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GLOSSARI 

Anammox: ANaerobic AMMonium OXidation. 

AOB: Ammonia Oxidizing Bacteria. 

BFS: Biofilm Surface. 

BW: Black Water o aigües negres. 

CAPEX: CAPital EXpenditures. 

DBO: Demanda Biològica d’Oxigen. 

DQO: Demanda Química d’Oxigen. 

EDAR: Estació Depuradora d’Aigües Residuals. 

GW: Grey Water o aigües grises. 

HDPE: Polietilè d’alta densitat. 

HET: Organo-Heterotrophic Bacteria. 

NOB: Nitrite Oxidizing Bacteria. 

NT: Nitrogen Total. 

OLAND: Oxygen-Limited Autotrophic Nitrification/Denitrification. 

OPEX: OPerating Expense. 

PAO: Polyphosphate Acumulating Organisms. 

PVC: Clorur de polivinil. 

PT: Fòsfor Total. 

RBC: Rotating Biological Contactor o biodisc. 

SBR: Sequential Batch Reactor o Reactor discontinu seqüencial. 

SHARON: Single reactor System for High Ammonia Removal over Nitrite. 

SRT: Temps de Retenció de Sòlids. 
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TKN: Nitrogen Total Kjeldahl. 

TKNd: Nitrogen Total Kjeldahl dissolt. 

TRH: Temps de Retenció Hidràulic. 

TSS: Sòlids Suspesos Totals. 

UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket. 

VSS: Sòlids Suspesos Volàtils. 

𝜌: Densitat  

μ: Viscositat  
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1.INTRODUCCIÓ 

1.1.ANTECEDENTS 

La planta convencional de fangs activats ha estat la configuració pel tractament de les 

aigües residuals més utilitzada des que la depuració d’aigües va esdevenir una prioritat 

per a la societat.  

Tot i així, aquest sistema està reconegut com un procés insostenible que no està enfocat 

a obtenir un ús eficient de l’energia (biogàs), aigua i nutrients (Bracken, Wachtler, 

Panesar, & Lange, 2007).  

Cal considerar que el procés de fangs activats va néixer de la necessitat de superar els 

reptes passats pel tractament de les aigües residuals. Al dia d’avui, ens enfrontem a 

noves complexitats, que demanen una nova forma d’actuació. S’està arribant a un 

moment on l’augment dels costos energètics estan disminuint la idoneïtat de les 

tecnologies actuals amb ús intensiu d’energia, que va acompanyat d’un augment en les 

emissions d’efecte hivernacle i de no recuperar nutrients limitats com pot ser el fòsfor 

(Sedlak, 2014). De fet, el segle XXI es caracteritza per l’increment en l’escassetat de 

recursos, principalment a causa de l’augment demogràfic i el canvi climàtic, pel que 

buscar alternatives al sistema actual de tractament d’aigua, esdevé una prioritat per la 

nostra generació (Larsen, Udert, & Lienert, 2013). 

A més, el creixement demogràfic en grans nuclis de població és una realitat, ja que 

actualment més de la meitat de la població mundial viu en ciutats i aquest percentatge 

seguirà creixent en un futur, pel que la construcció de nous barris pot ser un tema a 

considerar en els pròxims anys a escala mundial. 

En aquest sentit, la separació de les aigües en els habitatges, unit al tractament 

descentralitzat d’aquestes, esdevé un factor clau per tal de buscar solucions a les 

problemàtiques que presenta el sistema actual de fangs activats, a més de satisfer el 

tractament de les aigües residuals d’aquests nous nuclis de població. 
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1.2.OBJECTIU 

L’objectiu principal del treball serà estudiar la viabilitat que pot suposar substituir el 

sistema convencional de fangs activats per un sistema basat en la separació de corrents 

des de l’origen, tot descentralitzant el tractament de les aigües negres (aigües de la 

cisterna) i centralitzant el tractament de les aigües grises (aigua de la dutxa, cuina...). A 

més, s’avaluarà si és millor eliminar o recuperar el nitrogen en la línia de tractament de 

les aigües negres. 

 

1.3.ABAST 

Per tal d’estudiar aquesta viabilitat es durà a terme el disseny de dos nous barris de 

30.000 habitants cadascun. El primer utilitzarà un sistema convencional de fangs activats 

per tal de tractar les seves aigües residuals, mentre que el segon utilitzarà un sistema de 

tractament híbrid. Les aigües industrials i de pluja no es tindran en compte en aquest 

estudi, així com tampoc el cost ambiental i la disposició final dels fangs generats. 
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2.METODOLOGIA DEL PROJECTE 

En el treball es planteja la construcció de dos nous barris que tractaran les aigües 

residuals de maneres diferents. Per dur a terme el treball s’utilitzarà el programa de 

simulació CapdetWorks com a eina de suport. 

En primer lloc es definirà la distribució dels edificis en el barri. A partir d’aquí es 

distribuiran els bombaments i les canalitzacions amb les seves respectives longituds i 

diàmetres per cadascun dels dos barris. Cal dir que la proposta alternativa tindrà dobles 

canalitzacions a l’interior de les cases, a més d’utilitzar lavabos al buit, fets que caldrà 

considerar a l’hora de quantificar els costos. Pel dimensionament i estimació de costos 

de les canalitzacions no s’utilitzarà el programa de simulació. 

En segon lloc es definiran els tractaments que es duran a terme en cada cas. Pel que fa 

al primer barri, s’utilitzarà un sistema centralitzat de fangs actius. El dimensionament i 

els costos d’aquest sistema es determinaran mitjançant el programa de simulació. 

El segon barri durà a terme un tractament híbrid de les seves aigües residuals. El sistema 

consistirà en el tractament separat de les aigües grises i les negres. Les grises es 

tractaran en un sistema centralitzat, mentre que les negres es tractaran en diversos 

sistemes descentralitzats, els quals es determinaran en funció del nombre de districtes 

del barri. Aquest tractament descentralitzat constarà de tres processos principals:  

- Un per a l’eliminació de matèria orgànica i sòlids.  

- Un segon per a la recuperació de fòsfor.  

- Un últim pel tractament del nitrogen.  

Tot i així, pel tractament del nitrogen hi ha dues possibles alternatives a avaluar: 

- La recuperació mitjançant un sistema de stripping seguit per una absorció amb 

àcid sulfúric.  

- O bé la seva eliminació mitjançant un reactor que utilitzi el procés anammox per 

aquest propòsit.  

L’aigua ja tractada de la línia de negres no té una qualitat suficient per ser abocada 

directament, pel que s’unirà amb la línia de grises per ser tractades juntament. Per 
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aquesta raó la línia de grises es veurà influenciada pels processos utilitzats en la línia 

d’aigües negres. Per això les dues alternatives que s’avaluaran en el sistema híbrid es 

tractaran de manera independent, tant de la línia de negres com la línia de grises.  

Per dimensionar els tractaments i estimar els costos de la línia de grises s’utilitzarà l’eina 

de simulació. En la línia de negres hi ha processos que no poden ser simulats amb 

CapdetWorks, pel que en alguns casos s’utilitzarà el programa i en d’altres no.  

Per últim, s’estudiarà quina de les configuracions és la més adequada des del punt de 

vista econòmic i ambiental. Per fer-ho es calcularan els CAPEX (Costos de inversió) i OPEX 

(Costos operacionals) per a cadascuna de les alternatives, i es discutiran els seus 

respectius avantatges i inconvenients. 

En la Figura 2.1 s’especifica la metodologia utilitzada en aquest treball: 

PLANTA 
CONVENCIONAL DE 

FANGS ACTIUS

SISTEMA DE 
TRACTAMENT 

HÍBRID

TRACTAMENTS

DIMENSIONAMENT

CAPEX I OPEX

CANALITZACIONS

DIMENSIONAMENT

CAPEX I OPEX

TRACTAMENTS

LÍNIA D AIGüES 
GRISES

LÍNIA D AIGÜES 
NEGRES

OPCIÓ 1: 
RECUPERACIÓ DEL 

NITROGEN

OPCIÓ 2: 
ELIMINACIÓ DEL 

NITROGEN

CAPEX I OPEX

DIMENSIONAMENT

DIMENSIONAMENT

DIMENSIONAMENT

CAPEX, OPEX I 
BENEFICIS

CAPEX, OPEX I 
BENEFICIS

CANALITZACIONS

DIMENSIONAMENT

CAPEX I OPEX

OPCIÓ 1: 
RECUPERACIÓ DEL 

NITROGEN

OPCIÓ 2: 
ELIMINACIÓ DEL 

NITROGEN

CAPEX I OPEX

DIMENSIONAMENT

 

Figura 2.1: Metodologia del projecte.  
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3.PLANTA CONVENCIONAL DE FANGS ACTIUS 

La planta convencional de fangs actius pot tenir diferents configuracions de tractament, 

a partir de la integració de dues línies: la línia d’aigua i la de fangs. Només es comenten 

els processos que seran utilitzats en aquest treball.  

 

3.1.LÍNIA D’AIGUA 

Els processos utilitzats en aquesta línia seran: pretractament de desbast, tractament 

primari amb decantador i eliminació de fòsfor, un tractament secundari basat en un 

reactor biològic amb configuració per eliminar nitrogen i fòsfor i un sedimentador 

secundari. Aquests processos són els que s’utilitzen majoritàriament en la línia d’aigua 

de les EDARs catalanes. 

Pretractament: Les aigües residuals abans del seu tractament, pròpiament dit, són 

sotmeses a un pretractament que té com a objectiu separar de l’aigua residual la major 

quantitat de matèries que, per la seva naturalesa o mida, poden donar lloc a problemes 

en les etapes posteriors de tractament (Metcalff & Eddy, 2013; Ramalho, Jiménez 

Beltrań, & Lora, 1996). El correcte disseny i posterior manteniment de l’etapa de 

pretractament són aspectes de gran importància, ja que qualsevol deficiència 

repercutirà negativament en la resta d’instal·lacions originant obstruccions en 

canalitzacions, vàlvules o bombes. En el present treball s’utilitzarà un pretractament 

basat en reixes de desbast.  

Tractament primari: El tractament primari es basa en l’eliminació de sòlids en suspensió 

i la reducció de contaminants biodegradables, ja que una part dels sòlids en suspensió 

eliminats estan constituïts per matèria orgànica. El tractament primari utilitzat es basa 

en un sedimentador primari, on sota els efectes de la gravetat, aquests són sedimentats. 

No eliminar aquests sòlids podria provocar un augment important en la demanda 

d’oxigen en el tanc biològic.  

En aquest sedimentador també és convenient eliminar part del fòsfor present en les 

aigües. Els microorganismes necessiten part de fòsfor per créixer. Tot i així, si la relació 
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DQO/Fòsfor és massa petita, els microorganismes no tenen suficient matèria orgànica 

per dur a terme una eliminació eficient de fòsfor a l’interior del reactor biològic. Per 

aquesta raó resulta important precipitar una part del fòsfor en el primari per tal 

d’augmentar l’eficiència en el reactor biològic. Per fer-ho, s’utilitza ió alumini que actua 

com agent coagulant-floculant, que afavoreix la precipitació de part del fòsfor inorgànic 

present en l’aigua (Metcalff & Eddy, 2013). 

Reactor biològic: És la unitat clau d’una estació depuradora de fangs activats. Aquest 

sistema es basa en l’eliminació de la matèria orgànica gràcies a l’actuació de 

microorganismes aeròbics. Aquest procés es troba àmpliament estudiat (Metcalff & 

Eddy, 2013; Ramalho et al., 1996), pel que únicament s’esmentaran les etapes més 

importants que el configuren.  

Gràcies a l’aportació d’oxigen la matèria orgànica s’oxida per l’efecte dels 

microorganismes, que obtenen d’aquesta manera l’energia necessària pel manteniment 

cel·lular. De manera simultània, una altra fracció de matèria orgànica es converteix en 

nou teixit cel·lular tot utilitzant aquella energia obtinguda en el procés d’oxidació 

anterior. Finalment quan es consumeix la matèria orgànica disponible, les noves cèl·lules 

comencen a consumir el seu propi teixit cel·lular amb l’objectiu d’aconseguir l’energia 

pel manteniment cel·lular. Aquest tercer procés es coneix com respiració endògena 

(Ramalho et al., 1996).  

Per portar a terme aquests processos es necessiten altes aportacions d’oxigen, pel que 

es deriven en altes despeses energètiques (McCarty, Bae, & Kim, 2011). 

Es poden utilitzar diverses configuracions en el sistema de fangs actius per tal d’eliminar 

nutrients juntament amb la matèria orgànica. Els nutrients són la principal causa de 

l’eutrofització de les aigües continentals. Als EUA els costos associats a l’eutrofització 

s’eleven fins a 2.200 milions de dollars l’any (Morales, Boehler, Buettner, Liebi, & 

Siegrist, 2013). En el present treball es durà a terme una configuració Ludzack-Ettinger 

modificada, amb un reactor anaeròbic previ per tal d’eliminar fòsfor, tot utilitzant 3 

etapes.  

Aquesta configuració es basa en una primera zona anaeròbica (absència d’oxigen lliure 

i combinat), una anòxica (absència d’oxigen lliure) i una aeròbica, amb dues 
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recirculacions. Per una banda la recirculació de fangs, i per l’altra la recirculació de la 

zona aeròbica a l’anòxica, per tal de millorar l’eficiència d’eliminació de nitrat (Metcalff 

& Eddy, 2013).  

En la zona anaeròbica s’inicia el procés d’eliminació de fòsfor. Aquesta etapa es realitza 

a partir dels microorganismes anomenats PAO (Polyphosphate accumulating 

organisms). Aquests microorganismes són capaços d’emmagatzemar més fòsfor del que 

realment necessiten pel creixement (Metcalff & Eddy, 2013). Aquest procés el fan en 

una primera etapa anaeròbica, que es pot considerar com una etapa de preparació i una 

segona etapa aeròbica, on el fòsfor és acumulat en els microorganismes.  

Posteriorment, a la zona anòxica, és on es du a terme la desnitrificació del nitrat, tot 

formant nitrogen gas que s’elimina. A la posterior zona aeròbica, es produeix l’etapa 

d’oxidació del nitrogen amoniacal a nitrat (nitrificació), pel que la recirculació de la zona 

aeròbica a l’anòxica resulta clau per augmentar l’eficiència d’eliminació de nitrogen 

(veure apartat 4.5.1.4).  

A part del procés de nitrificació i eliminació de fòsfor, la zona aeròbica serveix per 

eliminar la matèria orgànica de l’aigua, que constitueix el principal objectiu del sistema 

de fang activats. 

Aquest procés produeix el creixement dels microorganismes, i la formació de biomassa 

que cal eliminar. Per aquesta raó aquesta és separada en un sedimentador secundari. 

Aquesta fracció sòlida separada són els anomenats fangs, que seran tractats en la línia 

de fangs. Tot i així, una part d’aquests fangs són recirculats a l’entrada del reactor 

biològic, ja que així s’aconsegueix augmentar el seu temps de residència, tot 

augmentant l’eficiència d’eliminació en el sistema de fangs activats. 

 

3.2.LÍNIA DE FANGS 

Els fangs generats en la línia d’aigua calen ser tractats per tal de ser condicionats per a 

un posterior ús com a fertilitzant (contenen una alta concentració en nutrients) o bé per 

facilitar la seva gestió. Cal distingir entre el fang primari i el secundari, depenent del 

sedimentador a partir del qual han estat separats. 
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Una de les unitats més importants en aquesta línia es troba en la forma com 

s’estabilitzen els fangs. La forma més utilitzada per fer-ho és la digestió anaeròbica, que 

permet la recuperació d’energia en forma de biogàs (Metcalff & Eddy, 2013). Aquesta 

unitat no acostuma a ser recomanada per a poblacions menors de 50.000 habitants, ja 

que la quantitat de fangs generats no és suficient per aconseguir la quantitat de biogàs 

necessari per compensar els costos d’inversió i operació que suposa la seva instal·lació 

(comunicació personal, Poch, M, LEQUIA, 2017). En aquest treball els fangs seran 

tractats en un espessidor, i posteriorment en una centrífuga que és la configuració més 

utilitzada a les EDARs catalanes que no utilitzen digestió anaeròbica. 

Espessidor: L’espessidor permet incrementar la concentració de fangs mitjançant 

l’eliminació de part de l’aigua que contenen. Els mètodes més utilitzats per fer-ho són 

per gravetat o per flotació. En aquest treball s’utilitzarà el mètode per gravetat. 

Centrifugació: La seva funció és la mateixa que l’espessiment; deshidratar els fangs. La 

sedimentació centrífuga utilitza la força centrífuga per separar dues fases. Pot ser una 

separació líquid-líquid o sòlid-líquid, com en el cas que es presenta (McCabe, Smith, & 

Harriott, 1991). L’eficiència d’eliminació d’aigua mitjançant un espessidor és limitada, 

pel que acabar de deshidratar-los resulta clau per tenir una major facilitat de post 

tractament o disposició. 

És important comentar que l’aigua eliminada en ambdós processos és reciclada a 

l’entrada del sedimentador primari amb la finalitat de ser tractada juntament amb 

l’influent. 

 

3.3. DIAGRAMA DE FLUX DEL PROCÉS 

En la Figura 3.1 es mostra el diagrama de flux pel procés convencional de fangs activats 

que s’utilitzarà en el treball: 
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Figura 3.1: Diagrama de flux de la planta convencional de fangs actius.
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3.4.ÉS LA CONFIGURACIÓ BASADA EN ELS FANGS ACTIVATS LA MILLOR PEL 

TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS? 

El desenvolupament de noves tecnologies i la implementació de nous conceptes de 

control de processos per millorar l’eficiència de la planta convencional de fangs actius 

ha estat àmpliament tractada en els últims anys (Flores-Alsina, Corominas, Snip, & 

Vanrolleghem, 2011).  

En aquest punt del treball cal fer-se la pregunta de si la planta convencional de fangs 

actius és la més adequada per dur a terme el tractament de les aigües residuals. 

Segurament si es tracta el tema des d’un punt de vista estrictament econòmic, resulta 

difícil realitzar un canvi en el sistema de tractament d’aigües. I això no és tant per la 

viabilitat o no d’una possible alternativa, sinó per la incertesa d’utilitzar un tractament 

nou i el risc econòmic que això suposa, que fan que qualsevol alternativa sigui difícil de 

ser considerada (Marlow et al., 2013). Ara bé, si es planteja la pregunta des d’un punt 

de vista ambiental, la resposta obtinguda pot ser diferent. 

Els possibles avantatges d’un sistema descentralitzat envers un centralitzat es tractaran 

amb més profunditat en els següents punts del treball. Tot i així, aquest apartat suposa 

un punt de partida per a l’avaluació alternativa. En aquest projecte no tan sols es busca 

estudiar la viabilitat d’una configuració descentralitzada, sinó que s’estudien processos 

que podrien ser utilitzats de forma paral·lela al tractament convencional de fangs 

activats.  

El medi ambient és possible que jugui un paper molt important en el nou paradigma de 

tractament de contaminants. Un nou paradigma basat en tractar els contaminants de 

forma eficient i, si és possible, treure’n algun benefici. L’efecte hivernacle, el canvi 

climàtic o la disminució de recursos són una realitat en el nostre planeta, pel que 

esdevenen conceptes claus a tenir en compte a l’hora de considerar tot procés de 

tractament. 

La planta convencional de fangs activats no té aquests punts com una prioritat pel que  

estudiar una possible alternativa en el món del tractament de les aigües residuals pren 

una nova dimensió. I aquesta no és només econòmica, sinó que també és ambiental.
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4.SEPARACIÓ D’EFLUENTS I DESCENTRALITZACIÓ PEL 
TRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 

La separació d’efluents i descentralització pel tractament de les aigües residuals 

domèstiques són dos conceptes que van estretament lligats. De fet, si es vol aconseguir 

un procés eficient, amb recuperació de nutrients i que a més tingui cura del medi 

ambient, la descentralització no es pot concebre sense la separació d’efluents en 

l’origen (Larsen et al., 2013). Això es deu a que les aigües negres i grises tenen 

característiques molt diferents, pel que requereixen de tractaments diferents cadascuna 

d’elles. Si només es descentralitzés sense separar efluents, l’únic que s’aconseguiria 

serien sistemes de fangs actius més petits, pel que la proposta deixaria de tenir un 

caràcter innovador. 

El procés consisteix en dividir les canalitzacions dels habitatges en dues: una per a l’aigua 

de la cisterna (aigua negra) i una altra per a totes les aigües no procedents de la cisterna 

(aigües grises). Posteriorment aquestes aigües es poden tractar separadament, en 

sistemes de cabal reduït. Tot i així, aquests conceptes tenen moltes possibles variants. 

En els següents apartats es tractarà amb més profunditat cadascun dels factors que 

poden resultar claus per tal d’entendre el contingut del treball. 

 

4.1.POSSIBLES AVANTATGES  

Avui en dia, l’aigua residual es considera una font renovable a partir de la qual es pot 

aconseguir aigua no potable, energia i fertilitzants (Libralato, Ghirardini, & Avezzù, 

2015). Tot i així, resulta clau preguntar-se si les configuracions de tractament d’aigües 

utilitzades en l’actualitat consideren l’aigua residual com a una possible font de recursos. 

Avantatges energètics 

Una planta convencional de fangs activats té com element principal un reactor biològic 

(veure apartat 3.1), on els microorganismes eliminen la matèria orgànica present en 

l’aigua. Els microorganismes requereixen d’oxigen per tal d’obtenir l’energia necessària 

per dur a terme aquesta depuració. Aquest oxigen és aportat a través de la injecció 
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d’aire. Tot i així, aquest aire tan sols conté un 21% d’oxigen, i d’aquest oxigen només 

una petita part és aprofitada pels microorganismes (Garrido-Baserba, Molinos-Senante, 

Poch, & Rosso, 2017).  

En aquest sentit, els nutrients també juguen un paper clau. En el procés biològic de fangs 

actius, els microorganismes necessiten una quantitat determinada de nutrients per 

portar a terme la seva activitat correctament. Tot i així, a l’efluent d’aquest procés, la 

concentració de nutrients (nitrat i fòsfor principalment) és massa alta per ser abocada 

directament, ja que podria provocar possibles processos d’eutrofització en les aigües 

receptores. Per aquesta raó, es necessiten tractaments terciaris, o configuracions 

complexes en el reactor biològic, que assegurin l’eliminació d’aquests nutrients. Aquests 

fets provoquen uns costos energètics molt alts en el sistema de fangs activats, d’uns 0,6 

KWh per cada m3 d’aigua tractada, dels quals la meitat són deguts a l’aeració (McCarty 

et al., 2011).  

Davant això, resulta evident que un dels principals avantatges que pot tenir la proposta 

exposada en aquest treball rau en la disminució dels costos energètics anuals, on la 

separació d’efluents i la descentralització poden jugar un paper clau (Roefs, Meulman, 

Vreeburg, & Spiller, 2016). 

La configuració que es proposa en el treball,  busca substituir el sistema de fangs activats 

per un sistema més eficient energèticament parlant. Tot i així, això permet estalviar 

energia, però com es recupera energia d’aquesta aigua? El procés més recomanat és la 

digestió anaeròbica de l’aigua domèstica més concentrada amb matèria orgànica (aigua 

negra), tot aconseguint produccions de biogàs amb un alt contingut en metà (Kujawa-

Roeleveld & Zeeman, 2006). A més, cal considerar que aquest metà és provinent de 

fonts renovables, el que pot comportar una disminució en l’ús de combustibles fòssils, 

tot afavorint a un procés més sostenible pel medi ambient. 

Recuperació de nutrients 

Juntament amb l’energia hi ha un altre tema important que és la recuperació de 

nutrients presents en l’aigua. La separació d’efluents resulta clau en aquest aspecte. Les 

aigües negres tenen una alta concentració en nutrients (Taula 4.2). Si es dilueixen amb 

les aigües grises, la seva recuperació esdevé molt més complexa, ja que obliga a utilitzar 
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equips amb un volum major. Davant aquest fet, la recuperació de nutrients de les aigües 

negres esdevé un tema clau per a un procés descentralitzat.  

Els últims anys han estat marcats per un increment important en la precarietat dels 

recursos de fòsfor, un recurs no renovable (Larsen et al., 2013). De fet podria ser que 

aquest recurs s’acabés en aproximadament 200 anys (Tarragó, Puig, Ruscalleda, 

Balaguer, & Colprim, 2016). Davant aquest fet, el cost de la roca de fosfat ha augmentat 

en els últims anys, pel que la recuperació d’aquest recurs pot ser un tema important 

(Larsen et al., 2013).  

El fòsfor és un dels elements més importants per a la humanitat, perquè és la base en la 

producció de menjar. En els humans i animals forma part del DNA i RNA, requerit per 

guardar i transportar energia com ATP. En els humans i animals s’obté aquest fòsfor a 

través del menjar. Les plantes l’obtenen a partir del terra i l’utilitzen pel seu creixement 

(Larsen et al., 2013). D’aquí la importància d’obtenir fertilitzants amb fòsfor que 

assegurin aquest creixement. Davant la situació que no hi ha cap substitut pel fòsfor, 

assegurar la seva obtenció resulta clau per assegurar la producció de menjar (Larsen et 

al., 2013). 

La recuperació del nitrogen no resulta tant crítica com la del fòsfor, ja que aquest és un 

element més abundant en els sols que el fòsfor. Tot i així, es necessiten fertilitzants amb 

contingut de nitrogen, pel que la seva recuperació també és important a ser 

considerada.  

A més cal destacar que per tal de sintetitzar fertilitzants, s’associa un ús important de 

combustibles fòssils, pel que la recuperació de nitrogen i fòsfor també poden repercutir 

en una reducció important de l’ús d’aquests recursos no renovables (McCarty et al., 

2011). 

Reducció de les emissions d’efecte hivernacle 

Les millores ambientals de l’alternativa suposen un aspecte clau a ser considerat. 

Evidentment l’obtenció de biogàs i recuperació de nutrients ja són dos factors que 

afavoreixen al medi ambient. Tot i així, també s’ha de parlar sobre les emissions que es 
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produeixen en una planta convencional de fangs actius, ja que provoquen un impacte 

mediambiental important en el món del tractament d’aigües residuals. 

El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) estima que pel voltant de l’any 

2030 caldrà una reducció de les emissions d’efecte hivernacle d’un 60% per tal 

d’aconseguir l’objectiu de no superar un increment global de la temperatura terrestre 

de 3 ºC (Hernández-Sancho, Molinos-Senante, & Sala-Garrido, 2011). El tractament 

d’aigües residuals hauria de jugar un paper molt important per aconseguir aquest 

objectiu tant ambiciós, ja que en les últimes dècades el consum d’energia ha crescut de 

forma considerable, a causa de l’increment en el volum a tractar i la implementació de 

noves tecnologies amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de l’efluent (Hernández-

Sancho et al., 2011). 

La petjada del carboni en una planta de tractament d’aigües residuals es coneix com la 

totalitat de gasos amb efecte hivernacle emesos de forma directe o indirecte en el 

procés de tractament de les aigües. Aquestes emissions inclouen el diòxid de carboni 

(CO2), metà (CH4)  i òxid nitrós (N2O), i totes són passades a diòxid de carboni equivalents, 

per tal de tenir una referència. L’escala de referència és 1 pel diòxid de carboni, 25 pel 

metà i 298 per l’òxid nitrós (Chai, Zhang, Yu, Feng, & Wong, 2015). Això significa que 

l’òxid nitrós té un potencial d’efecte hivernacle 298 vegades major que el diòxid de 

carboni. 

Les emissions directes fan referència a les emissions causades pel tractament de l’aigua 

residual. Per tant inclouen les emissions de CO2 degudes a la degradació de la matèria 

orgànica o bé les emissions de N2O a causa del procés de nitrificació/desnitrificació (Chai 

et al., 2015). Aquestes emissions poden ser disminuïdes si es du a terme un control 

eficient dels processos, tot i que és inevitable tenir-les, tant en el procés convencional 

de fangs activats com en el procés alternatiu. Tot i així, hi hauran processos que seran 

més problemàtics en aquest aspecte que d’altres. Això es discutirà més avançat el treball 

amb una major profunditat. 

La diferència més gran pel que respecte a les emissions de gasos d’efecte hivernacle no 

rau tant en les emissions directes, sinó en les indirectes. Les indirectes són aquelles que 

no repercuteixen directament en emissions de gasos hivernacles, sinó que es deuen a 
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un consum energètic o a la utilització d’un reactiu químic. Es comptabilitza amb una 

emissió de diòxid de carboni equivalent derivada del seu consum (Chai et al., 2015). Si 

s’utilitza un reactiu químic, o es du a terme un procés que requereix d’un consum 

energètic, cal considerar que aquesta energia s’obté a partir d’alguna font. Segons l’IDAE 

(Instituto para la Diversificación i Ahorro de Energía) aquest valor d’emissió depèn del 

combustible utilitzat per obtenir aquesta energia. Tot i així, aquest es pot establir en un 

valor mitjà proper als 0,3 kg CO2/KWh.  

En un sistema descentralitzat, els principals costos són deguts a les despeses 

operacionals i de manteniment pel treball dels operaris. Per contra en una planta 

convencional de fangs activats, la despesa energètica és molt alta, el que es tradueix en 

unes altes emissions de CO2. 

Disminució consum d’aigua 

L’aigua estalviada en la proposta alternativa també és una avantatge d’aquesta. Això 

serà gràcies a la instal·lació de lavabos al buit, a diferència dels lavabos convencionals 

que s’utilitzen per evacuar les aigües tractades en un sistema convencional de fangs 

activats. Això ens permet estalviar fins a 35 L per cada persona i dia (veure apartat 

4.3.2.2). 

Segurament en el món occidental un recurs com l’aigua pot semblar que no és un 

problema. No obstant això, en zones amb un alt creixement demogràfic i amb recursos 

limitats, l’aigua pot esdevenir un recurs escàs, pel que buscar mètodes d’estalvi pot 

resultar clau (Larsen et al., 2013). 

Mircrocontaminants 

Per últim, també cal comentar la importància que té el procés en l’eliminació dels 

anomenats microcontaminants (micropollutants). Els microcontaminants agrupen una 

gran quantitat de substàncies, entre les quals destaquen productes farmacèutics i 

substàncies de neteja corporals. Per exemple, els medicaments que es prenen poden 

ser excretats, i evacuats amb les aigües negres. Aquests contaminants són difícils de ser 

eliminats, pel que dur a terme el màxim tractament possible per a la seva eliminació 

resulta clau.  
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Bona part d’aquests contaminants es troben en les aigües negres. En la línia de negres 

es realitzen fins a tres tractaments, per després enviar aquesta aigua tractada a la línia 

de grises. Això significa que el tractament al que són sotmesos aquests 

microcontaminants és molt gran, pel que s’afavoreix bona part de la seva eliminació. 

Aquests possibles avantatges serveixen de preludi per entendre la raó de la 

implementació d’un sistema de tractament d’aigua alternatiu a l’utilitzat a l’actualitat.  

 

4.2. POSSIBLES INCONVENIENTS  

No tot són avantatges en un sistema descentralitzat pel tractament de les aigües 

residuals. A continuació es comenten breument alguns dels possibles inconvenients que 

té aquesta proposta: 

- Per a una població o barri li resulta molt més senzill tenir un sol tractament centralitzat, 

que diversos tractaments descentralitzats. Això es deu al fet que la descentralització té 

associada una major ocupació d’espai, que pot resultar ser un factor limitant per la 

proposta alternativa. 

- El procés de depuració d’aigües comporta una possible emissió d’olors. El fet d’utilitzar 

varis sistemes descentralitzats provoca que es produeixi un increment d’aquestes olors. 

- Separar les aigües negres i les grises, suposa haver de realitzar dobles canalitzacions 

als habitatges. Aquestes dobles canalitzacions repercutiran en uns costos majors pel 

sistema de sanejament.  

- Tot i que el sistema descentralitzat ens permet un estalvi energètic, és possible que els 

costos de construcció siguin majors. 

- La possibilitat d’alguna fallada en algun dels processos de les plantes descentralitzades 

és alt. 
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4.3.COM SEPAREM ELS EFLUENTS? 

La separació d’efluents és un tema clau per entendre la viabilitat d’un sistema 

descentralitzat o híbrid. Aquesta separació es basa en dur a terme dobles canalitzacions 

en els habitatges per tal de separar les aigües negres de les grises. La composició 

d’aquestes aigües és un element important per a entendre les possibles avantatges de 

la proposta. Per aquesta raó en aquest punt es tractaran amb més deteniment la 

composició de cadascuna d’aquestes aigües, tot comentant les avantatges que es poden 

obtenir de cadascuna d’elles. 

 

4.3.1.AIGÜES GRISES (GREY WATER) 

Les aigües grises corresponen al 73 % de les aigües residuals domèstiques, amb un valor 

mitjà de consum de 108 L de consum diari per persona (Larsen et al., 2013). Es poden 

dividir en dues tipologies: les dèbils i les fortes.  

- Les dèbils corresponen a les aigües de la dutxa i de la pica del bany 

- les fortes corresponen a les aigües de la pica de la cuina i de tots els 

electrodomèstics que tenen l’aigua com a element bàsic per dur a terme el 

rentat.  

La major contribució d’aigües grises és deguda a les aigües de la pica del lavabo i la dutxa 

que suposen el 28 % del total de les aigües domèstiques, i una quantitat d’aigua de 42 L 

diaris per persona (Larsen et al., 2013). 

Les característiques de les aigües grises depenen de principalment tres factors (Eriksson, 

Auffarth, Henze, & Ledin, 2002): 

- En primer lloc, de la qualitat de l’abastiment d’aigua. 

- En segon lloc del tipus de xarxa de distribució tant per a l’aigua potable com per 

a les aigües grises (la lixiviació de la canalització, o processos biològics i químics 

en el biofilm de les canalitzacions poden provocar perjudicis en aquesta aigua).  

- Per últim, les activitats de la casa.  
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L’aigua de la cuina és la major font de contaminants a les aigües grises. De fet les aigües 

fortes són les que contribueixen de forma majoritària a l’augment de la càrrega 

contaminant, amb l’excepció  dels patògens, on les aigües dèbils aporten una major 

contaminació (Larsen et al., 2013). 

El contingut en nutrients d’aquestes aigües és molt baix en comparació la càrrega que 

contenen les aigües negres. En la Taula 4.1 es mostren les dades de càrregues 

contaminants en les aigües grises: 

Taula 4.1: Composició de les aigües grises. 

 g/p·d Desviació estàndard mg/L 

TSS 19,0 21,0 175,9 

VSS 6,9 8,6 63,9 

DQO 51,0 24,0 472,2 

DQO soluble1 30,6 n.d4 283,3 

DBO 19,0 19,0 175,9 

DBO soluble 7,6 7,7 70,4 

TKN 0,2 0,7 2,3 

TKN soluble2 0,2 n.d 2,3 

N-NH4+ 0,2 n.d 2,3 

PT 0,5 0,4 4,6 

N-NO3- 0,6 1,3 5,9 

pH3 7,2 0,5 n.d 

 

Font: Adaptat de Larsen el al. (2013). 

1Es considera que la DQO soluble representa un 60% de la DQO total (CapdetWorks). 

2 Es considera que tot el nitrogen total kjeldahl és dissolt en aquestes aigües. 

3El pH no té unitats. 

4n.d: informació no disponible. 
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4.3.2.AIGÜES NEGRES (BLACK WATER) 

La recuperació d’energia i nutrients no es podria entendre sense les característiques de 

les aigües negres (Black Water). Aquestes aigües tenen quatre components principals: 

orina, matèria fecal, paper i aigua. 

Pel que respecte als nutrients, l’orina n’és la causa principal. De fet la seva aportació 

representa un 79, 47 i 71% de nitrogen, fòsfor i potassi del total de l’aigua domèstica 

(Larsen et al., 2013). La seva aportació de nitrogen és molt gran, a causa del seu alt 

contingut en urea, que aporta una gran càrrega de nitrogen orgànic. Tot i així la urea 

s’hidrolitza fàcilment pel que bona part del nitrogen orgànic passa a forma amoniacal 

(De Graaff, Temmink, Zeeman, & Buisman, 2010; Larsen et al., 2013). A més el 95% del 

fòsfor total present en l’orina es troba en forma de fosfat, pel que la seva recuperació 

en forma d’estruvita (MgNH4PO4·6H2O), es produeix de forma senzilla en medi bàsic. 

Per contra, la càrrega de matèria orgànica i sòlids amb potencial per obtenir biogàs és 

principalment deguda a la matèria fecal. Aquesta també conté nutrients com fòsfor, 

nitrogen o potassi. 

En aquest tipus d’aigües cal destacar el paper que juguen els anomenats 

microcontaminants  (micropollutants), que es troben principalment en les aigües negres 

(veure apartat 4.1). Una major focalització i tractament d’aquests, pot suposar una 

millora en la seva eliminació. 

La quantitat d’aigua que acompanya aquestes aigües negres, o la seva forma de 

separació són qüestions importants a resoldre. Per aquestes raons el tipus de lavabo a 

utilitzar juga un paper clau i serà tractat amb més deteniment en els dos punts següents. 

 

4.3.2.1.NoMix 

La separació d’efluents es pot dur a terme de dues formes diferents. Per una banda hi 

ha la opció que s’utilitzarà en aquest treball, en què el total de les aigües negres són 

separades de les aigües grises. Per altra banda, l’opció de separar l’orina de la matèria 
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fecal també pot ser una alternativa molt interessant a considerar. Aquest procés es du 

a terme en un inodor NoMix que es mostra en la Figura 4.1: 

 

Figura 4.1: Inodor NoMix. Recuperat de Guest et al. (2009). 

L’orina té altes concentracions de nutrients, pel que la seva separació ens permet tenir 

una gran focalització d’aquests. Aquesta orina és emmagatzemada i transportada per 

tal de ser tractada. Durant aquest procés, el 90 % del nitrogen en forma orgànica 

s’hidrolitza i passa a forma amoniacal (comunicació personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

Aquests factors provoquen millores en l’eficiència de recuperació de nutrients, en forma 

d’estruvita o sulfat d’amoni mitjançant un sistema d’absorció-desorció (Larsen et al., 

2013; Morales et al., 2013). També es pot considerar l’eliminació de nitrogen mitjançant 

sistemes eficients energèticament, tals com el procés anammox (Guest et al., 2009). 

Les aigües negres amb altes concentracions de matèria orgànica i sòlids poden ser 

tractades en digestors, on es continuarà obtenint altes produccions de metà, així com 

un sobrenedant amb baixes concentracions de nutrients, que no requereixen de 

tractaments posteriors per a la seva eliminació/recuperació. 

L’inodor NoMix es podria considerar la millor opció pel que respecte a eficiència d’un 

sistema amb separació d’efluents i tractaments descentralitzats. No obstant això, la seva 

implementació és poc realista al dia d’avui. Posar aquesta tipologia de inodors suposa 

canviar la forma que es té d’anar al lavabo, ja que es canvia la tipologia de tassa. Aquest 

esdevé el principal inconvenient, pel que caldria una conscienciació general que 
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actualment no s’ha produït. Per aquesta raó en aquest treball no es planteja aquest tipus 

de lavabo. 

 

4.3.2.2.LAVABO AL BUIT 

Un lavabo al buit no presenta grans canvis respecte un lavabo convencional en quant a 

ús. El principal canvi es troba en que utilitza aire en comptes d’aigua per evacuar les 

aigües negres. Quan es tira la cadena, s’obre una vàlvula en el lavabo, que provoca una 

diferència de pressió que permet l’evacuació de l’aigua. Aquesta tipologia de lavabos 

estan especialment dissenyats per a sistemes que volen tractar separadament les aigües 

grises i les negres, ja que s’obtenen altes concentracions de matèria orgànica i nutrients 

que permeten una alta eficiència en la recuperació de biogàs i nutrients, amb una 

reducció en els volums dels processos (De Graaff et al., 2010). 

La tipologia de bombament és l’element distintiu d’aquesta tecnologia. La diferència de 

pressió és generada per les bombes de buit, encarregades d’extreure aire d’un volum 

tancat, tot generant un buit parcial. Aquest sistema provoca una disminució molt 

important en el consum d’aigua diari. Un inodor convencional consumeix de mitjana 8 L 

per cada vegada que s’utilitza, provocant consums diaris de 40 L per persona (Larsen et 

al., 2013). Pel contrari un lavabo al buit consumeix 1 L de mitjana per cada ús. Això es 

tradueix en un consum diari de 5 L per persona, tot reduint-se el consum d’aigua fins a 

8 vegades (De Graaff et al., 2010). A la Taula 4.2 es mostra la comparativa de 

concentracions de les aigües negres utilitzant un inodor convencional i un al buit: 
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Taula 4.2: Composició de les aigües negres en funció del lavabo utilitzat. 

 g/pers·dia mg/L (40 L/p·d) mg/L (5 L/p·d) 

TSS 41,8 1.045 8.360 

VSS1 33,4 836 6680 

DQO 52,8 1.320 10.560 

DQO soluble2 21,1 528 3.664,3 

DBO 17,8 445 3.560 

DBO soluble3 7,12 178 1.424 

TKN 12,5 312,5 2.500 

TKN soluble4 0,66 16,5 132,4 

N-NH4+ 0,66 16,5 132,4 

PT 1,5 38,3 306 

pH5  8,8 n.d n.d 

 

Font: Adaptat de Larsen et al. (2013). 

1 Es considera que els sòlids volàtils corresponen en un 80% els sòlids totals. 

2 Es considera la DQO soluble correspon a un 34,7% de la DQO total (De Graaff et al., 2010). 

3 Es considera la DBO soluble correspon a un 40% de la DBO total (CapdetWorks). 

4 Es considera el TKN soluble és igual al nitrogen en forma d’amoni. 

5 El valor està extret de De Graff et al. (2010). Sense unitats. 

 

Tal i com es pot observar, la càrrega màssica de cadascun dels contaminants és la 

mateixa per ambdós casos, però en el convencional els contaminants estan molt més 

diluïts que en l’opció del buit. Aquest fet suposa dues avantatges importants:  

- L’energia necessària a aportar en l’UASB (veure apartat 4.5.1.1) es redueix de 

forma molt important, ja que el volum és molt menor, a més de tenir el mateix 

potencial o major en la recuperació de biogàs i nutrients.  

- Ens permet treballar amb volums de processos molt més petits, tot repercutint 

ens uns costos de construcció i operació molt més baixos. A més cal destacar que 

aquesta opció també aconsegueix un estalvi important en el cost de l’aigua, a 

causa del baix consum que té associat. 
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Els costos d’instal·lació tenen un preu major que un lavabo convencional, a causa de l’ús 

de bombes de buit. Els costos d’operació d’aquest tipus de canalitzacions acostuma a 

ser alt, ja que les aigües negres concentrades tenen altes concentracions de sòlids en 

suspensió, pel que la obturació a causa de sediments pot esdevenir un risc. Per aquesta 

raó la despesa en operació i manteniment d’aquestes canalitzacions serà alta. 

 Els tractaments “in situ” de les aigües negres és un requisit important per evitar costos 

d’operació i manteniment massa alts, en el cas que s’hagin de transportar les aigües 

negres a grans distàncies (Roefs et al., 2016). 

El lavabo al buit serà el sistema que s’utilitzarà en el cas descentralitzat, ja que és el que 

ens permet obtenir un sistema més eficient i econòmic. 

 

4.4.DESCENTRALITZACIÓ COMPLETA O SISTEMA HÍBRID? 

Una vegada separada l’aigua negra de les grises cal configurar els tractaments que es 

duran a terme a cadascuna d’elles. Aquests tractaments es poden portar a terme en 

configuracions diferents. Pel tractament alternatiu a la planta convencional de fangs 

actius s’han definit dues configuracions principals: un sistema totalment descentralitzat 

o bé un d’híbrid.  

Descentralització completa 

La descentralització completa es basa en descentralitzar i tractar “in situ” tant les aigües 

negres com les grises. Per tant, es basa en dividir un barri d’un nombre determinat 

d’habitants en blocs reduïts (districtes), i les aigües grises i negres de cadascun d’aquests 

blocs tractar-les en uns tractaments on, exclusivament, es tractarà l’aigua d’aquest bloc 

determinat. Així doncs, dins els tractaments de cadascun dels blocs es tracten les aigües 

negres i grises en tractaments separats (Figura 4.2). Les aigües grises tenen 

característiques molt diferents a les negres (veure apartats 4.3.1 i 4.3.2), pel que el 

tractament separat de les aigües és el factor més important per aquesta configuració. 
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Figura 4.2: Descentralització completa pel tractament de dos districtes. 

 

Configuració híbrida 

Pel que respecte a la configuració híbrida, aquesta es basa en descentralitzar el 

tractament de les aigües negres o grises, i tractar en un sistema centralitzat alguna 

d’aquestes dues aigües (Figura 4.3). El sistema seria una fusió entre un sistema 

descentralitzat totalment, i un centralitzat, amb l’aspecte afegit de la separació 

d’efluents que juga un paper clau en aquest àmbit.  

 

Figura 4.3: Sistema híbrid pel tractament de dos districtes. 

 

Segons Roefs et al. (2016) un sistema híbrid, descentralitzant les aigües grises i 

centralitzant les aigües negres, no és econòmicament viable. Tot i així, aquesta viabilitat 
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econòmica depèn de molts factors. En aquest cas centralitzar les aigües negres no és 

l’opció més recomanable, ja que els costos d’operació per a les canalitzacions d’aquest 

tipus són alts (veure apartat 4.3.2.2). A més els tractaments utilitzats en aquest estudi 

també suposen costos molt alts, pel que buscar tractaments amb costos més 

competitius, pot afavorir la proposta. 

Discussió 

Davant la problemàtica esmentada anteriorment, la descentralització total podria 

semblar la opció més pràctica i econòmica. Tot i així, cal considerar que el tractament 

conjunt de les aigües negres i grises en petits sistemes descentralitzats, pot suposar una 

gran ocupació d’espai. Per aquesta raó s’ha considerat el sistema híbrid com l’alternativa 

en la que es centrarà el treball. 

El sistema híbrid amb el que es treballarà es basa en diversos sistemes descentralitzats 

per a les aigües negres i un centralitzat per a les aigües grises, on les aigües negres ja 

tractades s’uniran amb el sistema centralitzat de tractament d’aigües grises. 

 

4.4.1.SISTEMA DE CANALITZACIONS I BOMBAMENTS 

Una vegada decidida la configuració a utilitzar, cal dur a terme el disseny dels dos barris 

a estudiar. Aquests són dos barris de 30.000 habitants, on en un es tractaran les aigües 

amb un sistema centralitzat de fangs actius, i en l’altre, amb un d’híbrid. Dins dels costos 

hi haurà repercutits els costos de tractament per una banda, i els costos de les 

canalitzacions i bombaments per l’altra. 

Per tal de poder calcular els costos que suposen les canalitzacions i bombaments de 

cadascuna de les opcions, cal configurar el barri pels dos casos. Aquests estaran dividits 

en districtes i veïnats. 

Cada districte estarà format per 1200 habitants (25 districtes), i tindrà 10 veïnats de 120 

habitants cadascun (Figura 4.4). Cada veïnat estarà format per 50 cases i una mitjana de 

2,4 habitants per habitatge, la mitjana a la Unió Europea l’any 2013 (Roefs et al., 2016). 
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A més cada veïnat tindrà una superfície de 100 x 250 m, obtenint una densitat de 20 

cases per cada hectàrea (Roefs et al., 2016). 

 

Figura 4.4: Distribució d’un districte. 

Bombaments 

El sistemes de bombament utilitzats diferiran en funció de si es tracta de l’opció 

centralitzada o l’alternativa: 

Bombaments tractament de fangs actius: En aquest cas s’utilitzarà una unitat de 

bombament a la sortida de cadascun dels districtes, a més d’utilitzar una estació de 

bombament a l’entrada de la depuradora, estimada amb CapdetWorks. 

Bombaments tractament híbrid: Pel que respecte a les aigües grises, aquestes tindran 

un bombament a la sortida de cadascun dels districtes, i també utilitzaran una estació 

de bombament a l’entrada de la depuradora estimada amb CapdetWorks. Per contra, 

les aigües negres que es tracten de forma descentralitzada consten d’unitats de 

bombament al buit per tal d’evacuar aquestes aigües amb altes concentracions de 

sòlids.  
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Canalitzacions 

Les canalitzacions són els elements que formen la xarxa de clavegueram per l’evacuació 

de les aigües residuals. Aquest sistema de clavegueram pot ser separat o combinat.  

En el combinat l’aigua de la pluja es combina juntament amb les aigües residuals. Això 

pot suposar un problema important en èpoques molt plujoses, on es pot arribar a 

sobrepassar el cabal màxim de les canalitzacions, així com la capacitat màxima de 

tractament de la planta. Aquest tipus de sistema de clavegueram encara és dels més 

utilitzats en zones d’antiga construcció. En el meu treball treballaré amb clavegueram 

separat. A més, l’aigua de la pluja no es tindrà en compte en cap dels dos casos d’estudi.  

Roefs et al. (2016) van definir tres tipus de canalitzacions a utilitzar, depenent de la 

tipologia d’aigua, les distàncies a recórrer i els cabals. Aquests tres tipus són: a gravetat, 

pressió i al buit. 

Gravetat: Aquest tipus de canalitzacions són les més convenients a ser utilitzades, ja que  

permeten evacuar l’aigua per la força de la gravetat. Això es deu a que el sistema de 

clavegueram es troba soterrat, pel que la seva evacuació per l’efecte de la gravetat és 

possible. A nivell intern de districte i veïnat s’utilitzarà el sistema de clavegueram per 

gravetat, en excepció de l’evacuació de les aigües negres pel seu tractament 

descentralitzat (Roefs et al., 2016). A més també s’utilitzarà per unir l’efluent de la línia 

de negres amb la línia de grises. 

Pressió: En zones on el desnivell sigui baix, caldrà impulsar aquesta aigua mitjançant un 

sistema de bombament, ja que l’efecte de la gravetat ja no serà suficient per a la seva 

evacuació. Aquest tipus de canalitzacions s’utilitzaran quan es surti a nivell de districte. 

Per tant seran les que uneixin els districtes i portin l’aigua fins a la planta de tractament 

centralitzada. 

El buit: el sistema de clavegueram al buit és el que utilitza bombes al buit per a la seva 

evacuació. Aquest és utilitzat per evacuar les aigües negres del sistema descentralitzat 

(veure apartat 4.3.2.2). 

Les canalitzacions utilitzades en el treball estaran fabricades amb dos materials: formigó 

no reforçat i polietilè d’alta densitat (HDPE) (Roefs et al., 2016). 
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Formigó no reforçat: Aquest tipus de material serà utilitzat per les canalitzacions que 

evacuen l’aigua per l’efecte de la gravetat, per tant a nivell de veïnat i districte. Això és 

així ja que el cabal a tractar és baix, pel que el formigó no precisa de fibres que el 

reforcin. 

Polietilè d’alta densitat: Aquest material serà utilitzat per les canalitzacions per pressió 

i al buit. Aquesta tipologia de material és molt utilitzat per a la distribució i evacuació 

d’aigües, ja que permet tenir unes canalitzacions rígides i tenaces, amb una bona 

resistència química i tèrmica a baix cost. 

Les canalitzacions es poden dividir en 3 grans grups: a nivell de veïnat, a nivell de districte 

i a nivell de barri.  

Veïnat: A nivell de veïnat s’utilitzarà el model d’infraestructura urbana d’aigua (UWIM) 

(Maurer, Scheidegger, & Herlyn, 2013). Aquest model es basa en que les longituds de 

les canalitzacions són calculades a partir d’un model ortogonal que utilitza la superfície 

del veïnat i la seva densitat de població per determinar-les. Tot i així, no totes les 

canalitzacions s’uneixen de forma ortogonal, pel que es necessiten factors de correcció 

per corregir les longituds de les canalitzacions. Dins un mateix veïnat hi ha el 

clavegueram privat, i el clavegueram públic.  

- El clavegueram privat engloba les diferents canalitzacions dels habitatges fins a 

la canalització principal que uneix els diferents habitatges (Roefs et al., 2016). 

- El sistema públic està configurat per les diferents canalitzacions principals a 

l’interior del veïnat (Roefs et al., 2016).  

Cal dir que la distribució del barri que s’ha fet és igual al proposat per Roefs et al. (2016), 

pel que no s’entrarà amb major detall en aquest tipus de canalitzacions, ja que es 

prendran els valors de longitud de canonada obtinguts en aquest estudi. 

Districte: A nivell de districte hi ha les canalitzacions que uneixen els diferents veïnats, 

la columna del districte que travessa verticalment tot el districte evacuant tota l’aigua 

dels diferents veïnats (Figura 4.4), i en el cas de treballar amb el sistema híbrid, també 

constarà d’una connexió per a l’efluent de la línia de negres. La longitud d’aquest tipus 
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de canalitzacions no precisa de càlculs, ja que es pot definir en funció de les mides que 

s’han fixat per a cadascun dels districtes. 

Barri: Per últim, a nivell de barri trobem les canalitzacions que uneixen els diferents 

districtes, i la columna principal que evacua l’aigua de tots els districtes (Figura 4.5). Igual 

que a nivell de districte, la longitud d’aquest tipus de canalitzacions no necessita càlculs, 

pel que es pot definir en funció de les mides del barri. 

Una vegada definida la configuració del barri i el sistema de bombament i canalitzacions, 

es pot procedir a dur a terme el disseny dels barris. En els següents dos apartats es 

mostraran la distribució dels barris en funció del tractament utilitzat per tractar l’aigua: 

la planta convencional de fangs activats, i el sistema híbrid. 

 

4.4.1.1. SISTEMA CONVENCIONAL DE FANGS ACTIUS 

Aquesta alternativa tant sols té una única canalització a l’interior dels habitatges, pel 

que la seva complexitat és menor que la proposta alternativa. A la Figura 4.5 es mostra 

l’esquema del barri que s’ha dissenyat per dur a terme aquest tipus de tractament: 
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Figura 4.5: Barri amb sistema convencional de fangs actius per tractar les seves aigües residuals. El 
rectangle de la part inferior representa la planta de tractament centralitzat. 

 

4.4.1.2.SISTEMA HÍBRID 

Aquesta alternativa té doble canalització a l’interior dels habitatges, una per a les aigües 

negres i l’altra per a les grises (veure apartat 4.3). A la Figura 4.6 es mostra l’esquema 

del barri per tal de dur a terme aquesta configuració: 
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Figura 4.6: Barri amb sistema híbrid per tractar les seves aigües residuals. El rectangle de la part inferior 
representa la planta de tractament centralitzat. Les canalitzacions verdes representen la línia de negres. 

 

4.5.TRACTAMENTS 

Els tractaments a utilitzar diferiran entre els utilitzats per a les aigües grises, i els 

utilitzats per a les aigües negres. En els següents punts es comentaran els tractaments 

per a les dues línies d’aigua. 
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4.5.1.TRACTAMENTS LÍNIA DE NEGRES 

El potencial de recuperació d’energia i nutrients de les aigües negres és enorme, i els 

tractaments adequats poden conduir a l’aprofitament d’aquest gran potencial (De 

Graaff et al., 2010; De Graaff, Temmink, Zeeman, & Buisman, 2011; Larsen et al., 2013). 

Les altes concentracions de matèria orgànica i nutrients (Taula 4.2) fan que els 

tractaments es focalitzin en eliminar aquesta matèria orgànica i nutrients de la forma 

més eficient possible.  

A continuació s’exposen els quatre processos utilitzats en la línia de negres. Tots quatre 

són processos actuals, que compleixen amb el nou paradigma de l’enginyeria química-

ambiental. Actualment ja no tan sols es busca eliminar els contaminants de forma 

eficient, sinó que també es busca la seva recuperació.  

 

4.5.1.1.REACTOR UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

El reactor UASB és una tipologia de digestor anaerobi adequat per tractar aigües 

residuals (Buzzini & Pires, 2007). Els digestors anaerobis es poden dividir en dos grans 

grups.  

- En primer lloc es troben els adequats per tractar fangs, com poden ser els 

procedents del sistema convencional de fangs actius. En aquest tipus de 

digestors el temps de retenció hidràulic (TRH) és igual al temps de retenció de 

sòlids (SRT) en el cas de no haver-hi recirculació. El seu valor és a l’entorn dels 15 

dies, si es treballa en règim mesofílic (35 ºC) (Metcalff & Eddy, 2013).   

- En segon lloc, els utilitzats per tractar aigües residuals, on la biomassa té un 

temps de retenció molt major que l’aigua (Larsen et al., 2013). Això es deu a que 

interessa que els sòlids estiguin un elevat temps a l’interior del sistema, per tal 

d’obtenir la quantitat de biogàs que es desitja. Tot i així, es vol dur a terme el 

tractament d’una aigua residual, pel que interessaran temps de retenció 

hidràulics relativament baixos. Això s’aconsegueix regulant el cabal de purga de 

fangs, tot aconseguint alts temps de retenció de sòlids. 
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Digestió anaeròbica 

El principal procés de tot UASB és la digestió anaeròbica. Aquest és un procés en què els 

microorganismes aconsegueixen l’energia per créixer metabolitzant la matèria orgànica 

en un ambient lliure d’oxigen (Batstone et al., 2002) El procés es divideix en quatre 

etapes principals, cadascuna de les quals requereix d’un grup determinat de 

microorganismes: 

- Hidròlisis: És l’etapa que limita l’eliminació de matèria orgànica i la conseqüent 

producció de biogàs. En aquesta etapa els enzims exocel·lulars produeixen 

monòmers i dímers solubles a partir de bio-polímers.  

- Acidogènesi: En aquesta etapa els bacteris acidogènics converteixen els 

components orgànics solubles a àcids grassos volàtils i diòxid de carboni. 

- Acetogènesi: Els bacteris acetogènics passen els àcids grassos volàtils a acetat, 

hidrogen i diòxid de carboni. 

- Metanogènesi: Els bacteris utilitzen àcid acètic o hidrogen i diòxid de carboni per 

produir metà (CH4). 

El procés culmina amb la producció de metà, per tant una font d’energia d’origen 

renovable. Tot i això aquest metà va acompanyat per altres components com són CO2, 

H2S i H2. El gas que engloba tots aquests components s’anomena biogàs (Weiland, 2010). 

El contingut en metà d’aquest biogàs es troba al voltant del 60 %, tot i que es poden 

aconseguir concentracions majors en funció de les característiques de l’influent a la 

unitat de digestió (De Graaff et al., 2010; De Graaff, Temmink, Zeeman, & Buisman, 

2011). 

Viabilitat i funcionament d’un UASB pel tractament d’aigües negres 

Des de mitjans de 1990, aproximadament 10 anys després de la instal·lació del primer 

reactor UASB a la ciutat colombiana de Cali, hi ha hagut un ràpid increment dels reactors 

UASB pel tractament d’aigües residuals (Van Lier, J.B., Vashi, A., van der Lubbe, J. and 

Heffernan, 2010).  

El tractament d’aigües residuals amb altes concentracions de matèria orgànica i sòlids 

suspesos, com són les aigües negres, no ha estat molt discutit en el passat. Fins i tot 
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s’havia arribat a concloure que aquest tipus d’aigües no eren adequades per ser 

tractades en un UASB, ja que els percentatges d’eliminació eren baixos (Lettinga & 

Hulshoff Pol, 1991). Tot i així, l’estudi realitzat per De Graaff et al. (2010) va demostrar 

la viabilitat del procés si es pren el nivell d’hidròlisis com a factor limitant del procés, tal 

i com es comentarà més endavant amb major deteniment. 

Un UASB, com tot procés de digestió anaeròbica, consta de les etapes que s’han 

especificat. El seu funcionament difereix del d’un digestor convencional. L’UASB 

s’utilitza per tal de tractar aigües residuals, pel que la seva configuració està dissenyada 

per aquesta finalitat. 

 

Figura 4.7: Esquema d’un reactor UASB. Recuperat de Arango & Sanches (2009). 

Tal i com es pot observar en la Figura 4.7, l’influent entra per la part inferior, pel que 

recorre una trajectòria ascendent a través del reactor. Això és així ja que d’aquesta 

forma l’aigua residual passa a través del llit de fang, que es diposita  a la part inferior de 

l’UASB, on les substàncies orgàniques solubles passen a biogàs i les substàncies 

orgàniques suspeses són retingudes per ser biodegradades. El llit de fang està format 

per la biomassa produïda, a part d’aquests sòlids retinguts. D’aquesta forma 

s’aconsegueix un bon contacte entre l’aigua a tractar, i el manteniment d’un llit de 

biomassa que assegura una bona eliminació de DQO (Kujawa-Roeleveld & Zeeman, 

2006).  
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Un dels paràmetres més importants a controlar és la velocitat ascensional de l’aigua i el 

biogàs generat. Aquesta velocitat ascensional afavoreix el contacte entre el fang i l’aigua 

a tractar, tot aportant una certa turbulència, i mantenint el llit de fangs suspès. Tot i així, 

si aquesta és massa alta pot provocar el despreniment de fangs del llit (Technologien & 

Wirtschaftsberatung, 2001). En la Figura 4.7 també es poden observar dos deflectors. 

Aquests són utilitzats per aconseguir una major turbulència que permeti disminuir les 

zones mortes a l’interior del reactor (comunicació personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

El fet de tractar aigües tant concentrades com són les aigües negres amb un UASB, fa 

que s’hagi de tractar el tema d’una manera específica.  

De Graaff et al. (2010) van realitzar l’estudi del tractament d’aigües negres obtingudes 

a partir de lavabos al buit i tractades a partir d’un reactor UASB. Un dels principals 

factors que influeix es troba en el correcte establiment del llit de fangs a l’interior de 

l’UASB.  

Si a l’UASB s’introdueix una aigua amb alta concentració de sòlids, tal i com són les 

aigües negres, es forma un llit floculant en comptes de granular, tal i com succeiria amb 

aigües amb concentracions inferiors de sòlids (Kujawa-Roeleveld & Zeeman, 2006; 

Larsen et al., 2013). Els flòculs tenen una densitat menor que els grànuls, pel que 

l’establiment del llit no és tant bo, podent comportar una major pèrdua de fang a través 

de l’efluent, que la que es desitjaria en un principi. Tot i així, es poden aconseguir bones 

retencions de fang amb el llit floculat (De Graaff et al., 2010; Larsen et al., 2013). 

El nivell d’hidròlisis ha de ser el factor limitant en el cas de tractar-se aigües negres amb 

altes concentracions. Això significa que cal establir el temps de retenció en funció del 

temps que es necessita per obtenir un nivell d’hidròlisi adequat. Per tant, es 

necessitaran temps de retenció de sòlids alts que aconsegueixin una correcta 

estabilització dels fangs a l’interior de l’UASB. En el cas de no considerar la hidròlisi com 

el factor limitant del sistema, pot comportar una disminució important en les 

produccions de metà i eliminació de matèria orgànica (De Graaff et al., 2010). 

El nivell d’hidròlisis té una forma asimptòtica, provocant que a partir d’un temps de 

retenció determinat, augmentar el nivell d’hidròlisi suposa temps de retenció de sòlids 

molt alts. Segons De Graaff et al. (2010), amb temps de retenció de fins a 254 dies, a una 
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temperatura de treball de 25 ºC, es poden obtenir nivells d’hidròlisis de fins el 53%, prop 

del nivell màxim de biodegradabilitat del 55%. Tot i així, si es treballa amb temps de 

retenció de 75 dies els nivells d’hidròlisis obtinguts són de fins el 49%, el que repercuteix 

amb volums de UASB molt inferiors.  

Cal destacar que la temperatura és un factor molt important a tenir en compte. Com 

major sigui la temperatura menor serà el temps de retenció necessari, ja que 

s’augmenta la velocitat de reacció. L’energia necessària per escalfar l’influent esdevé la 

principal despesa operacional del procés (Metcalff & Eddy, 2013). 

En un UASB, el temps de retenció hidràulic no és igual al temps de retenció de sòlids. De 

fet es va poder determinar que una vegada establerta la hidròlisi i el temps de retenció 

dins l’UASB, es podia determinar el temps de retenció hidràulic a partir d’aquests dos 

paràmetres amb la següent expressió (Zeeman & Lettinga, 1999): 

 

𝐻𝑅𝑇 = 𝐶 ·
𝑆𝑆

𝑋
· 𝑅 · (1 − 𝐻) · 𝑆𝑅𝑇  

 

Equació 
1 

On C és la concentració total de DQO a l’influent en g/L, SS és la fracció de DQO suspesa 

en l’influent, X és la concentració de fangs a l’interior del reactor en g DQO/L, R és la 

fracció de sòlids eliminats, H és el nivell d’hidròlisi i SRT és el temps de retenció de sòlids 

en dies. 

De Graaff et al. (2010) van concloure que un 78 % de la DQO podia ser eliminada del 

sobrenedant de l’UASB. Cal destacar que això no significa que un 78% de la DQO ha estat 

eliminada i passada a metà. De fet un 49% d’aquesta DQO ha estat eliminada i ha pogut 

esdevenir metà. La resta s’ha quedat a la biomassa de l’interior del reactor, o bé ha sortit 

amb els fangs en excés que són purgats del sistema.  

A més, un 39 i 9 % del fòsfor i nitrogen total són eliminats de l’efluent, en bona part en 

forma de fosfat i amoni. Això és degut a les condicions anaeròbiques de l’interior de 

l’UASB que provoca el pas de nitrogen i fòsfor orgànic a nitrogen amoni i fosfat. De fet 

un 72% del fòsfor total a l’efluent es troba en forma de fosfat, mentre que un 83% del 

nitrogen en forma d’amoni (De Graaff et al., 2010). 
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4.5.1.2.REACTOR D’ESTRUVITA 

El sobrenedant de l’UASB conté una alta concentració de nutrients (Taula 6.13) que 

poden ser tractats i recuperats. La primera tecnologia que es tractarà en aquest àmbit 

serà el reactor d’estruvita. 

El fòsfor és un recurs finit (veure apartat 4.1). Actualment, les plantes convencionals de 

fangs activats realitzen configuracions complexes amb despesa energètica per eliminar-

lo, a causa del seu potencial d’eutrofització. Davant un possible futur que pot estar 

marcat per l’increment demogràfic i l’escassetat de recursos, la seva recuperació de 

l’aigua residual, en comptes de la seva eliminació, pot esdevenir un tema clau.  

La recuperació del fòsfor en forma d’estruvita (MgNH4PO4·6H2O) també conegut com 

Magnesi Amoni Fosfat hexahidratat (MAP), és la forma de recuperació més utilitzada en 

l’actualitat. Normalment precipita en una relació molar 1:1:1 segons la següent equació, 

on n=0, 1 o 2 en funció del pH (Pastor Alcañiz, 2008): 

Mg+2 + NH4
+ + HnPO4

n-3 → MgNH4PO4·6H2O + nH+ 

 

Equació 
2 

Aquesta reacció es veu influenciada per diversos paràmetres. Tot i així, n’hi ha dos que 

esdevenen claus: el pH i les condicions de sobresaturació. Es necessiten valors de pH 

d’entre 8 i 9.5, incrementant-se l’eficiència de recuperació amb l’augment del pH (De 

Graaff, Temmink, Zeeman, & Buisman, 2011; Larsen et al., 2013). Depenent del pH 

utilitzat, les condicions de sobresaturació requerides seran majors o menors (De Graaff 

et al., 2011). 

Mecanisme de formació de l’estruvita: cristal·lització 

L’estruvita és un mineral cristal·lí, pel que la seva obtenció requereix d’un procés de 

cristal·lització. Aquest procés consta de dues etapes principals: nucleació i creixement. 

Una vegada els cristalls han superat l’etapa de creixement aquests poden tenir etapes 

secundàries que van de l’aglomeració fins a la maduració de Ostwald (Pastor Alcañiz, 

2008). 

Nucleació: És el procés de naixement del cristall i el que condiciona el caràcter de la 

posterior cristal·lització. Aquesta pot ser primària o secundària: 
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- La primària es produeix quan l’aparició de nuclis es forma dins d’una solució que 

no conté cristalls de l’espècie que cristal·litza. Dins aquesta nucleació es pot 

distingir entre homogènia i heterogènia. No es té un gran coneixement sobre el 

funcionament de la formació d’un nucli cristal·lí estable dins d’un fluid 

homogeni, ja que la seva existència és pràcticament nul·la. Per tant, la nucleació 

heterogènia és la considerada com a predominant. Es basa en què la nucleació 

primària és catalitzada per partícules sòlides estranyes que no són del cristall 

format (Pastor Alcañiz, 2008). Aquestes partícules poden actuar com a nucli per 

aquesta nucleació heterogènia i incrementar la superfície específica de contacte. 

Inclús si la concentració de sòlids suspesos no supera 1 g/l pot millorar l’eficiència 

de precipitació (Tarragó Abella, 2014).  

- La secundària es produeix quan l’aparició dels nuclis està induïda per cristalls 

preexistents de la mateixa espècie, formats per nucleació primària o bé presents 

abans del començament de la cristal·lització (Pastor Alcañiz, 2008). 

Creixement: La de creixement, és la segona etapa del procés. Quan el nucli ha estat 

format en una solució sobresaturada aquest comença a créixer fins a convertir-se en un 

cristall de mida visible (Pastor Alcañiz, 2008). L’etapa de nucleació s’acaba en uns 

minuts, mentre que la mida del cristall incrementa gradualment amb el temps. Per tant, 

és important mantenir un temps de reacció adequat per a la formació de l’estruvita 

(Tarragó Abella, 2014). 

Aquesta etapa està influenciada per factors com el pH, la temperatura o la cinètica de la 

reacció. Un dels factors més importants a controlar en l’etapa de creixement és la mida 

de les partícules. Aquest constitueix un dels paràmetres de major importància en els 

fertilitzants. Com més gran siguin les partícules major serà l’efecte en el terra tot 

incrementant el creixement de les plantes (Tarragó et al., 2016). 

 Si els nuclis formats tenen una velocitat de caiguda massa alta, llavors el seu temps de 

creixement serà menor, tot provocant que la mida de l’estruvita formada no sigui la 

desitjada. La velocitat de caiguda de les partícules es regeix segons la llei de Stokes 

(Equació 3): 
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𝑢𝑇 =
1

18

𝑑𝑝
2 · 𝑔 · (𝜌𝑝 − 𝜌)

𝜇
 

 

Equació 
3 

La llei de Stokes marca la velocitat límit de caiguda de partícules d’un determinat 

diàmetre i densitat a través d’un fluid amb una viscositat determinada, i és un dels 

principals fonaments de la sedimentació (McCabe et al., 1991). 

Condicions de treball per a la recuperació d’estruvita a partir de l’aigua negra. 

De Graaff et al. (2011) van estudiar la recuperació de fòsfor a partir d’aigües negres 

concentrades tractades prèviament en un UASB. Per tal d’iniciar la reacció de 

cristal·lització és clau tenir una força impulsora que provoqui el naixement i posterior 

creixement dels cristalls. Aquesta força impulsora es provoca amb la sobresaturació, que 

desplaça l’estat d’equilibri i indueix a l’inici de la cristal·lització (Pastor Alcañiz, 2008).  

Com major sigui el pH de treball, menors seran les condicions de sobresaturació que es 

necessitaran. En l’estudi De Graaff et al. (2011) van determinar que a un pH de 8 i amb 

una relació molar de 1,5 mols de Mg2+ per cada mol PO4
3- es podien obtenir graus de 

conversió de fins al 90%. 

També va comprovar que el procés d’eliminació d’estruvita no elimina únicament fòsfor 

i amoni de les aigües. També elimina part de sòlids en suspensió, per la precipitació 

d’aquests amb l’estruvita, a més de servir com a nucli per a la nucleació primària 

heterogènia. Tot i així, aquest paràmetre d’eliminació resulta difícil de ser estimat. A 

més, com que les aigües negres que s’uniran amb la línia de grises després del seu 

tractament suposen un volum 10 vegades inferior al conjunt de les aigües grises, la seva 

dilució en aquestes és molt gran. Per tant aquest percentatge d’eliminació de sòlids que 

es pot assolir en el reactor d’estruvita afecta de forma molt petita, pel que només es 

considerarà l’eliminació de fosfats i amoni de l’efluent del reactor. 

Possibles configuracions del reactor d’estruvita 

La velocitat de caiguda permet controlar el diàmetre de les partícules que interessa 

obtenir. Per fer-ho l’influent del reactor s’introdueix per la part inferior. D’aquesta 
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manera la velocitat ascensional del fluid a través del reactor esdevé un paràmetre clau 

(Tarragó et al., 2016). Aquesta velocitat ascensional es pot modelar de dues formes:  

- A partir de la secció del reactor, tal i com fa l’empresa Ostara (Figura 4.8).  

- O a partir de la injecció d’aire (Tarragó et al., 2016).  

És important que la velocitat ascensional no sigui ni massa baixa, ja que això pot 

provocar que la mida de l’estruvita recuperada sigui molt petita, ni massa gran, el que 

provocaria una arrossegament massa elevat de sòlids a través de l’efluent del reactor. 

 

Figura 4.8: Reactor d’estruvita, model d’Ostara. Recuperat de http://ostara.com/nutrient-management-
solutions/ 

En la Figura 4.8 es mostra el model de reactor utilitzat per Ostara, una empresa dedicada 

a la recerca de noves tècniques per a la recuperació eficient de nutrients. Tal i com es 

pot observar consta de dos influents.  

L’aigua procedent d’una digestió anaeròbica té altes concentracions de fosfats i 

d’amoni, sent el fosfat el reactiu limitant del sistema. El tercer reactiu és el magnesi, que 

és introduït per la part inferior juntament amb l’influent. Es poden observar tres 

seccions en ordre creixent en el reactor: 
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- Secció superior:  És la que té una major secció. Això es deu al fet que a la part 

superior és on s’han format els nuclis més petits. Aquests tenen una velocitat 

crítica més petita, pel que si es tenen seccions molt petites es podrien perdre 

quantitats d’estruvita més grans a les desitjades a través de l’efluent.  

- Secció intermèdia: A mesura que el cristall creix, el seu diàmetre també ho fa. 

Això provoca una major velocitat de caiguda de les partícules. Per aquesta raó es 

disminueix la secció en la zona intermèdia. Aquesta disminució afavoreix un 

augment en la velocitat ascensional del fluid, pel que es compensa l’augment en 

la velocitat de caiguda de les partícules. En el cas que la secció fos igual de gran 

que la primera zona, podria provocar que la velocitat de caiguda fos massa gran, 

pel que el temps de creixement dels cristalls disminuiria. Per aquesta raó, a 

mesura que hi ha una major mida de les partícules, la secció del reactor 

disminueix.  

- Secció inferior: Aquesta és la menor de les tres seccions, ja que és la zona que 

conté els cristalls d’un major diàmetre. A més és on es du a terme la recollida 

dels cristalls sedimentats. 

Per últim es pot veure un flux que és recirculat de la part superior del reactor a l’influent. 

Tal i com s’ha dit, a la part superior del reactor es troben els nuclis més petits, per la qual 

cosa bona part d’ells poden ser arrossegats a través de l’efluent. Per tal d’augmentar 

l’eficiència de la formació d’estruvita, es reciclen aquests nuclis per així afavorir la 

formació de nous nuclis d’estruvita a partir de nuclis ja formats. D’aquesta forma 

s’afavoreix la nucleació secundària, tot augmentant l’eficiència del procés i la puresa 

dels cristalls obtinguts.  

A més, aquesta recirculació pot ser útil per tenir un major control de la velocitat 

ascensional de l’influent (comunicació personal, Puig, S, LEQUIA, 2017) . 

El disseny realitzat en el treball no serà igual com el plantejat per Ostara, ja que es 

treballa a petita escala en tractaments descentralitzats, pel que dissenys tant complexes 

no són necessaris per fer una avaluació econòmica del procés (comunicació personal, 

Puig, S, LEQUIA, 2017). Aquest es basarà en un reactor d’una única secció i un 

sedimentador posterior per a l’efluent (Figura 4.9).  
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Figura 4.9: Sistema Reactor d’estruvita + decantador utilitzat en aquest treball. 

Aquest sedimentador té el mateix objectiu que la recirculació plantejada per Ostara; 

augmentar la formació de nuclis a partir de nuclis ja existents, tot augmentant 

l’eficiència del sistema (comunicació personal, Puig, S, LEQUIA, 2017).  

En el reactor també es podria considerar la introducció d’aire per la part inferior 

d’aquest per tal de controlar la mida dels cristalls, sense haver-ne de modificar la secció 

o el volum  (Tarragó et al., 2016). Tot i així, en aquest treball no es considerarà cap 

entrada d’aire amb aquesta finalitat.  

La solució de magnesi utilitzada serà d’hidròxid de magnesi, a partir de la qual també es 

podrà augmentar el pH de la solució fins a 8. L’estruvita formada es recollirà per la part 

inferior del reactor. Es pot utilitzar una vàlvula de pas o una electrovàlvula per tancar 

l’entrada d’influent, mentre s’obre la sortida d’estruvita (comunicació personal, Puig, S, 

LEQUIA, 2017). 

Avantatges recuperació de macronutrients en forma d’estruvita 

L’estruvita té una gran quantitat d’avantatges en comparació als fertilitzants 

convencionals (Tarragó et al., 2016):  

- Baixa velocitat d’alliberació de substàncies nutritives. Això és millor per a la 

planta, ja que d’aquesta forma té temps per consumir els nutrients. En el cas que 

aquests s’alliberin ràpidament, comporta una falta de temps per la planta per 



SEPARACIÓ D’EFLUENTS I DESCENTRALITZACIÓ PEL TRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 

43 

 

consumir-los, i es pot produir la conseqüent contaminació de les aigües 

subterrànies. 

- És convenient en prats i boscos on els fertilitzants s’utilitzen una sola vegada en 

anys. 

- No danya plantes en creixement quan se’ls hi aplica tant sols una única dosis amb 

un alt contingut. 

- Representa una alternativa per a aquelles collites que requereixen magnesi, com 

seria el cas de la remolatxa. 

 

4.5.1.3.SISTEMA STRIPPING-ABSORCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE L’AMONI 

Bona part del nitrogen a l’efluent de l’UASB es troba en forma d’amoni, concretament 

fins un 83% d’aquest es troba en aquesta forma (De Graaff, Temmink, Zeeman, & 

Buisman, 2011). L’amoni és un compost altament tòxic per a les aigües, pel que la seva 

eliminació és clau. En ser un compost nitrogenat, és un nutrient tal i com també és el 

fòsfor. En aquest sentit, l’opció més viable per a la seva recuperació seria un sistema de 

stripping amb aire, seguit d’una absorció amb àcid sulfúric (Larsen et al., 2013; Morales 

et al., 2013; Pintucci et al., 2016). 

Fonaments teòrics del sistema stripping-absorció 

L’stripping és un procés de separació basat en dur a terme la desorció d’un component 

gasós que forma part d’una corrent líquida que es fa passar a contra corrent amb un gas; 

normalment vapor d’aigua o aire.  

El procés d’absorció consisteix en separar un gas o una barreja de gasos (solut) 

continguts en un altre gas no soluble (inert), per dissolució en un líquid en el qual són 

parcial o completament solubles. Durant el procés tenen lloc mecanismes de 

transferència de matèria des de la fase gas vers la fase líquida, produint-se, primer la 

difusió i desprès la solubilització del solut.  

En la depuració de gasos, el contaminant és el solut que no es pot evacuar a l’atmosfera 

i s’ha de recuperar d’un corrent de gas majoritari (aire o fums). El líquid en el qual es 

solubilitza, és generalment aigua, un altre dissolvent adient o una solució reactiva. En 
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l’absorció física només hi intervé el fenomen de solubilització, en canvi en l’absorció 

química es produeix una reacció del solut amb un reactiu dissolt en el líquid de rentat 

per tal de millorar la separació del solut contaminant (McCabe et al., 1991). 

La configuració bàsica de les columnes amb rebliment consta d’un tanc cilíndric, que 

constitueix el recobriment de l’equip. A l’interior es situen el separador de boires, els 

distribuïdors de líquid i el material de rebliment (Figura 4.10). 

El gas a tractar entra per la part inferior i el líquid de rentat per la superior per on es 

distribueix. El gas tractat surt per la part superior i el líquid per la inferior. Ambdós 

corrents travessen en contracorrent un llit de rebliment, que ocupa tot el cos de la 

columna. Aquest rebliment té una àrea interficial per unitat de volum aparent molt alta 

per aconseguir un bon contacte gas-líquid i una elevada porositat per facilitar el pas de 

líquid de rentat. Aquest es distribueix per la zona superior i mulla uniformement la 

superfície del llit de rebliment. El gas circula en contracorrent a través dels buits del 

rebliment. La difusió del solut contaminant des del gas a la superfície interficial gas-líquid 

i solubilització es produeix al anar travessant la columna (McCabe et al., 1991). 

 

Figura 4.10: Esquema columna d’absorció. 
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Els processos d’absorció i desorció estan regits per la solubilitat, ja que limita la quantitat 

de solut a recuperar. La solubilitat depèn de la temperatura i la pressió. La temperatura 

disminueix la solubilitat en el líquid ja que la pressió parcial del solut augmenta, creixent 

la composició en el gas. La pressió afecta de forma contraria i un augment de pressió 

augmenta la solubilitat en el líquid. Per aquest motiu la solubilitat d’un gas en un líquid 

queda definida a una pressió i temperatura. La solubilitat del gas en un líquid dona la 

quantitat de gas solubilitzat a l’equilibri. A unes condicions determinades, l’equilibri 

especifica la relació entre la composició del solut en el líquid i en el gas (McCabe et al., 

1991). En dissolucions diluïdes la solubilitat en l’equilibri en un sistema gas-líquid es pot 

expressar mitjançant la llei de Henry: 

𝑝 = 𝐻 · 𝑥 

 

Equació 
4 

On p és la pressió parcial del solut a l’equilibri, x és la fracció molar del solut en el líquid 

i H és la constant d’Henry. La llei de Henry descriu la distribució d’un component volàtil 

entre la fase gasosa i l’aigua en equilibri (Larsen et al., 2013; McCabe et al., 1991; 

Morales et al., 2013). 

Condicions de treball per la recuperació de l’amoni com a fertilitzant 

El cas amb el que es treballarà es basa en una columna de desorció, on l’aigua és 

introduïda per la part superior de la columna posant-se en contacte a contra corrent 

amb aire. A la sortida de la columna aquest aire té un alt contingut d’amoni, pel que 

necessita un tractament posterior. Aquest tractament consisteix en un sistema 

d’absorció (scrubber), on l’amoníac reacciona amb una solució d’àcid sulfúric, obtenint-

se sulfat d’amoni, que pot ser utilitzat com a fertilitzant.  

És important considerar que per tal que l’stripping tingui una alta eficiència es necessita 

que l’espècie a eliminar estigui lliure. Aquesta és la raó per la qual es necessita passar 

l’amoni a amoníac lliure segons la següent reacció: 

NH4
+ + OH- → NH3 (aq) + H2O  

 

Equació 
5 

Per aconseguir-ho es necessiten alts pHs i temperatures. Com més alt sigui el pH i la 

temperatura, major serà l’eficiència d’eliminació d’amoníac, tot i que també es traduirà 
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en uns costos d’operació majors. Tot i així, cal destacar que en la reacció de formació 

d’amoníac el pH té una major importància que la temperatura (Morales et al., 2013). 

Per tant, a la unitat de stripping, es necessita treballar a altes temperatures per tal 

d’afavorir la reacció de formació d’amoníac, així com per disminuir la solubilitat d’aquest 

component en el líquid. Per aconseguir-ho, es pot considerar adequada una 

temperatura de treball de 60 ºC (Morales et al., 2013).  

Un altre paràmetre que va directament lligat amb la temperatura és el cabal d’aire 

necessari per tractar l’aigua. Com major sigui la temperatura, menor serà el cabal d’aire 

necessari, ja que el component gasós serà molt poc afí al líquid en què està dissolt. Per 

estimar-lo s’utilitza la següent expressió (Larsen et al., 2013; Morales et al., 2013): 

𝑆 = 𝐻𝑁𝐻3
·

𝑄𝐴𝑖𝑟

𝑄𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑
 

 

Equació 
6 

On HNH3 és la constant d’Henry per l’amoníac i S és el factor de stripping, que depèn del 

disseny de la columna. Els valors típics van de l’1,5 fins a 5 (Larsen et al., 2013). En aquest 

treball es prendrà un valor mitjà de 2,5. Pel que respecte a la constant d’Henry per a 

l’amoníac, aquesta depèn de la temperatura. Es calcula a partir de l’Equació 7 (Larsen et 

al., 2013): 

𝐻𝑁𝐻3,𝑇 = 0.0006 · 𝑒2400·(
1

293
−

1
𝑇

) 

 

Equació 
7 

A una temperatura igual a 60ºC, aquesta constant pren un valor de 0,00355. Si es 

substitueix a l’Equació 6, s’obté un cabal de 703 m3 d’aire/ m3 d’aigua (Morales et al., 

2013). Si s’augmenta aquesta relació, es traduirà amb un increment en el consum 

energètic i en les despeses operacionals (Morales et al., 2013). 

Pel que respecte al pH, els valors més recomanats de treball es troben entre 9.3 i 9.5, 

que permeten obtenir una eficiència d’eliminació d’amoni de fins el 94% (Morales et al., 

2013).  

Segons l’estudi realitzat per Morales et al. (2013) amb orina amb altes concentracions 

d’amoni, es van arribar a obtenir eliminacions de nitrogen total d’entre el 73-76%, 
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treballant a un pH de 9,5 i a una temperatura de treball de 60ºC. En el present treball es 

prendrà un valor mitjà d’eliminació corresponent al 74% del nitrogen total. 

Possibles configuracions 

Les possibles configuracions a utilitzar depenen de la manera com s’incrementa el pH. 

En primer lloc es pot augmentar amb l’addició de base, tal com pot ser l’hidròxid de sodi, 

o bé introduint una columna de pre-stripping per eliminar el diòxid de carboni present 

abans de l’stripping (Larsen et al., 2013; Morales et al., 2013; Vaneeckhaute et al., 2016).  

Pre-stripping, stripping i absorció 

El sistema de pre-stripping es basa en tres columnes, una per a l’eliminació del diòxid de 

carboni i les altres dues per a la desorció i conseqüent absorció de l’amoni (Figura 4.11).  

 

Figura 4.11: Recuperació d’amoni utilitzant pre-stripper. Recuperat de Larset et al. (2013). 

El pre-stripper opera amb una quantitat d’aire inferior que l’stripper d’amoni. Aquest 

procés es basa en què el diòxid de carboni és unes mil vegades més volàtil que l’amoníac, 

pel que pot ser eliminat en un primer sistema d’stripping, tot augmentant el pH, sense 

adició de base, i amb pèrdues d’amoníac que no superen el 2-3% (Morales et al., 2013). 

Això es tradueix en uns majors costos d’inversió, però que poden reduir 

significativament els costos operacionals (Morales et al., 2013). 
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Tot i així, aquesta configuració és molt poc utilitzada a una escala com la que es 

treballarà en aquest estudi, en comparació amb el sistema stripping-absorció 

convencional (comunicació personal, Puig, S, LEQUIA, 2017) pel que no s’utilitzarà. 

Stripping i absorció 

En la primera columna es du a terme l’stripping de l’amoníac. Per tal d’augmentar el pH 

s’addiciona hidròxid de sodi. L’aire amb altes concentracions d’amoníac és reciclat a una 

segona columna, que en aquest cas correspon a una unitat d’absorció (Figura 4.12).  

 

Figura 4.12: Recuperació d’amoni sense pre-stripper. Recuperat de Larsen et al. (2013) 

El reactiu utilitzat és àcid sulfúric, a partir del qual obtindrem sulfat d’amoni, que pot ser 

utilitzat com a fertilitzant. El sistema d’absorció té una despesa energètica molt inferior 

que l’stripping, ja que no es necessita de despesa energètica per escalfar l’aire 

(Vaneeckhaute et al., 2016). El principal cost operacional es deurà al consum d’àcid 

sulfúric (Morales et al., 2013). Aquesta absorció pot arribar a tenir rendiments de 

pràcticament el 100 %. Els valors més habituals de recuperació es mouen entre el 91 i 

99% d’eliminació (Vaneeckhaute et al., 2016). 

La unitat de stripping pot situar-se abans o després del reactor d’estruvita. Tot i així, en 

cas de situar-se abans, pot presentar el risc de precipitació de fòsfor dins la columna de 

desorció (Larsen et al., 2013). En l’stripping s’augmenta el pH de l’aigua per tal 

d’augmentar l’eficiència d’eliminació d’amoni. Aquest augment del pH podria provocar 

que el fòsfor iniciés la seva precipitació a l’stripper. Per evitar aquest possible problema, 
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és recomanable posar el reactor d’estruvita abans que el procés de recuperació d’amoni, 

tal i com es farà en el projecte. 

 

4.5.1.4.PROCÉS ANAMMOX 

La recuperació del nitrogen no és l’única opció per eliminar-lo. La seva eliminació sense 

recuperació amb costos operacionals baixos és possible gràcies el procés anammox. De 

fet els costos operacionals poden esdevenir menors que el sistema de stripping-absorció 

plantejat anteriorment (Morales et al., 2013; Vaneeckhaute et al., 2016).  

El procés convencional d’eliminació de nitrogen utilitza dos passos consistents en un 

procés aeròbic de nitrificació i un anaeròbic de desnitrificació. Primerament l’amoni és 

oxidat a nitrit o nitrat pel procés aeròbic de nitrificació autotròfic, i posteriorment 

aquestes espècies són reduïdes a nitrogen gas pel procés anòxic de desnitrificació 

heterotròfic (Windey, De Bo, & Verstraete, 2005). Per tal d’entendre el procés anammox 

resulta clau conèixer amb més detall el funcionament del procés de nitrificació i 

desnitrificació: 

Nitrificació 

La nitrificació s’utilitza per descriure l’oxidació biològica del nitrogen amoniacal (NH4
+) a 

nitrat (NO3
-). En aquest procés hi ha dos grups biològics involucrats: ammonia oxidizing 

bacteria (AOB) que oxida l’amoni a nitrit i el nitrite oxidizing bacteria (NOB) que oxida el 

nitrit a nitrat (Claros, 2012; Larsen et al., 2013). Els dos grups bacterians són autotròfics. 

Les equacions 8 i 9 mostren l’estequiometria de les reaccions pels AOB i NOB.  

NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + 2 H+ + H2O  

 

Equació 
8 

NO2
- + 0,5 O2 → NO3

-  

 

Equació 
9 

El pH és un paràmetre que pot resultar clau en aquest procés. Un augment en el pH pot 

provocar la formació d’àcid nitrós i amoníac. Altes concentracions d’aquests substrats 

poden no ser beneficiosos en l’eficiència d’eliminació del nitrogen. Això es deu al fet que 

els AOB i NOB poden ser inhibits per altes concentracions d’aquests dos compostos 
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(Larsen et al., 2013). Els AOB poden suportar altes concentracions d’amoníac, mentre 

que els NOB es troben altament inhibits per aquest compost. Per contra altes 

concentracions d’àcid nitrós provoca la inhibició del 50 % de l’activitat tant pels AOB 

com pels NOB (Larsen et al., 2013). En una planta convencional de fangs actius, l’efecte 

del pH en l’eliminació de nitrogen pot ser negligible, ja que les concentracions d’amoni 

a l’influent d’entrada són baixes. Per contra, les aigües negres procedents de l’UASB 

tenen altes concentracions de nitrogen, pel que el control del pH resulta clau (Larsen et 

al., 2013).  

Aquest procés de nitrificació pot ser un possible causant de contaminants com són les 

emissions de monòxid de nitrogen (NO) o l’òxid nitrós (N2O) (veure punt 4.1). Això és 

degut al procés de desnitrificació duta a terme pels AOB. Aquest procés es basa en la 

reducció del nitrit a NO i N2O, i és la principal causa d’emissió d’aquests compostos en 

un procés de desnitrificació, juntament amb la desnitrificació incompleta dels bacteris 

heterotròfics (Larsen et al., 2013; Law, Ye, Pan, & Yuan, 2012). 

Desnitrificació heterotròfica 

Els microorganismes encarregats de dur a terme el procés de desnitrificació són els 

Organo-heterotrofic bacteria (HET) i utilitzen substàncies orgàniques per a la generació 

d’energia i biomassa en condicions anòxiques. Les següents equacions exemplifiquen 

l’estequiometria de la reacció amb els nitrits i nitrats com a espècie que es redueix, i 

l’àcid acètic com a espècie que s’oxida (Larsen et al., 2013): 

3 CH3COOH + 8 NO2
- + 8 H+ → 4 N2 + 6 CO2 + 10 H2O 

 

Equació 10 

5 CH3COOH + 8 NO3
- + 8 H+ → 4 N2 + 10 CO2 + 14 H2O 

 

Equació 
11 

Per a la desnitrificació del nitrat es necessiten 2,86 gDQO/gN, mentre que per a la 

desnitrificació del nitrit es necessiten 1,71 gDQO/gN. En les plantes de tractament 

d’aigua residual aquest valor pot ser considerablement més alt, ja que el substrat 

orgànic es requereix per a la síntesi de biomassa i per a la respiració aeròbica. Per tant, 

la desnitrificació del nitrit requereix un menor consum de substrat orgànic i oxigen que 

l’eliminació via nitrat (Larsen et al., 2013). En una planta convencional de fangs activats, 
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el nitrogen es troba en condicions molt diluïdes, i el volum a tractar és molt gran, pel 

que el control per afavorir la formació de nitrit en comptes de nitrat és molt complexa.  

Tot i així, cal tenir molt present que una formació massa gran de nitrit no és sempre 

positiva, ja que podria provocar la seva acumulació en el sistema, tot derivant-se en 

possible formació d’àcid nitrós i altes emissions de N2O i NO (de Graaff, Zeeman, 

Temmink, van Loosdrecht, & Buisman, 2010). Això es deu a que el procés de 

desnitrificació consta de dos passos intermedis, on el nitrat o nitrit passen per NO i N2O 

abans de la seva emissió en forma de nitrogen gas. Si la concentració de nitrit és massa 

alta, llavors pot comportar una desnitrificació incompleta que deriva en les emissions 

d’aquests dos components (Larsen et al., 2013). 

Anammox 

Una vegada entesos els dos processos claus de l’eliminació convencional del nitrogen, 

es pot procedir a introduir-se en el procés anammox.  

Per a les aigües negres procedents d’un UASB el procés de nitrificació/desnitrificació no 

pot ser utilitzat, ja que els bacteris heterotròfics no tindrien suficient matèria orgànica, 

pel fet que bona part d’aquesta ha estat eliminada de l’efluent de l’UASB (Larsen et al., 

2013).  

Tot i així, aquest pot ser substituït per un procés d’un sòl pas, on l’amoni és oxidat 

directament a nitrogen (Kuai & Verstraete, 1998). Aquest amoni per ser oxidat 

directament a nitrogen necessita una espècie que es redueixi, pel que la conversió 

autotròfica de l’amoni a nitrogen gasós consisteix en dues etapes: una primera etapa en 

què l’amoni és oxigenat per tal que aproximadament la meitat s’oxidi a nitrit (oxidació 

parcial), duta a terme pels AOB. La segona reacció es basa en la oxidació anaeròbica de 

l’amoni a nitrogen gas a partir de la anaerobic ammonium oxidation (Anammox) (Kuai & 

Verstraete, 1998; S. E. Vlaeminck, De Clippeleir, & Verstraete, 2012): 

NH4
+ + NO2

- → N2 +2H2O 

 

Equació 
12 

Per tant, en aquest procés, l’oxidació de l’amoni no necessita condicions aeròbiques per 

dur-se a terme, tal i com es va creure durant llarg temps (Jetten et al., 2001).  
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Aquest procés autotròfic pot arribar a consumir un 63% menys d’energia, i reduir el 

100% la necessitat d’agents reductors i produir un 90% menys de fangs i una reducció 

de les emissions totals de CO2 de fins al 90% (Kuai & Verstraete, 1998; S. E. Vlaeminck et 

al., 2012). Aquest fet es pot fer patent si es comparen l’estequiometria global de la 

reacció pel procés biològic convencional d’eliminació de nitrogen (Equació 13) amb el 

que s’utilitza en la reacció anammox (Equació 14): 

 

NH4
+ + 1,856 O2 + 1,058 CH3OH + 0,103 HCO3

- → 0,457 N2 + 0,907 H+ + 

0,744 CO2 + 0,421 CH1,4O0,4N0,2 + 2,452 H2O 

 

Equació 
13 

NH4
+ + 0,792 O2 + 0,080 HCO3

- → 0,435 N2 + 0,111 NO3
- + 1,029 H+ + 0,052 

CH1,4O0,4N0,2 + 0,028 CH2O0,5N0,15 + 1,46 H2O 

Equació 
14 

  

Condicions de treball pel procés anammox 

El procés anammox requereix d’unes condicions específiques per dur-se a terme, a més 

que la densitat de població d’aquests microorganismes és baixa en comparació amb els 

AOB, pel que el seu ús en una planta convencional de fangs actius no és senzilla de ser 

viable. 

El rang de pH de treball es troba entre els 6,4 i 8,3, i el de temperatura entre els 37 i 40 

ºC (Ruscalleda Beylier, 2012). Tot i així, la factibilitat de treballar a temperatures menors 

es troba estudiada i verificada, tot i que no s’obtinguin les eficiències d’eliminació més 

òptimes (Dosta et al., 2008).  

El pH de sortida de l’UASB ja és de 7,6, pel que ja es troba a l’interior del rang de treball. 

Tot i així, s’ha de tenir un sistema de control de pH, per tal d’assegurar que el pH es 

troba en el valor desitjat en tot moment. La temperatura de l’influent és de 25ºC, pel 

que podria considerar-se un augment de la temperatura. Tot i així, hi ha estudis que han 

demostrat la viabilitat d’un procés anammox a 25 ºC tenint com a influent el flux de 

sortida d’un UASB que ha tractat aigua negra recol·lectada amb lavabos al buit (De 

Graaff, Temmink, Zeeman, van Loosdrecht, & Buisman, 2011; Siegfried E. Vlaeminck et 

al., 2009). 
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Possibles configuracions 

Per tal de dur a terme el procés anammox s’han considerat vàries configuracions. Les 

dues més utilitzades són: 

- Els reactors discontinus seqüencials (SBR), en una o dues etapes. 

- Els biodiscs (RBC). 

Sequential Batch Reactor (SBR) en dues etapes 

De Graaff et al. (2011) van estudiar el tractament de les aigües negres tractades en un 

UASB mitjançant dos reactors. El procés anammox es va realitzar en un reactor 

discontinu seqüencial a temperatures de 25 i 35 ºC, per tal de veure l’efecte d’aquest 

paràmetre en el procés (Figura 4.13).  

 

Figura 4.13:Configuració de dos reactors pel procés anammox. Recuperat de Graff et al. (2011). 

En el primer reactor es du a terme el procés de nitrificació de la meitat de l’amoni. 

Aquesta etapa també és coneguda com a SHARON (Single reactor System for High 

Ammonia Removal over Nitrite). El segon reactor és un SBR que es troba en condicions 

anòxiques per tal d’afavorir l’activitat dels microorganismes anammox. 

En l’estudi es va poder determinar que l’eficiència d’eliminació de nitrogen és similar a 

25 ºC que a 35 ºC, pel que no és necessària una despesa extra d’energia. Aquesta 

eficiència es va trobar a valors corresponents al 85% d’eliminació de nitrogen total. 
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També es va addicionar CaCl2·2H2O en el segon SBR per tal d’assegurar la granulació de 

la biomassa anammox, tot augmentant l’eficiència del procés.  

Paral·lelament es van estudiar les emissions de N2O. Aquestes emissions representaven 

entre un 0,6 i 2,6 % de la càrrega de nitrogen total, un valor bastant alt tenint en compte 

la perillositat del compost. Aquest fet és a causa de l’acumulació de nitrit (Larsen et al., 

2013).  

Els microorganismes NOB actuen en el primer SBR, ja que aquest és oxigenat. De Graaff 

et al. (2011) van justificar que les altes fluctuacions en el pH i el temps de retenció de 

sòlids va produir la inhibició d’aquests microorganismes, tot conduint a un augment de 

la concentració de nitrit. Aquest fet afavoreix l’eficiència d’eliminació de nitrogen, ja que 

el nitrat no és el substrat de la reacció anammox, pel que reduir la seva formació resulta 

important. Tot i així, aquestes altes concentracions de nitrit poden comportar emissions 

de N2O i NO i la formació d’àcid nitrós.  

En el primer reactor aquestes són inevitables, ja que les concentracions de nitrit són 

altes pel que l’activitat dels desnitrificants AOB també ho és. 

Per contra al segon reactor, on es porta a terme el procés anammox, es poden optimitzar 

aquestes emissions. La cinètica de la reacció juga un paper clau en aquest aspecte. Si la 

velocitat de la reacció anammox és més petita que la reacció de formació de nitrit, 

llavors es produirà una acumulació en el reactor. És possible que a l’influent del SBR hi 

hagi presència de microorganismes AOB, que poden treballar en ambients restringits 

d’oxigen. A més, els bacteris heteròtrofs també poden causar part d’aquestes emissions 

per la desnitrificació incompleta de la petita fracció de nitrats formats en la reacció 

anammox (0,111 mols nitrat per cada molt de nitrogen gas eliminat).  

Per tal de disminuir aquestes emissions cal dur a terme el control del procés 

d’oxigenació del primer reactor per així limitar la concentració de nitrit al segon reactor 

(De Graaff, Temmink, Zeeman, van Loosdrecht, et al., 2011). D’aquesta manera es podria 

aconseguir que la reacció anammox tingués una major velocitat que la de formació de 

nitrit, evitant la seva acumulació en el segon reactor. 



SEPARACIÓ D’EFLUENTS I DESCENTRALITZACIÓ PEL TRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 

55 

 

Tot i que en l’estudi no es tracta, és important tenir molt present que una acumulació 

de nitrit també pot provocar un problema important com és la formació d’àcid nitrós 

(Zhou, Oehmen, Lim, Vadivelu, & Ng, 2011). L’àcid nitrós és un inhibidor de la reacció 

anammox, pel que controlar la seva formació resulta clau per a l’eficiència del procés. 

Sequential Batch Reactor (SBR) d’una etapa 

Una segona possible configuració és la d’un SBR però en una sola etapa, on en un mateix 

reactor es du a terme l’oxidació parcial de l’amoni a nitrit i el procés anammox. Aquest 

procés s’anomena OLAND (Oxygen-Limited Autotrophic Nitrification/Denitrification)  

(Wyffels, 2004): 

L’OLAND es basa en dur a terme un control de l’oxigen dissolt a l’interior del reactor per 

tal d’afavorir la formació de nitrit i no inhibir l’activitat dels microorganismes anammox. 

Kuai & Verstraete (1998) van fer un estudi extensiu sobre la viabilitat d’un sól SBR 

utilitzant un procés OLAND. Tot i així, aquest no ha estat verificat pel tractament de les 

aigües negres, pel que no es tractarà amb profunditat en el treball. 

Rotating Biological Contactor (RBC) 

L’última configuració a tractar és mitjançant un RBC o biodisc en una sòla etapa i amb 

limitació d’oxigen (OLAND). Un biodisc és un reactor de biomassa fixada, on els 

microorganismes responsables de dur a terme el procés biològic es troben fixats sobre 

un suport constituit per discs. Una part del biodisc està submergit mentre que l’altre no 

ho està, per la qual cosa permet aportar una quantitat d’oxigen dissolt determinat al 

sistema. És important tenir una alta superfície de rebliment, ja que afavoreix la formació 

de biofilm. 

Vlaeminck et al. (2009) van estudiar la viabilitat d’aquesta configuració a una 

temperatura de 26 ºC. La concentració inicial d’oxigen en el sistema va disminuir en 

introduir l’aigua negra, a causa del consum d’oxigen per degradar la matèria orgànica 

present a les aigües negres. Per tal de compensar-ho es va extreure un 15% de la 

biomassa. Això va provocar un increment en l’oxigen dissolt, que va permetre recuperar 

els rendiments d’eliminació de nitrogen, però que també va suposar un creixement dels 

microorganismes NOB al cap d’un cert temps, tot derivant-se en la formació de nitrat. 
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En el procés anammox interessa que el nitrit format no passi a nitrat, ja que es 

disminueix l’eficiència de la reacció anammox. Per tal d’aconseguir-ho és important 

inhibir els NOB. Per fer-ho hi ha dues opcions:  

- Un increment del pH i la temperatura afavoreix la inhibició dels NOB. Tot i així, 

un valor massa gran d’aquests paràmetres pot provocar la formació massa gran 

d’amoníac. Tal i com s’ha comentat aquest amoníac té un major efecte sobre els 

NOB que sobre els AOB, però una formació excessiva pot provocar una important 

disminució del rendiment de la formació de nitrit. Per tant és important no 

excedir certs valors de pH i temperatura que puguin ser contraproduents pel 

procés anammox.  

- Treballar a una baixa concentració d’oxigen (<0,2 mg O2/l), que afavoreix el 

creixement dels AOB envers els NOB (Larsen et al., 2013). 

Per aconseguir-ho es pot treballar a pH de 7,7 tal i com van demostrar Vlaeminck et al. 

(2009). Això els va permetre treballar en uns nivells d’amoníac que inhibien l’activitat 

dels NOB, sense tenir grans efectes en els AOB. En el cas d’haver disminuit la 

concentració d’oxigen dissolt, també s’hauria aconseguit la inhibició dels NOB. Tot i així 

s’hauria disminuit el rang d’eliminació de nitrogen, ja que no s’hauria obtingut el nitrit 

necessari per dur a terme una efficient eliminació mitjançant anammox (Larsen et al., 

2013).  

En aquest estudi no es treballa en profunditat les emissions de NO2 i NO tal i com van 

fer de Graff et al. (2011). Tot i així, en el seu estudi van concloure que treballar amb una 

o dues etapes tenia emissions similars d’aquests contaminants, pel que aquest no és un 

factor clau per tal de decidir entre una configuració o altra (De Graff et al., 2011).  

El tractament de les aigües negres digerides mitjançant un RBC amb una configuració 

OLAND, va obtenir una eliminació de fins al 76% del nitrogen total (Siegfried E. 

Vlaeminck et al., 2009). Tal i com es pot observar, aquests valors d’eliminació són 

inferiors que els obtinguts amb dos reactors per separat (De Graff et al., 2011) 

Tot i així, és important comentar que els costos d’inversió seran majors si s’utilitzen dos 

SBR per separat, a més que el nivell de control que es requereix en aquest cas és molt 

major que el requerit per a un sol RBC. Per tant per a tractaments petits i descentralitzats 
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l’ús d’un RBC sembla més adequat per aconseguir operar i mantenir el sistema de forma 

més senzilla (Larsen et al., 2013). 

Una possible configuració per a un RBC utilitzat per eliminar nitrogen amb un procés 

OLAND, podria ser la que es mostra en la següent Figura 4.14 (Windey et al., 2005). 

 

Figura 4.14: Esquema del RBC per tal de dur a terme les condicions OLAND. Recuperat de Kim Windey et 
al. (2005). 

El biodisc està format per un rebliment de clorur de polivinil (PVC), que opera a 2,5 rpm 

i amb els discs submergits un 58 %. Aquesta velocitat de rotació i nivell d’aigua permeten 

controlar l’oxigen dissolt del reactor (Windey et al., 2005).  

Tal i com es pot observar hi ha dues entrades al sistema; una es troba en un extrem, i 

l’altra en el punt mitjà del biodisc. Això és així per tal d’augmentar el creixement de la 

biomassa en les diferents parts del biodisc, ja que d’aquesta forma s’afavoreix el 

contacte entre aigua i la biomassa fixada en el reactor. Cal dir que la quantitat de 

microorganismes anammox en comparació amb els microorganismes AOB resulta baixa. 

Per aquesta raó, és recomanable introduir en el rebliment del biodisc biomassa 

anammox, per millorar l’eficiència d’eliminació de nitrogen (comunicació personal, Puig, 

S, LEQUIA, 2017). 

Roefs et al. (2016) ja van dur a terme el dimensionament d’un RBC per eliminar nitrogen 

de l’efluent d’un reactor UASB. Per fer-ho van utilitzar el model de la companyia Royal 

HaskoningDHV, especialitzada en processos sostenibles pel tractament d’aigües 
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residuals. Els paràmetres utilitzats en el model són: superfíce pel creixement del biofilm, 

el que vindria a ser el rebliment del reactor per unitat de volum (m2/m3), la càrrega 

superficial de nitrogen (kgN/m2/dia), l’àrea del biofilm (m2) i la càrrega de nitrogen a 

l’influent (kgN/dia). Per tal de determinar l’àrea del biofilm, es pot utilitzar la següent 

expressió: 

𝐵𝐹𝑆 =  
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡

𝑁𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑎𝑑
  

 

Equació 
15 

Per últim és important considerar quina posició ha d’ocupar el reactor OLAND en la línia 

de negres. Aquest es podria situar abans o després del reactor d’estruvita. El més 

recomenable és situar-lo abans, ja que d’aquesta forma s’aconsegueix treballar a la 

temperatura de sortida de l’UASB, i es disminueixen les impureses en l’estruvita 

obtinguda en el cristal·litzador (Roefs et al., 2016). 

Reptes OLAND 

El procés anammox, i en concret la configuració OLAND que s’utilitzarà, presenten una 

sèrie de reptes  per tal d’aconseguir un bon funcionament del procés (Siegfried E. 

Vlaeminck et al., 2009). A continuació es mostren alguns d’ells: 

- Els bacteris anammox tenen un creixement baix, que resulta en alts temps de 

posta en marxa del reactor. 

- Requereixen una alta retenció de biomassa. 

- L’alta eficiència requereix d’una acumulació limitada de nitrit, cosa que 

s’aconsegueix si la velocitat dels bacteris anammox és major a la dels AOB. 

- L’alta eficiència requereix d’una producció limitada de nitrat. Normalment en un 

OLAND es converteix un 11% de l’amoni oxidat a nitrat. Aquest valor no 

s’excedeix en cas que el consum del nitrat pels desnitrificants heterotròfics sigui 

major que la producció de nitrat pels NOB. En cas que no sigui així, es produirà 

acumulació de nitrat al sistema que pot conduir a una disminució de l’activitat 

dels microorganismes anammox. 
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4.5.1.5. DIAGRAMES DE FLUX LÍNIA DE NEGRES 

Una vegada definits tots els processos ja es poden concretar els diagrames de flux que 

s’utilitzaran. Aquests seran dos; un pel que utilitzi el sistema stripping-absorció per 

recuperar el nitrogen i el que utilitzi un reactor OLAND per eliminar el nitrogen 

d’aquestes aigües. 

Opció 1: Recuperació del nitrogen mitjançant un sistema de stripping-absorció 

UASB

Biogàs

Llit de fangs

BW 

Reactor 
d estruvita

Decantador 

Stripper Sorber

Aire fresc Cabal a tractar 
Línia de Grises

Àcid sulfúric

Aire lliure 
d amoni

Sulfat 
d amoni

Estruvita

Recirculació 
de sòlids

Aire ric 
en amoni

Purga de fangs

Sobrenedant

Hidròxid de 
magnesi

NaOH

 

Figura 4.15: Diagrama de flux de la línia de negres amb sistema stripping-absorció. 

 

Opció 2: Eliminació del nitrogen mitjançant reactor OLAND 
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Llit de fangs

Reactor 
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de sòlids
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Nitrogen gas
Cabal a tractar Línia 

de Grises
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Fangs purgats

Sobrenedant
NaOH
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Figura 4.16: Diagrama de flux de la línia de negres amb reactor OLAND. 
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4.5.2.TRACTAMENT LÍNIA DE GRISES 

Les aigües grises tenen un contingut en matèria orgànica i nutrients inferior al de les 

aigües negres (veure apartat 4.3.1). Aquest fet permet la possibilitat d’utilitzar sistemes 

d’eliminació més senzills que el sistema de fangs activats, amb consums energètics 

inferiors. L’aigua tractada de la línia de negres continua tenint altes concentracions en 

matèria orgànica i nutrients, per la qual cosa serà enviada a la línia de grises per ser 

tractades conjuntament. Tot i així, el seu volum és molt inferior al total de les aigües 

grises, pel que la seva influència no serà de gran importància.  

Un factor molt important a tenir en compte és que les concentracions en nitrogen i 

fòsfor s’han disminuït de forma important, fet pel qual el consum energètic també 

disminuirà de forma dràstica, ja que no es necessitaran distribucions complexes en el 

tractament secundari per eliminar-los. 

Els tractaments que s’utilitzen en la línia de grises poden variar molt en funció de si es 

treballa en un sistema descentralitzat o centralitzat. En el cas que ens ocupa, s’està 

centralitzant aquest tractament, pel que la configuració escollida es troba en funció 

d’això.  

Tal i com succeeix en la planta convencional de fangs activats, la planta es dividirà en 

dues línies de tractament: una línia d’aigua i una altra de fangs. Molts dels tractaments 

utilitzats han estat tractats en l’apartat 3 del treball. 

 

4.5.2.1.LÍNIA D’AIGUA 

En primer lloc s’utilitzarà un pretractament amb reixes de desbast. Posteriorment hi 

haurà el tractament biològic, però aquest no serà un sistema convencional de fangs 

activats, sinó que serà un filtre percolador (comunicació personal, Garrida-Baserba, M, 

Universitat de California, 2017).  

Filtre percolador: És un reactor biològic de biomassa fixada, tal i com també era el 

biodisc. L’aigua normalment es distribueix de forma uniformitzada per la part superior 

del percolador, mitjançant un distribuïdor rotatiu de flux (Ramalho et al., 1996).  L’aigua 
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percola en forma descendent a través del rebliment i l’efluent surt per la part inferior 

(Figura 4.17). 

 

Figura 4.17: Esquema filtre percolador. Recuperat de http://www.sswm.info/content/trickling-filter. 

Igual que el biodisc, els percoladors estan formats per una alta superfície de rebliment 

per així afavorir la formació de biofilm. Els microorganismes que es troben sobre el 

biofilm oxiden la matèria orgànica a diòxid de carboni i aigua, la qual cosa indueix a la 

formació de biomassa. Això provoca la generació de fangs, que caldran ser separats en 

un sedimentador secundari per ser enviats a la línia de fangs . 

Per la part inferior del percolador, es distribueix aire per tal de subministrar als 

microorganismes l’oxigen necessari per a dur a terme les seves funcions. Tot i així, 

aquesta demanda d’oxigen és molt menor que en un sistema de fangs activats, pel que 

es tradueix en uns costos operacionals molt més baixos. 

En aquest cas no es treballa amb un tractament primari de sedimentació. Això es deu a 

que bona part dels sòlids en suspensió presents a l’aigua es troben a l’aigua negra. En el 

reactor UASB, més del 90% dels sòlids suspesos són eliminats, per la qual cosa quan 

aquesta aigua negra tractada és unida amb l’aigua grisa, la quantitat de sòlids presents 

s’ha disminuït substancialment, pel que no és necessària una sedimentació primària. 

 

4.5.2.2.LÍNIA DE FANGS 

La línia de fangs consistirà en dues operacions unitàries igual que el sistema 

convencional de fangs activats (veure apartat 3.2). Tot i així, hi ha una variació en un 

dels processos.  
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En primer lloc els fangs seran espessits en un espessidor. Una vegada aquests fangs 

estan espessits són enviats a un filtre de bandes, en substitució a la centrífuga utilitzada 

en la planta de fangs activats. 

Filtre de bandes: Es basa en una operació unitària de deshidratació que consta de tres 

fases (Metcalff & Eddy, 2013):  

- Condicionament químic: En primer lloc el fang és condicionat amb una solució 

polimèrica, per tal d’afavorir la seva floculació, que permetrà una major 

eficiència en la deshidratació. 

- Deshidratació per gravetat: Posteriorment aquest fang pre-condicionat és 

introduït a la primera secció, on l’aigua és eliminada del fang per gravetat. 

- Aplicació mecànica de pressió per eliminar aigua dels fangs: Per últim, s’arriba a 

la segona secció, on s’aplica una pressió controlada als fangs per tal d’eliminar 

bona part de l’aigua. 

El principal cost operacional d’aquest sistema és la despesa química en la solució 

polimèrica, ja que el cost energètic i de mà d’obra són inferiors que la centrifugació. 

Aquest fet provoca que els seus costos siguin reduïts respecte als de la unitat de 

centrifugació.  

La quantitat de fangs generada en el tractament de les aigües grises és molt inferior a la 

de fangs activats, a més que la qualitat d’aquests són majors. Per aquestes raons es pot 

substituir el procés de centrifugació per aquesta altra operació unitària de deshidratació 

més senzilla, que ens permet reduir els costos operacionals d’una forma considerable 

(comunicació personal, Garrido-Baserba, M, Universitat de California, 2017). 

 

4.5.2.3.DIAGRAMA DE FLUX LÍNIA DE GRISES 

A la Figura 4.18 es mostra el diagrama de flux de la línia de grises que s’utilitzarà en 

aquest treball:
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Figura 4.18: Diagrama de flux de la línia de grises. 
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4.5.3. DIAGRAMA DE FLUX GLOBAL DEL PROCÉS 

El sistema híbrid consta del tractament descentralitzat de les aigües negres, mentre que 

les aigües grises es tracten en un sistema centralitzat, juntament amb les aigües negres 

ja tractades (veure apartat 4.4). Aquestes aigües negres tractades s’uneixen amb la línia 

de grises, ja que tot i que ja han passat una sèrie de tractaments, les seves 

concentracions segueixen estan per sobre dels límits d’abocament, pel que no es poden 

abocar directament.  

A continuació es mostra el diagrama de flux del tractament de les aigües negres unit al 

tractament de les aigües grises. Cal considerar que el sistema de tractament de les 

aigües negres és descentralitzat pel que es requereixen 25 plantes, una per cada districte 

(Figura 4.6). En el diagrama tan sols s’exemplificarà una única planta pel tractament de 

les aigües negres.  

A més, es mostra pels dos casos; per una banda si s’utilitza el sistema de stripping-

absorció per recuperar el nitrogen (Figura 4.19), o si s’utilitza OLAND per eliminar-lo 

(Figura 4.20):
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Figura 4.19: Diagrama de flux global de la línia de negres amb sistema stripping-absorció juntament amb la línia de grises.
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Figura 4.20: Diagrama de flux global de la línia de negres amb reactor OLAND juntament amb la línia de grises. 
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5. EINA DE SIMULACIÓ: CAPDETWORKS 

El CapdetWorks és l’eina de simulació que s’utilitza en el present treball. En concret 

s’utilitza la versió 3.0 del programa. Aquest és un software especialitzat en obtenir un 

acurat disseny i estimació de costos de plantes de tractament d’aigües residuals. Per tal 

d’explicar el funcionament del programa es fa a partir de la simulació de la planta model 

que es mostra a la Figura 5.1:
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Figura 5.1: Interfície gràfica CapdetWorks 3.0. 
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A la part esquerre del programa hi ha tots els processos que es poden utilitzar. Per tal 

de fer-los aparèixer al panell frontal, tan sols cal arrossegar el procés que interessa fins 

al fons blanc del panell. Per dur a terme les unions entre els diferents equips, el 

programa divideix els corrents entre corrent d’aigua (línies negres) i de fang (línies 

marrons). No es poden realitzar unions entre la línia de fangs i la d’aigua. 

 

5.1.PARÀMETRES D’ENTRADA 

Influent d’entrada  

El programa permet canviar els paràmetres que es mostren a les següents figures: 

 

Figura 5.2: Paràmetres fonamentals de l’influent d’entrada. 
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Figura 5.3: Altres paràmetres de l’influent d’entrada. 

 

Figura 5.4: Temperatura de l’influent en funció de l’època de l’any. 
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Els paràmetres més importants a introduir  són els mostrats a la Figura 5.2, que són els 

que ens determinen les característiques principals en matèria orgànica i nutrients de 

l’aigua residual a tractar. 

Paràmetres de disseny 

El programa permet introduir els paràmetres de disseny que interessin per cadascun 

dels processos. El procés exemplificat correspon a un procés convencional de fangs 

actius (Figura 5.1). Per mostrar els paràmetres de disseny que permet variar el programa 

s’utilitzarà aquest procés com a referència, ja que és la unitat més representativa: 

 

Figura 5.5: Entrada Temps de retenció de sòlids i tipus d’aeració al programa. 
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Figura 5.6: Coeficients de creixement dels microorganismes. 

 

Figura 5.7: Sistema d’aeració. 
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Figura 5.8: Possibilitat d’introduir el volum del tanc. 

El programa permet treballar de dues formes quan es tracta del reactor biològic: 

- La primera forma és modificar el temps de retenció (Figura 5.5), a partir del qual 

el programa calcula el volum del tanc.  

- La segona forma és introduint les dimensions del tanc, a partir del qual el 

programa calcularà el temps de retenció necessari per tal de complir amb aquell 

volum determinat. Per fer-ho cal polsar Override Design (Figura 5.8) i d’aquesta 

forma el programa ens permet variar el volum del tanc. 

Paràmetres econòmics 

El programa de simulació utilitzat és punter en el dimensionament econòmic. Per tal de 

dur a terme els càlculs econòmics de cadascun dels equips utilitzats, el programa utilitza 

una base de dades amb els costos dels equips considerats (Figura 5.9): 
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Figura 5.9: Base de dades dels equipaments utilitzats pel programa. 

Tot i així, aquesta base de dades correspon a l’any 2014, pel que els costos dels equips 

podrien estar desfasats per processos d’inflació. Per tal de corregir aquest efecte, el 

programa permet actualitzar els costos d’aquests equipaments. Per fer-ho, multiplica 

els costos dels equips per un índex que extreu de la pàgina web del mateix programa. 

En aquest treball s’utilitzarà la base de dades actualitzada a febrer de 2017. 

En cas de voler variar alguns dels costos dels equipaments utilitzats en cadascun dels 

processos, o el seu temps de vida, es pot fer a partir de les següents pantalles: 
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Figura 5.10: Variació costos dels equipaments. 

 

 

Figura 5.11: Temps de vida dels equipaments. 

En el treball s’utilitzarà en tots els casos els costos dels equipaments predeterminats pel 

programa. 
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Respecte els costos de construcció i materials, els costos laborals, el cost dels reactius, 

el cost de l’electricitat i del terreny, els costos administratius i els paràmetres financers 

(com són el temps de construcció, el temps de vida de la planta i l’interès), es treballarà 

en tots els casos amb els valors predeterminats del programa, menys en tres casos:  

- El cost de l’electricitat utilitzat serà de 0,13 € per cada KWh. 

- El temps de vida de la planta serà de 30 anys.  

- L’interès utilitzat serà del 5%.  

A continuació es mostren tots els costos utilitzats en cadascuna de les simulacions: 

 

Figura 5.12: Costos de construcció i materials. 
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Figura 5.13: Costos de la mà d’obra. 

 

Figura 5.14: Costos dels reactius. 
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Figura 5.15: Cost de l’electricitat i terrenys. 

 

Figura 5.16: Interès, temps de construcció i temps de vida de la planta. 
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Figura 5.17: Percentatge de cadascun dels altres costos que seran aplicats al cost total d’aquests costos. 

 

5.2.RESULTATS 

Per tal d’obtenir els resultats cal introduir-li al programa la instrucció de dur a terme els 

balanços. Per fer-ho cal polsar la calculadora de la part superior de la interfície gràfica 

(Figura 5.1). Una vegada realitzat el balanç, el programa ens mostra la següent pantalla 

(Figura 5.18): 



EINA DE SIMULACIÓ: CAPDETWORKS 

80 

 

 

Figura 5.18: Resultats pels processos.  
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En aquesta imatge es pot observar que el programa obté els costos per a cadascun dels 

processos i aquests estan dividits de 7 formes: construcció, operació, manteniment, 

material, químic, energia i amortització. A més permet observar el volum i paràmetres 

de disseny obtinguts per a cada unitat, així com les característiques de l’influent i efluent 

de cada procés. 

Els costos de construcció són els costos d’inversió duts a terme a l’inici del projecte, per 

tant serien els inclosos dins els CAPEX (veure apartat 6). Dins aquests costos el programa 

ho divideix en dos, tot seguint el model de costos utilitzat en el món de l’enginyeria 

química (Peters & Timmerhaus, 1991): 

- Per una banda, els costos deguts a la construcció i compra de cadascun dels 

processos (mà d’obra, material...).  

- En segon lloc els altres costos de construcció. Dins aquests, el programa inclou 

els costos mostrats a la Figura 5.17, així com altres costos com són els costos del 

terreny, la instrumentació i control, les canonades, o la preparació elèctrica i del 

terreny per a la instal·lació dels processos. 

Pel que respecte els costos d’operació, manteniment, material, químic, energia i 

amortització són de caràcter anual i es comenten a continuació: 

- Els costos d’operació inclouen els deguts a la mà d’obra que asseguren el 

correcte funcionament de la planta. També hi ha inclosos els anomenats altres 

costos d’operació, que inclouen els costos d’administració anuals, així com els 

costos de laboratori. 

- Els costos de manteniment inclouen els deguts a la mà d’obra que s’encarrega 

de mantenir en correctes condicions la planta. 

- Els costos de material inclou el material que es preveu que s’haurà de substituir 

durant el temps de vida de la planta. 

- Els costos químics inclouen els reactius necessaris. 

- Els costos de l’energia inclouen els costos d’energia i electricitat necessaris per 

tal d’assegurar una correcte eliminació de contaminants de les aigües residuals. 

Tots aquests costos anuals són els que permeten obtenir els costos operacionals de la 

planta, els anomenats OPEX (veure apartat 6). En aquest tipus de costos no s’inclouen 
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els costos d’amortització pel que no es tindran en compte en aquest treball 

(comunicació personal, Garrido-Baserba, M, Universitat de California i Molinos-Senante, 

M, Universitat de Santiago de Xile, 2017). 
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6.RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Per tal de mostrar els resultats, es separaren les tres alternatives que s’han considerat. 

Per una banda s’ensenyaran els resultats obtinguts en el sistema convencional de fangs 

activats i posteriorment en el sistema híbrid de tractament. Aquest últim sistema es 

dividirà en dues opcions: 

- L’opció 1, que correspon a la recuperació del nitrogen mitjançant un sistema 

stripping-absorció.  

- L’opció 2, corresponent a l’eliminació de nitrogen a través del procés anammox 

en una configuració OLAND.  

Per a cadascuna de les alternatives hi haurà una part dedicada als tractaments i una altra 

a les canalitzacions. També es diferenciarà entre la part de dimensionament de 

canalitzacions i equips de tractament on s’inclouran tots els càlculs i consideracions 

necessàries per poder realitzar els càlculs econòmics (Figura 2.1). És important tenir en 

compte que en aquesta part també es realitzaran els càlculs de tots els reactius 

necessaris, així com els estudis energètics pertinents.   

Per últim es durà a terme l’avaluació econòmica de cadascuna de les alternatives. Per 

fer-ho s’utilitzaran dues eines d’avaluació: el CAPEX i el OPEX: 

- El CAPEX, sigles de CAPital EXpenditures són les inversions de capital inicials en 

un actiu. S’utilitzarà per determinar la inversió inicial que s’ha dut a terme per a 

cadascuna de les alternatives.  

- L’OPEX, sigles de OPerating Expense és el cost d’operació i manteniment degut 

al funcionament de la planta de tractament determinada. És una despesa anual, 

i per tal de tenir en compte la variació del valor dels diners en funció del temps 

cal aplicar-li un valor d’interès determinat. Per fer-ho es descomptaran els costos 

en funció del temps de vida a partir de l’expressió del VAN (Valor Actual Net): 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

(1 + 𝑟)𝑛

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎

𝑡=1

 

Equació 
16 
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On r és el valor de l’interès que en tots els casos s’aplicarà del 5% amb un temps de vida 

de 30 anys (Roefs et al., 2016). 

En els tractaments de la línia de negres també es du a terme la recuperació de nutrients 

i energia, els quals poden ser comptabilitzats com a benefici. Aquests beneficis també 

es tindran en compte en aquest treball, i s’utilitzarà l’Equació 15 per tal de realitzar el 

càlcul, amb la diferència que s’utilitzaran beneficis anuals en comptes de costos. 

És important considerar que no tots els processos es poden dimensionar i obtenir-ne els 

costos mitjançant el CapdetWorks. A mesura que s’obtinguin els resultats, aquests 

s’especificaran si s’han obtingut mitjançant el programa de simulació, o bé han estat 

obtinguts a partir de càlculs propis. 

 

6.1.SISTEMA CONVENCIONAL DE FANGS ACTIUS 

En aquest punt del treball es mostren els càlculs i consideracions que s’han dut a terme 

per dissenyar i realitzar els càlculs econòmics de les canalitzacions, els bombaments i els 

tractaments utilitzats en una planta convencional de fangs actius.  

 

6.1.1. CANALITZACIONS I BOMBAMENTS 

La planta convencional de fangs actius consta d’una única canalització en els habitatges 

(veure apartat 4.4.1). En els següents dos punts es discuteixen les longituds i diàmetres 

agafats per a les canalitzacions a nivell de veïnat, districte i barri. A més s’exposen els 

CAPEX i OPEX obtinguts. 

 

6.1.1.1.DIMENSIONAMENT 

Veïnat: la longituds de les canalitzacions privades i públiques es prenen de l’estudi de 

Roefs et al. (2016). Les canalitzacions públiques i privades tenen una mida de 612 i 657 

m per a cada veïnat respectivament.  
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Pel que respecte als diàmetres també es prenen els establerts a l’esmentat estudi, per 

tant es tenen uns diàmetres de 200 i 110 mm per a les canalitzacions públiques i privades 

respectivament. 

Districte: La longitud de la columna del districte s’ha establert a 550 m per cada districte 

(Figura 4.4), amb un diàmetre de canalització de 200 mm (Roefs et al., 2016).  

Pel contrari la canonada de connexió entre veïnats s’ha pres de 25 m per connectar 2 

veïnats (Figura 4.4) i un diàmetre de 200 mm (Roefs et al., 2016).  

Barri: La longitud de la canalització entre districtes s’estableix en 550 m per unir 2 

districtes (Figura 4.5), amb un diàmetre de 250 mm (Roefs et al., 2016). 

Pel que respecte la canalització principal, aquesta s’ha pres de 3000 m a nivell de ciutat 

(Figura 4.5) amb un diàmetre de 400 mm (Roefs et al., 2016). 

En referència als bombaments, s’utilitza un a nivell de cada districte, i un de general per 

a l’entrada a la depuradora (veure apartat 4.4.1). El bombament a nivell de cada districte 

s’extreu directament dels resultats obtinguts per Roefs et al. (2016), mentre que pel del 

d’entrada a la depuradora es farà ús del CapdetWorks. 

A la Taula 6.1 es mostra un  resum de totes les canalitzacions que ens serviran per dur a 

terme l’estudi econòmic de les alternatives: 

Taula 6.1: Canalitzacions del barri amb sistema convencional de fangs actius. 

 Tipus 
d’aigua 

Tipus de 
canalització 

Material 
Longitud/
unitat (m) 

Longitud total 
(m) 

Diàmetre 
(mm) 

Columna del 
districte 

GW+BW Gravetat 
Formigó no 

reforçat 
550 13.750 200 

Connexió 
entre veïnats 

GW+BW Gravetat 
Formigó no 

reforçat 
25 3.125 200 

Canalització 
entre districte 

GW+BW Pressió HDPE 550 12.250 250 

Canalitzacions 
públiques 

GW+BW Gravetat 
Formigó no 

reforçat 
612 153.000 200 

Canalitzacions 
privades 

GW+BW Gravetat 
Formigó no 

reforçat 
657 164.250 110 

Canalització 
principal 

GW+BW Pressió HDPE 3.000 3.000 400 
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6.1.1.2. CAPEX I OPEX 

CAPEX 

Per tal de calcular els CAPEX de les canalitzacions es prenen les equacions utilitzades per 

Roefs et al. (2016). La fórmula utilitzada varia en funció del tipus de canalització 

utilitzada. Pel sistema convencional de fangs activats s’utilitzen canalitzacions per 

gravetat i a pressió. L’Equació 17 s’utilitza per calcular el CAPEX de la canalització per 

gravetat: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑡𝑎𝑡 = 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑏à𝑠𝑖𝑐𝑎 ·  1,3
𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒−300

120  

 

Equació 
17 

On la canalització bàsica agafa un valor de 130 € per cada m de canalització i el diàmetre 

s’ha d’expressar en mm.  

Pel que respecte al cas a pressió, a continuació es mostren les dues equacions a utilitzar. 

Aquestes varien en funció si s’utilitza un diàmetre d’entre 70 i 110 mm (Equació 18), o 

un diàmetre d’entre 150 o 400 mm (Equació 19): 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó70−110𝑚𝑚 = 𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 (𝑚𝑚) · 0,51 · 1,1 
Equació 

18 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó150−400𝑚𝑚 = 𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 (𝑚𝑚) · 0,61 · 1,1 

 

 

Equació 
19 

Pel que fa als CAPEX dels bombaments, s’agafen directament els obtinguts per Roefs et 

al. (2016), ja que s’utilitza el mateix sistema de bombament que el proposat en el seu 

estudi. Aquest pren un valor de 53.128 € per districte. Aquests costos no inclouen el 

bombament d’entrada a la depuradora. 

 

OPEX 

Pel que respecte als OPEX de les canalitzacions i bombaments, aquests es prenen 

directament de l’estudi de Roefs et al. (2016). 

Pel cas de les canalitzacions on l’aigua circula per l’efecte de la gravetat es pren un valor 

de 0,17 € per cada m de canalització i any. En el cas de les canalitzacions que utilitzen 
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bombaments a pressió s’estimarà un cost de 1 € per cada m de canalització i any. 

Aquesta diferència es deu al fet que les canalitzacions per gravetat transporten una 

menor quantitat d’aigua en comparació a les que estan pressuritzades, fet que provoca 

que els costos d’operació i manteniment, principalment deguts a la neteja, siguin 

menors.  

Pel cas dels bombaments, aquests es valoren en 1853 euros per a cada districte i any 

(Roefs et al., 2016). No inclouen els costos de bombament d’entrada a la depuradora. 

CAPEX i OPEX totals 

Si es substitueixen diàmetre i longituds que es mostren en la Taula 4.1 per cadascuna de 

les dades i equacions esmentades anteriorment, es poden obtenir els CAPEX i OPEX de 

cadascuna d’elles. A la Taula 6.2 es mostren els resultats obtinguts: 

Taula 6.2: CAPEX i OPEX de les canalitzacions i bombaments del sistema convencional de fangs actius. 

 Tipus de 
canalització 

Longitud 
total(m) 

CAPEX 
(€/m) 

CAPEX (€) 
OPEX 

(€/m/any) 
OPEX 

(€/any) 

Columna del 
districte 

Gravetat 13.750 104,4 1.436.459 0,17 2.337 

Connexió entre 
veïnats 

Gravetat 3.125 104,4 326.467 0,17 531 

Canalització entre 
districte 

Pressió 12.250 167,7 2.054.937 1 12.250 

Canalitzacions 
públiques 

Gravetat 153.000 104,4 15.983.871 0,17 26.010 

Canalitzacions 
privades 

Gravetat 164.250 85,8 14.094.134 0,17 27.922 

Columna principal Pressió 3.000 268,4 805.200 1 3.000 

Bombaments  1.328.200  46.350 

TOTAL  36.029.268  118.400 

 

6.1.2. TRACTAMENTS 

La planta convencional de fangs actius amb la que es treballa consta dels següents 

tractaments (Figura 3.1): 

- Un tractament preliminar per tal de separar els sòlids de majors dimensions. 

- Un tractament primari per eliminar part dels sòlids suspesos. 

- Un tractament secundari de fangs actius per eliminar matèria orgànica, nitrogen 

i fòsfor.  
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- Una línia de fangs per condicionar i deshidratar els fangs generats en el 

secundari. 

 

6.1.2.1.DIMENSIONAMENT 

Per tal de dur a terme el dimensionament dels tractaments de la planta convencional de 

fangs actius s’utilitza el CapdetWorks (veure apartat 5). En la Figura 6.1 es pot veure el 

diagrama de flux introduït al programa, que és la representació del mostrat en la Figura 

3.1:
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Figura 6.1: Diagrama de flux del sistema convencional de fangs actius amb CapdetWorks. 
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Paràmetres d’entrada 

Influent d’entrada 

El cabal de l’influent a la planta convencional de fangs actius és la suma del cabals 

d’aigües grises i negres. El cabal de les aigües grises és de 108 L per persona i dia, mentre 

que el de les aigües negres és de 40 L per persona i dia, utilitzant un lavabo convencional 

(veure apartats 4.3.1 i 4.3.2). Sabent que el barri consta de 30.000 habitants (veure 

apartat 2), es pot procedir a obtenir el cabal: 

(108 + 40)
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑𝑖𝑎
· 30.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 = 4,44 · 106

𝐿

𝑑𝑖𝑎
 

Pel que respecte a la composició d’aquest influent cal realitzar un balanç a partir de les 

dades de la composició de les aigües grises (Taula 4.1) i negres (Taula 4.2). A continuació 

s’exemplifica el càlcul corresponent per a la DQO, que es segueix igual per cadascun dels 

components: 

108
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑𝑖𝑎
· 472,2 

𝑚𝑔

𝐿
+ 40

𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑𝑖𝑎
· 1.320 

𝑚𝑔

𝐿
= 

= 148
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑𝑖𝑎
· 𝑥 

𝑥 = 701,3 
𝑚𝑔 𝐷𝑄𝑂

𝐿
 

A partir d’aquest procediment es pot obtenir la composició de cadascun dels 

components presents a l’influent de la planta convencional de fangs actius, que es 

mostren a la Taula 6.3: 
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Taula 6.3: Composició de l’influent de la planta convencional de fangs actius. 

 mg/L 

TSS 410,8 

VSS 272,5 

DQO 701,3 

DQO soluble 330,5 

DBO 248,6 

DBO soluble 99,4 

TKN 86,1 

TKN soluble 6,1 

N-NH4+ 6,1 

PT 13,7 

N-NO3- 4,3 

pH1 7,2 

 

1Sense unitats. 

Aquest cabal i composicions seran els que s’introduiran al programa per obtenir-ne els 

resultats. 

Paràmetres de disseny 

-Bombament d’entrada depuradora: S’utilitzen 2 bombes amb una pressió equivalent 

de 12,192 m columna d’aigua. 

-Tractament preliminar: Utilitza un mètode de neteja mecànic amb una velocitat de pas 

de l’aigua de 0,762 m/s. Les reixes tenen una amplada, un espai entre elles i una 

inclinació de 0,63, 3,8 i 30º respectivament, mentre que el factor de forma és de 2,42.  

-Sedimentador primari: El cabal màxim per unitat de superfície utilitzat és de 41 m3 per 

cada m2 i dia. La fondària de l’aigua es defineix a 2,74 m. La concentració dels fangs 

generats s’estableix a un 4% mentre que el cabal màxim de la canalització de sortida és 

de 186 m3 per cada m de canalització i dia. La unitat és circular i també elimina fòsfor 

gràcies a l’addició de sal d’alumini. 

-Sistema de fangs actius: Consisteix en un reactor de tres etapes que elimina fòsfor i 

nitrogen a part de matèria orgànica. Utilitza recirculació interna de la zona aeròbica a 
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l’anòxica i sense recirculació de la zona anòxica a l’anaeròbica. Utilitza aeració amb 

difusors, amb un factor alfa per a la transferència d’oxigen a l’aigua de 0,7 i un beta de 

0,95. L’eficiència de transferència d’oxigen s’estableix al 20%. El cabal d’aire s’estableix 

a 19.801 m3/min per cada 1.000 m3 d’aigua. El dimensionament del procés es basa en la 

sensibilitat dels microorganismes a la temperatura.  

Les constants de creixement dels microorganismes són les següents: una taxa de 

creixement màxim dels bacteris heterotròfics de 6 dies-1 i una taxa de decreixement 

d’aquests de 0,24 dies.1, un creixement màxim dels bacteris autotròfics de 0,75 dies.1 i 

una taxa de decreixement d’aquests de 0,08 dies-1. Es necessita una relació mínima de 

20 de DBO respecte al fòsfor total. El màxim contingut de fòsfor que poden retenir els 

PAOs és de 0,1 mgP/mgPAO. La concentració de sòlids a l’interior del reactor és de 3.000 

g/m3.  

-Sedimentador secundari: el cabal màxim per unitat de superfície utilitzat és de 20,5 m3 

per cada m2 i dia, amb un cabal màxim de sòlids de 117,18 kg per cada m2 i dia. La 

profunditat de l’aigua s’estableix a 2,74 m i la concentració dels fangs generats a l’1%. El 

cabal màxim de la canalització de sortida és de 186 m3 per cada m de canalització i dia i 

la concentració de sòlids a la sortida del procés es fixa a 20 g/m3. El sedimentador és 

circular. 

-Espessidor per gravetat: La concentració dels fangs espessits es fixa al 5%. La 

profunditat de la unitat a 2,74 m i amb una càrrega màssica de 50 kg per cada m2 i dia. 

-Centrífuga: El tant per cent en sòlids dels fangs resultants es fixa al 19%. El requeriment 

de potència és de 0,137 KWh per a cada m3. 

És important destacar que tots els valors introduïts per dimensionar els processos eren 

els predeterminats per CapdetWorks. 

Paràmetres econòmics 

Els paràmetres econòmics utilitzats són els mostrats en les figures 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 

5.16 i 5.17. 
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Resultats 

El programa dóna una informació prou detallada de cadascun dels equipaments i 

dimensions utilitzats per cadascun dels processos, que ha estat la utilitzada pel 

programa per tal de dur a terme els costos econòmics de les alternatives. Tot i així, 

aquesta informació tan detallada no cal per aquest treball, ja que el que principalment 

interessa són els costos, per la qual cosa no es mostrarà en la memòria. En cas que es 

vulgui més informació, cal anar a l’annex A.1. 

Pel que respecte a l’efluent de la planta convencional de fangs actius, s’ha obtingut un 

efluent de 4390 m3/dia, amb una composició que es pot observar en la Taula 6.4: 

Taula 6.4: Composició de l’efluent de la planta convencional de fangs actius. 

  (mg/L) 

TSS 20 

VSS 8,9 

DQO 17,2 

DQO soluble 3,8 

DBO 4,1 

DBO soluble 2,5 

TKN 1,6 

TKN soluble 0,7 

N-NH4+ 0,7 

N-NO3- 19 

PT 0,2 

pH1 7,3 

TN 20,6 

 

1Sense unitats. 
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6.1.2.2.CAPEX I OPEX 

En les taules 6.5 i 6.6 es mostren els CAPEX i OPEX obtinguts a partir del programa: 

Taula 6.5: CAPEX del sistema convencional de fangs actius. 

 (€) 

Costos de construcció 3.640.000 

Altres costos de construcció 5.210.000 

CAPEX total 8.850.000 

 

Taula 6.6: OPEX del sistema convencional de fangs actius. 

 (€/any) 

Costos operaris 700.000 

Costos material 72.700 

Costos reactius 169.000 

Costos energia 182.000 

OPEX total 1.123.700 

 

6.2.SISTEMA HÍBRID: OPCIÓ 1 

La primera opció híbrida és la que utilitza el sistema stripping-absorció per tal d’eliminar 

i recuperar el nitrogen present en les aigües negres. Aquestes aigües negres ja tractades 

s’uneixen amb la línia de grises per tal de ser tractades conjuntament. És important 

considerar que en aquesta opció el reactor d’estruvita va abans que el procés 

d’stripping, ja que d’aquesta forma s’evita el possible risc de que el fòsfor precipiti en 

aquesta unitat (veure apartat 4.5.1.3). 

A continuació es mostren els càlculs i consideracions que s’han fet per dur a terme el 

disseny i càlculs econòmics de les canalitzacions i les dues línies de tractament. 

 

6.2.1. CANALITZACIONS I BOMBAMENTS 

La configuració híbrida consta de doble canalització en els habitatges, una per a les 

aigües negres i l’altra per a les aigües grises (veure apartat 4.3). L’esquema d’aquesta 

ciutat es pot observar a la Figura 4.6.  
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Cal destacar que la línia de negres només té canalitzacions a nivell de districte i veïnat, 

ja que es tracten de forma descentralitzada. En els següents dos punts es discuteixen les 

longituds i diàmetres agafats per a les canalitzacions a nivell de veïnat, districte i barri 

per a les dues línies d’aigua, així com els bombaments. A més també s’obtenen els CAPEX 

i OPEX de les dues opcions. 

 

6.2.1.1. DIMENSIONS 

Línia de grises 

Veïnat: Les longituds de les canalitzacions públiques i privades són les mateixes que en 

el barri que tracta les aigües amb un sistema convencional de fangs actius, per tant 

prenen un valor de 612 i  657 m respectivament per a cada veïnat. 

Pel que respecte els diàmetres aquests també es prenen de l’estudi de Roefs et al. 

(2016), amb un valor de 200 i 110 mm respectivament. 

Districte: La longitud de la columna del districte s’ha pres de 550 m per a cada districte 

(Figura 4.4)  i un diàmetre de 200 mm (Roefs et al., 2016).  

Pel que respecte a la canonada de connexió entre veïnats aquesta ha estat de 25 m per 

tal d’unir els dos veïnats (Figura 4.4) , amb un diàmetre de 200 mm (Roefs et al., 2016). 

Barri: La longitud de la canonada de connexió entre districtes s’ha pres de 550 m per a 

la unió de dos districtes (Figura 4.6) i un diàmetre de 200 mm (Roefs et al., 2016).  

Pel que respecte a la canalització principal, aquesta s’estableix a 3000 m per a tot el barri 

(Figura 4.6), amb un diàmetre de 350 mm (Roefs et al., 2016).  

Pel que fa els bombaments s’utilitzarà un a nivell de cada districte, i un general per a 

l’entrada de la depuradora (veure apartat 4.4.1), tal i com també es feia amb la proposta 

de tractament convencional. Aquests bombaments també s’han extret directament dels 

resultats obtinguts per Roefs et al. (2016), mentre que el d’influent a la depuradora es 

dimensiona mitjançant el CapdetWorks. 
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Línia de negres 

Veïnat: Les longituds de les canalitzacions públiques i privades són les mateixes que en 

els dos casos anteriors, per tant prenen un valor de 612 i  657 m respectivament per 

cada veïnat. 

 Pel que respecte als diàmetres aquests també es prenen de l’estudi de Roefs et al. 

(2016), amb un valor de 70 mm cadascun. 

Districte: La longitud de la columna del districte s’ha pres de 550 m per cada districte i 

un diàmetre de 70 mm (Roefs et al., 2016). 

Pel que respecte a la canonada de connexió entre veïnats aquesta ha estat de 25 m per 

tal d’unir els dos veïnats, amb un diàmetre de 70 mm (Roefs et al., 2016). Per últim la 

canonada de connexió de sobrenedant de la línia de negres a la línia de grises s’ha pres 

de 10 m per a cada districte amb un diàmetre de 70 mm. 

Pel que respecte els bombaments, s’utilitzen unitats de bombament al buit a nivell de 

cada districte (veure apartat 4.4.1). Aquests bombaments també s’han extret 

directament dels resultats obtinguts per Roefs et al. (2016). 

En les taules 6.7 i 6.8 es mostren un resum de totes les canalitzacions i bombaments per 

a les dues línies que serviran per dur a terme l’estudi econòmic de les alternatives: 

Taula 6.7: Canalitzacions de la línia de negres. 

 Tipus 
d'aigua 

Tipus de 
canalització 

Material 
Longitud/unitat 

(m) 
Longitud 
total (m) 

Diàmetre 
(mm) 

Columna del 
districte 

BW Buit HDPE 550 13.750 70 

Connexió entre 
veïnats 

BW Buit HDPE 25 3.125 70 

Canalitzacions 
públiques 

BW Buit HDPE 612 153.000 70 

Canalitzacions 
privades 

BW Buit HDPE 657 164.250 70 

Connexió 
sobrenedant 

BW 
tractada 

Gravetat 
Formigó no 

reforçat 
10 250 70 
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Taula 6.8: Canalitzacions de la línia de grises. 

 Tipus 
d'aigua 

Tipus de 
canalització 

Material 
Longitud/unitat 

(m) 
Longitud 
total(m) 

Diàmetre 
(mm) 

Columna del 
districte 

GW Gravetat 
Formigó no 

reforçat 
550 13.750 200 

Connexió entre 
veïnats 

GW Gravetat 
Formigó no 

reforçat 
25 3.125 200 

Canalització 
entre districte 

GW+BW  Pressió HDPE 550 12.250 200 

Canalitzacions 
públiques 

GW Gravetat 
Formigó no 

reforçat 
612 153.000 200 

Canalitzacions 
privades 

GW Gravetat 
Formigó no 

reforçat 
657 164.250 110 

Columna 
principal 

GW+BW  Pressió HDPE 3.000 3.000 350 

 

El fet d’utilitzar lavabos al buit, suposa un estalvi en aigua en la línia de negres respecte 

al sistema convencional de fangs actius que utilitza lavabos convencionals. El consum 

d’aigua d’un lavabo al buit és de l’ordre de 5 L per cada persona i dia a diferència d’un 

lavabo convencional que és de 40 L per cada persona i dia (veure apartat 4.3.2.2). Per 

tant suposa un estalvi d’aigua de 35 L per cada persona i dia. Considerant que el nombre 

d’habitants a partir del qual s’ha dut a terme el disseny és de 30.000, es pot calcular 

l’estalvi d’aigua anual: 

35 
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑𝑖𝑎
· 30.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 ·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
·

1 𝑚3

1000 𝐿
= 383.250 

𝑚3 

𝑎𝑛𝑦
 

 

6.2.1.2. CAPEX I OPEX 

CAPEX 

Les canalitzacions del sistema descentralitzat poden ser de tres tipologies: gravetat, 

pressió i al buit, ja que les aigües negres són bombejades mitjançant sistemes al buit. 

Per tant a part de les equacions 17, 18 i 19 també s’utilitzarà l’Equació 20 per calcular 

aquesta última tipologia de canalització: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐵𝑢𝑖𝑡 = 𝑑à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 (𝑚𝑚) · 0,59 · 0,7 · 1,1 

 

Equació 
20 
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Pel que respecte als costos dels bombaments, cal considerar que s’utilitza bombaments 

a pressió per a la línia de grises i bombaments al buit per la línia de negres. Els CAPEX 

d’aquest tipus de bombaments també es prendran directament de l’estudi de Roefs et 

al. (2016). Aquests valors són de 39.405 € per a cada districte en el cas de les aigües 

grises, i 54.000 € per a cada districte per a les aigües negres. 

OPEX 

Els costos d’operació de les canalitzacions per gravetat i a pressió són de 0,17 i 1 € per 

cada m de canalització i any respectivament (veure apartat 6.1.1.2). Pel que respecte als 

costos d’operació per a les canalitzacions que utilitzen bombaments al buit aquests es 

poden considerar també d’1 € per cada m de canalització i any (Roefs et al., 2016). Tot i 

que les canalitzacions de les aigües negres porten una quantitat reduïda d’aigua, 

aquesta està molt concentrada en sòlids, fet que provoca uns altos costos d’operació, ja 

que la despesa de netejar les canalitzacions serà alta (Larsen et al., 2013). 

Pel que fa als OPEX dels bombaments aquests seran de 1.353 € per a cada districte i any 

pel cas de les aigües grises, i 1.125 € per cada districte i any per les aigües negres (Roefs 

et al., 2016). 

Tot i així, és important considerar que en el sistema híbrid amb la instal·lació de lavabos 

al buit s’aconsegueix un estalvi d’aigua de 383.250 m3 cada any. Segons l’empresa JETS, 

especialitzada en la construcció de lavabos al buit, el cost de l’aigua per cada m3 es pot 

considerar de 2 €. L’estalvi econòmic gràcies aquesta disminució en el consum de l’aigua 

es mostra a continuació: 

383.250 
𝑚3 

𝑎𝑛𝑦
· 2 

€

𝑚3
= 766.500 

€

𝑎𝑛𝑦
  

Com que es pretén comparar aquesta alternativa de tractament amb un sistema 

convencional de fangs actius, és important tenir en compte aquest estalvi d’aigua. Per 

fer-ho es restarà als OPEX de l’alternativa aquest valor que s’ha obtingut. 
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CAPEX i OPEX TOTALS 

Si es substitueixen els diàmetres i longituds que es mostren en les taules 6.7 i 6.8 per a 

cadascuna de les dades i equacions esmentades anteriorment, es poden obtenir els 

CAPEX i OPEX de cadascuna d’elles: 

Taula 6.9: CAPEX i OPEX de les canalitzacions i bombaments de la línia de grises. 

 

Taula 6.10: CAPEX i OPEX de les canalitzacions i bombaments de la línia de negres. 

 Tipus de 
canalització 

Longitud 
total (m) 

CAPEX (€/m) CAPEX (€) 
OPEX 

(€/m/any) 
OPEX 

(€/any) 

Columna del 
districte 

Buit 13.750 31,8 437.264 1 13.750 

Connexió entre 
veïnats 

Buit 3.125 31,8 99.378 1 3.125 

Canalitzacions 
públiques 

Buit 153.000 31,8 4.865.553 1 153.000 

Canalitzacions 
privades 

Buit 164.250 31,8 5.223.314 1 164.250 

Connexió 
sobrenedant 

Gravetat 250 78,6 19.656 0,17 43 

Bombaments  1.350.000  28.125 

TOTAL  11.995.165  362.293 

 

 

 

 Tipus de 
canalització 

Longitud 
total(m) 

CAPEX 
(€/m) 

CAPEX (€) 
OPEX 

(€/m/any) 
OPEX 

(€/any) 

Columna del 
districte 

Gravetat 13.750 104,4 1.436.459 0,17 2.338 

Connexió entre 
veïnats 

Gravetat 3.125 104,4 326.468 0,17 531 

Canalització 
entre districte 

Pressió 12.250 134,2 1.643.950 1 12.250 

Canalitzacions 
públiques 

Gravetat 153.000 104,4 15.983.872 0,17 26.010 

Canalitzacions 
privades 

Gravetat 164.250 85,8 14.094.135 0,17 27.923 

Columna 
principal 

Pressió 3.000 234,8 704.550 1 3.000 

Bombaments  985.125  33.825 

TOTAL  35.174.559  105.876 
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6.2.2.TRACTAMENTS LÍNIA DE NEGRES 

La línia de negres consta de tres processos principals (Figura 4.15): 

- Un procés per eliminar part de la matèria orgànica present en aquestes aigües 

com és l’UASB. 

- Un procés per eliminar fòsfor i recuperar-lo en forma d’estruvita, com és el 

sistema Reactor d’estruvita + Decantador  

- Un procés per eliminar nitrogen i recuperar-lo en un sistema de stripping-

absorció. 

Els lavabos al buit permeten gastar 5 L per persona cada dia (veure apartat 4.3.2.2). Un 

sistema descentralitzat tracta l’aigua d’un districte. Pel cas plantejat en el treball, cada 

districte té 1.200 habitants (veure apartat 4.4.1), pel que es pot trobar el cabal generat 

en cada districte: 

5 
𝐿 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ·  𝑑𝑖𝑎
·  

1.200 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒
= 6.000 

𝐿

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒 ·  𝑑𝑖𝑎
 

Aquest cabal serà l’utilitzat com a influent per cadascun dels UASB utilitzats. A més 

aquest influent tindrà la composició mostrada a la Taula 4.2 utilitzant lavabos al buit. 

 

6.2.2.1. UASB 

Cabal i composició de l’efluent 

De Graaff et al. (2010) van estimar els percentatges d’eliminació que es produïen en un 

reactor UASB. En la Taula 6.11 es mostren aquests percentatges d’eliminació: 

Taula 6.11: Percentatges d’eliminació en el reactor UASB 

 % eliminació  

DQO 78 

DBO5 100 

TN 9 

TP 39 

TSS 93 

VSS 95 
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És important considerar que aquests percentatges d’eliminació van referits a massa. Per 

aquesta raó cal trobar la càrrega màssica de l’influent a partir de la qual se li aplicarà el 

tant per cent d’eliminació corresponent. A la Taula 6.12 es mostren les càrregues 

màssiques a l’influent, així com les obtingudes a l’efluent una vegada aplicat el tant per 

cent d’eliminació corresponent: 

Taula 6.12: Càrregues màssiques de l’influent i efluent del reactor UASB. 

 Influent (mg/L) Càrrega influent (g/dia) Càrrega efluent (g/dia) 

TSS 8.360 50.160 3.511,2 

VSS 6.680 40.080 2.006,4 

DQO 10.560 63.360 13.939,2 

DQO soluble 3.664,3 21.985,8 8.7121 

DBO 3.560 21.360 02 

DBO soluble 1.424 8.544 0 

TKN 2.500 15.000 13.650 

TKN soluble 132,4 794,4 11.370,5 

N-NH4+ 132,4 794,4 11.370,53 

PT 306 1.836 1.120 
 

1  S’assumeix que la DQO soluble és igual al 62,5% de la DQO total en l’efluent de l’UASB (De Graaff et al., 

2010). 

2 La DBO és la matèria més biodegradable de l’aigua, per tant serà la primera que serà eliminada en la seva 

totalitat (comunicació personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

3 A l’UASB bona part del nitrogen orgànic esdevé nitrogen en forma d’amoni a causa de les condicions 

anaeròbiques. El 83,3% del nitrogen total es troba en forma de nitrogen amoni (De Graaff et al., 2010). 

Una vegada obtinguda la càrrega màssica de l’efluent, només queda obtenir el cabal 

d’aquest per així saber la seva composició.  

Per tal d’estimar-lo es va prendre com a referència la concentració de DQO de l’influent 

i de l’efluent que van utilitzar De Graaff et al. (2010). Aquests valors eren 9.800 i 2.400 

mg/L respectivament. S’elimina un 78% de la DQO (Taula 6.11), per tant, a partir 

d’aquesta eliminació, es pot calcular el volum de sobrenedant obtingut, així com el cabal 

de fangs que necessiten ser purgats del sistema cada dia: 
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6 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
· 9.800

𝑔

𝑚3
= 58.800

𝑔

𝑑𝑖𝑎
 𝐷𝑄𝑂 

S’aplica l’eliminació del 78% per tal de trobar la càrrega a l’efluent: 

58.800
𝑔

𝑑𝑖𝑎
· (1 − 0,78) = 12.936

𝑔

𝑑𝑖𝑎
 𝐷𝑄𝑂 

El cabal de l’efluent de l’UASB, es pot trobar dividint aquest valor per la concentració de 

DQO a l’efluent: 

12936
𝑔

𝑑𝑖𝑎

2400 
𝑔

𝑚3

= 5,39 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

Aquest cabal servirà com a influent pels altres tractaments utilitzats en la línia de negres. 

Els 0,61 m3/dia restants són fangs que calen ser purgats del sistema. Si es divideix la 

càrrega màssica a l’efluent (Taula 6.12) pel cabal obtingut, es trobarà la composició 

d’aquest flux. A la Taula 6.13 es mostren aquests valors: 

Taula 6.13: Composició de l’efluent del reactor UASB. 

 
Efluent (mg/l) 

TSS 651,4 

VSS 372,2 

DQO 2.586,1 

DQO soluble 1.616,3 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 2.532,5 

TKN soluble 2.109,6 

N-NH4+ 2.109,6 

PT 207,8 

pH1 7,6 

  

 1Sense unitats. 

Producció de biogàs 

La quantitat de biogàs obtingut va directament relacionat amb la quantitat de DQO que 

s’aconsegueix eliminar a través de la digestió anaeròbica.  
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Que s’hagi eliminat un 78% de l’efluent no significa que tot hagi esdevingut metà. La 

quantitat de metà obtinguda va directament relacionada amb el nivell d’hidròlisi. Per 

tant només s’aconsegueix que un 49% de la DQO passi en forma de metà (veure apartat 

4.5.1.1). Per cada g d’aquesta DQO eliminada, s’aconsegueix obtenir 0,35 L de metà en 

condicions normals de 0ºC i 1 atm de pressió (Metcalff & Eddy, 2013).  

Tot i així, s’obté el biogàs a temperatura de 25 ºC, pel que cal trobar el volum que ocupa 

un mol de gas en aquestes condicions. Per fer-ho s’aplica la llei dels gasos ideals, on P és 

la pressió en atm, V és el volum expressat en L, n són el nombre de mols, R és la constant 

dels gasos de 0,082 atm·L per cada ºK i mol, i la T és la temperatura expressada en ºK : 

𝑉 =
1 𝑚𝑜𝑙 · 0,082

𝑎𝑡𝑚 𝐿
º𝐾 𝑚𝑜𝑙

· 298,15 º𝐾

1 𝑎𝑡𝑚
= 24,45 𝐿 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 

La reacció estequiomètrica entre el metà i l’oxigen és la següent: 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

 

Equació 
22 

La DQO es defineix com la quantitat d’oxigen necessari per degradar la matèria orgànica 

present a l’aigua. Per tant es pot observar que 1 mol de CH4 correspon a 2 mols de DQO 

o O2: 

24,45
𝑙 𝐶𝐻4

𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

2 𝑚𝑜𝑙 𝐷𝑄𝑂
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐷𝑄𝑂

32 𝑔 𝐷𝑄𝑂
= 0,382

𝐿 𝐶𝐻4

𝑔 𝐷𝑄𝑂
 

La càrrega de DQO a l’influent és de 63.360 g/dia (Taula 6.12). Sabent que el 49% de la 

DQO passa a metà es pot trobar la quantitat de metà obtingut a 1 atm de pressió i 25 

ºC: 

63.360 
𝑔 𝐷𝑄𝑂

𝑑𝑖𝑎
· 0,49 = 31.046,4 

𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑖𝑎
 

31.046,4 
𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑖𝑎
· 0,382

𝐿 𝐶𝐻4

𝑔 𝐷𝑄𝑂
= 11.867 

𝐿 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

 

Equació 
21 
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De Graaff et al. (2010) van determinar que el biogàs obtingut tractant aigües negres amb 

alta càrrega de matèria orgànica podia arribar a contenir fins a un 78% de metà, a partir 

del qual es pot determinar la quantitat de biogàs obtingut: 

11.867 
𝐿 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
0,78

= 15.215 
𝐿 𝑏𝑖𝑜𝑔à𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

Aquesta quantitat és per un sòl districte, pels 25 districtes el metà i biogàs obtinguts: 

11.867 
𝐿 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
· 25 = 296.600 

𝐿 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
=  296,6 

𝑚3 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
 

15.215 
𝐿 𝑏𝑖𝑜𝑔à𝑠

𝑑𝑖𝑎
· 25 = 380.378

𝐿 𝑏𝑖𝑜𝑔à𝑠

𝑑𝑖𝑎
= 380,4 

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

Balanç energètic 

Les aigües negres procedents d’un lavabo al buit poden arribar a estar a temperatures 

de 20 ºC aproximadament (De Graaff et al., 2010). La temperatura de treball en el cas 

que ens ocupa és de 25 ºC, pel que es necessita una aportació de calor que permeti 

escalfar les aigües negres de 20 a 25 ºC.  

Per calcular-la cal la densitat i calor específica d’aquestes aigües. Aquests es poden 

aproximar als valors d’uns fangs convencionals que són de 1.020 Kg/m3 i 4,2 KJ/Kg ºC 

respectivament (Metcalff & Eddy, 2013). A partir d’aquí es pot aplicar l’Equació 23, on 

Q és la calor en KJ per dia, m el cabal màssic en kg per dia, cp és la calor específica en KJ 

per cada kg i ºC i T és la temperatura en ºC: 

𝑄 = 𝑚 · 𝑐𝑝 · 𝛥𝑇 

 

Equació 
23 

𝑄 = 6 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
·  1.020

𝐾𝑔

𝑚3
·  4,2 

𝐾𝐽

𝐾𝑔 º𝐶
·  (25 − 20)º𝐶 = 128.520 𝐾𝐽/𝑑𝑖𝑎 

Tot i així, es produeixen unes pèrdues de calor en l’intercanvi i en el reactor UASB. Per 

realitzar l’estudi s’assumeix que l’eficiència global del procés és del 80% (Metcalff & 

Eddy, 2013): 

128.520 𝐾𝐽/𝑑𝑖𝑎

0,8
= 160.650 

𝐾𝐽 

𝑑𝑖𝑎
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Pels 25 districtes l’energia total a aportar és la següent: 

160.650 
𝐾𝐽 

𝑑𝑖𝑎
· 25 = 4.016.250 

𝐾𝐽  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

4.016.250 
𝐾𝐽  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
·

1 ℎ

3.600 𝑠
= 46,48 

𝐾𝐽

𝑠
= 46,48 𝐾𝑊 

46,48 𝐾𝑊 
ℎ

ℎ
·  

24 ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 407.203 

𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
 

Per tal d’aportar aquesta calor es cremarà part del biogàs obtingut a partir de l’UASB. El 

poder calorífic del metà és de 38.846 KJ/m3 en condicions normals (Metcalff & Eddy, 

2013). S’ha obtingut el biogàs a 25 ºC, pel que cal aplicar la llei de Charles per trobar la 

quantitat equivalent de metà obtingut a 0ºC, on V és volum en m3/dia i T és la 

temperatura en ºK: 

𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2
  

Equació 
24 

11,867

298,15
=

𝑉2

273,15
 ; 𝑉2 = 10,87 

𝑚3 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
 𝑒𝑛 𝐶. 𝑁 

Pels 25 districtes l’energia total obtinguda: 

10,87 
𝑚3 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
· 25 = 271,8

𝑚3 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
 𝑒𝑛 𝐶. 𝑁 

271,8
𝑚3 𝐶𝐻4

𝑑𝑖𝑎
· 38.846

𝐾𝐽

𝑚3
= 10.559.119 

𝐾𝐽 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

10.559.119 
𝐾𝐽

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
·

1 ℎ

3.600 𝑠
= 122,21 𝐾𝑊 

122,21 𝐾𝑊
ℎ

ℎ
·  

24 ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 1.070.577 

𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
 

Si es resta l’energia total obtinguda i la despesa energètica total es pot trobar l’energia 

extra que s’obté mitjançant els UASB: 

1.070.577 
𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡𝑠 − 407.203 

𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠 = 663.374 

𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
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Aquest biogàs extra que s’ha obtingut podria ser venut tot obtenint-ne un benefici, tal i 

com es du a terme en la segona opció (veure apartat 6.3.2.1).  

Tot i així, la unitat de stripping necessita augmentar la temperatura de l’aire a 60ºC per 

tal de treballar de forma eficient. Per aquesta raó, en aquesta opció, s’utilitzarà aquesta 

energia extra obtinguda a partir del biogàs per aportar part de l’energia que es necessita 

a l’stripper. 

Volum del reactor UASB 

Per tal de calcular el volum de l’UASB, primer de tot és necessari determinar el temps 

de retenció hidràulic necessari. Per fer-ho s’utilitzarà l’equació 1 (veure apartat 4.5.1.1). 

A la Taula 6.14 es mostren els paràmetres de disseny utilitzats: 

Taula 6.14: Dades de disseny pel reactor UASB. 

C 10,56 g/L 

SS 0,653  

X 34,2 g/L 

R 0,93  

H 0,49  

SRT 75 dies 

𝐻𝑅𝑇 = 10,56
𝑔

𝐿
·

0,653

34,2
𝑔
𝐿

· 0,93 · (1 − 0,49) · 75 𝑑𝑖𝑒𝑠 = 7,17 𝑑𝑖𝑒𝑠 

A partir de l’Equació 25 es pot determinar el volum d’UASB necessari, on V és el volum 

en m3, Q és el cabal en m3 per dia i TRH és el temps de retenció hidràulic en dies: 

 𝑉 = 𝑄 · 𝑇𝑅𝐻 

 

Equació 
25 

𝑉 = 6
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
· 7,17 𝑑𝑖𝑒𝑠 = 43 𝑚3 

Resultats globals 

A la Taula 6.15 es mostra un resum de tots els resultats obtinguts en aquest apartat del 

treball i que serviran per dur a terme l’estudi econòmic: 
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Taula 6.15: Resultats del reactor UASB per l’opció 1 de la línia de negres. 

Volum (m3) 43 

Cabal efluent (m3/dia) 5,39 

Producció total de biogàs a 25ºC (m3/dia) 380,4 

Producció total de metà a 25 ºC (m3/dia) 296,6 

Energia obtinguda amb el biogàs (KWh/any) 1.070.577 

Necessitats energètiques escalfar els fangs (KWh/any) 407.203 

Energia neta obtinguda (KWh/any) 663.374 

 

6.2.2.2.REACTOR D’ESTRUVITA+DECANTADOR 

Per tal de determinar la quantitat d’estruvita formada i els reactius necessaris cal 

utilitzar la relació estequiomètrica de l’equació 2 (veure apartat 4.5.1.2) que permet 

obtenir les relacions molars entre reactius i productes.  

Cabal i composició de l’efluent 

La Taula 6.13 mostra la composició de l’influent per aquesta unitat de tractament. El 

cabal d’entrada d’aquesta unitat serà de 5,39 m3/dia (veure apartat 6.2.2.1) . A la Taula 

6.16 es mostren les dades necessàries per dur a terme el càlcul estequiomètric que 

permetrà obtenir les concentracions finals de fòsfor i nitrogen: 

Taula 6.16: Dades pel càlcul d’obtenció d’estruvita. 

PM Fòsfor  (g/mol) 30,97 

PM Nitrogen  (g/mol) 14 

PM Fosfat  (g/mol) 94,97 

PM Amoni (g/mol) 18 

% P-Fosfat 72 

Grau de conversió 0,9 

 

En primer lloc cal determinar si el reactiu limitant és l’amoni o el fosfat: 

5,39 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
· 2.109,5

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

𝑚3
= 11.370,2

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

𝑑𝑖𝑎
  

11.370,2
𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

14 𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+ ·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4
+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁 − 𝑁𝐻4
+ = 812,1 

𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑁𝐻4
+

𝑑𝑖𝑎
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5,39 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
· 207,8

𝑔𝑃𝑇

𝑚3
· 0,72 = 806,4 

𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

𝑑𝑖𝑎
 

806,4 
𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4

3−

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

30,97 𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− ·  

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4
3−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− = 26,04 

𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4
3−

𝑑𝑖𝑎
 

Tal i com es pot observar el reactiu limitant de la reacció és el fosfat. Una vegada 

obtinguts els mols de cadascun dels reactius ja es pot procedir a trobar la concentració 

final de fòsfor, amoni i nitrogen total a la sortida del sistema reactor d’estruvita + 

decantador, considerant un grau de conversió de 0,9. El primer que es calcula és l’amoni: 

26,04 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4

3−

𝑑𝑖𝑎
· 0,9 = 23,43

 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4
3−𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

La relació entre el fosfat i l’amoni és equimolar, per tant la quantitat d’amoni que 

reacciona és la següent: 

23,43 
mols PO4

3-reaccionats

dia
 ·

1 mol  NH4
+ reaccionats

1 mol  PO4
3-reaccionats

=23,43 
mols NH4

+ reaccionats

dia
 

Si es resta aquest valor amb la quantitat inicial, es pot obtenir els mols finals d’amoni: 

812,1 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑁𝐻4

+

𝑑𝑖𝑎
− 23,43 

𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑁𝐻4
+ 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠

𝑑𝑖𝑎
= 

= 788,7 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑁𝐻4

+ 

𝑑𝑖𝑎
  

Utilitzant la relació molar entre l’amoni i el nitrogen en forma d’amoni s’obté la massa 

d’aquest últim: 

788,7 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑁𝐻4

+ 

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4
+ 

·
14 𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁 − 𝑁𝐻4
+ = 11.041,8 

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

𝑑𝑖𝑎
 

El cabal a la sortida del sistema reactor d’estruvita seguit del decantador es pot assumir 

igual al d’entrada, ja que la quantitat d’estruvita formada, base addicionada i sòlids 

recirculats representen una fracció molt petita envers el cabal d’entrada (comunicació 
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personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). Per tant la concentració final de nitrogen amoni anirà 

referida a un cabal de 5,39 m3/dia: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁 − 𝑁𝐻4
+ =

11.041,8 
𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

𝑑𝑖𝑎

5,39 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎

= 2.048,6 
𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

𝑚3
 

Si es disminueix la concentració de nitrogen amoni, també s’està disminuint la 

concentració de nitrogen total. Aquesta és inicialment de 2.532,5 g/m3 (Taula 6.13). Per 

tal de calcular la concentració final cal restar aquest valor de la concentració que s’ha 

reduït de nitrogen amoni: 

2.532,5
𝑔 𝑁𝑇

𝑚3
 − (2.109,5

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

𝑚3
− 2.048,6

𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4
+

𝑚3
) = 2.471,6 

𝑔 𝑁𝑇

𝑚3
 

Per últim es calcula la concentració final de fòsfor total: 

26,04 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑃𝑂4

3−

𝑑𝑖𝑎
− 23,43

𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4
3−𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠

𝑑𝑖𝑎
= 2,61

𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4
3−

𝑑𝑖𝑎
 

A partir de la relació molar entre el fosfat i el fòsfor en forma de fosfat, es pot trobar la 

massa final d’aquest últim: 

2,61
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4

3−

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4
3− ·

30,97 𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃 − 𝑃𝑂4
3− = 80,8

 𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

𝑑𝑖𝑎
 

A partir del cabal de l’efluent del reactor se’n pot determinar la concentració: 

80,83  
𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4

3−

𝑑𝑖𝑎

5,39 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎

= 15 
𝑔  𝑃 − 𝑃𝑂4

3−

𝑚3
 

El fòsfor eliminat ha estat en forma de fosfat. Si es sap que inicialment es tenia un 72% 

de fòsfor en forma de fosfat, es pot determinar la concentració final de fòsfor total 

restant la quantitat de fosfat eliminat: 

207,8
𝑔𝑃𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑠

𝑚3
− (207,8

𝑔𝑃𝑇

𝑚3
 𝑥0,72 − 15 

𝑔  𝑃 − 𝑃𝑂4
3−

𝑚3
) = 73,1 

𝑔𝑃𝑇

𝑚3
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Una vegada trobades les concentracions finals de fòsfor i nitrogen ja es tenen totes les 

concentracions de l’efluent del sistema reactor d’estruvita + decantador. Tan sols es 

considera que s’elimina nitrogen i fòsfor en aquestes unitats (veure apartat 4.5.1.2).  

En la Taula 6.17 es mostra la composició de l’efluent, que servirà com a influent per a la 

unitat de stripping: 

Taula 6.17: Dades de l’efluent del sistema reactor d’estruvita + decantador per l’opció 1. 

 
Efluent (mg/L) 

TSS 651,4 

VSS 372,2 

DQO 2.586,1 

DQO soluble 1.616,3 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 2.471,6 

TKN soluble 2.048,6 

N-NH4+ 2.048,6 

PT 73,1 

pH1 8 

 

1 Sense unitats. 

Producció d’estruvita 

La producció d’estruvita es pot determinar a partir dels mols de fosfat que reaccionen 

per a la seva formació: 

26,04 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4

3−

𝑑𝑖𝑎
· 0,9 ·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4
3− = 23,4 

𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑𝑖𝑎
 

23,4
 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑𝑖𝑎
·

245,3 𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎
·

1 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

1000 𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎
= 5,748 

𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑𝑖𝑎
 

 

 

 



RESULTATS I DISCUSSIÓ 

111 

 

Per 25 districtes la quantitat d’estruvita obtinguda és: 

5,748 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎 ·  25 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑠 = 143,7
 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑𝑖𝑎
 

143,7
 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑑𝑖𝑎
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 52.450 

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑎𝑛𝑦
 

Consum d’hidròxid de magnesi 

Cada mol de PO4
3- necessita 1.5 mols de Mg2+ per tal d’assegurar les condicions de 

sobresaturació (veure apartat 4.5.1.2). Això serveix com a base per tal de calcular les 

necessitats d’hidròxid de magnesi a partir de la quantitat inicial de fosfat (trobada 

anteriorment): 

26,04 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑃𝑂4

3−

𝑑𝑖𝑎
·

1,5 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4
3− 

·
58,32 𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2
· 

·
1 𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

1.000 𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠 

1𝑎𝑛𝑦
= 831,4 

𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

𝑎𝑛𝑦
 

Pels 25 districtes: 

831,4 
𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

𝑎𝑛𝑦
· 25 = 20.784

𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 

𝑎𝑛𝑦
 

Despesa elèctrica 

Segons l’empresa Ostara, la despesa en electricitat d’aquest tipus de reactors és de 2,2 

KWh per cada kg de fòsfor recuperat. Tal i com s’ha calculat anteriorment, reaccionen 

23,4 mols de fosfat per obtenir estruvita. A continuació es mostra el càlcul que permet 

obtenir els quilograms de fòsfor recuperats: 

23,4  
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4

3−

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑇

1 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑃𝑂4
3− ·

30,97 𝑔 𝑃𝑇

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑇
·

1 𝑘𝑔 𝑃𝑇

1000 𝑔 𝑃𝑇
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 

= 264,9 
𝑘𝑔 𝑃𝑇 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠

𝑎𝑛𝑦
  

El consum energètic requerit en un reactor d’estruvita: 

264,9 
𝑘𝑔 𝑃𝑇  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠

𝑎𝑛𝑦
·

2,2 𝐾𝑊 ℎ

𝑘𝑔 𝑃𝑇  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠
= 582,76 

𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
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Per 25 districtes: 

582,76 
𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
· 25 = 14.569 

𝐾𝑊ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎𝑛𝑦
 

Cal esmentar que es considera que la despesa elèctrica calculada inclou també la del 

decantador. 

Volum del reactor d’estruvita i decantador 

Reactor d’estruvita 

Per tal de calcular el volum del reactor d’estruvita cal definir el temps de retenció 

hidràulic necessari per dur a terme el procés. Un temps de retenció hidràulic igual a 3,5 

hores és suficient per a una correcte obtenció d’estruvita (Tarragó et al., 2016). A partir 

d’aquí es pot obtenir el volum del reactor (Equació 25),  sabent que el cabal de l’influent 

és de 5,39 m3/dia: 

𝑉 = 5,39 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
· 3,5 ℎ ·

1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
= 0,786 𝑚3 

El diàmetre de l’estruvita que s’obté està directament relacionat amb la velocitat 

ascensional de l’influent (veure apartat 4.5.1.2). Per tal de determinar la velocitat 

ascensional de l’influent cal saber la secció del reactor (es considera un reactor amb 

secció circular). Per fer-ho es prendrà una relació entre el diàmetre del reactor i l’alçada 

de ¼, seguint models similars als proposats per Ostara.  

D’aquesta forma es pot obtenir un sistema de dues equacions que permet calcular la 

secció del reactor, on V és el volum expressat en m3, D és el diàmetre expressat en m i 

h és l’altura expressada en m: 

𝑉 = 𝜋 ·  
𝐷2

4
· ℎ 

 

Equació 
26 

ℎ = 4 ·  𝐷 

 

Equació 
27 
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Resolent el sistema s’obté una altura de 2,52 m i un diàmetre de 0,63 m. Per tant la 

secció que s’obté és la següent: 

𝐴 = 𝜋 ·
𝐷2

4
 

 

Equació 
28 

𝐴 = 𝜋 ·
0,632

4
= 0,312 𝑚2 

Utilitzant aquesta superfície es pot calcular la velocitat ascensional del fluid a partir de 

l’Equació 29, on v és la velocitat ascensional en m/s, Q és el cabal en m3/s i A és la secció 

del reactor en m2:   

𝑣 =
𝑄

𝐴
 

 

Equació 
29 

𝑣 =
5,39 

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑑𝑖𝑎
24 ℎ

·
1 ℎ

3.600 𝑠
0,312 𝑚2

= 2 · 10−4
𝑚

𝑠
 

Aplicant la llei de Stokes (Equació 3) es troba el diàmetre terminal de les partícules 

d’estruvita. En la Taula 6.18 es mostren els paràmetres que es necessiten per substituir 

a la fórmula, extrets de l’estudi de Tarragó et al. (2016): 

Taula 6.18: Característiques de l’influent reactor d’estruvita per aplicar la Llei de Stokes. 

Densitat sòlid (kg/m3) 1.700 

Densitat líquid (kg/m3) 995,65 

Gravetat (m/s2) 9,81 

Viscositat (kg/m·s) 7,978 x 10-4 

 

𝑑𝑝 = (
2 · 10−4 · 18 · 7,7978 · 10−4

9,81 · (1.700 − 995,65)
)

1/2

= 20,39 · 10−6𝑚 

El que això significa és que les partícules més petites de 20 micròmetres no 

sedimentaran, ja que la velocitat ascensional serà més gran que la seva velocitat de 

caiguda, per la qual cosa marxaran juntament amb l’efluent del reactor. 
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Decantador 

Per tal de dimensionar el decantador també s’utilitzarà la llei de Stokes. Les partícules 

més petites de 20 micròmetres seran les que no sedimentaran en el reactor d’estruvita, 

per tant marxaran amb l’efluent d’aquesta unitat, que a l’hora és l’influent del 

decantador (Figura 4.9). 

Es considera un diàmetre crític corresponent a la meitat de la mida màxima de les 

partícules que entren a la unitat (comunicació personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). Per tant 

es considera un valor de 10 micròmetres. Les dades que es substitueixen a la llei de 

Stokes són les mateixes que les mostrades a la Taula 6.18: 

𝑢𝑇 =
1

18

(10 · 10−6)2 · 9,81 · (1.700 − 995,65)

7,7978 · 10−4
= 4,81 · 10−5

𝑚

𝑠
 

Es fixa un temps de caiguda igual a 1 hora, que també serà pres com el temps de retenció 

a l’interior del decantador (comunicació personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). A partir del 

temps de caiguda es pot determinar l’altura del decantador fent ús de l’Equació 30, on 

h és l’altura en m, v és la velocitat en m/s i t és el temps en s: 

ℎ = 𝑣 · 𝑡 

 

Equació 
30 

ℎ = 4,81 · 10−5
𝑚

𝑠
· 3.600𝑠 = 0,17 𝑚 

El fet de considerar el temps de retenció igual al temps de caiguda permet obtenir el 

volum del decantador, considerant un cabal d’entrada de 5.39 m3/dia (Equació 25): 

𝑉 = 5,39
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
· 1 ℎ ·

1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
= 0,224 𝑚3 

Una vegada determinat el volum es pot determinar la secció del decantador, tenint en 

compte que la secció d’aquesta unitat és circular (Equació 28): 

0,224 = 𝜋 ·
𝐷2

4
· 0,17 

D=1,28 m 
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Resultats globals 

En la Taula 6.19 es mostra un resum de tots els resultats obtinguts en el sistema reactor 

estruvita + decantador i que serviran per dur a terme l’estudi econòmic: 

Taula 6.19: Resultats obtinguts pel sistema reactor d’estruvita + decantador per l’opció 1. 

Volum reactor (m3) 0,786 

Volum decantador (m3) 0,224 

Cabal efluent (m3/dia) 5,39 

Estruvita produïda (kg/any) 52.450 

Consum Mg(OH)2 (kg/any) 20.784 

Despesa elèctrica (KWh/any) 14.569 

 

6.2.2.3.STRIPPER + ABSORBIDOR 

Cabal i composició de l’efluent 

Les dades de l’influent d’aquest procés es mostren a la Taula 6.17 . En aquesta unitat el 

que s’elimina és nitrogen total en forma d’amoni. Es pren un valor d’eliminació igual al 

74% de nitrogen total (veure apartat 4.5.1.3). A més es considera que les pèrdues de 

cabal en la unitat de stripping són menyspreables, pel que el cabal d’entrada és igual al 

de sortida.  

A continuació es mostren els càlculs realitzats per determinar la concentració final de 

nitrogen total i nitrogen amoni a l’efluent de la unitat. És important destacar que es pot 

aplicar el percentatge d’eliminació a les concentracions, ja que el cabal de l’influent és 

igual al de l’efluent tal i com passava al reactor d’estruvita: 

2.471,6
𝑚𝑔 𝑁𝑇

𝐿
− 2.471,6

𝑚𝑔 𝑁𝑇

𝐿
· 0,74 = 642,6 

𝑚𝑔 𝑁𝑇

𝐿
 

Sabent que el nitrogen que s’ha eliminat ha estat nitrogen amoni, es pot calcular la seva 

concentració final restant la seva concentració inicial a la concentració de nitrogen total 

eliminada: 
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𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 =  2.048,6
𝑚𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

𝐿
− 2.471,6

𝑚𝑔 𝑁𝑇

𝐿
· 0,74 = 

= 219
𝑚𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4

+

𝐿
 

A la Taula 6.20 es mostren les dades de l’efluent de la unitat de stripping. Aquest efluent 

s’unirà a la línia de grises per  finalitzar el seu tractament en el sistema centralitzat, junt 

a les aigües grises: 

Taula 6.20: Composició de l’efluent de l’stripper. 

 Efluent (mg/L) 

TSS 651,4 

VSS 372,2 

DQO 2.586,1 

DQO soluble 1.616,3 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 642,6 

TKN soluble 219 

N-NH4+ 219 

PT 73,1 

pH1 9,5 

  

1Sense unitats. 

Reactius necessaris 

A l’stripper es necessita addicionar base per tal d’augmentar el pH i desplaçar l’amoni a 

amoníac (veure apartat 4.5.1.3). Per fer-ho s’utilitza hidròxid de sodi (NaOH) al 50% i 

densitat igual al 1,524 kg/l (Morales et al., 2013).  

Morales et al. (2013) van estimar que es necessitaven 3,768 kg d’aquest hidròxid de sodi 

per eliminar un kg de nitrogen. Per aquesta raó és important calcular la quantitat de 

nitrogen eliminat a la unitat de stripping. Per fer-ho es prendrà el valor de concentració 

inicial de nitrogen total de la Taula 6.17. En primer lloc es calcula la quantitat de nitrogen 

eliminat: 
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5.39 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
· 2.471,6

𝑔 𝑁𝑇

𝑚3
· 0,74 ·

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 9,858 

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡

𝑑𝑖𝑎
 

 

L’hidròxid de sodi necessari: 

9,858 
𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡

𝑑𝑖𝑎
· 3,768

 𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 13.558 

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑎𝑛𝑦
 

Pels 25 districtes: 

13.558 
𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑎𝑛𝑦
· 25 = 338.950 

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎𝑛𝑦
  

El segon reactiu necessari és l’àcid sulfúric, per tal de recuperar l’amoni present en l’aire 

de la sortida de la unitat de stripping (Figura 4.12). Morales et al. (2013) van determinar 

que es necessitaven 3,5 kg d’àcid sulfúric al 32% i densitat 1,16 kg/l per cada kg N 

eliminat. 

A continuació es mostren els càlculs per determinar les necessitats d’aquest reactiu: 

9,858 
𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡

𝑑𝑖𝑎
· 3,5

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡
· 365 

𝑑𝑖𝑒𝑠

𝑎𝑛𝑦
= 12.593,8 

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

𝑎𝑛𝑦
 

Pels 25 districtes: 

12.593,8 
𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4

𝑎𝑛𝑦
· 25 = 314.845 

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎𝑛𝑦
 

Necessitats energètiques 

A l’stripper, per tal de reduir la necessitat d’addició d’hidròxid de sodi amb la finalitat 

d’obtenir amoníac, cal augmentar la temperatura de treball (veure apartat 4.5.1.3). La 

despesa energètica necessària es pot estimar d’entre 40 i 50 MJ per cada kg de nitrogen 

eliminat (Morales et al., 2013). En aquest treball es pren un valor mitjà de 45 MJ. 

A continuació es mostren els càlculs realitzats per tal d’obtenir el consum energètic 

anual de l’stripping + absorció. Per fer-ho es pren el valor d’eliminació de nitrogen de 

9,858 kg de nitrogen total per cada dia trobat en el punt anterior: 
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9,858 
𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡

𝑑𝑖𝑎
· 45

𝑀𝐽

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡
= 443,6 

𝑀𝐽

𝑑𝑖𝑎
 

443,6 
𝑀𝐽

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
·

1 ℎ

3.600 𝑠
·

103𝐾𝐽

1 𝑀𝐽
= 5,134 𝐾𝑊 

5,134 𝐾𝑊 
ℎ

ℎ
·

24 ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 44.977,1 

𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
 

Pels 25 districtes: 

44.977,1 
𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
· 25 = 1.124.428 

𝐾𝑊ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎𝑛𝑦
 

Per tal d’aportar part d’aquesta energia s’utilitzarà l’energia obtinguda a partir del 

biogàs format al reactor UASB, que ha estat de 663.374 KWh cada any. Per tant l’energia 

que cal aportar es redueix de forma important: 

1.124.428 
𝐾𝑊ℎ 

𝑎𝑛𝑦
− 663.374 

𝐾𝑊ℎ 

𝑎𝑛𝑦
= 461.054

𝐾𝑊ℎ 

𝑎𝑛𝑦
 

Producció de sulfat d’amoni 

En la unitat d’absorció s’obté sulfat d’amoni (NH4)2SO4  gràcies a la reacció entre 

l’amoníac present a l’aire i l’àcid sulfúric que s’introdueix en l’absorbidor. Aquesta 

producció es pot estimar a través dels kg de nitrogen eliminats a la unitat de stripping. 

Aquest valor és de 4,7 kg de sulfat d’amoni per cada kg de nitrogen eliminat (Morales et 

al., 2013). El valor d’eliminació de nitrogen és el mateix que l’utilitzat a l’apartat anterior, 

de 9,858 kg de nitrogen total per cada dia: 

9,858 
𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡

𝑑𝑖𝑎
· 4,7

𝑘𝑔 (NH4)2SO4 

𝑘𝑔 𝑁𝑇𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
= 16.911,4 

𝑘𝑔 (NH4)2SO4

𝑎𝑛𝑦
 

Per 25 districtes: 

16.911,4 
𝑘𝑔 (NH4)2SO4

𝑎𝑛𝑦
· 25 = 422.785 

𝑘𝑔 (NH4)2SO4 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎𝑛𝑦
 

Volum stripper i abosrbidor 

El volum dels dos processos s’obtindrà a partir del CapdetWorks. El programa tan sols 

pot dimensionar la unitat de stripping, per la qual cosa es considerarà que el volum de 
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l’stripper és igual al de l’absorbidor. A continuació es mostra el diagrama de flux que 

s’ha introduït al programa: 

 

Figura 6.2: Diagrama de flux per la unitat de stripping amb CapdetWorks. 

Paràmetres d’entrada 

-Influent d’entrada 

Les característiques de l’influent es mostren a la Taula 6.17, amb un cabal de 5,39 m3 

cada dia. 

-Paràmetres de disseny 

S’introdueix que es desitja obtenir un efluent de 219 g N-NH4
+, amb un flux d’aigua 

d’entrada a la torre de 70.308 kg per cada m2 de superfície i dia. L’altura de cada unitat 

de transferència es fixa a 4,5721 m. D’aquests dos últims paràmetres, s’ha pres el valor 

predefinit pel simulador . 

Resultats 

S’obté un volum de 1 m3 per cada torre. 

En cas que es vulguin resultats més detallats del dimensionament de la unitat cal veure 

l’annex A.2. 
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Resultats globals 

A la Taula 6.21 es mostra un resum de tots els resultats obtinguts en aquesta unitat i 

que serviran per tal de dur a terme l’estudi econòmic: 

Taula 6.21: Resultats obtinguts pel sistema stripper-absorbidor. 

Volum stripper (m3) 1 

Volum absorbidor (m3) 1 

Cabal efluent (m3/dia) 5,39 

Producció de (NH4)2SO4 (kg/any) 422.785 

Consum NaOH  (kg/any) 338.950 

Consum H2SO4 (kg/any) 314.845 

Necessitats energètiques (KWh/any) 461.054 

 

6.2.2.4.CAPEX, OPEX I BENEFICIS LÍNIA DE NEGRES 

CAPEX i OPEX 

UASB  

Per estimar els CAPEX i OPEX de l’UASB s’utilitza el CapdetWorks. Cal dir que no s’ha fet 

el dimensionament de l’UASB mitjançant el programa, ja que no està dissenyat per 

simular aigües negres amb concentracions tant altes de matèria orgànica i nutrients, pel 

que utilitza uns percentatges d’eliminació que no s’adeqüen a la realitat. Per tant, el 

programa només s’ha utilitzat per obtenir els costos del procés a partir del volum ja 

calculat (veure apartat 6.2.2.1). El diagrama de flux que s’ha introduït al programa es 

mostra a continuació: 

 

Figura 6.3: Diagrama de flux del reactor UASB amb CapdetWorks. 
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-Paràmetres d’entrada 

Influent d’entrada 

La composició de l’influent d’entrada al reactor es mostra a la Taula 4.2 utilitzant lavabos 

al buit, amb un cabal de 6 m3 cada dia. 

Paràmetres de disseny 

S’estableix una temperatura de treball de 25 ºC. La velocitat màxima ascensional del flux 

a través del reactor serà de 0,00022 m/s i es considerarà un factor de retenció de sòlids 

de 0,9. La concentració de biomassa a l’interior del reactor és de 34,2 kg per cada m3 de 

reactor. El coeficient de creixement dels microorganismes acidogènics, metanogènics i 

sulfidogènics s’estableix a 0,15, 0,03 i 0,048 respectivament, valors predefinits pel 

simulador. 

 S’introduirà al software un volum de reactor de 43 m3.  

Paràmetres econòmics 

Els paràmetres econòmics utilitzats es mostren en les figures 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 

i 5.17. 

-Resultats  

Cal dir que tant sols es mostren els resultats econòmics obtinguts, ja que són els que es 

necessiten en aquest treball. En el cas que es vulgui més informació sobre els resultats 

de dimensionament, cal veure l’annex A.3.  

A la Taula 6.22 es mostren els costos obtinguts per l’UASB d’un districte: 

Taula 6.22: CAPEX i OPEX obtinguts per un reactor UASB. 

Costos de construcció (€) 80.100 

Altres costos de construcció (€) 254.000 

CAPEX total (€) 334.100 

Costos operaris (€/any) 61.500 

Costos material i energia (€/any) 1.082 

OPEX total (€/any) 62.582 
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L’UASB és amb diferència la unitat amb un major volum de les utilitzades en la línia de 

negres. Per tant es faran dos consideracions: 

- En primer lloc els altres costos de construcció que s’han obtingut per a la 

construcció de l’UASB són molt més grans que els que necessiten en els altres 

processos de la línia de negres, per la qual cosa es considera que aquests altres 

costos engloben tots els processos de la línia de negres, i no només el reactor 

UASB, en cas que no s’hagi ja considerat en el procés concret (comunicació 

personal, Garrido-Baserba, M, Universitat de California i Molinos-Senante, M, 

Universitat de Santiago de Xile, 2017). 

- En segon lloc, es considera que els costos de mà d’obra que no s’hagin tingut en 

compte per a la línia de negres, estaran englobats dins de la unitat UASB. A més, 

és important destacar que els costos del operaris dimensionats del programa són 

molt alts (61.500 € l’any), tenint en compte que tant sols es tracta d’una sola 

planta. Per tal d’ajustar-ho d’una forma més equitativa es considera que aquests 

costos corresponen a 5 plantes descentralitzades. Per tant, pel total de les 25 

plantes, es comptabilitzaran 5 vegades els costos dels operaris que es mostren a 

la Taula 6.22, en comptes de 25 (comunicació personal, Garrido-Baserba, M, 

Universitat de California i Molinos-Senante, M, Universitat de Santiago de Xile, 

2017).  

A continuació es mostren els CAPEX i OPEX totals per l’UASB de les 25 plantes: 

Taula 6.23: CAPEX pels 25 reactors UASB. 

 (€) 

Costos de construcció 2.002.500 

Altres costos de construcció 6.350.000 

CAPEX total 8.352.500 

 

Taula 6.24: OPEX pels 25 reactors UASB. 

 (€/any) 

Costos operaris 307.500 

Costos material i energia 27.050 

OPEX total 334.550 
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Reactor d’estruvita i decantador 

Els CAPEX del reactor d’estruvita es poden dividir en dos grans grups (Etter, Tilley, 

Khadka, & Udert, 2011): 

- En primer lloc els costos a causa del tanc i accessoris, que es poden aproximar a 

0,76 € per cada L de reactor. 

- En segon lloc els costos de mà d’obra en la construcció, que es poden estimar de 

0,53 € per cada L de reactor.  

Per tant el CAPEX total és de 1.295 € per m3 de reactor. Aquest cost unitari també 

s’utilitza pel decantador. D’aquesta forma es poden obtenir els CAPEX del reactor i el 

decantador tot utilitzant els volums de cada unitat mostrats en la Taula 6.19: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0,786 𝑚3 · 1.295
€

𝑚3
= 1.018 € 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,224 𝑚3 · 1.295
€

𝑚3
= 291 € 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 291 + 1.018 = 1.309 € 

Pels 25 districtes: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1.309 € · 25 = 32.725 € 

Pel que respecte els OPEX aquests engloben el consum d’hidròxid de magnesi, així com 

l’electricitat consumida:  

- El cost de l’hidròxid de magnesi es pot estimar de 0,2525 € per cada kg de reactiu. 

- El cost de l’electricitat de 0,13 € per cada KWh. 

En la Taula 6.19 es mostren el consum d’hidròxid de sodi i electricitat, a partir dels quals 

es poden obtenir els costos anuals en electricitat i reactiu pels 25 districtes: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 = 20.784 
𝑘𝑔  𝑀𝑔(𝑂𝐻)2

𝑎𝑛𝑦
· 0,2525

€

 𝑘𝑔 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2
= 5.248 

€

𝑎𝑛𝑦
  

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 = 14.569 
𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
· 0,13 

€

𝐾𝑊ℎ
= 1.894 

€

𝑎𝑛𝑦
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𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1.894 + 5.248 = 7.142 
€

𝑎𝑛𝑦
  

Sistema stripping-absorció 

Tot i que el dimensionament de la unitat es du a terme mitjançant el CapdetWorks, els 

costos s’estimen sense l’ús del programa. 

El programa tan sols obté els costos de la unitat de stripping, però no els de la unitat 

d’asborció. En el treball es tracten els dos equips de forma conjunta, per la qual cosa si 

s’utilitzés el programa en un cas, i en l’altra no, s’obtindrien els costos de forma desigual. 

Aquesta és la raó per la qual s’obtindran els costos d’aquests dos processos mitjançant 

bibliografia. 

Pel que respecte els CAPEX, aquests s’estimen a partir de l’estudi realitzat per 

Vaneeckhaute et al. (2016), on es poden aproximar uns costos de 625 € per cada m3/dia 

d’influent a l’stripper: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 5,39 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
· 625

€

𝑚3

𝑑𝑖𝑎

= 3.369 € 

S’ha considerat que l’absorbidor té el mateix volum que l’stripper, per la qual cosa el 

CAPEX total cal multiplicar-se per 2. A més això és per a un únic districte, pels 25: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 3.369 € · 2 · 25 = 168.450 € 

Per tal de calcular els OPEX, cal considerar tres costos, que van ser estimats per Morales 

et al. (2013): 

- 0,3367 € per cada kg d’hidròxid de sodi. 

- 0,215 € per cada kg d’àcid sulfúric. 

- 0,13 € per cada KWh d’energia. 

Els consums de reactius i energia consumida anual es mostren a la Taula 6.21 . A partir 

d’aquests valors es poden obtenir els OPEX del procés: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 0,3367 
€

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻
· 338.950 

𝑘𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎𝑛𝑦
= 114.124

€

𝑎𝑛𝑦
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𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐻2𝑆𝑂4 = 0,215 
€

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4 
· 314.845 

𝑘𝑔 𝐻2𝑆𝑂4 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎𝑛𝑦
= 67.691

€

𝑎𝑛𝑦
 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =  0,13 
€

𝐾𝑊ℎ
· 461.054 

𝐾𝑊ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑎𝑛𝑦
= 59.937 

€

𝑎𝑛𝑦
 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 114.124
€

𝑎𝑛𝑦
+ 67.691

€

𝑎𝑛𝑦
+ 59.937 

€

𝑎𝑛𝑦
= 241.752 

€

𝑎𝑛𝑦
 

Una vegada obtinguts els CAPEX i OPEX per a cadascun dels processos es pot procedir a 

calcular els totals de la línia de negres. A continuació es mostren els resultats obtinguts: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠 = 8.352.500 € + 32.725€ + 168.450€ = 8.553.675€ 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠 = 334.550
€

𝑎𝑛𝑦
+ 7.142

€

𝑎𝑛𝑦
+ 241.752

€

𝑎𝑛𝑦
= 

= 583.444
€

𝑎𝑛𝑦
 

Beneficis 

A part de les despeses també s’obtenen beneficis gràcies a l’estruvita i el sulfat d’amoni 

recuperats: 

- Els beneficis de l’estruvita es poden aproximar a 0,36 € per cada kg d’estruvita 

(Etter et al., 2011)  

- Els beneficis del sulfat d’amoni es poden aproximar a 47,33 € per cada 1.000 kg 

de fertilitzant (Morales et al., 2013).  

Pel que respecte l’estruvita i sulfat d’amoni recuperats es mostren a les taules 6.19 i  

6.21, a partir dels quals es poden estimar el beneficis: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎 = 0,364 
€

𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎
·  52.450 

𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑎𝑛𝑦
= 19.092 

€

𝑎𝑛𝑦
 

422.784,9 
𝑘𝑔 (NH4)2SO4 

𝑎𝑛𝑦
· 47,33

€

1000 𝑘𝑔 (NH4)2SO4
= 20.010

€

𝑎𝑛𝑦
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 19.092 + 20.010 = 39.102 
€

𝑎𝑛𝑦
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6.2.3. TRACTAMENTS LÍNIA DE GRISES 

La línia de grises consta dels següents tractaments (Figura 4.18):  

- Un pretractament per eliminar els sòlids de majors dimensions. 

- Un tractament secundari basat en un filtre percolador per tal d’eliminar la 

matèria orgànica.  

- Una línia de fangs per tal de condicionar i deshidratar els fangs produïts en el 

secundari. 

 

6.2.3.1.DIMENSIONS 

Per tal de dur a terme el dimensionament dels processos i l’obtenció del seu CAPEX i 

OPEX, s’utilitzarà el CapdetWorks (veure apartat 5). A continuació es pot veure el 

diagrama de flux introduït al programa, que és la representació del mostrat en la Figura 

4.18:
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Figura 6.4: Diagrama de flux de la planta de la línia de grises amb CapdetWorks. 
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Paràmetres d’entrada 

Influent d’entrada 

El cabal a tractar a la línia de grises és la suma de les aigües grises més les aigües negres 

ja tractades. L’efluent de la línia de negres és de 5,39 m3 per dia i districte (veure apartat 

6.2.2.3). Pel que respecte les aigües grises, aquestes es produeixen de l’ordre de 108 L 

per persona dia (veure apartat 4.3.1). El cabal total d’aquests dos corrents: 

𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑊 = 5,39
𝑚3

𝑑𝑖𝑎 · 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒
·  25 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑠 = 135 

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑊 = 108
𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑𝑖𝑎
· 30.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 = 3240

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟 𝑙í𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 = 135 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
+ 3.240

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
= 3.375

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

Les composicions d’aquests dos corrents es poden observar en les taules 4.1 i 6.20. Per 

trobar la composició de la unió dels dos fluxos, cal dur a terme un balanç per a cadascun 

dels components. S’exemplifica a partir de la DQO: 

472,2
𝑔

𝑚3
· 3.240

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
+ 2.585,4

𝑔

𝑚3
· 135

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
= 𝑥 · 3.375

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

𝑥 = 556,6 
𝑔 𝐷𝑄𝑂

𝑚3
 

En la Taula 6.25 es mostren les composicions de cadascun dels components del flux que 

es tracta a la línia de grises: 
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Taula 6.25: Composició de l’influent del tractament de la línia de grises per l’opció 1. 

 
(mg/L) 

TSS 194,9 

VSS 76,2 

DQO 556,6 

DQO soluble 336,6 

DBO 168,9 

DBO soluble 67,6 

TKN 27,9 

TKN soluble 11 

N-NH4+ 11 

PT 7,4 

N-NO3- 5,7 

pH1 7,3 

 

1Sense unitats.                                                        

Paràmetres de disseny 

Els paràmetres de disseny de la unitat de bombament, el tractament preliminar, el 

sedimentador secundari i l’espessidor han estat tractats prèviament (veure apartat 

6.1.2.1). El filtre percolador i el filtre premsa són els dos processos que falta establir els 

paràmetres utilitzats: 

- Filtre percolador: Es defineix una producció de sòlids de 0,65 kg de VSS per cada kg de 

DBO. La càrrega hidràulica per unitat d’àrea de rebliment és de 25 m3 per cada m2 i dia. 

- Filtre de bandes: S’estableix una concentració dels fangs resultants del 19%. La càrrega 

hidràulica per metre d’amplada de filtre premsa és de 381,58 m3 per cada dia i m. El 

polímer dosificat té una concentració d’un 1% en pes amb base seca. 

Els paràmetres utilitzats són els preestablerts pel programa. 

Paràmetres econòmics 

Els paràmetres econòmics utilitzats es poden observar a les figures 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 

5.16 i 5.17. 
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Resultats 

Pel que fa als resultats sobre el dimensionament dels equips, en el cas que es vulgui 

aquesta informació, cal consultar l’annex A.4. 

Pel que respecte a l’efluent de la planta de tractament de la línia de grises, s’ha obtingut 

un efluent de 3.370 m3/dia, amb la composició indicada a la Taula 6.26: 

Taula 6.26: Efluent de la planta de tractament de la línia de grises per l’opció 1. 

 (mg/L) 

TSS 20 

VSS 16 

DQO 46,5 

DQO soluble 22,5 

DBO 18,6 

DBO soluble 15 

TKN 9,3 

TKN soluble 7,7 

N-NH4+ 7,7 

N-NO3- 14,4 

PT 0,3 

pH1 7,3 

TN 23,7 

 

1Sense Unitats 

 

6.2.3.2.CAPEX I OPEX 

En les taules 6.27 i 6.28 es mostren els CAPEX i OPEX obtinguts a partir del programa: 

Taula 6.27: CAPEX del tractament de la línia de grises. 

 (€) 

Costos de construcció 1.820.000 

Altres costos de construcció 3.550.000 

CAPEX total 5.370.000 
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Taula 6.28: OPEX del tractament de la línia de grises. 

 (€/any) 

Costos operaris 230.000 

Costos materials 10.800 

Costos reactius 2.740 

Costos energia 20.500 

OPEX total 264.040 

 

6.3. SISTEMA HÍBRID: OPCIÓ 2 

La segona alternativa no recupera el nitrogen de la línia de negres, sinó que l’elimina 

mitjançant un reactor OLAND que utilitza la reacció anammox com a reacció base.  

Les aigües negres ja tractades s’uneixen amb la línia de grises per ser tractades 

conjuntament (Figura 4.20). En aquest cas s’utilitza primer l’OLAND seguit pel reactor 

d’estruvita, ja que d’aquesta forma es milloren les condicions  per aquest segon procés 

(veure apartat 4.5.1.4).  

 

6.3.1.CANALITZACIONS I BOMBAMENTS 

El sistema de canalitzacions i bombaments de la segona opció del sistema híbrid és 

exactament igual al sistema utilitzat per la primera opció. Per aquesta raó es prenen els 

valors que ja s’han obtingut en l’apartat 6.2.1.  

En les taules 6.7 i 6.8 es poden observar les dimensions de les canalitzacions de la línia 

de grises i negres respectivament. Pel que respecte als costos d’aquestes es mostren a 

les taules 6.9 i 6.10. 

 

6.3.2. TRACTAMENTS LÍNIA DE NEGRES 

La línia de negres consta de tres processos principals (Figura 4.16): 

- Un procés per eliminar part de la matèria orgànica present en aquestes 

aigües mitjançant un UASB. 

- Un procés per eliminar nitrogen en un reactor OLAND. 
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- Un procés per eliminar fòsfor i recuperar-lo en forma d’estruvita, com és 

el sistema reactor d’estruvita + decantador.   

El cabal que servirà com a influent per aquesta línia de tractaments serà de 6 m3/dia 

(veure apartat 6.2.2). Pel que respecte a la composició d’aquest influent és el mostrat 

en la Taula 4.2, utilitzant lavabos al buit. 

 

6.3.2.1. UASB 

La unitat UASB és exactament igual que la calculada en l’apartat 6.2.2.1, per la qual cosa 

es prendran els resultats obtinguts en aquell apartat.  

Tot i així, hi ha una diferència pel que respecte el biogàs net obtingut en aquest reactor. 

En la primera alternativa aquest s’utilitzava per aportar part de l’energia necessària al 

procés de recuperació de nitrogen (stripping-absorció). En aquesta opció, no és 

necessària una aportació energètica al reactor OLAND, per la qual cosa es vendrà el 

biogàs obtingut.  

Sabent que l’energia neta que es pot obtenir amb el biogàs és de 633.374 KWh cada any 

(veure apartat 6.2.2.1), es pot obtenir el biogàs a partir del qual es pot aconseguir un 

benefici: 

663.374 
𝐾𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑦
·

1 𝑎𝑛𝑦

365 𝑑𝑖𝑒𝑠
·

1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
= 75,7 𝐾𝑊 = 75,7

𝐾𝐽

𝑠
 

75,7 
𝐾𝐽

𝑠
·

3.600 𝑠

1 ℎ
·

24 ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
·

1 𝑚3 𝐶𝐻4 𝑒𝑛 𝐶. 𝑁

38.846 𝐾𝐽
= 61.476 

𝑚3 𝐶𝐻4 𝑒𝑛 𝐶. 𝑁

𝑎𝑛𝑦
 

Per obtenir la quantitat de metà net a 25ºC cal tornar a aplicar la llei de Charles (Equació 

24): 

61.476

273,15
=

𝑉2

298,15
 

𝑉2 = 67.104 
𝑚3 𝐶𝐻4

𝑎𝑛𝑦
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Sabent que el contingut de metà en el biogàs es pot estimar del 78%, es pot obtenir el 

biogàs net produït a 25 ºC: 

67.104 
𝑚3 𝐶𝐻4

𝑎𝑛𝑦

0,78
= 86.030 

𝑚3 𝑏𝑖𝑜𝑔à𝑠

𝑎𝑛𝑦
 

Resultats globals 

A la Taula 6.29 es mostra un resum de tots els resultats per aquesta unitat necessaris 

per dur a terme l’estudi econòmic: 

Taula 6.29: Resultats del reactor UASB per l’opció 2. 

Volum (m3) 43 

Cabal efluent (m3/dia) 5,39 

Producció total de biogàs a 25ºC (m3/dia) 380,4 

Producció total de metà a 25 ºC (m3/dia) 296,6 

Energia obtinguda amb el biogàs (KWh/any) 1.070.577 

Necessitats energètiques escalfar els fangs (KWh/any) 407.203 

Metà net obtingut en condicions normals (m3/any) 61.476 

Metà net obtingut a 25 ºC (m3/any) 67.104 

Biogàs net obtingut a 25 ºC (m3/any) 86.030 

 

Pel que respecte l’efluent del reactor, els valors són els mateixos que els mostrats en la 

Taula 6.13. 

 

6.3.2.2. Reactor OLAND 

Cabal i composició de l’efluent 

Les dades de l’influent del sistema són les mostrades en la Taula 6.13. Aquest sistema 

no tan sols elimina nitrogen, sinó que també elimina DQO, fòsfor i sòlids. Roefs et al. 

(2016) van estimar una eliminació del 70% de nitrogen total, 38% d’eliminació de DQO i 

un 8% d’eliminació de fòsfor. A més també s’estima una eliminació de sòlids totals, ja 



RESULTATS I DISCUSSIÓ 

134 

 

que part d’aquests poden ser retinguts en el sistema. Es prendrà el mateix valor que 

l’utilitzat per l’eliminació de la DQO.  

Un altre factor a tenir en compte és la producció de nitrats en el procés anammox. Es 

produeixen 0,111 mols d’amoni per cada mol d’amoni reaccionat (Equació 14). Aquest 

valor es pot considerar baix, a més que bona part d’aquest pot ser eliminat pel procés 

de desnitrificació duta terme pels bacteris heteròtrofs, per la qual cosa no es tindrà en 

compte aquesta formació (comunicació personal, Puig, S, LEQUIA, 2017). 

Pel que respecte al cabal de sortida del sistema OLAND, aquest es considerarà igual a 

l’influent. Això es deu a que no es tindrà en compte la producció de fangs del sistema. 

La producció de fangs en la reacció anammox és un 90% inferior a la d’un sistema 

convencional de fangs actius, pel que es pot considerar pràcticament menyspreable 

(Roefs et al., 2016). 

Ja que el cabal de l’efluent del sistema és de 5,39 m3/dia, igual que el d’entrada, es 

poden aplicar els percentatges d’eliminació a les concentracions de l’influent 

directament. A la Taula 6.30 es mostren les composicions a l’efluent de l’OLAND: 

Taula 6.30: Composició de l’efluent del reactor OLAND. 

 (mg/L) 

TSS 403,9 

VSS 230,7 

DQO 1603,4 

DQO soluble 633,6 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 759,7 

TKN soluble 336,8 

N-NH4+ 336,8 

PT 191,2 

pH2 7,7 

 

1 Es considera que tota la DQO eliminada és soluble. 

2 Sense unitats. 
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Volum del reactor OLAND 

S’utilitzarà un RBC per dur a terme el procés anammox (Figura 4.14), que es 

dimensionarà utilitzant l’Equació 15, a partir de la qual es pot trobar la superfície del 

biofilm. Per poder-la aplicar es necessiten dos factors: 

- La càrrega superficial de nitrogen, que és un paràmetre de disseny que es pot 

considerar igual a 0,015 kg de nitrogen tractats cada dia per cada m2 de biofilm 

(Roefs et al., 2016).  

- La càrrega de nitrogen a tractar es pot calcular a partir del cabal influent (5,39 

m3 per dia) i la composició d’aquest influent (Taula 6.13). 

En primer lloc es calcula la càrrega de nitrogen a l’influent: 

5,39 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
· 2.532,5

𝑔 𝑁𝑇

𝑚3
= 13.650 

𝑔 𝑁𝑇

𝑑𝑖𝑎
  

Aplicant l’Equació 15: 

𝐵𝐹𝑆 =
13.650 

𝑔 𝑁𝑇

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑘𝑔
1000 𝑔

0,015 
𝑘𝑔 𝑁𝑇

𝑚2 · 𝑑𝑖𝑎

= 910 𝑚2 

Per trobar el volum del reactor cal conèixer la superfície de rebliment on es diposita el 

biofilm per unitat de volum de reactor. Aquest paràmetre de disseny es pot considerar 

de 350 m2 de biofilm per cada m3 de reactor (Roefs et al., 2016).  

𝑉 =
910 𝑚2 

350 
𝑚2

𝑚3

= 2,6 𝑚3 

 

6.3.2.3. REACTOR D’ESTRUVITA + DECANTADOR 

Les dades de l’influent són les mostrades en la Taula 6.30. El procediment de càlcul 

utilitzat és exactament el mateix que s’ha mostrat en l’apartat 6.2.2.2, per la qual cosa 

no es tornarà a repetir en aquest apartat. Tots els paràmetres de disseny també són 

iguals, l’única diferència rau en la composició de l’influent.  
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En la Taula 6.31 es mostren les dades inicials utilitzades pel reactor d’estruvita de la 

segona opció, i en la Taula 6.32 els resultats obtinguts a partir d’aquestes dades inicials. 

Taula 6.31: Dades inicials utilitzades pel càlcul de l’estruvita formada per l’opció 2. 

Fosfat (mols/dia/districte) 23,9 

Amoni (mols/dia/districte) 129,6 

Hidròxid de magnesi (mols/dia/districte) 35,9 

 

Taula 6.32: Resultats obtinguts pel sistema reactor d’estruvita + decantador per l’opció 2. 

Producció d'estruvita total (kg/any) 48.256 

Consum total de base (kg/any) 19.121 

Consum elèctric (KWh/any) 13.403 

Volum Reactor d'estruvita (m3) 0,786 

Volum sedimentador (m3) 0,224 

 

La quantitat d’estruvita obtinguda és menor que en l’opció 1, utilitzant el sistema 

stripping-absorció (52.450 kg d’estruvita cada any). Això es deu al fet que s’ha utilitzat 

l’OLAND previ, que elimina un 9% del fòsfor inicial. Per contra, l’estruvita obtinguda té 

una major puresa que l’obtinguda en la primera alternativa, ja que en l’OLAND s’han 

eliminat part de les impureses . 

Per últim, a la Taula 6.33 es mostren les composicions de l’efluent que s’unirà amb la 

línia de grises per ser tractat de manera centralitzada: 
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Taula 6.33: Composició de l’efluent del sistema reactor d’estruvita + decantador per l’opció 2. 

 (mg/L) 

TSS 403,9 

VSS 230,7 

DQO 1.603,4 

DQO soluble 633,6 

DBO 0 

DBO soluble 0 

TKN 703,7 

TKN soluble 280,8 

N-NH4+ 280,8 

PT 67,3 

pH1 8 

     

  1 Sense unitats.  

 

6.3.2.4. CAPEX, OPEX I BENEFICIS 

CAPEX i OPEX 

UASB 

Els CAPEX i OPEX del reactor UASB són els mateixos per les dues alternatives, pel que els 

resultats obtinguts es mostren en les taules 6.23 i 6.24.  

Reactor OLAND 

Per tal de trobar els costos de l’OLAND és important considerar que l’efluent de l’UASB 

no serà escalfat, pel que no es necessitarà l’aplicació de calor ni una unitat de bescanvi. 

El CAPEX del reactor es poden estimar com 1.686 € per cada m3 de reactor (Courtens, 

Meerburg, Mausen, & Vlaeminck, 2014). El volum del reactor és de 2,6 m3 (veure apartat 

6.3.2.2) a partir del qual es pot estimar el CAPEX de la unitat: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑂𝐿𝐴𝑁𝐷 = 2,6 𝑚3 · 1.686
€

𝑚3
= 4.384 € 

Pels 25 districtes: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 4.384 € · 25 = 109.600 € 
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Pel que fa els OPEX, aquests es troben entre 1,5 i 2,5 € per cada kg de nitrogen tractat 

(Lozano, Sabaté, & Subiranas, 2007), valors típics per un procés de tractament 

anammox. Com que en aquest treball no es té despesa energètica pel reactor, es 

considera que els costos operacionals són de 1,5 € per cada kg de nitrogen tractat.  

Pel que respecte el nitrogen tractat, aquest s’ha calculat en l’apartat 6.3.2.2 i pren un 

valor de 13,65 kg de nitrogen per dia en cada OLAND. L’OPEX del procés: 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑂𝐿𝐴𝑁𝐷 = 13,65 
𝑘𝑔 𝑁𝑇

𝑑𝑖𝑎
·

365 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑎𝑛𝑦
· 1,5 

€

𝑘𝑔 𝑁𝑇
= 7.473 

€

𝑎𝑛𝑦
 

Pels 25 districtes: 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 7.473 
€

𝑎𝑛𝑦
· 25 = 186.825 

€

𝑎𝑛𝑦
  

 

Reactor d’estruvita 

Les dades i procediments utilitzats per calcular els CAPEX i OPEX pel reactor d’estruvita 

són els mateixos que els realitzats en l’apartat 6.2.2.4, pel que no es repetiran els càlculs. 

Per tal d’obtenir els resultats es prenen com a dades de partida les que es mostren en 

la Taula 6.32: 

Taula 6.34: CAPEX i OPEX pel sistema reactor d’estruvita + decantador per l’opció 2. 

CAPEX 25 reactors estruvita(€) 25.450 

CAPEX 25 decantadors (€) 7.275 

CAPEX Total (€) 32.725 

Cost Mg(OH)2 (€/any) 4.828 

Cost electricitat (€/any) 1.742 

OPEX Total (€/any) 6.570 

 

Una vegada obtinguts els CAPEX i OPEX de cadascun dels processos es pot obtenir el 

total de la línia de negres: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠 = 8.352.500 € + 32.725€ + 109.600€ = 8.494.825€ 
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𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙í𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠 = 334.550
€

𝑎𝑛𝑦
+ 186.825

€

𝑎𝑛𝑦
+ 6.570

€

𝑎𝑛𝑦
= 

= 527.945
€

𝑎𝑛𝑦
 

Beneficis 

En aquesta alternativa no s’obtenen beneficis pel nitrogen, ja que aquest component no 

es recupera, sinó que s’elimina. Per contra, s’obtindran beneficis a partir del biogàs i 

l’estruvita. 

Pel que respecte al biogàs, la seva venda pot reportar uns beneficis de 0,126 € per cada 

m3 de metà en condicions normals (Deng & Hägg, 2010). Per tal de trobar aquest benefici 

cal tenir en compte que la dada està expressada en condicions normals. En la Taula 6.29 

es mostra el contingut net de metà que s’aconsegueix anualment en condicions normals. 

Els beneficis que s’obtenen: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑏𝑖𝑜𝑔à𝑠 = 61.476 
𝑚3 𝐶𝐻4 𝑒𝑛 𝐶. 𝑁

𝑎𝑛𝑦
· 0,126

€

𝑚3 𝐶𝐻4 𝑒𝑛 𝐶. 𝑁
= 7.746 

€

𝑎𝑛𝑦
 

Pel que fa a l’estruvita, el seu benefici es calcula a partir dels 48.256 kg d’estruvita 

recuperats cada any (Taula 6.32). El procediment per obtenir-ne el benefici és el mateix 

utilitzat que en la primera opció de tractament, tot obtenint un benefici de 17.565 € 

anuals.  

Els beneficis totals obtinguts per aquesta opció: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 7.746 + 17.565 = 25.311 
€

𝑎𝑛𝑦
 

 

6.3.3.TRACTAMENTS LÍNIA DE GRISES  

El tractament en la línia de grises utilitzat per aquesta alternativa és el mateix que el 

plantejat en l’opció 1 (Figura 6.4). 
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6.3.3.1.DIMENSIONS 

Per tal de dur a terme el dimensionament d’aquesta línia de tractament s’utilitza el 

CapdetWorks. Tot i així, els paràmetres a partir dels quals es treballa són exactament 

iguals als utilitzats per la línia de grises de la primera opció (veure apartat 6.2.3.1).  

L’única diferència rau en la composició de l’efluent de la línia de negres (Taula 6.33), ja 

que el tractament per eliminar nitrogen utilitzat ha estat diferent per les dues opcions. 

Per tant això afecta a la composició de l’influent de la línia de grises. 

A partir de les composicions de l’aigua negra ja tractada, i seguint el mateix procediment 

que s’ha seguit per a la primera opció, es poden obtenir les composicions del flux que 

es tractarà en la línia de grises (Taula 6.35): 

Taula 6.35: Composició de l’influent de la línia de grises per l’opció 2. 

 (mg/L) 

TSS 185 

VSS 70,6 

DQO 517,4 

DQO soluble 297,3 

DBO 168,9 

DBO soluble 67,6 

TKN 30,3 

TKN soluble 13,4 

N-NH4+ 13,4 

PT 7,1 

N-NO3- 5,7 

pH1 7,2 

 

    1 Sense unitats.  

Resultats 

Una vegada realitzada la simulació, es va obtenir que el cabal de l’efluent és de 3.370 

m3 per dia, i la composició es pot observar en la següent taula: 
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Taula 6.36: Composició de l’efluent de la línia de grises per l’opció 2. 

 
 (mg/L) 

TSS 20 

VSS 16 

DQO 46,5 

DQO soluble 22,5 

DBO 18,6 

DBO soluble 15 

TKN 11 

TKN soluble 9,4 

N-NH4+ 9,4 

N-NO3- 15,2 

PT 0,3 

pH1 7,2 

TN 26,2 

 

        1 Sense unitats.  

 

6.3.3.2.CAPEX I OPEX 

Pel que respecte els CAPEX i OPEX del tractament de la línia de grises, obtinguts amb el 

simulador, es mostren a les taules  6.37 i 6.38: 

Taula 6.37: CAPEX de la línia de grises per l’opció 2. 

 (€) 

Costos de construcció 1.820.000 

Altres costos de construcció 3.550.000 

CAPEX total 5.370.000 

 

Taula 6.38: OPEX línia de grises per l’opció 2. 

 €/any 

Costos operaris 230.000 

Costos materials 10.800 

Costos reactius 2.740 

Costos energia 20.500 

OPEX total 264.040 
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Si es comparen amb els costos obtinguts en el tractament de la línia de grises de l’opció 

1 (Taules 6.27 i 6.28) es pot observar que són iguals als obtinguts per aquesta segona 

opció. Tot i que les composicions de l’influent han variat, aquestes variacions no han 

estat molt grans d’una alternativa respecte de l’altra, el que ha comportat uns costos 

iguals per a la línia de grises de les dues opcions estudiades, ja que els equips 

dimensionats pel programa han resultat ser exactament els mateixos. 

 

6.4. SISTEMA CONVENCIONAL DE FANGS ACTIUS O SISTEMA HÍBRID? 

6.4.1.RESULTATS FINALS 

Una vegada obtinguts els CAPEX, OPEX i beneficis de cadascuna de les alternatives es 

pot procedir a avaluar globalment cadascuna d’elles. En les següents taules 6.39 i 6.40 

es mostren un resum de tots els resultats econòmics de cadascuna de les opcions: 

Taula 6.39: CAPEX i OPEX de cadascuna de les alternatives. 

 

 

FANGS ACTIUS HÍBRID OPCIÓ 1 HÍBRID OPCIÓ 2 

CAPEX (€) 
OPEX 

(€/any) 
CAPEX (€) 

OPEX 
(€/any) 

CAPEX (€) 
OPEX 

(€/any) 

Canalitzacions 34.701.068 72.050 44.834.599 406.218 44.834.599 406.218 

Bombaments 1.328.200 46.350 2.335.125 61.950 2.335.125 61.950 

 Sub-Total 36.029.268 118.400 47.169.724 468.168 47.169.724 468.168 

Tractaments GW  5.370.000 264.040 5.370.000 264.040 

 
BW  8.553.675 583.444 8.494.825 527.945 

Sub-Total 8.850.000 1.123.700 13.923.675 847.484 13.864.825 791.985 

Canal+Tract Sub-Total 44.879.268 1.242.100 61.093.399 1.315.652 61.034.549 1.260.153 

 

Taula 6.40: Beneficis i estalvi d’aigua per les dues opcions de tractament híbrid. 

 Beneficis (€/any) Estalvi d'aigua (€/any) 

HÍBRID OPCIÓ 1 39.102 766.500 

HÍBRID OPCIÓ 2 25.311 766.500 

 

Tant els OPEX com els beneficis obtinguts a partir de la recuperació d’energia, nutrients 

i estalvi d’aigua, no estan actualitzats respecte el temps de vida de la planta. Per tal de 

fer-ho s’utilitzarà l’Equació 15 que serveix per calcular el VAN.  
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L’interès utilitzat és del 5%, i es considera un temps de vida de la planta de 30 anys 

(veure apartat 6). A continuació s’exemplifica el càlcul que es du a terme a partir dels 

costos operacionals dels tractaments de la planta convencional de fangs actius:  

𝑂𝑃𝐸𝑋 =
1.123.700

(1 + 0,05)1
+

1.123.700

(1 + 0,05)2
+

1.123.700

(1 + 0,05)3
… +

1.123.700

(1 + 0,05)30
= 17.274.023 € 

Aquest procediment s’utilitza tant pels costos operacionals com pels beneficis anuals 

obtinguts. A continuació es mostren dues taules iguals a les mostrades anteriorment, 

però amb els costos i beneficis actualitzats (taules 6.41 i 6.42): 

Taula 6.41: CAPEX i OPEX totals actualitzats per cadascuna de les alternatives. 

 

Taula 6.42: Beneficis i estalvi d’aigua actualitzats per les dues opcions de tractament híbrid. 

 Beneficis (€) Estalvi d'aigua (€) 

HÍBRID OPCIÓ 1 601.094 11.782.984 

HÍBRID OPCIÓ 2 389.092 11.782.984 

 

Si es consideren els beneficis i estalvi d’aigua als dos sistemes híbrids es poden obtenir 

els costos finals per cadascuna de les alternatives. Aquests valors es resten als OPEX del 

primer i segon sistema híbrid que es mostren en la Taula 6.41. A la Taula 6.43 es mostren 

els resultats finals obtinguts: 

 

 
FANGS ACTIUS HÍBRID OPCIÓ 1 HÍBRID OPCIÓ 2 

CAPEX (€) OPEX (€) CAPEX (€) OPEX (€) CAPEX (€) OPEX (€) 

Canalitzacions 
i 

bombaments 

Sub-Total 36.029.268 1.820.098 47.169.724 7.196.905 47.169.724 7.196.905 

Total 37.849.366 54.366.629 54.366.629 

Tractaments 

GW  5.370.000 4.058.942 5.370.000 4.058.942 

BW  8.553.675 8.968.964 8.494.825 8.115.809 

Sub-Total 8.850.000 17.274.023 13.923.675 13.027.906 13.864.825 12.174.751 

Total 26.124.023 26.951.581 26.039.576 

Canal+Bomb+ 
Tractaments 

Sub-Total 44.879.268 19.094.121 61.093.399 20.224.811 61.034.549 19.371.656 

Total 63.973.389 81.318.210 80.406.205 
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Taula 6.43: Costos finals per cadascuna de les alternatives. 

 COST TOTAL (€) 

FANGS ACTIUS 63.973.389 

HÍBRID OPCIÓ 1 68.934.133 

HÍBRID OPCIÓ 2 68.234.129 

 

Una vegada obtinguts tots els resultats econòmics que permeten avaluar cadascuna de 

les opcions, cal esmentar la incertesa d’alguns d’aquests. Tal i com s’ha anat explicant, 

no tots els processos s’han pogut dimensionar amb l’eina de simulació, per la qual cosa 

s’han hagut d’estimar bona part dels processos de la línia de negres basant-nos en 

bibliografia. Els costos de construcció obtinguts pel procés OLAND, el sistema stripping-

absorció i el reactor d’estruvita no han tingut en compte possibles economies d’escala, 

pel que són una estimació dels costos, però no un valor exacte d’aquests. 

Per últim, l’efluent de la depuradora de cadascuna de les alternatives també és un tema 

important. Les taules 6.4, 6.26 i 6.36, mostren la composició dels efluents de cadascuna 

d’elles. A continuació s’engloba en una única taula aquestes taules esmentades 

anteriorment, que ens permetran dur a terme la discussió dels valors obtinguts: 

Taula 6.44: Característiques de l’efluent de la plantes de tractament per cadascuna de les alternatives.  

 FANGS ACTIUS (mg/l) HÍBRID OPCIÓ 1 (mg/L) HÍBRID OPCIÓ 2 (mg/L) 

TSS 20 20 20 

VSS 8,9 16 16 

DQO 17,2 46,5 46,5 

DQO soluble 3,8 22,5 22,5 

DBO 4,1 18,6 18,6 

DBO soluble 2,5 15 15 

TKN 1,6 9,3 11 

TKN soluble 0,7 7,7 9,4 

N-NH4+ 0,7 7,7 9,4 

N-NO3- 19 14,4 15,2 

PT 0,2 0,3 0,3 

pH1 7,3 7,3 7,2 

TN 20,6 23,7 26,2 

 

1 Sense unitats.  



RESULTATS I DISCUSSIÓ 

145 

 

6.4.2.DISCUSSIÓ 

Tal i com es pot observar a la Taula 6.43, el sistema convencional és l’opció que permet 

obtenir uns costos menors, pel que si ens basem en criteris estrictament econòmics, és 

la millor alternativa. Tot i així, és oportú tractar amb profunditat el desglossament de 

cadascun d’aquests costos.  

Els costos es divideixen en dos grans grups; costos per a les canalitzacions i costos pels 

tractaments. Aquests es poden observar en la Taula 6.41. 

Pel que fa als costos de tractament s’observa que el sistema híbrid que utilitza el procés 

anammox per eliminar el nitrogen és l’opció més competitiva, seguida del sistema 

convencional de fangs actius i el sistema híbrid amb recuperació de nitrogen mitjançant 

un sistema stripping-absorció.  

Les tres alternatives tenen costos de tractament molt similars, tot i que difereixen de 

forma important pel que respecte als OPEX i CAPEX. En el cas de les dues propostes 

híbrides, els CAPEX són alts (13.923.675 i 13.864.825 €) en comparació al sistema 

convencional de fangs actius (8.850.000 €).  Per tal de buscar una possible explicació cal 

mirar els costos del tractament de la línia de negres i de grises de la proposta híbrida de 

tractament.  

Els CAPEX de la línia de negres tenen un valor de 8.553.675 € per a la primera alternativa, 

mentre que la línia de grises pren un valor de 5.370.000 €. Aquesta diferència es deu a 

l’alt cost de construcció que es deriva de la construcció de 25 plantes descentralitzades, 

a causa de la major ocupació d’espai que aquestes suposen, i d’una inversió major en 

materials i mà d’obra per a la seva construcció. Per aquesta raó, els CAPEX de la proposta 

híbrida són més alts que els de la planta convencional de fangs actius. 

Tot i així, els OPEX de les propostes alternatives prenen valors inferiors (13.027.906 i 

12.174.751 €) que el sistema convencional de fangs actius (17.274.023 €). Els alts costos 

operacionals de la planta convencional de fangs actius es deuen a l’alt consum energètic 

del reactor biològic a causa de l’aeració.  

Aquesta disminució en els costos operacionals no tan sols té una implicació econòmica, 

sinó que també representa una millora ambiental. L’alt consum energètic té associades 
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unes emissions equivalents de CO2 (veure apartat 4.1), pel que reduir la despesa 

operacional també comporta una disminució en les emissions indirectes de gasos 

d’efecte hivernacle.  

Per contra, tenir uns alts costos de construcció com és en el cas descentralitzat, també 

pot derivar en un major impacte ambiental. Tot i així, el seu impacte és molt menor que 

els que suposen els costos operacionals. De fet els CAPEX tenen una contribució inferior 

al 5% en l’impacte ambiental global (Vlasopoulos, Memon, Butler, & Murphy, 2006). 

Pel que respecte a les canalitzacions i bombaments, els costos de la doble canalització 

de la proposta alternativa provoquen uns costos molt elevats, el que deriva en una gran 

incertesa pel que respecte a les dues opcions híbrides de tractament.  

En les canalitzacions del barri híbrid pel tractament de les aigües residuals, resulta 

interessant observar els costos de les canalitzacions i bombaments de la línia de grises i 

de negres, ja que permetran entendre millor les causes d’aquests costos tant elevats: 

 

Figura 6.5:CAPEX i OPEX de les canalitzacions i bombaments de la ciutat híbrida per les dues línies 
d’aigua. 

Tal i com es pot observar, les aigües grises suposen uns costos de construcció molt 

majors, ja que el diàmetre d’aquestes canalitzacions és molt superior en comparació a 

la línia de negres. Tot i així, és important destacar que els costos d’operació de la línia 

de negres són majors que els de la línia de grises. Això es deu al fet que les canalitzacions 

que porten aigua tant concentrada com són les aigües negres provoquen alts costos 
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d’operació per tal de ser netejades (1 € per cada m de canalització). Per aquesta raó els 

costos operacionals són tant alts, malgrat que la longitud i diàmetre de les canalitzacions 

és inferior en comparació a la línia de grises. La suma dels costos de les dues línies 

d’aigua provoquen que els costos de les canalitzacions per a la proposta alternativa 

siguin molt majors que per a un sistema convencional de fangs actius (16.517.263 € 

majors). 

Dintre les dues alternatives híbrides, el tractament és el que fa definir per una o altre 

opció. La primera alternativa híbrida (Figura 4.19), té uns CAPEX i OPEX més alts que la 

segona alternativa (Figura 4.20). Atenent a temes estrictament econòmics, eliminar el 

nitrogen mitjançant un RBC amb configuració OLAND seria la millor opció. Tot i així, el 

sistema stripping-absorció permet recuperar sulfat d’amoni que pot ser utilitzat com a 

fertilitzant, tot evitant la utilització de fertilitzants sintètics. Per contra, aquesta opció 

requereix d’un gran ús de reactius (NaOH i H2SO4) i energia, que poden derivar en majors 

emissions d’efecte hivernacle.  

Per tant, tot i que el procés anammox pot produir emissions de NO i NO2 (veure apartat 

4.5.1.4) i no recupera fertilitzant, es considera com la millor opció per tractar el nitrogen 

present a les aigües negres.  

Una vegada escollida l’alternativa més adequada per tal d’eliminar el nitrogen de la línia 

de negres, cal raonar si aquesta opció o el sistema convencional de fangs actius és el 

més adequat per  dur a terme el tractament de les aigües residuals. 

Els menors costos de la planta convencional de fangs actius és el principal avantatge 

d’aquesta alternativa de tractament (4.260.740 € més econòmica). Tot i així, 

l’alternativa híbrida, amb eliminació de nitrogen mitjançant la tecnologia anammox, 

permet obtenir una sèrie d’avantatges des del punt de vista ambiental que són 

importants: 

-  Permet dur a terme la recuperació de fòsfor, un recurs finit, en forma 

d’estruvita. Concretament es té un potencial de recuperació de 48.256 kg 

d’estruvita cada any per a una població de 30.000 habitants. 
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- Recuperació d’energia en forma de biogàs, que és una font d’energia neta i 

renovable. El potencial d’obtenció de biogàs és de 138.846 m3 de biogàs per any 

per a una població de 30.000 habitants. 

- Disminució dels costos operacionals que deriva en unes emissions de gasos 

d’efecte hivernacle menors. 

- Major tractament dels microcontaminants presents en l’aigua. 

- Disminució del consum d’aigua gràcies a l’ús de lavabos al buit, concretament 

383.250 m3 cada any per a una població de 30.000 habitants. 

Tot i així, el tractament híbrid no tot són avantatges. Els sistemes utilitzats en la línia de 

negres són processos innovadors. El fet de tenir 25 plantes amb aquest tipus de 

processos pot suposar un factor limitant important, ja que la probabilitat que algun dels 

processos utilitzats en les 25 plantes falli, és molt més elevat que quan es té una única 

planta centralitzada.  

Processos com l’anammox han estat utilitzats principalment en plantes pilot, pel que el 

seu funcionament generalitzat necessita encara d’altes inversions en R+D+I. A més, l’ús 

dels 25 reactors UASB provoca una gran ocupació d’espai i un impacte paisatgístic que 

pot ser important. Unit a això, hi ha grans possibilitats que algun dels UASB utilitzats 

tingui problemes en olors. 

Per últim cal comentar el cabal i la composició de l’efluent per a les dues alternatives. 

Pel que respecte al cabal, l’opció híbrida, en utilitzar lavabos al buit, consumeix una 

quantitat d’aigua molt menor, pel que l’efluent de la planta de tractament d’aigües 

grises és inferior (3.370 m3/dia) en comparació a l’obtingut a la planta convencional de 

fangs actius (4.390 m3/dia). El fet de tenir un major cabal d’aigua també suposa una 

càrrega total contaminant més gran, pel que resulta un avantatge pel sistema alternatiu 

de tractament. 

Tot i així, l’efluent de la planta convencional de fangs actius surt menys concentrat en 

contaminants en comparació al tractament híbrid (Taula 6.44). Per tant els percentatges 

d’eliminació de la planta convencional de fangs actius són millors que els del filtre 

percolador, tot i tenir composicions inferiors a l’influent de la unitat.  
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El paràmetre més crític es troba en l’eliminació de nitrogen del percolador. La 

concentració d’amoni de l’efluent és de 9,37 mg/l, un valor molt alt tenint en compte la 

toxicitat d’aquest element. A més la concentració de nitrogen total a l’efluent és de 26,2 

mg/l, per sobre del límit establert per aquest paràmetre (10 mg/l segons l’Agència 

Catalana de l’Aigua en una planta d’aquestes característiques).  

Per tant, per a poder aplicar un sistema de biomassa fixada en la línia de grises (filtre 

percolador o biodiscs) també es requereix d’inversions en investigació que permetin 

obtenir una eficient eliminació de nitrogen i millorar els percentatges d’eliminació de 

matèria orgànica. Tot i així, cal comentar que la concentració de nitrat a l’efluent del 

sistema de fangs activats és molt alt (19 mg/l), pel que també es requeriria d’una major 

addició d’agent reductor que l’utilitzat pel programa. 

Els resultats obtinguts indiquen que si bé la proposta alternativa pel tractament de les 

aigües residuals té una sèrie d’avantatges ambientals i econòmics importants que poden 

esdevenir claus en un futur, a dia d’avui es necessita una gran inversió en R+D+I per 

superar els obstacles que presenta aquest sistema de tractament. A més, la incertesa 

econòmica de la proposta, sobretot deguda a la gran complexitat del sistema de 

canalitzacions, provoca que la seva implementació esdevingui complicada en un futur 

proper. 

Per últim, comentar que molts dels processos tractats en aquest treball tenen cabuda 

en l’actual món del tractament de les aigües residuals. Processos com l’espessiment o 

centrifugació, produeixen un sobrenedant amb altes concentracions de nitrogen i fòsfor. 

La recuperació del fòsfor mitjançant un reactor d’estruvita, o un sistema de stripping-

absorció per recuperar el nitrogen podrien ser processos a considerar en els pròxims 

anys per aquests corrents. A més de la seva recuperació i valorització com a fertilitzants, 

permetrien reduir la càrrega de nutrients a tractar al sistema de fangs activats, tot 

derivant-se en una reducció dels costos en aeració.  

El procés anammox consumeix un 63% menys d’energia, redueix el 100% la necessitat 

d’agents reductors, produeix un 90% menys de fangs i permet una reducció de les 

emissions totals de CO2 de fins el 90% respecte el procés convencional d’eliminació de 

nitrogen (veure apartat 4.5.1.4), pel que invertir en desenvolupar aquesta tècnica 
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resulta un tema clau pel futur. La planta de tractament d’aigua de Rotterdam, que tracta 

l’aigua de 620.000 habitants equivalents, utilitza el procés anammox per tal d’eliminar 

el nitrogen. És un gran exemple que el procés convencional de nitrificació-desnitrificació 

pot ser substituït en un futur per un procés més sostenible i eficient econòmicament 

parlant, com és la tecnologia anammox. 

Per tant, una optimització del tractament convencional de fangs activats, pot conduir 

cap a un tractament més sostenible i eficient, tot complint amb el nou paradigma de 

l’enginyeria química-ambiental, que pot esdevenir clau en els pròxims anys.
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7. CONCLUSIONS 

Del treball s’han pogut extreure les següents conclusions: 

- Les dues propostes de tractament híbrid de les aigües residuals permeten obtenir uns 

OPEX més baixos (13.027.906 i 12.174.751 € respectivament) en comparació al sistema 

convencional de fangs actius (17.274.023 €), mentre que en els CAPEX succeeix de forma 

inversa (13.923.675 i 13.864.825 € per les alternatives híbrides, pels 8.850.000 € del 

sistema convencional de fangs actius). Les tres alternatives tenen costos totals de 

tractament mols similars, sent la segona opció híbrida que elimina el nitrogen mitjançant 

el procés anammox el que els té inferiors (26.039.576 €), seguida del procés 

convencional de fangs activats (26.124.023 €) i per últim la primera opció híbrida que 

recupera el nitrogen mitjançant un sistema stripping-absorció (26.951.581 €).  

- La doble canalització de les opcions híbrides de tractament repercuteixen en uns CAPEX 

i OPEX molt elevats (47.169.724 i 7.195.905 € respectivament) en comparació al sistema 

convencional de fangs activats que tan sols utilitza una única canalització (36.029.268 i 

1.820.098 € respectivament). Això condueix a que els costos totals de les canalitzacions 

i bombaments de les alternatives híbrides siguin de 54.366.629 €, molt superior als 

costos totals de les canalitzacions i bombaments del sistema convencional de fangs 

actius de 37.849.366 €. 

- La primera opció de tractament híbrid (sistema stripping-absorció) permet obtenir uns 

beneficis totals de 601.094 €, mentre que la segona opció (reactor OLAND) permet 

obtenir uns beneficis totals de 389.092 €, tot obtenint uns majors beneficis en la primera 

opció en què es recupera el nitrogen en forma de sulfat d’amoni. Les dues alternatives 

híbrides permeten l’estalvi de fins a 11.782.984 € a causa de l’aigua estalviada de l’ús de 

lavabos al buit, respecte als lavabos convencionals utilitzats en el sistema de fangs 

actius, el que suposa un avantatge important tant econòmic com ambiental per a les 

alternatives híbrides de tractament. 
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- Els costos globals, per la primera opció híbrida són majors (68.934.133 €) que els de la 

segona (68.234.129 €), pel que eliminar el nitrogen en un reactor OLAND utilitzant el 

procés anammox és millor que recuperar-lo utilitzant un sistema stripping-absorció. 

- El sistema convencional de fangs activats és la opció amb uns costos globals menors 

(63.973.389 €), per tant és la millor alternativa econòmicament parlant. 

- La descentralització pel tractament de les aigües residuals pot aportar una sèrie 

d’avantatges ambientals de gran importància en el món del tractament d’aigües 

residuals. Si s’aconsegueix rebaixar costos en les canalitzacions, i aconseguir processos 

econòmicament competitius respecte els utilitzats en una planta convencional de fangs 

actius, pot ser una opció a tenir en gran consideració en els pròxims anys. Tot i així, 

encara es necessiten grans inversions en R+D+I per tal de desenvolupar els processos 

utilitzats en la planta descentralitzada, per fer-los competitius amb el sistema 

convencional de fangs activats.
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8. PLANIFICACIÓ I PRESSUPOST 

A continuació es mostraran la planificació i pressupost per a la realització d’aquest 

treball. 

 

8.1. PLANIFICACIÓ 

En la Figura 8.1 es pot observar el diagrama de Gantt fet amb Microsoft Project, que 

mostra la planificació de les diferents tasques dutes a terme en el treball:
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Figura 8.1: Planificació del treball. 
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Tal i com es pot observar, hi ha una sèrie de tasques vinculades entre si, tot indicant que 

fins que aquella determinada tasca no finalitzava, no es va iniciar la següent. Això no 

succeeix en tots els casos, ja que s’ha intentat optimitzar el temps de treball, tot 

realitzant vàries tasques de manera paral·lela. A més s’ha de considerar que la 

disponibilitat horària no ha estat igual al llarg del temps. 

És important destacar que la recerca d’informació s’ha realitzat durant un llarg període 

de temps, de forma paral·lela amb altres tasques. Això ha estat així, ja que l’estimació 

dels costos i dimensions dels processos s’ha dut a terme de forma progressiva, pel que 

l’inici de cada nou procés requeria de recerca bibliogràfica. 

 

8.2. PRESSUPOST 

Per tal de dur a terme el pressupost, s’han comptabilitzat tres costos: 

- Mà d’obra. 

- Compra del CapdetWorks. 

- Costos indirectes. 

Mà d’obra 

A part de la mà d’obra  que ha dut a terme l’estudiant per tal de realitzar el treball, s’ha 

precisat de dos especialistes en els processos utilitzats. En la Taula 8.1 es poden observar 

els costos de la mà d’obra. 

Taula 8.1: Cost de la mà d’obra 

 
Hores Cost (€/h) Cost (€) 

Realitzador del treball 800 15 12.000 

Especialista 1 5 30 150 

Especialista 2 5 30 150 
  

TOTAL 12.300 
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Compra del CapdetWorks 

El programa adquirit ha tingut un cost de 930 €. 

Costos indirectes 

Els costos indirectes generats pel treball es consideraran d’un 5% dels costos de mà 

d’obra. Per tant, els costos indirectes són de 615 €. 

Cost total del projecte 

A la Taula 8.2 es mostra el cost total del projecte. Cal considerar que l’IVA no està 

repercutit.  

Taula 8.2: Cost total del projecte. 

 
Cost (€) 

Mà d'obra 12.300 

Simulador 930 

Costos indirectes 615 

TOTAL 13.845 
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