RESources from URban BIo-waSte:
RES URBIS (En llatí: coses, béns o afers de la ciutat)
FONAMENTS DE RES URBIS
RES URBIS té com a objectiu convertir diversos tipus de residus
orgànics urbans en valuosos bio-productes, en una biorefineria
integrada emprant una cadena tecnològica.

L’ OBJECTIU TÈCNIC de convertir els residus orgànics en els
bio-productes esmentats es combinarà amb ANÀLISIS
TERRITORIALS I ECONÒMICS en quatre clústers territorials.

Es preveu que la
cadena de valor
sigui:

•
•
•

Integrar fàcilment a les plantes existents.
Oferir guany econòmic respecte als
tractaments de referència.
Mantenir el PHA a un preu assequible pel
portfoli dels productes testats.

Al final del projecte, es pretén demostrar la viabilitat de tota la cadena tecnològica de
RES URBIS pels clústers territorials amb més de 500.000 amb la participació de tots els
aspectes tècnics / no tècnics (econòmics, reguladors, socials i ambientals).
RES URBIS va rebre finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió
Europea en virtut del conveni de subvenció n º 730349 "(Convocatòria CIRC-05-2016:
Desbloquejar el potencial dels residus orgànics urbans).

De residus orgànics a productes valuosos de
base biològica.
RESULTATS DEL PROJECTE RES URBIS (12/2018)
La producció a llarg termini de PHA és possible a
escala pilot, partint des de residus organics.
Dues plantes pilot van operar en continu per tal de produir
PHA. Una es va alimentar amb fracció líquida provinent
del processament de la fruita i, l’altra, amb una mescla de
la fracció líquida resultant de la premsa de la fracció
orgànica de residu municipal i del excés de fang provinent
de la depuradora urbana.
En ambdues plantes es va produir el co-polimer PHBV
(3-hidroxibutiric, HB i 3-hidroxivaleric, HV) amb un rang
mitjà de contingut de HV entre el 10% i 20% en pes,
depenent de la composició del efluent i les condicions
d’operació. Tres plantes més estan operant per
desenvolupar la fase de fermentació acidogènica.

Una 1a tanda d’assajos en discontinu de PHA es van preparar i
entregar per l’extracció del PHA i pel seu processament.
Els mètodes d’extracció estan sent investigats emprant reactius
inorgànics o solvents orgànics sense clor. Els assajos preliminars
confirmen una extracció de PHA de la biomassa amb una puresa
major del 90% emprant una quantitat de reactius menors comparat
amb els protocols inicials. També és important tenir en compte que el
polímer es manté blanc després de la fusió.
Les mostres de la biomassa amb PHBV van ser extretes, electroespunades i caracteritzades
(propietats mecàniques i de barrera) amb èxit en comparació al PHBV comercial.

Possible presència de microcontaminants.
Es van analitzar contaminants representatius de les matèries primeres (ex. biomassa
assecada rica en PHA) i en mostres de PHA extretes. Les primeres dades obtingudes sobre
HAPs i Cd revelen que la seva concentració compleix les lleis reguladores vigents.

S’ha estudiat la percepció social.
Les enquestes fetes per saber l’acceptació del consumidor entorn als productes provinents
de bioresidus urbans mostren una bona rebuda per part dels consumidors, basant-se en
cadires de disseny o convencionals produïdes a partir de residus orgànics municipals.
Web: www.resurbis.eu
resurbis
@resurbis
RES URBIS
Per més informació: mauro.majone@uniroma1.it
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