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8. ANNEXES 

 

Esquema- resum revisió bibliogràfica: 

 

 Effects of thermal and mechanical pretreatments of 

secondary sludge on biogas production under 

thermophilic conditions (Mavi) 

Characterization of soluble organic matter of waste activated 

sludge before and after thermal pretreatment (Eskicioglu 
(2006)) 

Athermal microwave effects for enhancing 

digestibility of waste activated sludge Eskicioglu 
(2007) 

objectius Veure l’eficiència dels pretractaments: 

• Alta i baixa temperatura 

• Ultrasons 

• Microones 

Veure la diferència en la digestió anaeròbia de fang pretractat 
i sense pretractar amb microones i “escalfament 
convencional” 

Simular un tractament CH en un MW industrial 
(evitarà que bulli) per determinar l’efecte 
atermal de les MW. També es farà amb CH per 
comparar posteriorment (a diferents 
temperatures). 

Característiques 
del fang 
pretractat 

ST: 38-49 kg/m3 
SV: 28-38 kg/m3 
SS: 36-46 kg/m3 
SVS: 28-36 kg/m3 

SV/ST: 0,7 
DQOs/DQO: 0,07 mg/L 
 

SV/ST: 0,7 
DQOs/DQO: 0,07 mg/L 
 

Condicions - Microones domèstic 
- 0,5L de fang (recipient d’1L) 
- Potència i temps: 400W (240s i 600s); 800W (180s i 

300s) � sempre abans que el fang bulli 

- Microones domèstic 
- 500g de fang (recipient d’1L) 
- MW triga 5min a arribar a 96ºC, amb CH triga 80min 

- Microones industrial (control de pressió que 
evita que bulli) 

- 50g de fang (en 10 recipients de 10g) 

Tècniques 
d’anàlisi 

- ST, STV, STD, SVD per triplicat abans i després del 
pretractament 

- AGV 
- Biogàs 

- ST, SV 
- DQO, DQOs 
- Biogàs 

- ST, SV 
- DQO, DQOs 
- Biogàs 

Test biogàs - (termofílic) 
- Ampolles 0,3L 
- 50g de fang 
- 100g inòcul 
- Es mesura cada dia fins als 32 dies 

- Ampolletes 125ml 
- 15ml inòcul aclimatat (als reactors semi-continus 

s’alimentava amb fang pretractat al microones, amb un TRH 
de 20 dies i es va incrementar l’alimentació fins arribar a 
TRH = 3dies. 

- 70ml sobrenedant de les mostres 
- 33ºC a 90rpm 
- N2 
- NaHCO3 i KHCO3 � alc = 4000mg/L 
- Cada dia es mesura el gas produït 

 

2 assajos amb fang aclimatat i no aclimatat 
- Ampolletes 125ml 
- 15ml inòcul ( ST FA =2,6%; SV FA= 1% / ST 

FNA=2,5% ; SV FNA= 1,5%) 
- 70ml sobrenedant de les mostres 
- 33ºC a 90rpm 
- N2 
- NaHCO3 i KHCO3 � alc = 4000mg/L 
- Cada dia es mesura el gas produït 
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Resultats - Més energia específica, major increment SVD/SV 
- Major increment de SVD/SV amb la potència més 

gran. Més diferència (entre les 2potències) amb 
energies específiques grans que petites. 

- La millor energia específica es la de 13.00KJ·kg/SS 
(es pot aconseguir amb 10min a 400W o 5min a 
800W) 

SOLUBILITAT SEGONS TRACTAMENT: 
- Augment DQO després del pretracatment (tant per MW 

com CH) 
- Valors més alts de DQOs (i sucres) amb CH pq hi està més 

estona 
- Valors més alts de AGV i proteïnes amb MW 
 
BIOGÀS 
- Acaba de produir gas als 23 dies 
- CH produeix més biogàs que MW 

- MW i CH amb idèntics perfils de temperatura 
mostren DQOs/DQO similars 

- No es mostra que el MW sigui millor en quant 
a solubilitat. 

- El fang pretractat amb MW produeix, però, 
més biogàs 

Conclusions Microones incrementa la solubilitat del fang, no 
obstant és el pretractament menys efectiu de tots els 
que s’analitzen 

Es creu que les propietats atermals que pot tenir el microones 
són bastant insignificants.  
És molt millor CH que MW 

Encara que MW no presenti tanta solubilitat, 
genera més gas. 

 

 

 Anaerobic Digestion of Algae 

C. G. Golueke, W. J. Oswald, H. B. Gotaas 

Effect of output power, target temperature, and solid 

concentration on the solubilization of waste activated sludge 

using microwave irradiation 

Woon-Ji Park, Johng-Hwa Ahn, Seokhwan Hwang , Chan-Ki Lee  

Use of microwave for enhanced anaerobiosis of 

secondary sludge (B. Park, J. H. Kim, S. Hwang) 

CONTINU, NO EN BATCH 

objectius Investigació general de la digestió d’algues pq no se’n 
sap res. 

Veure la sobulització que té el fang en efecte de microones Investigar l’efecte del microones com a 
pretractament per la disgestiño anaeròbia de 
fang secundari. 

Característiques 
del fang 
pretractat 

 SV/ST = 65% (molt contingut orgànic) 
DQOs/DQOt = 6’5% 
Fang diluït 3% ST (després de centrifugar-lo) 

SV/ST: 0,63 
SV: 1,9% 

Condicions  - Microones no domèstic 
- Recipients de 100ml, però 50ml de fang 
- 3 factors:  
o Potència: 400, 1000, 1600W 
o Temperatura: 60- 90- 120 
o ST: 1, 2, 3% 

- micoones domèstic 
- vasos de precipitats: 133mmx250mmx15mm 
- diferents temps (3, 5, 7, 9, 11 i 15 minuts). 

Tècniques 
d’anàlisi 

 - DQO 
- ST 

- ST, SV 
- Proteïnes, lípids 
- DQO 
- biogas 
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Test biogàs Fa 5 sèries, amb diferents cndicions: 
- Aliment: algues/fang 
- Mesofílic/termof´lic 
- Floculant/sense floculant 
- Diferents ST 
- Diferents càrregues 

 CONTINU. 
Diferents  temps de retenció: 15, 12, 10 i 8. 
Dos Reactor control, alimentat amb fang sense 
trcatar. HRT= 10 i 15. 

Resultats - Més producció fang que algues 
- Més producció termofílic que mesofílic 
- Pràcticament igual amb floculant i sense 

- L’efecte de microones dona millor solubilitat 
- És millor amb més temps i poca potència 

- La relació DQOs/DQO incrementa com més 
incrementa el temps de microones 

- Una vegada el fang vull, aquest relació ja no 
augmenta 

- El fang pretractat es degrada més ràpid i en 
més quantitat que el control. 

- -AGV (precursos metà) augmenetn molt un 
dia després en el reactor amb el fang 
pretractat, i van desapareixer ràpidament 

Conclusions -fangs millor pq els bacteris estan acostumats 
- termofílic és millor potser pq trenca les membranes? 
- HTR curts: poca concentració, HRT pothaver-hi més 
concentració 
 
És a dir, hi ha posssibilitats de digerir les algues, i s’ha 
vist que hi intervenen diferents factors per tal de 
millorar  l’eficiència. 

- es fan uns gràfic i uns models que di q van molt bé. l'ús de microones va millorar la biodegradabilitat 
anaeròbia dels fangs, ja que la irradiació de 
microones  ajuda a desintegrar les partícules de 
fang, el que resulta en un augment en la 
quantitat de materials en el medi 
intracel.lular. El pre-tractament  dels fangs de 
microones també podria disminuir el TRH de la 
digestió anaeròbica a partir del 15 a 8 dies sense 
cap tipus d'inestabilitat important procés. 
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 THERMOCHEMICAL TREATMENT FOR ALGAL 

FERMENTATION 

Paris Honglay Chen, William J. Oswald 

 

objectius determinar la influència del pretractament Termoquímic 
procés de fermentació d'algues a l'Eficiència de l'energia amb la 
qual les algues es converteix microbiològicament a l'energia en 
el metà. 

Característiques 
del fang 
pretractat 

SV = 10g/kg 
Les algues es centrifugaven i posteriorment eren diluïdes 

Condicions Les variables estudiades van ser la temperatura de 
pretractament, durada, la concentració i dosi d'hidròxid de sodi 
(NaOH). Per tal d'optimitzar la pre-tractament termoquímics de 
algues, un estudi de les variables independents va ser 
seleccionat. 
Reactor continu. 1.5L 

Tècniques 
d’anàlisi 

- ST, SV, pH, AGV,  

Test biogàs  

Resultats - pretractament tèrmic: millor (amb un màxim) 
- duració pretractament: com més, millor 

Conclusions -fangs millor pq els bacteris estan acostumats 
- termofílic és millor potser pq trenca les membranes? 
- HTR curts: poca concentració, HRT pothaver-hi més 
concentració 
 
És a dir, hi ha posssibilitats de digerir les algues, i s’ha vist que hi 
intervenen diferents factors per tal de millorar  l’eficiència. 
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Característiques de funciomanet de les llacunes: 

 

 llacuna 1 llacuna 2 

cabal (l/h) 4 7 

altura (m) 0,3 0,3 

llargada (m) 2,35 2,35 

amplada (m) 0,7 0,7 

volum (L) 460 460 

trh (h) 115 65,7 

trh (d) 5 3 

Velocitat aspes (rpm) 5 5 

 

Recta calibratge patrons DQO: 

 

 

 

 

 

 

Recta calibratge cromatògraf de gasos: 

Condicions del patró: 
Concentració Patró Metà % 7,7 

Temperatura (K) 299,36 

Pressió (atm) 0,986923 

R (atm·L/mol·K) 0,082 

 

 

 

 

  


