacte entre la biomassa i els bacteris, i 

d’aquesta manera aconseguir el temps de residencia adequat. L’element final de control 

serà la vàlvula FCV-210 actuant de forma inversa per manipular el corrent de recirculació 

del digestor. 

- Control de temperatura d’entrada al digestor R-202: La variable controlada és la 

temperatura d’entrada al digestor, es necessari garantir una temperatura de 35ºC. 

L’element final de control serà la vàlvula FCV-204. La acció del controlador sobre la 

vàlvula és directa i la variable manipulada serà el cabal d’entrada de vapor al 

bescanviador E-202. 

4.3.3. Post-tractament i Cogeneració 

La pressió al post-tractament no serà un paràmetre a tenir en compte degut a que es realitza a 

pressió atmosfèrica i no suposa un risc per la instal·lació ni pel rendiment. En aquesta fase de 

post-tractament dels efluents digerits es únicament es tindrà en compte el nivell dels tancs per 

evitar vessaments. 

- Control del nivell del tanc de fangs secs T-303:. La variable controlada serà el nivell del 

tanc, es tracta d’un control que aturarà les cintes d’entrada al túnel d’assecat de fangs.  

- Control del tanc de fertilitzant líquid T-304: La alimentació d’aquest tanc prové del 

decantador T-301, La variable controlada és el nivell del tanc T-304 i actuarà de forma 

inversa sobre la vàlvula FSV-301. En cas que el nivell sigui baix s’informarà a l’operador. 

Pel que fa al procés de cogeneració establirem els següents llaços de control: 

- Control del PCI del combustible: La cogeneració està alimentada per Biogàs, aquest 

Biogàs representa el 34% del Gas produït i hi ha emmagatzemat l’equivalent d’un dia de 

producció en el tanc T-401. Per aquest motiu, es gairebé impossible una manca de 

Biogàs que alimenti a la microturbina i que s’hagi de compensar amb gas natural de la 
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xarxa. Els moments que la microturbina operi amb Gas Natural serà en parades 

prolongades i programades, en aquest moment s’haurà de fer una regulació de cabal de 

manera manual. Per tant hi haurà un control mitjançant un analitzador IR del PCI, però 

no actuarà sobre cap vàlvula de manera automàtica. 

- Control de la composició de H2S: El corrent de Biogàs extret del Digestor ha de complir 

una sèrie d’especificacions, una de les més importants és la concentració d’Àcid 

Sulfhídric. En casos aïllats de mal funcionament del digestor es poden observar 

concentració elevada d’aquest compost. El control d’aquest paràmetre es realitza 

mitjançant un mesurador de H2S a la sortida de Biogàs, es tractarà d’un control en dos 

posicions (On-Off) que actuarà de forma inversa a la vàlvula PSV-207. En cas que la 

composició de H2S arribi al llindar màxim la vàlvula tancarà i tot el biogàs es recircularà.  

- Control de pressió Biogàs: La variable controlada és la pressió de sortida de Biogàs, es 

necessari garantir una reacció ràpida en el cas d’un augment de la pressió. L’element 

final de control serà la vàlvula PCV-212, que activarà la torxa d’emergència. La acció del 

controlador sobre la vàlvula és directa. 

4.4. Descripció del sistema de control, instruments i vàlvules  

A l’annex 4 es pot observar el  Diagrama de canonades i instruments (PI&D), En aquest diagrama 

s’observen tots els equips amb les seves principals característiques, totes les línies degudament 

identificades així com la instrumentació i els llaços de control principals, aquest diagrama es pot 

utilitzar pel seguiment el pressent apartat. 

4.4.1. Vàlvules de control i seguretat 

A la taula següent es poden observar les diferents vàlvules de control i seguretat que existeixen 

a la planta i les seves característiques principals. 

Taula 4.17. Vàlvules de seguretat i control a la planta. 

Procés Vàlvula Cabal 

(kg/h) 

Cabal màxim 

(kg/h) 

P màxima 

(bar) 

D canonada 

(in) 

Pretractament FSV-101 Variable Variable 1 315 mm 

FSV-102 3847 4616 1,5 1 ½ 

FCV-103 660 792 1,5 ¾ 

FCV-104 2858 3430 1,5 ¾ 

FSV-105 3846 4615 1,5 1 ½ 

Digestió FCV-201 6704 8045 1,5 2 
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FCV-202 2233 2680 1,5 1 ¼ 

FCV-203 331 397,2 5 4 

FCV-204 55,6 66,72 5 1 ½ 

FCV-205 0,29 0,348 5 ½ 

FCV-206 7,2 8,64 5 ¾ 

PSV-207 569 682,8 2 4 

FCV-209 9998 11998 1,5 2 ½ 

FCV-210 3333 3999 1,5 1 ½ 

FCV-211 6665 7998 1,5 2 

PSV-212 0 1138 1,5 5 

PCV-213 569 682,8 12 4 

Post-

Tractament 

FCV-301 5002 6002 1,5 1 ¾ 

FCV-302 4129 4955 1,5 1 ½ 

Vapor PSV-001 0 473 5 4 

 

4.4.2. Relació de controladors i alarmes 

A la taula 4.18 s’observa la relació de controladors de la planta i les seves característiques 

principals. Tots ells han estat escollits per a que la planta operi amb un rendiment òptim i un 

grau de seguretat màxim. 

A banda dels esmentats anteriorment, hi haurà una sèrie d’alarmes en tota la planta per detectar 

qualsevol paràmetre fora de control i reportar la anomalia a sala de control. Algunes alarmes de 

nivell seran informatives ja que els controladors hauran actuat. Altres  seran de gran importància 

com per exemple les alarmes als digestors que informaran de desviacions de pH, conductivitat, 

o amoni. Aquestes desviacions s’han de corregir ja que poden provocar efectes inhibidors a les 

diferents reaccions que es produeixen als digestors. 
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 Nom Variable controlada Variable manipulada Element Acció Fallada Set Point Control 

P
re

-t
ra

ct
am

e
n

t 

LIC-101 Nivell T-101 Cabal entrada desbast FSV-101 Inversa Tanca 95% PI 

LIC-102 Nivell T-102 Cabal entrada tamís FSV-102 Inversa Tanca 95% PI 

LIC-103 Nivell T-103 Cabal entrada pretract FCV-103 Inversa Tanca 95% PI 

LIC-104 Nivell T-104 Cabal entrada Mixer FCV-104 Inversa Tanca 95% PI 

FIC-105 Cabal 4 -Palla Cabal purins a Mixer FCV-105 Directa Tanca 134% PI 

LIC-106 

LIC-107 
Nivell T-100 Entrada a sitges 

Cintes 

transportadores 
Inversa Para N/A On/Off 

D
ig

es
ti

ó
 

FIC-201 Cabal entrada biomassa Cabal sortida Mixer FCV-201 Inversa Obre 6704 kg/h PI 

FIC-202 Cabal entrada R-201 Recirculació R-201 FCV-202 Inversa Obre 2233 kg/h PI 

TIC-205 T entrada R201 Cabal vapor E-201 FCV-203 Inversa Tanca 45ºC PID 

TIC-206 T entrada R202 Cabal vapor E-202 FCV-204 Inversa Tanca 35ºC PID 

TIC-207 T sortida biogàs R-201 Cabal vapor E-203 FCV-205 Inversa Tanca 51ºC PID 

TIC-208 T sortida biogàs R-202 Cabal vapor E-204 FCV-206 Inversa Tanca 41ºC PID 

HSIC-206 Concentració H2S Cabal sortida torxa PCV-207 Directa Obre 0,01% On/Off 

LIC-209 Nivell R-201 Cabal sortida R-201 FCV-208 Directa Obre 8937 kg/h PI 

LIC-210 Nivell R-202 Cabal sortida R-202 FCV-209 Directa Obre 8994 kg/h PI 

FIC-204 Cabal entrada R-202 Cabal sortida R-201 FCV-210 Inversa Obre 3333 kg/h PI 

FIC-203 Cabal recirculació R202 Recirculació R-202 FCV-211 Inversa Obre 6665 kg/h PI 

PC-212 Pressió Biogàs Cabal Torxa PSV-212 Directa Obre 13 bar On/Off 
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P
o

st
-

tr
ac

ta
m

en
t LIC-301 Nivell fangs T-302 Cabal sense fí FCV-301 Inversa N/A 95% On/Off 

LIC-302 Nivell tanc fertilitzant Cabal sense fí FCV-301 Inversa N/A 95% On/Off 

LIC-303 Nivell fangs T-303 Cabal assecat N/A Inversa N/A 95% On/Off 

 

PC-001 Pressió xarxa de vapor Cabal vapor PSV-001 Directa Obre 5 bar PI 
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4.5. Disseny hidràulic de canonades 

S’ha dissenyat les canonades mitjançant el codi ASME B31.3 “Proces pipping”. 

La instal·lació com a tots els tractaments d’aigües, té el seu inici a la cota superior de la planta i 

acaba en la part inferior, d’aquesta manera s’evita el consum de energia elèctrica i aturades en cas 

d’avaries de bombes. En el sistema de pretractament s’ha d’evitar llargs trams de canonades, colzes 

o estretaments que poden crear pèrdues de càrrega provocant la necessitar de bombejar el fluid. 

S’ha tingut en compte un gruix extra de canonada per la possible corrosió explicada a continuació. 

Biocorrosió és el deteriorament dels materials metàl·lics provocats per l’acció directa de bacteris, 

fongs o microalgues. Afecta a nombroses indústries com la química, tèxtil, alimentaria i per suposat 

el tractament d’aigües residuals, implicant un important despesa econòmica. La Biocorrosió es pot 

donar a terme en processos anaeròbics com aeròbics.  

Principalment actuen un tipus de bacteris anomenats Pseudomones, Sulfatobacteris o 

Ferrobacteris, aquest procés s’accentua amb un pH àcid, en presencia de O2 o CO2 dissolt. Per 

controlar la corrosió s’utilitzen recobriments o agents químics inhibidors. Les principals mesures de 

control són el control de pH i utilització d’al·legacions resistents degut a que la utilització de biocides 

no és una opció viable.  

A continuació es mostren les canonades i les característiques més importants: 

Taula 4.17. Característiques de les canonades.  
D (in) Material SCH  D (in) Material SCH 

1 315mm PVC 40 18 4 AC 40 

2 1 1/2 AC 40 19 1 1/4 AC 40 

5 2 AC 40 20 1 1/2 AC 40 

6 2 1/2 AC 40 22 1 1/2 AC 40 

7 1 1/4 AC 40 26 1 1/2 AC 40 

8 2 AC 40 27 3/4 AC 40 

9 1 AC 40 28 2 AC 40 

10 2 1/2 AC 40     

11 2 1/2 AC 40     

12 1 1/2 AC 40     

13 1 3/4 AC 40     

14 5 AC 40     

15 5 AC 40     

16 5 AC 40     

17 2 1/2 AC 40     
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5. SEGURETAT 

5.1. Instal·lacions i zones perilloses 

Es necessari un estudi de les zones més problemàtiques de la planta en l’àmbit de la seguretat 

industrial. Tant els purins, com la palla d’arròs, com els fangs no són substàncies perilloses en quant 

la seva inflamabilitat, ni toxicitat directa o amb els gasos que poguessin produir en el seu 

emmagatzemament. La zona de producció i magatzem de Biogàs com la de cogeneració hauran de 

tenir especial vigilància i supervisió degut a l’existència de espais confinats i atmosferes explosives. 

S’haurà de acotar la zona i controlar qualsevol tipus de intervenció. 

Altres zones que requeriran especial atenció seran les zones de descarrega de matèries primeres i 

de carrega de fangs i fertilitzant líquid. 

5.2. HAZOP 

El HAZOP[18] és una tècnica d’identificació de riscos basada en la premissa que els riscos, els 

accidents o els problemes d’operativitat es produeixen com a conseqüència d’una desviació de les 

variables de procés respecte als paràmetres normals d’operació en un sistema donat i en una etapa 

determinada. Per tant la sistemàtica consisteix en avaluar, en totes les línies i en tots els sistemes 

les conseqüències de possibles desviacions en totes les unitats de procés, analitzant 

sistemàticament les causes i les conseqüències de les desviacions mitjançant unes paraules guia. El 

mètode va sorgir al 1963 a la companyia Imperial Chemical Industries i posteriorment es va 

generalitzar i formalitzar fins a arribar a dia d’avui a ser una de les eines més utilitzades 

internacionalment com a identificació de riscos en una instal·lació industrial. 

- Definició de l’àrea d’estudi i dels nusos: Consisteix en delimitar on les zones on s’aplicarà la 

tècnica. En aquesta zona d’estudi es definiran uns subsistemes o línies de procés que 

corresponen a entitats funcionals pròpies. En cadascun d’aquests subsistemes 

s’identifiquen una sèrie de nusos o punts clarament localitzats en el procés. Aquests nusos 

estaran caracteritzats per variables de procés com Pressió, Temperatura, Cabal...  

- Aplicació de paraules guia: Les paraules guia s’utilitzen per indicar el concepte que 

representen a cadascun dels nusos definits anteriorment, aquestes paraules s’aplicaran a 

accions (reaccions, transferències...) com a paràmetres concrets . A la taula 5.1 es mostren 

els significats de les paraules guia utilitzades en el HAZOP. 

Per cada nus es plantegen de forma sistemàtica totes les possibles desviacions produïdes per la 

aplicació de les paraules clau a les diferents variables. Per realitzar aquest estudi s’han de plantejar 

totes les combinacions possibles i eliminar les que no tenen sentit.  
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Taula 5.1. Paraules clau. 

Paraula Guia Significat 

NO Absència de la variable 

MES Augment qualitatiu de la variable 

MENYS Disminució qualitativa de la variable 

INVERS Obtenir efecte contrari al que es pretén 

DIFERENT DE Activitats diferents a la operació normal 

  

S’ha realitzat el estudi Hazop als nusos més problemàtics a nivell de seguretat industrial. 

- Nus 201. Sortida Digestor R-201 

- Nus 202. Sortida Digestor R-202 

La aplicació d’aquest mètode ha servit per millorar el control i instrumentació de les zones 

estudiades introduint nous llaços de control, torxes, vàlvules antiretorn o discs de ruptura. El HAZOP 

i els seus resultats es poden observar a l’annex 4. 

5.3. Sistemes de protecció contra incendis 

El sistema de protecció de la planta segueix la normativa legal de seguretat contra incendis en 

instal·lacions industrials, es tracta d’una planta que ocupa un espai obert. En cas de incendi detectat 

de manera manual o automàtica serà comunicat a tot el personal mitjançant una alarma acústica 

per megafonia. A continuació es farà un incís dels sistemes de seguretat que s’han d’instal·lar. 

Sistemes manuals: Degut a les característiques de la instal·lació que treballa en grans extensions 

obertes es recomana l’ús de polsadors. Els polsadors estaran repartits per la instal·lació de tal 

manera que siguin 50m la distancia màxima de qualsevol punt de pas a un polsador. Amb l’activació 

d’un polsador, es posaran en funcionament els següents sistemes: Tall d’energia de les parts 

mecàniques properes al polsador, senyal acústica i emissora amb sala de control. 

Sistemes automàtics: La microturbina està en un espai tancat entre parets metàl·liques. Està 

prohibit l’accés excepte per personal habilitat. Aquest equip produeix uns gasos de combustió que 

estan al voltant de 1000ºC i unes pressions moderades, qualsevol fuita o mal funcionament de 

l’equip pot provocar un incendi o explosió. S’ha optat per uns detectors d’incendi connectats a unes 

bombones de CO2 que en el moment de una pujada de Temperatura eliminaran l’oxigen de la zona, 

evitant la propagació de l’incendi i sense provocar danys estructurals a la instal·lació. 

Equips d’autoprotecció: S’instal·laran boques d’incendi per tota la planta amb una separació 

mínima de 50m i un cabal mínim de 12 m3/h. Hauran d’estar senyalitzades, fàcilment accessibles i 
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dotades amb margueres de grans dimensions per poder apagar qualsevol tipus d’incident.  A la 

zones de carrega i descàrrega s’utilitzaran extintors manuals de pols ABC degut al conats d’incendi 

potencials que es podrien produir. 

Xarxa elèctrica d’emergència: Serà necessari una bomba d’emergència per impulsar l’aigua 

utilitzada a la xarxa d’incendis i un generador d’emergència per abastir d’energia elèctrica els equips 

crítics del procés. 

5.4. Seguretat laboral 

La seguretat laboral és una necessitat pel bon funcionament de qualsevol industria, no és només 

un imperatiu legal, ha de ser un fonament del funcionament de la empresa. Qualsevol empleat/da 

o visitant ha de sortir de les instal·lacions en el mateix estat en el que ha entrat i per això serà 

necessari incidir en: 

- Zero accidents. 

- Evitar lesions derivades del desenvolupament del treball. 

- Control estadístic de incidents lleus i anàlisi de cadascun d’ells. 

- Elaborar un pla de seguretat. 

El fet de elaborar un pla de seguretat no és garantia que no es produeixin accidents laborals, es vital 

que dins de la planta existeixi una cultura de la seguretat. Un accident es produeix per una 

combinació de riscos físics i en moltes ocasions errors humans, la cultura de la seguretat redueix de 

manera plausible no només els errors humans si no que amb una actitud proactiva els empleats de 

una instal·lació aporten solucions per minimitzar aquests riscos.   

Dins d’aquest pla de seguretat hi haurà normes per realitzar treballs perillosos com es que es 

realitzen en espais confinats, atmosferes explosives, treballs en alçada per tal de minimitzar i ser 

conscients dels riscos existents.  

A banda d’això es proporcionarà Equips de Protecció Individual:  

- Obligatoris com poden ser roba reflectant en zones de pas de maquinaria i vehicles, calçat 

de seguretat, protecció del cap en segons quines zones de la planta.  

- Opcionals: Existirà un catàleg a disposició del personal amb proteccions auditives, visuals, 

cinturons de protecció lumbar o genolleres per treballs al terra per exemple.  

La seguretat laboral real, es un valor afegit pels treballador/es i per la pròpia empresa. 
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6. MEDIAMBIENT 

 

6.1. Petjada de Carboni Corporativa 

En aquest apartat es calcula la petjada de Carboni corporativa que fa referencia a les tones 

equivalents de CO2 generades per l’activitat de la planta de gestió de palla d’arròs i purins. La 

determinació d’aquesta petjada es realitzarà mitjançant el GHG Protocol. Tal i com indica el mètode 

s’haurà de tenir en compte de manera obligatòria els Gasos d’efecte hivernacle (GEH) de l’abast 1 

i 2. Les emissions corresponents a l’abast 3 s’avaluaran de manera optativa. A continuació es mostra 

un diagrama on s’observen les diferents emissions. 

 
Figura 6.1. Abasts i emissions de GEH 

A continuació es realitza una explicació dels diferents abasts i les diferents fonts d’emissió que es 

tindran en compte per determinar la petjada de carboni: 

Abast 1: 

- Combustions estacionaries: Únicament hi ha l’equip de cogeneració, en aquest cas la 

turbina estarà 100% alimentada per Biogàs per tant no hi haurà cap tipus d’emissió de GEH. 

- Combustions mòbils: Hi ha 2 equips de combustió mòbil:  

Tractor que descarrega i realitza els moviments de les bales de palla.  

Pala que realitza els moviments de palla triturada. 

- Fabricació: En el procés de fabricació no hi ha cap tipus de emissions de GEH. 
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- Emissions fugitives: Les úniques zones refrigerades són els edificis de oficines, les emissions 

fugitives de gasos refrigerants són mínimes i no es tindran en compte per aquests càlculs. 

Per altra banda es suposa que no hi ha pèrdues de Biogàs en el sistema que provocarien 

emissions de Metà a l’atmosfera. 

Abast 2: 

- Electricitat consumida: La planta s’autoabastirà d’electricitat mitjançant la microturbina, 

per aquest motiu les emissions de GEH d’aquest abast seran zero. 

Abast 3: 

- Degut a que la palla d’arròs i els purins són un residu, les emissions de GEH derivades del 

conreu i de l’explotació ramadera no es tindran en compte degut a que seran assignades 

als productes principals. Però si que s’ha de comptabilitzar les emissions derivades de la 

fabricació de bales de palla i la trituració de la palla al camp de conreu degut a que aquestes 

activitats no es realitzarien si no s’hagués de transportar la palla a la planta. 

- Transport de Matèries Primeres: Es tindran en compte per la petjada de carboni corporativa 

el transport de la palla de l’arròs i dels purins des dels conreus i granges fins a la planta.  

- Transport de productes: Es tindran en compte per la petjada de carboni corporativa, el 

transport del fertilitzant líquid i dels fangs deshidratats. Es suposa que el fertilitzant 

s’aplicarà a 30km de distancia mentre que els fangs deshidratats a 100km de distància. 

Per dur a terme aquests càlculs i obtenir un resultat en kg CO2 equivalent, s’ha utilitzat el mètode 

següent:  

CO2 eq = ∑i Dada d’Activitat i · Factor d’Emissió i 

- Dades d’activitat són les diferents dades aportades per l’empresa, tals com consums de 

matèries primeres, combustibles o residus generats. 

- Factors d’emissió: Corresponen a la quantitat d’emissions generades per cada dada 

d’activitat. 

El resultat del sumatori d’aquestes dades d’activitat multiplicat pels diferents factors d’emissió, serà 

la petjada de carboni relativa a la activitat de l’empresa, que serà un nombre de tones de CO2 

equivalents que s’emeten a l’atmosfera. A la següent taula es poden observar les diferents 

emissions de GEH provocades per cadascuna de les activitats.  
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Taula 6.1. Petjada de Carboni per activitat 

Abast Activitat 
Dades 
activitat 

Unitat 
Factor 
Emissió 

Unitats Kg CO2 eq 

3 Transport Purins 30 km 5.05·10-5 kg CO2/kg·km 47834 

Bales palla 6394 l 2,61 kgCO2/l 16688 

Trituradora camp 3630 l 2,61 kgCO2/l 9474 

Transport palla triturada 1934 l 2,61 kgCO2/l 5047 

Transport bales de palla 63809 l 2,61 kgCO2/l 166540 

1 Pala en planta 43200 l 2,61 kgCO2/l 112752 

Apiladora de bales 28800 l 2,61 kgCO2/l 75168 

3 Transport fertilitzant 40 km 5.05·10-5 kg CO2/kg·km 68454 

Transport fangs 100 km 5.05·10-5 kg CO2/kg·km 11645 

 
 
El càlcul de la petjada de carboni provocada pels transports de productes i purins s’ha realitzat amb 

el factor d’emissió típic dels transports terrestres i suposant unes distancies al client. Pel que fa a 

la palla d’arròs, no s’utilitza aquesta factor degut a que el transport d’aquesta mercaderia es veu 

limitada pel seu volum i no pel pes del producte. S’ha calculat un numero de viatges, un a distancia 

mitja i un consum de gasoil.  

La suma de totes les emissions de CO2 dona una petjada de carboni derivada a la activitat de la 

gestió de la palla d’arròs, es considera aquesta dada com a la petjada de carboni corporativa de 

l’empresa: 513,6 tones de CO2  

6.2. Petjada de Carboni de Producte 

Un cop obtingut el valor de la petjada corporativa es necessari realitzar un estudi de la petjada de 

Carboni per cada producte, a ser productes tan dispars (Biogàs, Fertilitzant líquid i Fangs 

deshidratats) es ponderarà segons el valor econòmic dels productes. 

Taula 6.2. Percentatge petjada de carboni  
Preu venda Percentatge 

Biogàs 1.284.686 € 89,2% 

Electricitat venuda 44.459 € 3,1% 

Fangs 51.136 € 3,5% 

Fertilitzant 60.312 € 4,2% 

TOTAL 1.440.593 € 100% 

 

A la taula 6.3 es pot observar cadascuna de les fonts d’emissió de GEH i l’assignació d’aquestes 

emissions als diferents productes. 
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Taula 6.3. Petjada de Carboni per producte en kg CO2 eq.  

Biogàs kg 
CO2 eq 

Fangs kg 
CO2 eq 

Fertilitzant 
kg CO2 eq 

Electricitat 
kg CO2 eq  

TOTAL  
kg CO2 eq 

Fer bales de palla 14882 592 699 515 16688 

Trituració de palla al camp 8449 336 397 292 9474 

Transport a planta 195675 7789 9186 6772 219421 

Treballs pala 100550 4002 4720 3480 112752 

Treballs apiladora 67033 2668 3147 2320 75168 

Transport a client 0 11645 68453 0 80098 

TOTAL 386588 27033 86603 13379 513602 

TOTAL (kg CO2 eq/kWh) 0,0295 
  

0,0170  

TOTAL (kg CO2 eq/kg)  0,0117 0,0025   

 

Com es pot observar a la figura 6.2 el pes relatiu major de la petjada de Carboni és el derivat del 

procés del transport de les matèries primeres a la planta. Òbviament si es té en compte els 

productes fabricats, el Biogàs és el que rep la empremta de Carboni major.  

 
Figura 6.2. Petjada de Carboni per procés i producte. 

 

A la taula 6.4 es pot observar un resum dels resultats de la empremta de Carboni en forma de taula 

i la comparació amb la petjada de Carboni de productes similars. 
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Taula 6.4. Petjada de Carboni per producte. 

Producte Emissions 

GEH 

Factor 

Emissió 

Observacions 

Biogàs 664,6 tm CO2 
0,02784 

kg CO2/kWh 

Un combustible gasos com el Gas Natural té una 

petjada de carboni de 0,252 kg CO2/kWh que 

representa unes deu vegades més que el Biogàs 

produït a la planta. 

Electricitat 12,2 tm CO2 
0,0155 

kg CO2/kWh 

El mix energètic espanyol al 2020 va ser el millor de 

la història i té una petjada de carboni de 0,141 kg 

CO2/kWh que representa una ràtio 9 vegades 

superior a la electricitat produïda a la planta. 

Fertilitzant 

Líquid 
85,6 tm CO2 

0,0025 

kg CO2/kg 

El Factor d’emissió dels fertilitzants és molt inferior 

a fertilitzants sintètics. 

Fangs 

deshidratats 
26,2 tm CO2 

0,0113 

kg CO2/kg 

 

Cal destacar que al posar en marxa aquesta activitat, s’estalvien emissions de GEH degut a evitar 

les següents activitats: 

- Substitució d’energia elèctrica del mix energètic espanyol per una energia verda. 

- Substitució de combustible fòssil per Biogàs. 

- Reducció de la palla d’arròs soterrada en els camps que genera Gas Metà: Segons el 

projecte LIFE+ Ebro-Admiclim les 22000 hectàrees conreades al Delta de l’Ebre emeten 

10500 tones de metà a la atmosfera degut al soterrament de la palla de l’arròs. La gestió 

de 3300 hectàrees mitjançant el present projecte eviten un cert número de tones de CO2. 

- Substitució de fertilitzant Nitrogenat industrial per fertilitzant natural: Suposant que tot el 

Nitrogen d’entrada surt per la via del Fertilitzant Líquid s’obtenen 145,1 tones de N anuals, 

amb un factor d’emissió de 0,533 kg CO2/kg N obtenint un valor de 77 tones de CO2 que 

seran comparades per el valor de obtenció del fertilitzant a planta sense el transport a 

client.   
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Taula 6.5. Emissions de tones de CO2 eq abans i després del projecte. 

 Sense projecte Amb projecte Estalvi 

Gas Natural vs Biogàs 3302.1 386.6 2915.4 

Electricitat vs Electricitat verda 110.8 13.4 97.4 

Fertilitzant líquid 77.3 18.1 59.2 

Emissions CH4 Soterrament palla 39375 489 38886 

TOTAL tones CO2 eq   41958 

 

 
Figura 6.3. Petjada de Carboni abans i després del projecte. 

Com es pot observar hi ha una reducció d’emissions de CO2 de l’ordre de 40000 tones, que serien 

les tones equivalents produïts per una localitat de 11000 habitants. Com es pot observar el major 

estalvi el produït per no soterrar la palla de l’arròs en els conreus.  

6.3. Estudi d’Impacte Ambiental 

Un anàlisi ambiental no es pot quedar en la petjada de Carboni degut a que una empresa amb una 

petjada de carboni baixa pot tenir un gran impacte ambiental en algun vector tal com podria ser la 

contaminació d’aigües o la generació de residus. Per aquest motiu s’han de tenir en compte altres 

possibles impactes ambientals, per poder avaluar-los s’ha realitzat un estudi d’impacte ambiental 

preliminar i així detectar els vectors ambientals més afectats per l’activitat de la planta i possibles 

punts de millora. 

La metodologia aplicada es un senzill anàlisi de probabilitat · severitat, valorant ambdós variables 

segons la taula 6.1 i posteriorment multiplicant aquest valors per determinar la puntuació de Risc 

Ambiental de cada aspecte ambiental, els riscos seran classificats segons la taula 6.2. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

Biogàs Electricitat Fertilitzant
líquid

Emissions CH4
Soterrament

palla

TOTAL

Emisions GEH (tones de CO2 eq)

Situació anterior Situació prevista



Marcos Rastrilla Antón   

Producció de Biogàs amb palla d’arròs  69/81 

Puntuació final = Severitat · Probabilitat 

Taula 6.1. Criteris de puntuació 

Quantitat / Probabilitat Puntuació Severitat Puntuació 

Molt poc Probable /  Molt poca quantitat 1 No significatiu 1 

Poc Probable / Poca quantitat 2 Poc Significatiu 2 

Probable /  Quantitat normal 3 Significatiu 3 

Bastant probable /  Quantitat moderada 4 Bastant Significatiu 4 

Molt Probable /  Molta quantitat 5 Molt Significatiu 5 

 

Un cop valorats els Aspectes ambientals i classificats segons el índex de risc obtingut, s’haurà 

d’aplicar mesures correctives de manera immediata en els Aspectes Greus. Periòdicament i de 

forma continuada s’ha de valor els aspectes ambientals detectats i els nous que puguin sorgir.  

Taula 6.2. Classificació Aspectes. 
Tipus d’Aspecte Ambiental Puntuació 

Lleu 1-4 

Mig 5-10 

Moderat 11-15 

Greu 16-20 

Molt greu 25 

 
 
                                                            Taula 6.3. Classificació d’aspectes Ambientals 

  Severitat 

 

 

No 
significatiu 

Poc 
Significatiu 

Significatiu 
Bastant 

Significatiu 
Molt 

Significatiu 

P
ro

b
ab

ili
ta

t 

Molt poc Probable  
Molt poca quantitat 

1 2 3 4 5 

Poc Probable  
Poca quantitat 

2 4 6 8 10 

Probable 
Quantitat normal 

3 6 9 12 15 

Bastant probable  Quantitat 
moderada 

4 8 12 16 20 

Molt Probable  
Molta quantitat 

5 10 15 20 25 

 
 
Tal i com es pot observar a la taula 6.4, no hi ha cap aspecte ambiental derivat a la activitat d’aquest 

projecte que sigui significatiu tot i això s’haurà de realitzar una revisió d’aspectes més exhaustiva a 

l’inici de l’activitat per tal de corroborar aquests valors i de comprovar que no hi ha aspectes nous 

a incloure en aquest anàlisi.   
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Taula 6.4. Aspectes Ambientals preliminars. 
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Consum d’aigua Matèries Primeres Directe 2 3 6 

Consum energia elèctrica Matèries Primeres Directe 1 3 3 

Consum Gas Natural Matèries Primeres Directe 1 4 4 

Consum reactius modificar pH Matèries Primeres Directe 1 4 4 

Emissions NOx Atmosfera Directe 1 3 3 

Emissions H2S Atmosfera Directe 1 4 4 

Emissions CO2 Atmosfera Directe 1 3 3 

Emissió sorolls maquinaria Acústica Directe 3 2 6 

Emissió sorolls carrega i descarrega Acústica Indirecte 2 2 4 

Olors Altres Directe 3 2 6 

Aigües residuals de neteja Aigües Directe 2 2 4 

Residus manteniment Residus Indirecte 2 3 6 

Residus oficines Residus Directe 3 1 3 

Vessament hidrocarburs Sols Accidental 1 3 3 

Vessament de purins Sols Accidental 1 2 2 

Final vida útil de les màquines Residus Indirecte 1 2 2 

Carburants camions logística matèries Primeres Indirecte 1 3 3 

Emissions CO2 camions logística Atmosfera Indirecte 1 3 3 

 

6.4. Aspectes Legals 

 
Com s’ha observat en els punts anteriors la planta de tractament de palla d’arròs i Biogàs és una 

instal·lació mediambientalment sostenible i ofereix uns beneficis substancials en concepte de 

petjada de carboni, optimització de residus i producció d’energia verda. Això no eximeix el 

compliment de tota la legislació ambiental i tots els requisits legals aplicables a instal·lacions 

industrials. Abans de iniciar l’activitat s’hauran de realitzar els següents tràmits: 

- Alta a la ACR (Agencia Catalana de Residus) com a gestor de residus orgànics i purins de la 

ramaderia amb una destinació final de Compostatge i producció de combustible. 

- Alta com a Transportista de la ACR, tot i incentivar el transport directament pels agricultors 

i ramaders o subcontractar serveis, serà important poder realitzar aquest servei de forma 

interna. 

- Sol·licitar la Autorització Ambiental Integrada o Llicencia Ambiental segons sigui el cas. 
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7. ESTUDI ECONÒMIC DEL PROJECTE 

 

7.1. Objectiu 

Com s’ha pogut observar en punts anteriors la gestió de la palla d’arròs és un problema 

mediambientalment greu, actualment hi ha un compromís ferm dels països desenvolupats de 

reduir substancialment les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i més concretament amb les 

emissions de metà.  Un projecte d’aquestes característiques no s’hauria d’avaluar només en el 

vessant econòmic degut a que crea uns grans beneficis socials i mediambientals, fomenta 

l’economia circular, redueix la petjada de carboni dels cultius de l’arròs i valoritza els residus de la 

zona, creant uns productes amb un gran valor afegit i deixant d’abocar purins que creen molèsties 

a la comunitat i poden contaminar les aigües subterrànies. Per una altra banda, crea un benefici 

global evitant l’emissió de tones de CH4 i redueix conseqüentment les emissions de Gasos d’efecte 

hivernacle a l’atmosfera. S’ha de buscar un cofinançament d’aquest projecte per l’administració i 

altres subvencions com una reducció de l’impost de societats, IBI o altres canons. 

 

7.2. Matèries Primeres, Utilities  i Productes 

Una de les avantatges d’aquest procés, es l’absència de compres de matèries primeres. Malgrat 

aquest aspecte, la palla d’arròs és una matèria primera que s’ha de processar física i biològicament 

per poder-la utilitzar, això generarà uns costos extres al procés de fabricació. Degut a que no es vol 

generar una despesa extra a l’agricultor, el transport el saldarà la fàbrica de Biogàs mitjançant una 

subcontractació els tres mesos posteriors a la sega de l’arròs. Per altra banda no es cobrirà el cost 

del transport als ramaders que portin els seus purins a la fàbrica. Actualment els purins porcins que 

generen un cost al ramader per haver de dipositar els purins a baixa velocitats a un terreny i amb 

aquesta solució l’únic que haurà de fer un ramader és la descàrrega directa al tanc T-101, estalviant 

temps i gasoil.   

El cost total serà únicament de 40000 €/any corresponent al transport de la palla d’arròs. Aquest 

valor es multiplicarà per 1,23 per realitzar el balanç econòmic. 

Les utilities són una segona font de despeses al projecte, a continuació a la taula 8.2 es poden 

observar les necessitats de la planta. Degut a que la gran part de les utilities són auto produïdes el 

cost total de les utilities és 7238 €/any, aquest valor es multiplicarà per 1,23 per realitzar el balanç 

econòmic. 
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Taula 8.2. Utilities.  

 Valor Unitat 

Vapor Autoconsum €/m3 

Electricitat Autoconsum €/kWh 

Aigua de procés 0,04 €/m3 

Aigua desgasificada 2,5 €/m3 

Aigua potable 1,7 €/m3 

Residus No P. 80 €/tm 

 

La planta obtindrà un benefici econòmic mitjançant la venda de Biogàs i altres productes com 

l’excedent de l’energia elèctrica produïda a la microturbina, el fertilitzant líquid i els fangs 

deshidratats. El resum de productes i matèries primeres es pot observar a la taula 8.1. 

Taula 8.1. Preus de matèries Primeres i Productes.  

 Valor Total 

Palla d’arròs 0 €/m3 -49.2 k€ 

Purins 0 €/m3 0 € 

Biogàs 0,057 €/kWh 1284 k€ 

Electricitat 0,06 €/kWh 44.5 k€ 

Fertilitzant 1,5 €/m3 60 k€ 

Fangs deshidratats 26 €/tm 51 k€ 

 

La suma de vendes de productes és  1.440.593€ 

7.3. Cost d’adquisició 

Les despeses d’adquisició s’han avaluat amb els següents procediments: 

- Bombes i compressors per preu de subministrador. 

- Tancs i reactors de acer segons mètode equacions empíriques. [19]  

- Tancs prefabricats de formigó mitjançant preus de subministrador. 

- Resta segons el mètode de Guthrie.  

No s’apliquen tots els factors del mètode degut a que en la majoria de preus dels equips està inclosa 

la instal·lació. A continuació es poden observar els valors dels diferents factors a aplicar al cost de 

adquisició. 

Taula 8.3. Costos directes i indirectes. 

Indirectes 

Assegurances 10 % 

Imprevistos 20 % 
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Directes 

Canonades 15% 

Instrumentació 20% 

Aïllaments i pintura 10% 

Instal·lació* 40% 

Ma d’obra* 45% 

  
*Aquests factors no s’aplicaran degut a que en el preu dels equips està inclosa la instal·lació. 

El valor de tots els equips es pot observar a les taules següents, la taula 8.4 es tracta del procés de 

descàrrega i stock de matèries primeres on s’aplicarà el factor d’assegurances, imprevistos i 

instrumentació, mentre que la taula 8.5 tracta dels equips industrials en els que s’aplicaran tots els 

factors anteriors. 

Taula 8.4. Cost d’adquisició de la descàrrega i stock de matèries primeres.  
Cost instal·lació 

Moviment terres 150.000 € 

Pavimentació descarrega palla 12.000 € 

Magatzem cobert 32.000 € 

Trituradora (*2) 194.000 € 

Sitges (*2) 60.879 € 

Pavimentació descarrega Purins 12.000 € 

T-101 6.775 € 

T-102 12.680 € 

 TOTAL 345.334 € 

 
Per tant el cost d’adquisició real de la zona de recepció i stock de matèries primeres, serà el resultat 

del total anterior multiplicat pels diferents factors aplicables:  

TOTAL = TOTAL · F Imprevistos · F Asegurances =  576.364,80 € 
 
 
Taula 8.5. Cost d’adquisició producció i post-tractament. 

Ítem 
 

Cost instal·lació 

T-104 Mesclador 7.021 € 

T-103 Pretractament Biològic 9.386 € 

R-201 39.032 € 

R-202 65.994 € 

E-201 9.167 € 

E-202 2.100 € 

E-203 5.600 € 

E-204 2.100 € 

P-201-202-203-204-205 2.050 € 
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T-301 6.246 € 

T-302 6.530 € 

T-303 20.815 € 

T-304 77.186 € 

K-201-202 35.000 € 

Microturbina 160.000 € 

Túnel assecat 25.000 € 

T-401 24.320 € 

TOTAL 497.547 € 

 
Per tant el cost d’adquisició real de la zona producció i post-tractament, serà el resultat del total 
anterior multiplicat pels diferents factors aplicables:  
 
TOTAL = F Instrumentació · F Aïllament · F Canonades · F Assegurances · Imprevistos = 906.332€ 
 
El Cost total d’adquisició és 1.482.696 € 
 
 

7.4. Cost de mà d’obra 

Per determinar els costos de mà d’obra s’ha determinat el nombre mínim de treballadors necessari 

per poder operar de forma correcta la instal·lació. El nombre de treballadors són 12 i la seva 

distribució es pot observar a la taula següent. 

Taula 8.6. Llocs de treball. 

 Numero de treballadors/es 

Operari/a Logística 3 

Caps de torn 5 

Especialista de Manteniment 1 

Comodí 1 

Oficines 2 

TOTAL 12 

Els rols i responsabilitats són les següents: 

- Operari de logística: S’encarrega de la descarrega de camions, purins i palla d’arròs, 

alimenta la trituració, comprova el correcte funcionament dels tancs, sitges i expedició de 

producte elaborat. Treballarà de dilluns a divendres 2 torns, hi haurà un tercer operari per 

cobrir absències i de reforç en el torn de matí. 

- Cap de torn: Responsable del funcionament de la planta, treballs d’empreses exteriors, 

coordinació del personal de planta. 

- Especialista de manteniment: Responsable del manteniment correctiu i preventiu, 

supervisió de empreses de l’exterior. 
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- Comodí: Es tracta de la figura que realitza les substitucions de tots els llocs de treball de 

producció 

- Oficines: Encarregats/des de l’administració, compres, vendes, medi ambient i altres. 

Amb un sou mitjà a la industria química de 37550 €/anuals segons La Federación Empresarial de la 

Industria Química Española (Feique), incrementant el cost de la seguretat social que ha de pagar 

l’empresa, la despesa mitjana per treballador serà de 48815€, la massa salarial serà de 585.780€. 

Al realitzar el balanç econòmic, aquest valor es multiplica per 1,3 per tenir en compte despeses per 

la contractació de treballs temporals i altres treballs realitzats per empreses subcontractades. 

7.5. Resultats 

 
Inversió: La inversió inicial per a la construcció de la planta  es durà a terme en dos anys, a partir 

del mes número 24, es posa en marxa la planta. Cada 60 mesos des de la posada en marxa es realitza 

una despesa del 10% del capital invertit inicialment per que aquesta no quedi obsoleta. La inversió 

al llarg dels anys es la següent. 

 
Figura 8.1. Representació de la inversió al llarg dels anys. 

Amortització: S’ha decidit amortitzar el 80% de la planta. La amortització de la inversió serà en 8 

anys de forma lineal, començant l’any 2 i finalitzant l’any 10. Les inversions quinquennals 

s’amortitzaran un 80% de manera lineal en 5 anys. 
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Figura 8.2. Representació de la amortització al llarg dels anys. 

Valor de la planta: La planta va perdent valor a mesura que transcorren els anys, el valor de la 

planta en un moment determinat és el valor de l’any anterior menys la amortització realitzada 

aquell mateix any. 

 
Figura 8.3. Representació del valor de la planta. 

Vendes i despeses: Les despeses i els ingressos en concepte de vendes i compres són constants. Els 

ingressos venen a traves de les vendes de Biogàs, Electricitat, Fangs i fertilitzant líquid. Les despeses 

venen donades pel transport de la palla d’arròs, la compra de utilities, el manteniment de la 

instal·lació i la mà d’obra. Cadascun d’aquests termes serà multiplicat per un factor per tenir en 

compte els imprevistos. 

Taula 8.7.Despeses derivades del funcionament de la planta. 

Paràmetre Valor 

Ma d’obra 1,3· Valor calculat 

Utilities 1,23·Valor calculat 

Matèries primeres 1,23·Valor calculat 

Manteniment 0,15·Valor planta 
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Impostos sobre beneficis: La planta està ubicada a Alcanar, pertany a la Comunitat Autònoma de 

Catalunya dins de l’Estat Espanyol. Malauradament no hi ha cap tipus d’exempció ni bonificació del 

impost de societats per les industries renovables. Tot i que s’han posat en marxa una sèrie de 

subvencions per les energies verdes, aquestes són sobre el capital d’inversió inicial i sobre l’IBI i 

encara no està establert un percentatge fix sobre aquest valor. Per tant en aquest estudi es 

considerarà un impost de societats convencional del 25% que sumat a altres impostos 

considerarem un impost sobre els beneficis del 30%. La despesa en impostos serà la següent: 

Impostos = 30% · (Beneficis-Despeses-Amortització) 

Cash Flow i Discounted Cash Flow: El Cash Flow tal i com indica el seu nom són els diners que 

passen cada any per l’empresa. Es calcula segons l’expressió següent: 

Cash Flow = Beneficis – Impostos – Inversió 

Degut a que la moneda es devalua al llarg del temps, és necessari afegir un concepte anomenat 

Discounted Cash Flow, calculat segons l’equació que es pot observar a continuació. En el pressent 

projecte s’ha suposat una devaluació de la moneda de 8%. 

𝐷𝐶𝐹 =
𝐶𝐹

(1+0,08)𝑁
 On N=anys 

 
Figura 8.4. Representació del CF i DCF. 

PRI: S’ha calculat el PRI que es tracta del període en el que es recuperaria la inversió.  

Amb una inversió de 1.482.696 € i un benefici anual de 357.759€ s’obté un PRI = 4,14 anys. Amb 

aquest PRI no es pot garantir que la inversió sigui rendible. 

VAN: El VAN representa el balanç real i total de caixa anual. Aquest valor ens indica els beneficis o 

pèrdues que ha generat el negoci fins l’any actual. Gracies a aquest càlcul es fàcil conèixer 
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ràpidament si s’ha recuperat la inversió inicial. El VAN a 10 anys (8 anys de funcionament de la 

planta) és de 350441€. 

 

 
Figura 8.5. Representació del VAN. 

TIR: El TIR dona una idea de la viabilitat econòmica de la empresa, ja que ens indica el percentatge 

de guanys o pèrdues que té un determinat negoci en un determinat temps. El TIR es calcula amb la 

expressió següent: 

 

El TIR a 6 anys, tenint en compte que els dos primers anys no hi ha cap tipus producció i que es 

comença l’activitat a l’any numero 2, és de 6,77%. 

El TIR a 10 anys és 19,2%.  

Amb aquests valors de VAN i TIR es recomana la inversió en aquest projecte, cal dir a favor del 

projecte que el preu de les energies està al alça, no es preveu cap tipus de descens en el preu de la 

energia verda a mig termini, per aquest motiu no es preveu cap tipus de fluctuació que pugui afectar 

en el rendiment econòmic del projecte. 
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8. CONCLUSIONS 

 

Actualment existeix una gran preocupació en els àmbits de la producció sostenible i de 

l’escalfament global. Qualsevol activitat que no compleixi aquests dos factors no té cap tipus de  

viabilitat a mig termini. El cultiu de l’arròs no és una excepció i ha de realitzar una sèrie de canvis 

per adequar-se als nous temps.  

La gestió de la palla de l’arròs és un problema global i necessita solucions ambicioses. Tot i la seva 

difícil degradació per aconseguir una digestió anaeròbia correcta, nombrosos estudis han 

demostrat que amb un bon pretractament i amb un control de les variables del procés, es poden 

obtenir bons rendiments. És urgent començar a aplicar els coneixements de les investigacions 

realitzades per tractar aquest problema i és important ser pioners degut a que en un futur serà 

necessari instal·lar plantes de tractament en arreu del mon.  

Segons els càlculs realitzats es pot concloure que és factible i rendible produir biogàs amb palla 

d’arròs mitjançant una codigestió amb purins. Per tant el projecte és rentable, la tecnologia no és 

complexa i el territori necessita un cultiu sostenible de l’arròs i una solució pel problema recurrent 

de l’abocament de purins a l’agricultura.  

Tot i considerar que el procés està optimitzat amb els equips esmentats en el cos del projecte, es 

podria millorar mitjançant la instal·lació de un rebliment fixe al digestor termòfil per mantenir els 

bacteris dins del digestor i incorporant algun pretractament més a la palla de l’arròs com podria ser 

un pretractament Químic. 

No és tracta d’un projecte tancat, és fàcilment ampliable amb tancs o digestors en paral·lel i no hi 

ha cap risc que els productes comercialitzats caiguin en desús. El principal producte comercialitzat 

és el biogàs, però amb una mínima modificació al procés mitjançant un equip de renting el producte 

pot ser biometà que aniria connectat a la xarxa de Enagas, o es podria comercialitzar únicament 

electricitat instal·lant microturbines en sèrie.  

Per tant es recomana un estudi més exhaustiu i les proves pilots pertinents per fer realitat aquest 

projecte.  

 

 

  



Marcos Rastrilla Antón   

Producció de Biogàs amb palla d’arròs  80/81 

9. BIBLIOGRAFIA 

 

[1] M. Gummert, · Nguyen, V. Hung, P. Chivenge, and B. Douthwaite, “Sustainable Rice Straw 

Management,” Gewerbestrasse, 2020. 

[2] M. Ribó, R. Albiach, and F. Pomares, “Alternativas a la gestión de la paja de arroz,” Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias, 2018. 

[3] M. Viñas et al., “Optimització de l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle als arrossars del 

Delta de l’Ebre,” Barcelona, 2018. 

[4] M. Dehghani, K. Karimi, and M. Sadeghi, “Pretreatment of rice straw for the improvement 

of biogas production,” Energy and Fuels, vol. 29, no. 6, pp. 3770–3775, Jun. 2015, doi: 

10.1021/acs.energyfuels.5b00718. 

[5] Generalitat de Catalunya, “DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del 

sòl,” 2019.  

[6] W. Antezana, C. de Blas, and P. Garcia-Rebollar, “Composition, potential emissions and 

agricultural value of pig slurry from Spanish comercial farms,” Valencia, 2016. 

[7] M. T. Varnero Moreno, Manual de biogás. Santiago de Chile: Proyecto CHI/00/G32, 2011. 

[8] L. Lianhua, L. Dong, S. Yongming, M. Longlong, Y. Zhenhong, and K. Xiaoying, “Effect of 

temperature and solid concentration on anaerobic digestion of rice straw in South China,” 

in International Journal of Hydrogen Energy, Jul. 2010, vol. 35, no. 13, pp. 7261–7266. doi: 

10.1016/j.ijhydene.2010.03.074. 

[9] J. Ye et al., “Improved biogas production from rice straw by co-digestion with kitchen 

waste and pig manure,” Waste Management, vol. 33, no. 12, pp. 2653–2658, Dec. 2013, 

doi: 10.1016/j.wasman.2013.05.014. 

[10] Z. Yan, Z. Song, D. Li, Y. Yuan, X. Liu, and T. Zheng, “The effects of initial substrate 

concentration, C/N ratio, and temperature on solid-state anaerobic digestion from 

composting rice straw,” Bioresource Technology, vol. 177, pp. 266–273, Feb. 2015, doi: 

10.1016/j.biortech.2014.11.089. 

[11] European Biogas Asociation, “EBA STATISTICAL REPORT 2020,” 2020. 

[12] A. A. Rajput, Zeshan, and C. Visvanathan, “Effect of thermal pretreatment on chemical 

composition, physical structure and biogas production kinetics of wheat straw,” Journal of 



Marcos Rastrilla Antón   

Producció de Biogàs amb palla d’arròs  81/81 

Environmental Management, vol. 221, pp. 45–52, Sep. 2018, doi: 

10.1016/J.JENVMAN.2018.05.011. 

[13] D. Wang, P. Ai, L. Yu, Z. Tan, and Y. Zhang, “Comparing the hydrolysis and biogas 

production performance of alkali and acid pretreatments of rice straw using two-stage 

anaerobic fermentation,” Biosystems Engineering, vol. 132, pp. 47–55, Apr. 2015, doi: 

10.1016/J.BIOSYSTEMSENG.2015.02.007. 

[14] G. F. Huang, J. W. C. Wong, Q. T. Wu, and B. B. Nagar, “Effect of C/N on composting of pig 

manure with sawdust,” Waste Management, vol. 24, no. 8, pp. 805–813, Jan. 2004, doi: 

10.1016/J.WASMAN.2004.03.011. 

[15] Red Electrica de España, “Informe del Sistema Eléctrico Español 2019,” 2019. 

[16] S. Zhou, M. Nikolausz, J. Zhang, S. Riya, A. Terada, and M. Hosomi, “Variation of the 

microbial community in thermophilic anaerobic digestion of pig manure mixed with 

different ratios of rice straw,” Journal of Bioscience and Bioengineering, vol. 122, no. 3, pp. 

334–340, Sep. 2016, doi: 10.1016/J.JBIOSC.2016.02.012. 

[17] J. Ravenet Catalán, Silos: teoría, investigación, construcción, vol. 1. Barcelona, 1978. 

Accessed: Nov. 26, 2021.  

[18] A. Carretero and P. Belen Martínez-Lacuesta, “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

HAZOP EN UNA PLANTA DE ELABORACIÓN DE CERVEZA,” Madrid, 2020. 

[19] F. Fernandez Canas, “INTRODUCCION ESTIMACION RAPIDA DEL PRECIO DE UN TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO,” Intecsa-UHDE Industrial S.A, 1998. 

  

 



Marcos Rastrilla Antón   

Producció de Biogàs amb palla d’arròs  1/7 

ANNEX 1. TIPUS DE DIGESTORS  

 

 A continuació es mostren els tipus de digestors anaerobis utilitzats per a la producció de biogàs, 

des de els utilitzats a la dècada dels 50 fins a la actualitat. 

1.1. Sistema Hindú 

Aquest sistema va ser desenvolupat a la Índia a la dècada dels 50, després de la segona guerra 

mundial, basat en les experiències Franceses i Alemanyes durant la guerra, doncs en aquesta època 

els camperols varen recórrer als digestors per a obtindré combustible per tractors, calefacció 

domèstica o per cuinar. Transcorreguts uns anys després de la guerra i restablerta la normalitat 

comercial, els camperols van tornar a la comoditat dels Hidrocarburs fòssils. 

Degut a que la Índia és un país pobre en combustibles convencionals, el Govern va organitzar la 

KVICK (Kaddi Village Industri Commision), a l’estació experimental de Ajithmal varen dissenyar els 

típic digestor anomenat Hindú i que té com a característica operar a pressió constant. Va ser en 

Ajithmal on es va denominar Biogàs al combustible extret de fems animals.  

Es tracta d’un digestor molt senzill en la construcció i operació, ideat per ser operat per camperols 

d’escassa preparació. 

1.2. Sistema Xinès 

Degut a l’èxit del sistema hindú i la seva amplia difusió als anys 50 i 60, el govern Xines va fer un 

gran esforç de divulgació i d’adaptació d’aquesta tecnologia a les seves pròpies necessitats. Xina 

també es un país amb pocs combustibles convencionals, tot i això el problema no era energètic sinó 

sanitari i alimentari. Per resoldre aquests dos problemes es va desenvolupar el Digestor de tipus 

Xines. 

Tradicionalment Xina ha utilitzat les excretes humanes com a font d’adob orgànic per a tota classe 

de cultius generant problemes sanitaris i de contaminació ambiental. Amb la utilització d’aquest 

digestor, es redueixen les olors, es recupera un fertilitzant orgànic i es produeix un biogàs que es 

pot utilitzar per cuines, calefacció o enllumenat. 

Per motius diferents de els hindús, els Xinesos varen desenvolupar el digestor unifamiliar que opera 

a pressió variable. L’objectiu dels Xinesos no era la producció del gas, sinó que era el fertilitzant 

orgànic processat i recuperat amb el que Xina va superar una gran crisi alimentaria. 
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Figura 2.16. Digestor Xinés (esquerra) i Hindú (dreta). 

 

1.3. Altres digestors de primera generació 

Tant el sistema Hindú com el sistema Xines són digestors de primera generació, tot i ser molt antics, 

no estan en total desús degut a que encara s’utilitzen per la seva simplicitat. Destaquen els Reactors 

de barreja complerta, aquest tipus de digestor es basen en distribuir de manera homogènia 

mitjançant agitadors o pneumàticament la biomassa a digerir. Aquests digestors funcionen amb 

residus molt concentrats degut a que la sortida del efluent i la sobre agitació  produeix una pèrdua 

de microorganismes responsables de la reacció, per evitar aquestes pèrdues s’utilitza la recirculació 

del digestat. 

 
Figura 2.17. Digestors de primera generació. 
 

1.4. Digestors de segona generació 

El Digestor de segona generació opera en dos nivells, a la part baixa es construeix un túnel o laberint 

utilitzat per que els materials que tenen tendència a surar quedin atrapats en aquesta zona, 

mitjançant petites ranures a les plaques que conformen el sostre del “laberint” es permet el pas del 

gas i del material ja hidrolitzat i degradat. Materials difícils de degradar que completen la seva 

degradació en 100 dies poden degradar-se en 15-20 dies mitjançant aquest sistema. 
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1.5. Digestors de tercera generació  

Els digestor de tercera generació es fonamentalment la adició de varis digestors en la mateixa 

unitat, alguns utilitzen un laberint de longituds efectives de 20-30m , es el sistema més senzill de 

biodigestors de tercera generació, en aquests digestors poden haver diferents cambres 

independents que tenen els avantatges dels digestors de carrega única però funcionant de forma 

estacionaria. A la part superior es troba una campana flotant d’estil Hindú, carrega per la part 

inferior i descarrega de l’efluent per la superior.  

Altres digestors de tercera generació es caracteritzen per la retenció de la biomassa, per poder 

augmentar la estabilitat dels microorganismes, evitant el rentat dels llots i optimitzant l’activitat 

bacteriana per reduir el temps de retenció i conseqüentment el volum i els consums del reactor, 

aquests basen el seu funcionament en augmentar la superfície de contacte entre tota la matèria a 

digerir y els bacteris encarregats de la realització de la digestió. El material a digerir es torba barrejat 

homogèniament i al aconseguir aquesta barreja no es separa els purins en funció de les densitats, 

per aquests motius el temps de residencia es molt menor.  

Dels digestors de tercera generació es destaquen els següents: UASB, EGSB (Expanded Granular 

Sludge Bed) que es tracta d’una evolució del UASB i Film fix de microorganismes sobre un suport 

mòbil. A la taula 2.5 podem observar les característiques principals, avantatges i inconvenients. 

Taula 2.5. Comparació de digestors EGSB i de suport mòbil. 

 EGSB Film fix suport mòbil 

Característiques 

Digestor de diàmetre petit i gran 
alçada per aconseguir altes 
velocitats superficials de la 
biomassa a digerir. Major velocitat 
provoca un augment de l’agitació 
que millora el contacte líquid-fang 

Rebliment es troba en moviment 
degut a la recirculació de la 
biomassa i el biogàs. Els 
microorganismes es troben 
adherits al rebliment. 

Avantatges 

-Poc espai 
-Temps de retenció hidràulica curts 
-Suporta aigües amb sòlids sempre 
que no siguin de diàmetre elevat 

-Suporta altes càrregues 
-Temps de residencia baix 
-Fàcil operació i control 

Inconvenients 

-No suporta altes càrregues 
orgàniques. 
-Requeriments energètics alts 
degut a la fluïdificació per 
bombeig. 
Procés complex 

-Requeriments energètics alts per 
recirculacions. 
-Sensible a sòlids en suspensió 
-Sensible a aigües que formen 
precipitats 
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ANNEX 2. DISPONIBILITAT DE MATERIES PRIMERES I ENERGÍES.  

 

En el que es refereix a la activitat de la digestió anaeròbia s’han definit aquests paràmetres de 

funcionament. 

- Factor de servei: 8256 h/any (3 setmanes d’aturada tècnica) 

- Capacitat Operativa: 6,05 tm/h 

- Flexibilitat Operativa: 6,95-5,13 tm/h 

Respecte a la cogeneració funcionarà en continu, ja sigui amb Gas Natural o amb Biogàs, degut a 

que en el procés de parada serà necessari la producció de calor per processos com el pretractament 

o el assecat de fangs. 

- Factor Servei: 8760 h/any 

2.1. Energies disponibles 

El vapor d’aigua que s’utilitzarà a la planta tindrà les següents característiques: 

Tipus de vapor Pressió Temperatura 

Vapor de baixa 4 bar 423 K 

 

L’únic combustible utilitzat a la planta es el gas natural, Alcanar està situat a prop del gasoducte 

entre l’estació de Barcelona i l’estació de Sagunt i al seu municipi té disponibles tot tipus de 

pressions. La qualitat del gas segons ENAGAS la podem observar a la taula següent: 

Taula 3.5. Característiques del gas natural. 

Data Pressió PCS 
 

PCI Densitat 
relativa 

N₂ CO₂ Factor de 
correcció 

(Fc) 

Factor de 
conversió 

(Fc') 

Octubre 
2021 

20 11.691 10.501 0,6292 1,0624 1,9066 0,9756 11,363 

22 11,691 10,501 0,6292 1,0624 1,9066 0,9775 11,385 

50 11,691 10,501 0,6292 1,0624 1,9066 1,0041 11,695 

55 11,691 10,501 0,6292 1,0624 1,9066 1,0089 11,751 

100 11,691 10,501 0,6292 1,0624 1,9066 1,0517 12,249 

150 11,691 10,501 0,6292 1,0624 1,9066 1,0993 12,804 
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L’electricitat consumida serà la pròpia del cicle de cogeneració que sempre ha d’estar activat degut 

a que en el cas que no hi hagi producció de Biogàs el cicle s’alimentarà de Gas Natural, per qüestions 

pràctiques i de seguretat la planta estarà connectada a la xarxa, ja que en moments de 

manteniment, avaries o qualsevol incidència que pugui succeir, haurà de comptar amb un 

subministrament d’electricitat i energia calorífica. Les característiques de la electricitat utilitzada 

seran les següents: 

Voltatge (Volts) Fases Freqüència (Hz) 

380 3 50 

   

2.2. Utilities 

Els tipus d’aigua utilitzats són els següents:  

- Aigua potable de la xarxa municipal. 

- Aigua desgasificada per a la producció de vapor. 

Els residus generats són residus equivalents als municipals a excepció dels residus derivats d’algun 

manteniment de maquinaria que seran tractats com a Residus Perillosos. 

2.3. Preus de serveis i energies 

A continuació es mostra els serveis i els seus respectius preus: 

Taula 3.6. Preus dels serveis. 

Producte Preu Unitats 

Gas Natural 0,043* €/kwh 

Electricitat 0,059** €/kwh 

0,094** €/kW·dia 

Aigua 2,16*** €/m3 

*Tarifa 3.3  **Tarifa 3.1  *** EMATSA 
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ANNEX 3. HAZOP 

Nus Paraula 
Guia 

Variable Causes Conseqüències Accions 

201 

NO Cabal 

Els bacteris metanogènics 
estan inhibits 

No hi ha conseqüències greus a curt termini Estudi la variable desviada per corregir-la 

La alimentació del digestor 
amb pretractament 
incorrecta 

Baixa producció de Biogàs en R-202 els propers 
dies 

Revisió de trituració i de pretractament biològic 

C/N incorrecta Baixa producció de Biogàs en R-202 en 5 dies Anàlisis de purins. Corregir mix de palla + purins. 

Ruptura de línia 
Fuita de Biogàs Revisió i manteniment de la línia 

Entrada d'aire al reactor Instal·lació vàlvula antiretorn a la sortida de R-201 

MAS 

Cabal La alimentació rica en SV Augment del cabal de Biogàs Enviar més Biogàs a client, Stock T-401, Torxa ON 

Pressió Avaria K201 Augment de pressió a canonada i digestor 
Revisió i manteniment de K-201, Disc de ruptura en 
Reactor, Controlador de pressió per obrir PSV-3xx 
per activar torxa 

Temp. 
Augment cabal de vapor en 
E-201 

Problemes estructurals  
Mort microorganismes 

Revisió i manteniment de vàlvules d'entrada de 
vapor i termopars.  

MENYS 

Cabal 

La alimentació amb pocs SV 

Disminució del cabal de Biogàs 

Anàlisis de purins 
Corregir mix de palla + purins. 

Disminució del cabal de 
biomassa al reactor 

Augmentar el cabal d'alimentació, Controlador de 
nivell augmentant recirculació  

Pressió Ruptura de línia Fuita de Biogàs Revisió i manteniment de la línia 

Temp. 

Disminució cabal de vapor en 
E-201 Digestions lentes i manca de producció de 

Biogàs en R-202 

Revisió i manteniment de vàlvules d'entrada de 
vapor i termopars.  

Parada de microturbina 
Posada en marxa de la microturbina amb Gas 
Natural de la xarxa 

INVERSA Cabal Avaria K201 
Augment de la pressió en R-201, possibles 
danys estructurals 

Disc de ruptura en R-201, Vàlvula antiretorn  

 



Marcos Rastrilla Antón   

Producció de Biogàs amb palla d’arròs  7/11 

Nus Paraula 
Guia 

Variable Causes Conseqüències Accions 

202 

NO Cabal 

Problemes en la digestió* Manca de producció de biogàs 
Activar cogeneració amb Gas Natural de la xarxa. 
Anàlisis de tòxics en el digestor. 

*La manca total de cabal es molt estrany que sigui per un problema en la digestió 

Ruptura de línia 
Fuita de Biogàs Revisió i manteniment de la línia 

Entrada d'aire al reactor Instal·lació vàlvula antiretorn a la sortida de R-201 

MAS 

Cabal La alimentació rica en SV Augment del cabal de Biogàs Enviar més Biogàs a client, Stock T-401, Torxa ON 

Pressió Avaria K201 Augment de pressió a canonada i digestor 
Revisió i manteniment de K-201, Disc de ruptura en 
Reactor, Controlador de pressió per obrir PSV-3xx 
per activar torxa 

Temp. 
Augment cabal de vapor en 
E-202 

Problemes estructurals  
Mort microorganismes 

Revisió i manteniment de vàlvules d'entrada de 
vapor i termopars.  

MENYS 

Cabal 

La alimentació amb pocs SV 

Falta matèria primera per transformar. 

Anàlisis de purins 
Corregir mix de palla + purins. 

Disminució del cabal de 
biomassa al reactor 

Augmentar el cabal d'alimentació, Controlador de 
nivell augmentant recirculació  

Manca de digestió en Reactor 
R-201 

La biomassa arriba a R-202 sense haver arribat 
a la fase Acidogènesi, necessita més temps per 
realitzar la digestió. 

Control de condicions al R-201 

Pressió Ruptura de línia Fuita de Biogàs Revisió i manteniment de la línia 

Temp. 

Disminució cabal de vapor en 
E-201 Digestions lentes i manca de producció de 

Biogàs 

Revisió i manteniment de vàlvules d'entrada de 
vapor i termopars.  

Parada de microturbina 
Posada en marxa de la microturbina amb Gas 
Natural de la xarxa 

MES DE H2S 
Mal funcionament del 
digestor 

Possibles corrosions, contaminacions i males 
olors 

Alimentar microturbina amb Gas Natural. 
Obrir torxa  
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ANNEX 4. DIAGRAMES 
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