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CAS PRÀCTIC: 

DIGESTIÓ ANAERÒBIA TERMÒFILA DE 

RESIDUS ORGÀNICS I LLOTS EDAR A BON AREA (GUISSONA)

APLICACIONS TECNOLÒGIQUES PER A LA 
DESCARBONITZACIÓ DEL SECTOR CARNI



2

Grup empresarial aglutinador de serveis i activitats que centra els
seus esforços en la innovació, excel·lència empresarial i
sostenibilitat, aportant vida i energia, dins l’àmbit rural de la
producció i venda alimentària i altres serveis per als col·lectius amb
un alt compromís social, treballant dia a dia per contribuir al
benestar de les persones que conformen el territori de proximitat.

Producció alimentària amb un sistema d’integració vertical i
transversal complet -únic al món-, que centra els seus esforços en la
innovació, excel·lència productiva i qualitat, assolint un preu
imbatible
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3 . – Economía Circular

L’objectiu és aconseguir un equilibri sostenible amb una exigent gestió dels recursos i apostant per
l'economia circular, la cultura de la eficiència, l’estalvi energètic i el reaprofitament dels recursos.
bonÀrea té el certificat ISO 14000 de gestió ambiental, així com manifestem el compromís amb el
consum responsable per evitar el desaprofitament alimentari.

4MW Potencia Fotovoltaica

Planta de Cogeneració

Reutilització aigua depurada 
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4 . – Activitats del grup Ahidra-Colsen

Especialistes en:

 Diseny, construcció i posada en marxa de instalacions

medioambientals:

 Plantes de digestió anaeròbia de tot tipus de residus orgànics

biodegradables

 Tractament i reutilització d´efluents amb alt contingut de
sals, DQO, nitrógen i/o fósfor

 Tratamient biològic aerobi de contaminants en gasos i/o aire

 Desenvolupament de noves tecnologies per recuperar/eliminar

nutrients com: Nitrògen i Fósfor.

 Desenvolupament i optimizació de nous processos:

 Ex: Projecte Manure EcoMine financianciat per la UE
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Consultoría Tecnología Ingeniería

5 . – Grup Ahidra-Colsen en el món

AVUI

2022

Ahidra Colsen technologies, S.L. - ES

Biomass technologies - Mèxic

Valorar Energy Consulting - Argentina

Bachirat Colsen - Marroc

HydroItalia Colsen - Italia

1989
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6 . – Tecnologies 

Digestió 

anaerobia

DIGESTMIX® UASB

MBR, MBR-NO2
-, 

MMBR

Tecnologies de 

membranes

BIDOX®

SBR NAS®

Purificació de 

Biogàs

ANPHOS® AMFER®



Necessitat: 
Valorització dels residus orgànics generats en el centre productiu: 
- Fangs depuradora (80%)
- Desbast (5%)
- C. Intestinal/Estomacal, decomisos (10%)
- Devolucions botigues (5%)

Digestió Anaerobia Regim termofílic:
- Fase 1: Generació de Vapor per autconsum
- Fase 2: Upgrading + injecció a la Xarxa.

Inici Obres: Sept-22
Posta en marxa: Juny-23

7 . – Planta de Biogàs

80.000 Tn/any 
de Residus

Generació. BIOGAS: 
11.500Nm3/d 
Prod. Tèrmica: 
74,6MWh/d

Consum Pl. Biogàs: 
4,1MWh/d

Prod. Tèrmica Excedent: 
70,5MWh/d

Grau autosuficiència 
tèrmica:

15 %



Línea de llots

Linea d´agua

Productes obtinguts

PROPOSTA BON AREA: Diagrama de procés
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Digestor anaeròbic termòfil
7.900 m3

Escalfament
Digestor

Metà excedent a calderes
7.450,0 Nm³ CH4/día

27,1 GWh(th)/any

Separació S/L

A EDAR

Reactius

Llots recirculats Llots en exces

Llots a agricultura

Residus orgànics sòlids

Llots DAF + secudaris

BIDOX

Biogàs
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9 . – Digestió anaeròbia termòfila: Avantatges vs mesòfila

 Rendiment global superor

60-70 % eliminació de MOS (35-50 % en

mesofílic)

Major producció de biogás (50 % en total

) per recirculació parcial de materia seca.

Temps de residencia hidráulic desacoplat

del celular

 Adició al digestor anaerobi de greixos de

desnatadors/desengrasadors. Representen

más del 10 % del total de biogás produït

 Temps de retenció menor. Digestors més petits

i menor inversió

 Menor quantitat de fangs a gestionar

Thermophilic bacteria

Mesophilic bacteria
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10 . – Sistema d´agitació i intercanvi de calor extern

Sistema extern d´Agitació/escalfament

DIGESTMIX®:

 20,0 kW. per un digestor de 7.900 m3

 Intercambiador de calor sense manteniment

 Evita la formació de flotants i escumes

 Control exacte de la temperatura

 No hi ha elements mecànics dins del digestor

Resultat:

 Sistema simple i robust

 Menor manteniment  Major disponibilitat

 Major eficiència energètica per agitació i

escalfament
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11 . – Tractament del biogás: Procés BIDOX®

Optimizació producció d´energía:

 Desulfuració biològica aerobia del biogàs

 Secat biogàs (Chiller)

 Baixos costos d´operació i manteniment.

 Menys de 2 kW de potencia instal.lada

 Formació d´un ácid sulfúric diluit

 Petites adicions de nutrients: Agua residual de la pròpia

EDAR

 Major vida útil dels motors de cogeneració
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12 . – Tratament d´olors: Procés BIODESORD®

Bioreactors basats en microorganismes especialitzats per
tractar contaminants en corrents gasoses

 Dos configuracions:

Biotricking per compostos solubles

Biofiltre per compostos insolubles

 Avantatges respecte rentadors químics convencionals:

Màxima eficiència

No es consumeixen químics

Menys consum energètic

Purgues inòqües i de baixa conductivitat
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13 . – Avantatges i estalvis

Avantanges:

 Producció de biogás 11.500 Nm3/d

 Reducció del volum de llots EDAR generats

 Valortizació de residus de CAT2 i 3

 Valortizació de les devolucions de botigues Bon Area

Estalvis/ingressos:

 Reducció consum de GNL

 Reducció del cost de gestió de llots EDAR

 Reducció del cost de gestió residus de CAT2 i 3

 Reducció del cost de gestió de devolucions de botigues Bon

Area

 Venda de drets d´emissió de CO2
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GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


