
3. REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

3.1 Llacunes d’alta càrrega 

Els sistemes naturals de depuració constitueixen una alternativa de baix cost als 

sistemes convencionals. En aquests sistemes alternatius la inversió energètica, a 

diferència dels tractaments convencionals, és substituïda per l'energia natural 

ambiental (fonamentalment la radiació solar), mitjançant la utilització d'una superfície 

de depuració més gran. A més, els processos de depuració que tenen lloc als sistemes 

naturals són portats a terme per components ambientals com ara bacteris, algues, 

vegetació i fauna a una velocitat corresponent a les seves taxes de creixement, i són 

per tant tecnologies de depuració sostenibles (García et al., 1998). 

Un d’aquests sistemes convencionals de depuració són les denominades llacunes 

d'alta càrrega. Aquestes es van desenvolupar durant els anys 1960 amb l'objectiu de 

reduir la superfície de les llacunes convencionals i millorar la sedimentació (eliminació) 

del fitoplàncton  (Golueke et al., 1959). 

Les llacunes d'alta càrrega són menys profundes (0,3 - 0,6 m) que les llacunes 

convencionals (facultatives i aeròbies) i disposen d'agitació mecànica de l'aigua del 

líquid de mescla, de manera que tant sols requereixen una petita aportació d'energia. 

L'escassa profunditat, l'agitació  constant del líquid de mescla i la concentració elevada 

de nutrients de l'aigua residual promouen el creixement del fitoplàncton 

(microalgues), de manera que també s’han anomenat llacunes d’algues. Les llacunes 

d’alta càrrega són un sistema eficaç d'aprofitament de l'energia solar que pot 

combinar alhora el tractament d'aigües residuals i la producció de biomassa algal  

(García et al., 1998). 

La funció fonamental de la llacuna d'alta càrrega és el tractament secundari de 

l'aigua residual, que consisteix a convertir la matèria orgànica dissolta en matèria 

orgànica particulada -microorganismes- que després pot ser separada en instal·lacions 

apropiades. En la majoria dels casos la separació s'efectua en un sedimentador 

col·locat en sèrie amb la llacuna d'alta càrrega  (Oswald et al., 1991).  

 

 

 

 



3.1.1 Depuració d’aigües residuals amb algues 

Les microalgues són una alternativa per al tractament d'aigües residuals per a la 

seva capacitat d’eliminació de nutrients i d'alt valor comercial de la biomassa produïda 

(valor energètic) (Charity et al., 2009). 

L’ús de microalgues com ajuda a la depuradores d'aigües residuals, sorgeix a 

començaments dels anys 50, quan Oswald i col·laboradors, van suggerir la utilització 

de cultius massius de microalgues per al tractament d'aigües residuals.  

El fet es basa en que les algues, com qualsevol microorganisme viu, necessita els 

nutrients necessaris per desenvolupar-se: principalment carboni, nitrogen i fòsfor. El 

carboni és el factor en excés ja que amb el present a l’atmosfera no hi ha mai 

escassetat, en canvi els altres dos elements són els que juguen normalment el paper 

de factor limitant, sobretot el fòsfor.  Les aigües residuals, ja siguin d'origen domèstic, 

animal o industrial degut al seu alt contingut en matèria orgànica i nutrients (N i P) 

constitueixen un mitjà apropiat per al creixement de microalgues. Si aquest factor se li 

suma l’aportació d’energia solar present en un sistema obert de depuració d’aigües, 

propicia les condicions perfectes perquè organismes fotosintètics tinguin la capacitat 

de desenvolupar-se a partir dels nutrients oferts per les aigües residuals i l’energia 

solar, aconseguint així dos objectius cabdals per un alt rendiment d’aquest tipus de 

sistemes: disminuir la càrrega orgànica de les aigües residuals i emmagatzemar 

l’energia solar en forma de biomassa, que posteriorment pot ser valoritzada per 

aprofitar aquesta energia.  

Així doncs, el procés integral de tractament d'aigües residuals utilitzant cultius de 

microalgues, presenta avantatges tan importants com són: la millora de la qualitat de 

l'efluent, mitjançant un mecanisme de baix cost energètic amb l'aprofitament de 

nutrients que estaven sent rebutjats; i el que en un principi era un contaminant per 

l’aigua passa a ser incorporat a una biomassa que posteriorment se’n pot treure un 

profit. Aquesta biomassa segons la seva composició química, pot convertir-se en font 

productora de fertilitzants, aliments animals, energia, a més d'altres aplicacions en la 

indústria química, biomedicina i farmacologia (Charity et al., 2009). 

 

 

 

 

 



Figura 2. Esquema de la simbiosi algues/bactèries que té 
lloc als high rate pond  (Estudi de producció energètica 
amb microalgues, 2009) 
 

L'eliminació de la matèria orgànica 

afluent a les llacunes d’alta càrrega en 

presència de microalgues té lloc gràcies 

a la simbiosi algues/bacteris o la 

protocooperació fotosíntesi/respiració 

(figura 1 i 2)  (Fallowfield et al., 1985). 

Els bacteris aerobis heteròtrofs, al 

degradar la matèria orgànica de l'aigua 
residual, produeixen compostos 

inorgànics senzills com a producte de la 

seu metabolisme (diòxid de carboni, 

amoníac i ortofosfat). Així les 

microalgues poden aprofitar aquests 

compostos, juntament amb el diòxid de carboni atmosfèric i l'amoníac i el ortofosfats 

de l'aigua residual, com substàncies nutritives per al seu creixement. Al mateix temps, 

l'activitat fotosintètica de les algues genera oxigen que és utilitzat pels bacteris aerobis 

heteròtrofs per degradar la matèria orgànica i disminuir la DBO5 de l' aigua residual.  

Com s’ha comentat anteriorment, 

l'eliminació dels nutrients (N i P) de 

l'aigua residual afluent a les llacunes 

d’alta càrrega té lloc per assimilació 

de les microalgues i la seva posterior 

separació en instal·lacions adequades. 

D'altra banda, l’activitat fotosintètica 

diürna també contribueix a la 

eliminació de nutrients, ja que en 

elevar el pH del líquid de mescla produeix: a) La volatilització de l'amoníac amb el medi 

atmosfèric;  b) La precipitació del ortofosfats  (García et al., 1998). 

La volatilització de l'amoníac depèn principalment de la quantitat de ió amoni de 

l'aigua residual que es transforma en amoníac gas. I els ortofosfats precipiten a la 

paret cel·lular de les microalgues, de manera que per eliminar-los és imprescindible 

eliminar la biomassa.  Aquesta eliminació es facilita gràcies al fet que les microalgues i 

els bacteris presents a les llacunes formen flòculs espontàniament com conseqüència 

de l'agitació constant del líquid de barreja, de les condicions químiques causades per 

l’elevat pH diürn i per les interaccions biòtiques. Aquesta floculació pot tenir lloc a 

través de dos mecanismes diferents: l’autofloculació i la biofloculació. La primera es 

produeix per atraccions electrostàtiques entre les parets cel·lulars com a conseqüència 

de la precipitació d’ortofosfats i carbonats de calci i de magnesi quan el pH és elevat 

(8,5-10). La biofloculació, en canvi, es produeix per l’excreció de polímers de cadena 

Figura 1. Esquema de la simbiosi algues/bactèries que té 
lloc als high rate pond. (García et al., 1998) 
 



llarga (polisacàrids i poliaminoácids) durant la fase d'envelliment cel·lular i respiració 

endògena, que formen enllaços químics i afavoreixen així la aglomeració cel·lular  

(García et al., 1998).  

 

3.1.2 Potencial energètic de les algues 

El potencial energètic ha estat objecte d’estudi des dels anys 50 i va tornar a agafar 

una gran rellevància i importància a partir dels anys 70 amb la gran crisi del petroli, 

que va fer veure les algues com a font d’energia renovable per a un combustible 

alternatiu amb futur. Diversos científics (Chisti et al., 2007), (Sialve et al., 2009) i 

empreses s’han centrat sobretot en l’estudi de l’obtenció de biodièsel a partir de les 

algues com a combustible més proper i assimilable al petroli. No obstant, el procés de 

refinació de les algues per tal d’obtenir biodièsel és complex comparat amb el que 

s’hauria de dur a terme er la producció de biogàs. 

Les algues no són més que microorganismes fotosintètics capaços de captar 

l’energia solar i convertir-la i emmagatzemar-la com a conseqüència de la seva activitat 

fotosintètica, essent així un reservori d’energia. Aquesta energia posteriorment es pot 

convertir en utilitzable a través de la digestió anaeròbia en que s’extraurà metà. 

Un altre avantatge important de les algues és el seu ràpid creixement i la producció 

en gran quantitats. Chisti et al. (2007) considera un escenari on mitjançant hight rate 

ponds es pot assolir una producció de 127 tones/ha·any, tot i que Carlsson et al. (2007) 

suggereixen una hipòtesi d’entre 50 i 60 tones/ha·any. 

La identificació de la composició de les microalgues és una manera de determinar 

potencial de la seva digestió (Sialve et al., 2009). La composició mineral de les 

microalgues compleix amb els requeriments de nutrients de la microflora 

anaeròbica. A més de carboni, nitrogen i fòsfor que són components importants en 

composició de microalgues, oligonutrients com el ferro, el cobalt, el zinc també es 

troben dins la seva composició  aquestes són conegudes per estimular la metanogènesi 

(Sialve et al., 2009). Les algues tenen proporcions d’entre el 6 i el 52% de proteïnes, del 

7 al 23% de i les proporcions de carbohidrats varien de 5 al 23% (Brown et al., 

1997). Per diverses espècies l'elevada proporció de proteïnes es caracteritza per una 

baixa relació C/N, especialment si es compara amb les plantes terrestres. Aquesta 

relació té una mitjana de 10,2 per microalgues d'aigua dolça, mentre que és de 36 per 

a les plantes terrestres (Brown et al., 1997). Les variacions en aquesta composició pot 

afectar el rendiment de la digestió anaeròbica. 



El contingut energètic de biogàs produït a través de digestió anaeròbia sol oscil·lar 

entre 16.200 kJ/m3 a 30.600 kJ/m3 depenent de la naturalesa de la biomassa d'origen. 

Normalment, el rendiment del biogàs varia de 0,15 a 0,65 m3 per kg de biomassa 

seca. Suposant que els valors mitjans del contingut energètic de biogàs i el rendiment, 

la producció de biogàs dels sòlids de microalgues podria proporcionar com a mínim 

9.360 MJ d'energia per tona mètrica. Aquesta és una quantitat substancial d'energia i 

ha d'executar la biomassa de microalgues de producció procés (Chisti et al., 2007). 

Segons el demostrat per Chisti et al. (2007), les microalgues és una prometedora 

font d'energia, degut al seu alt contingut en lípids en comparació amb les plantes 

terrestres (per exemple, es pot obtenir 20 vegades més de biodièsel per hectàrea a 

partir d’algues crescudes sota condicions determinades i controlades, que a partir de 

plantes olioginoses com la soja (Park et al., 2010). A més, diversos estudis han 

demostrat que les microalgues poden augmentar els seus lípids continguts en 

condicions ambientals específiques (Illman et al., 2000). No obstant això, l'energia i 

l’anàlisi de cicle de vida producció de biocombustibles a partir d'algues (sobretot pel 

que fa al biodièsel) han demostrat que es necessita una gran quantitat en els 

abonaments així com una alta demanda energètica pel que fa a de l'extracció dels 

lípids i els procediments de recol·lecció. Aquest fet podria posar en perill els beneficis 

ambientals i econòmics d’aquest recurs (Ras et al., 2010). Malgrat això, pot existir una 

gran via d'oportunitats quan les algues es cultiven com a subproducte de les llacunes 

d’alta càrrega d’algues (HRPAs), per al tractament d'aigües residuals. És a dir, a partir 

d’un benefici primari (depuració d’aigües) se n’obté un residu el qual se’n pot treure 

profit. Així, la biomassa d'algues produïdes i recollides d'aquests sistemes de 

tractament d'aigües residuals podria ser convertit a través de diverses vies a 

biocombustibles, per exemple, la digestió anaeròbia per obtenir biogàs, 

transesterificació dels lípids pel biodièsel, la fermentació d'hidrats de carboni per al 

bioetanol i la conversió d'alta temperatura per l'oli bio-cru (Park et al., 2010). 

En definitiva, la biomassa de les algues pot ser considerada com l'energia solar que 

ha estat recollida i emmagatzemada i que posteriorment aquesta energia pot ser 

transformada en biogàs. La bioconversió d’aquest material de rebuig, com les algues 

procedents del procés de depuració d’aigües, en metà representa un potencial 

energètic complementari als nostres recursos, i una forma important de estalviar 

significativament en el cost de tractament de residus i disposició (Chen et al., 1998). 

 

 

 



3.2 Digestió anaeròbia 

La digestió anaeròbia és el procés de descomposició microbiològica anaeròbia (en 

absència d'oxigen) de la matèria orgànica amb la conseqüent producció d'un gas 

combustible, que té un elevat contingut en metà (60-70% CH4) i diòxid de carboni (30-

40% CO2). El metà és el principal constituent del gas natural. Per tant, l’energia que 

contenen 10 m3 de biogàs equival a 6-7 m3 de gas natural (Institut Català de l'Energia, 

juliol 2008). D’aquí sorgeix l’interès principal de la digestió anaeròbia respecte d’altres 

alternatives de tractament de residus orgànics. 

Aquest tipus de fermentació és catalitzada per un grup de bacteris específics, se’n 

tenen les primeres notícies gràcies a Volta (1776), que descobrí la formació d’un gas 

combustible sobre pantans, llacs i aigües estancades, i que relacionà amb la quantitat 

de matèria orgànica dipositada al seu fons. Aquest és l’origen del gas dels pantans, 

però també del gas natural dels jaciments subterranis o del gas produït a l’estómac 

dels remugants.                                      

Tot procés de digestió anaeròbia comporta paral·lelament una eliminació/degradació 

de la càrrega orgànica i la producció d'aquest gas. La seva optimització permet obtenir, 

a partir d'un substrat orgànic, un llot més estable que es pot aplicar al sòl com a adob 

orgànic, per un costat, i energia a partir del biogàs generat en la degradació del 

substrat, per l’altre. Mitjançant la digestió anaeròbia es poden tractar un gran nombre 

de substrats orgànics, com residus agrícoles i ramaders, residus de la indústria 

agroalimentària, o aigües residuals urbanes i industrials, entre d'altres. 

 

3.2.1 Bases microbiològiques i fases de la digestió anaeròbia 

La digestió anaeròbia es caracteritza per l’existència de vàries fases diferenciades en 

el procés de descomposició del material a digerir (substrat), i hi intervenen diverses 

poblacions de microorganismes (Figura 3). La naturalesa i composició química del 

substrat condiciona la composició qualitativa de la població bacteriana de cada etapa, 

de manera que s’estableix un equilibri, fràgil o estable segons la composició i operació 

del sistema. Aquest equilibri és fàcilment alterable quan es produeixen canvis en la 

composició del medi, per exemple per la introducció d'algun component tòxic que no 

permeti el correcte desenvolupament d'alguna de les poblacions. 

La digestió anaeròbia, s’ha definit com un procés microbiològic anaerobi pel qual la 

matèria orgànica és degradada progressivament per una població bacteriana 

heterogènia, fins a obtenir com a producte metà i diòxid de carboni. Consta de tres 

fases diferenciades en el procés de degradació del substrat, dutes a terme per 



diferents poblacions de bacteris, però que succeeixen simultàniament en un mateix 

reactor. Aquestes fases són la hidròlisi, l'acidogènesi i la metanogènesi (Figura 3). 

En les reaccions que tenen lloc s’alliberen compostos i energia que utilitzen els 

microorganismes per a créixer. Els propis microorganismes fan possible aquestes 

reaccions, que utilitzen per al seu benefici (alimentació i creixement). A diferència dels 

microorganismes aerobis, els anaerobis utilitzen poca energia de tota la que tenen a 

l’abast; tenen una velocitat de creixement lenta i utilitzen poc material orgànic per a 

construir la seva massa cel·lular. Això té l’avantatge de deixar molta energia disponible 

(en forma de metà) i que els microorganismes representen un percentatge molt petit 

de la matèria orgànica residual que queda finalment després del procés.  

 

 
Figura 3. Fases de la digestió anaeròbia i poblacions bacterianes que hi intervenen (Pavlostachis et al., 1991). 
 

Les reaccions anaeròbies presenten el desavantatge de ser molt lentes en 

comparació a les aeròbies i, per tant, requereixen un temps de procés elevat i que els 
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concentració alta de microorganismes per a poder aconseguir el mateix objectiu de 

descomposició amb menys temps i volum. 

Pel que fa al procés en sí, en la primera fase els bacteris hidrolítics facultatius 

hidrolitzen partícules i molècules complexes (proteïnes, glúcids i lípids) mitjançant 

enzims extracel·lulars, generant compostos solubles com aminoàcids, sucres, àcids 

grassos i alcohols. Durant l'acidogènesi, aquests compostos es transformen, passant 

per productes intermitjos (àcids propiònic i butíric, etc), en àcid acètic i altres àcids 

grassos de cadena curta o volàtils (AGV), H2 i CO2. A la darrera etapa, la metanogènesi, 

es produeix metà a partir de l'àcid acètic (metanogènesi acetoclàstica) i del CO2 i H2 

(metanogènesi hidrogenòfila).  

Mentre que en les primeres fases d'hidròlisi i acidogènesi, els microorganismes 

involucrats solen ser facultatius (tant poden estar en ambient aerobi com anaerobi), 

per a la fase metanogènica, els microorganismes són anaerobis estrictes i les seves 

taxes màximes de creixement són unes 5 vegades menors que les dels bacteris 

acidogènics. A més, el seu creixement pot ser inhibit per un gran nombre de 

substàncies (amoníac, AGV, etc.), implicant una disminució en el consum dels àcids 

formats a la fase anterior, els quals s'acumulen acidificant el medi i empitjorant les 

condicions pels bacteris metanogènics, que són els responsables de la producció de 

metà del biogàs. Això fa que freqüentment es consideri la metanogènesi com l'etapa 

limitant del procés. 

La situació anterior es pot produir en situacions de sobrecàrrega i consisteix en 

entrar al digestor més matèria orgànica de la que els microorganismes són capaços de 

consumir. Atès que en el procés de digestió anaeròbia es va produint CO2 (veure Figura 

1 o 2), es manté un equilibri entre el que queda dissolt i el que va marxant amb el 

biogàs. En una situació de sobrecàrrega, amb producció de més àcids dels que poden 

consumir el microorganismes, aquest equilibri es trenca i comença a produir-se més 

CO2 en el biogàs, baixant la concentració de bicarbonat i alhora el pH. Un augment del 

CO2 en el biogàs indica que hi ha algun problema en els equilibris que fan possible el 

procés. Les situacions de desequilibri es poden donar en moments de canvis en 

l’alimentació, en la composició i/o el cabal. El principal moment de canvi és a l’inici del 

procés, a la posada en marxa, durant la qual cal treballar de forma lenta durant alguns 

mesos, de manera que les diferents poblacions de microorganismes creixin fins a uns 

valors de concentració que adaptin la composició del residu a la velocitat amb què s’ha 

d’alimentar.  

En altres casos, però, en funció de la  naturalesa del substrat, és possible que la 

hidròlisi sigui l'etapa limitant que condicioni la velocitat global de tot el procés. Factors 

que condicionen el grau d'hidròlisi i la velocitat del procés són, entre d'altres, el pH, la 

temperatura, la concentració de biomassa hidrolítica i el tipus de matèria orgànica 



particulada (Pavlostachis et al., 1991). La dificultat de degradació de la matèria 

orgànica, a part de condicionar la velocitat del procés, també es tradueix en una 

pèrdua del potencial energètic, ja que el percentatge de matèria orgànica que no 

s'arriba a degradar no es transforma en biogàs . 

 

3.2.2 Paràmetres de control del procés 

Són els paràmetres de control que cal conèixer per tal de fer el seguiment del 

procés de fermentació anaeròbia. 

3.2.2.1  Paràmetres ambientals 

Es consideren paràmetres ambientals els paràmetres sobre els quals usualment no 

s’actua directament i que depenen de les característiques dels residus que es tracten i 

del desenvolupament del procés. Per a mantenir un procés estable, cal assegurar que 

aquests paràmetres mantenen uns valors adequats. 

 

pH  

El pH té un efecte directe en la presència de microoorganismes ja que els 

microorganismes implicats en cada fase del procés presenten activitats màximes en 

rangs de pH diferenciats (Lesteur et al., 2009): els hidrolítics entre 7,2 i 7,4; els 

acidogènics entre 7 i 7,2 i els metanogènics entre 6,5 i 7,5. Per tant, el medi ha d'estar 

entorn a la neutralitat i el control del pH esdevé de vital importància per detectar 

possibles acidificacions que inhibirien l'activitat dels microorganismes.  

Quan es treballa amb aigües residuals amb baix poder tampó pot ser necessari 

controlar externament el pH, per tal d'evitar descensos en cas d'acumulació d’àcids en 

la segona fase. En canvi, si es treballa amb residus ramaders, d'alta càrrega, això no és 

necessari perquè la seva alta alcalinitat permet una autorregulació del pH.  

 

 Alcalinitat 

L’alcalinitat és una mesura de la capacitat tampó del fermentador, la qual està 

relacionada amb la presència de bicarbonats. En general es considera que alcalinitats 

entre 1,5 i 3 g CaCO3/l  (Lema et al., 1994) són suficients per a l'autorregulació del pH al 

reactor. 

 

 

Potencial redox 



El potencial redox és un indicador de l'ambient oxidant  o reductor del sistema. Cal 

que sigui suficientment baix per garantir el desenvolupament de bacteris 

metanogènics anaerobis estrictes, els quals requereixen potencials d'oxidació-reducció 

d'entre -300 i -330 mV. Per això cal que el medi de digestió no tingui oxidants, com 

l’oxigen (lliure d’aire), nitrats o sulfats. (Institut Català de l'Energia, juliol 2008).  

 

 

Nutrients 

Al medi on es produeix la digestió hi ha d'haver els elements necessaris per al 

creixement dels microorganismes anaerobis i la relació entre els nutrients ha de ser 

adequada. Així, la relació C/N ha d'estar compresa entre 15 i 45, essent recomanable 

una C/N de 30; ja que valors molt superiors (deficiència de N) disminueixen la velocitat 

de reacció i molt inferiors (excés de N, especialment si és en forma amoniacal) poden 

crear problemes d'inhibició de l'activitat bacteriana. Pel que fa al fòsfor, la relació C/P 

òptima és de 150; però valors inferiors (P en excés) no creen problemes d'inhibició  

(Vicent et al., 1995). 

 

 

Estabilitat, toxicitat i inhibició 

Com que els processos acidogènic i metanogènic tenen lloc alhora i en un mateix 

reactor, generalment, l’estabilitat del procés depèn del manteniment de l’equilibri 

entre les poblacions de bacteris acidogènics, de ràpid creixement, i del metanogènics, 

més lents. L’acumulació ràpida d’àcids grassos volàtils juntament amb un 

decreixement de la producció de gas, així com un desmesurat augment de la proporció 

de diòxid de carboni, solen ser indicadors de problemes d’inestabilitat.  

Són inhibidors d'importància per als bacteris metanogènics les formes no ionitzades 

dels àcids grassos volàtils, l'amoníac lliure i l'àcid sulfhídric; els quals presenten una 

inhibició de tipus reversible. Els metalls pesats, com també els antibiòtics i 

desinfectants, són inhibidors o tòxics en funció de la seva concentració (Pavlostachis et 

al., 1991),  (Angelidaki et al., 1994). 

A l'hora de definir les concentracions crítiques juguen un paper important factors 

com l'aclimatació de les poblacions bacterianes, l'efecte sinèrgic o antagònic que 

poden tenir determinades substàncies sobre l'activitat tòxica d'altres, i també les 

pròpies condicions del sistema (pH, temperatura,...). En el cas del nitrogen amoniacal, 

per exemple, les concentracions a partir de les quals es comporta com un inhibidor no 

estan clarament definides; ja que aquestes depenen de l'aclimatació dels bacteris i dels 

paràmetres pH i temperatura. Aquests darrers influeixen sobre l'equilibri existent 

entre el nitrogen amoniacal i amoníac lliure, de manera que augments de pH i/o de 

temperatura tendeixen a augmentar la proporció d'amoníac lliure, que és la substància 

causant de la inhibició. Els valors que causen inhibició oscil·len entre 0,1 g NH3/kg  



(Henze et al., 1995) i 0,7 g NH3/kg, quan hi ha hagut un procés previ d'aclimatació dels 

bacteris  (Angelidaki et al., 1994). 

 

3.2.2.2  Paràmetres operacionals 

Es consideren paràmetres operacionals o de funcionament els paràmetres sobre els 

quals es té poder de modificació i es poden determinar segons les condicions per tal 

d’aconseguir els millors resultats possibles. 

 

Temperatura 

La temperatura a la qual es desenvolupa el procés anaerobi afecta a la activitat dels 

microorganismes (conversió, cinètica, estabilitat, qualitat de l’afluent) a l’energia neta 

del procés de conversió biològic i, en menor mesura, ales constants d’equilibri físico-

química en el medi (solubilitat de sals i gasos, especialment del diòxid de carboni, 

constants de dissociació, etc.). 

El procés de digestió anaeròbia es pot realitzar a tres rangs diferents de 

temperatura: psicròfil, per sota de 20ºC; mesòfil, entre 30 i 40ºC; i termòfil, entre 50 i 

70ºC. L'augment de la temperatura comporta un augment en la velocitat de 

creixement dels bacteris i, conseqüentment, en la velocitat de producció de biogàs. 

Això es tradueix en un menor temps de retenció i, per tant, en un menor volum de 

digestor. Tot i així, el rang de temperatura més usual és el mesofílic, pel menor cost de 

manteniment de la temperatura que suposa. 

Treballar en el rang termofílic propicia la destrucció de patògens, l'eliminació de 

llavors de males herbes, així com d'ous i larves d'insectes, fet que resulta especialment 

interessant de cara al tractament de residus que s'apliquin a cultius. Cal tenir en 

compte, però, que els sistemes termofílics requereixen un major control i seguiment 

del procés perquè a altes temperatures alguns compostos com el nitrogen amoniacal 

es comporten com a inhibidors. Aquest fet pot solventar-se mitjançant barreges 

adequades amb altres residus, per tal de disminuir la concentració de nitrogen.   

 

Agitació  

En reactors on els bacteris es troben en suspensió cal mantenir un grau d’agitació 

moderat, suficient per mantenir les partícules en suspensió, però no prou violent com 

per trencar els agregats de bacteris. L’energia de l’agitació ha d’estar compresa entre 

30 i 100 Wh/m3·dia (Institut Català de l'Energia, juliol 2008). 

 

Temps de retenció 



El temps de retenció és el temps que el substrat roman al reactor sotmès a 

l'activitat dels microorganismes. El temps de retenció hidràulic està directament 

relacionat amb el cabal a tractar (és el quocient entre el volum del digestor i el cabal 

de tractament), mentre que el temps de retenció cel·lular, que és el temps que els 

microorganismes romanen dins del reactor, depèn del disseny o del tipus de reactor. 

En sistemes discontinus, el temps de retenció correspon al temps de fermentació i 

l'evolució de la producció de biogàs segueix la mateixa corba que el creixement dels 

bacteris en un medi "Batch", amb les fases de latència, creixement, estacionalitat i 

decreixement. En un sistema continu, en canvi, després de la fase transitòria de 

posada en funcionament, que pot ser més o menys lenta, s'assoleix el procés estable. 

Assolida l’estabilitat, la descomposició de la matèria orgànica i la producció de biogàs, 

en funció del temps de retenció hidràulica. 

 

3.2.3 Digestió anaeròbia d’algues 

El creixement d'algues i l'activitat fotosintètica en diferents condicions ambientals 

han estat àmpliament estudiat en les últimes dècades  (Golueke et al., 1959). A més, 

també s’han estudiat amb detall els diferents paràmetres ambientals (llum i 

temperatura), paràmetres operacionals (pH, CO2 i nutrients) i paràmetres biològics 

(depredadors del fitoplàncton i agents patògens) afecten el tractament d'aigües 

residuals amb llacunes d’alta càrrega (Park et al.,  2010). No obstant, l'ús de 

tractament d'aigües residuals amb les llacunes d’alta càrrega per a la producció 

d'algues i la posterior conversió de biocombustibles, concretament en biogàs (fins ara 

tot s’ha focalitzat una mica més en el biodièsel) ha rebut poca atenció. 

El fort i recent re-interest per la digestió anaeròbia està relacionat amb la seva 

capacitat per tractar i convertir una àmplia gamma de residus orgànics en energia 

renovable. No obstant això, en el cas específic de la biomassa de microalgues, la 

literatura disponible és, actualment, escassa.  

W. J. Oswald i H.B. Gotaas, els precursors també de la investigació en la depuració 

d’aigües residuals amb algues, tenint en compte el potencial energètic que adquirien 

les algues presents a les llacunes de depuració gràcies al procés de la fotosíntesi 

(transformació d’energia solar en energia química), van focalitzar algun dels seus 

estudis en la digestió d’aquestes algues basant-se en els processos anaerobis que 

tenen lloc als ecosistemes naturals (Golueke et al., 1956). L’objectiu d’aquesta 

investigació era veure realment la viabilitat i el potencial de produir biogàs a través de 

la digestió d’algues producte d’un sistema de depuració d’aigües. Per això es van 

realitzar un total de cinc sèries d’experiments al laboratori amb digestors continus, 



cada un d’ells amb diferents condicions per tal d’avaluar la degradabilitat anaeròbia de 

les algues en cada una d’aquestes sèries.  

Les cinc sèries que es van dur a terme van ser les següents: 

La primera es va voler comparar la degradabilitat de les algues respecte al fang 

digerit d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) corrent. La segona sèrie 

tractava de comparar la degradació de les algues amb dues temperatures del procés 

diferents: sistema mesofílic (35ºC - 37ºC) i sistema termofílic (50ºC). La recol·lecció de 

les algues es considera un factor important a tenir en compte ja que perquè el procés 

sigui més rentable cal considerar el temps i l’energia que es destina a la recol·lecció 

d’aquestes. Per això la tercera sèrie es va voler comprovar l’efecte que tenia l’addició 

d’un floculant en la digestió de les algues. Tenint en compte que els experiments es 

realitzaven en digestors continus, el quart experiment es va comprovar com el fet de 

canviar els temps de retenció feia variar la producció de metà produït. Finalment, la 

cinquena sèrie va treballar amb dos digestors continues en què la càrrega de substrat 

(algues) era diferent. 

Les conclusions que es van extreure dels esmentats experiments van ser que el 

algues són susceptibles de degradar i extreure’n energia; no obstant, basant-se en la 

primera sèrie (comprant la digestió d’algues amb la digestió de fangs digerits) 

s’observa com la producció de metà és superior al digestor que conté fangs degut a 

que els bacteris encarregats de degradar estan acostumats ja al substrat del fang i per 

tant els hi és molt més fàcil digerir el fang que les algues que es tracta d’un substrat 

nou al que no estan aclimatades. Pel que fa a les diferents temperatures de digestió 

(mesofílica i termofílica) s’arriba a la conclusió que les altes temperatures propicien 

una mort i una descomposició de la seva paret cel·lular més ràpida de les algues i així 

facilitar la seva degradació pels bacteris, d’aquesta manera s’explica el fet que  el 

digestor termofílic produeixi més biogàs que el mesofílic. La tercera sèrie, l’addició 

d’un coagulant, demostra que no té cap efecte en la producció de metà el fet d’haver 

presència d’un coagulant en base a alumini amb el substrat, els resultats han donat 

molt semblants tant amb les algues soles com ambles algues amb presència d’alumini. 

La quarta sèrie volia observar el rendiment dels digestors segons el temps hidràulic de 

residència, on s’extreu que tot i que els temps de retenció recomanables són de 20-30 

dies, es pot rebaixar aquest temps obtenint igualment una bona producció de biogàs. 

Finalment, amb l’última sèrie es determina que és millor treballar amb càrregues 

orgàniques no massa altes, ja que com que existeix una dificultat en la digestió de les 

algues, una elevada concentració de substrat pot acabar inhibint el procés. 

En general, es pot dir que aquests experiments aporten proves per creure que les 

algues poden ser fàcilment digerides, encara que amb una producció de biogàs una 

mica inferior a la que poden presentar els fangs com a substrat (la taxa de degradació 



va ser d’un 60-70% més lent que la dels fangs activats). I es proposen possibles 

limitacions del procés com la toxicitat de l'amoníac, alts nivells de pH (a causa del 

amoni) i sobretot la resistència de les parets cel·lulars de les algues, ja sigui vinculat a 

la seva composició bioquímica o a la seva resistència activa a l'atac microbià.  

Uns anys més tard, Golueke i Oswald (1959) van ser els primers autors en dissenyar 

un procés “d'acoblament” de la producció de microalgues i la digestió anaeròbia 

d’aquestes per obtenir energia. És a dir, la biomassa d’algues produïda (sobretot 

Scenedesmus i Chlorella) era utilitzada per alimentar directament a un digestor 

anaeròbic. Lamentablement aquest sistema tancat en base a recirculació de biomassa i 

nutrients només va assolir una eficiència del 2% per convertir l'energia solar en 

metà. Els autors van subratllar que la principal causa d'aquest factor de conversió va 

ser la baixa càrrega orgànica aplicada al digestor, i va suggerir que l'eficiència pot ser 

millorada augmentant la relació de volum introduïda al digestor (Golueke et al., 1959). 

 

3.3 Pretractaments per afavorir la digestió anaeròbia 

Tal i com s'ha anat exposant al llarg d'aquest apartat, el tractament de residus 

orgànics (agrícoles, forestals, animals, urbans, industrials,...) via digestió anaeròbia 

resulta especialment atractiu per la seva dualitat com a mètode de tractament/control 

de la contaminació d’aigües i generació d'energia a través de la digestió anaeròbia del 

residu. No obstant, a vegades cal aplicar certs pretractaments a aquests residus 

orgànics per tal que el procés de digestió anaerobi sigui més factible i rendible. 

 

Dins el procés de la digestió anaeròbia, tradicionalment s’ha considerat que la 

metanogènesi era el pas limitant del procés, degut a les baixes taxes de creixement 

dels bacteris metanogènics, de manera que molts estudis s’han encaminat cap a la 

millora d’aquesta fase de la digestió. Actualment, però, es considera que la fase 

limitant depèn del tipus de substrat (Park et al., 2003). Quan es treballa amb substrats 

no solubles, com les microalgues, i en general amb substrats rics en cel·lulosa, un dels 

principals inconvenients és la seva baixa digestibilitat. La presència d’un percentatge 

elevat de matèria orgànica particulada (no soluble) significa una pèrdua de potencial 

energètic, ja que una gran part d’aquesta no s’arriba a degradar i no és transformada 

en biogàs (Park et al., 2003).  

La biodegradabilitat o digestibilitat del substrat pot ser incrementada per mètodes 

físics, químics, tèrmics, sonicació (ultrasons) o per microones. Si s’apliquen com a 

pretractaments, previs a la digestió anaeròbia, poden afavorir la hidròlisi de la matèria 

orgànica difícilment biodegradable o recalcitrant, d’aquesta manera es pot assolir una 



més completa digestió o major reducció de la matèria orgànica del substrat i així 

incrementar la producció de metà (Park et al., 2003).  

L’objectiu dels pretractaments és aconseguir la disrupció de la paret cel·lular del 

material biològic per tal de millorar el rendiment en la posterior etapa d’hidròlisi 

biològica, ja que aquest pretractament el que farà serà millorar la seva 

biodegradabilitat fent que la seva matèria orgànica sigui més accessible (soluble) i per 

tant, més fàcilment degradable (Sialve et al., 2009). Així l’eficiència dels 

pretractaments és comunament avaluada mitjançant paràmetres químics, 

principalment l’increment o la relació de la demanda química d’oxigen dissolta abans i 

després del pretractament, la reducció de sòlids volàtils abans i després del 

pretractament i la producció de metà (Climent et al., 2007). 

S’han proposat diversos mètodes per accelerar la hidròlisi del substrat en la digestió 

anaeròbia (sobretot, s’han fet estudis sobre fangs de depurador, ja que és el més 

comú). Alguns dels mètodes més comuns són els mecànics, ultrasònics, químics, físics i 

tèrmics  

J. Kim et al. (2003) van estudiar l’efecte de diversos pretractaments per tal de 

millorar la producció de biogàs en la digestió anaeròbia (en batch) de fang digerit 

provinent d’EDAR. Concretament van estudiar els efectes dels tractaments tèrmic, 

químic, ultrasònic i termoquímic mitjançant la comparació de la DQO total i dissolta, la 

reducció de sòlids volàtils i la producció de biogàs de la mostra de fang d’abans i de 

després del tractament en qüestió. 

En els quatre pretractaments J. Kim et al van obtenir nivells molt bons de la 

solubilització de la DQO respecte el control (9,5% pel tèrmic, 12% pel químic (NaOH), 

68% pel termoquímic i un 10,4% per l’ultrasònic). Pel que fa a la reducció de SV tots els 

pretractaments també van obtenir un reducció considerable respecte el control (entre 

un 30 a un 45% de reducció) on altra vegada el pretractament termoquímic era el que 

tornava a presentar millors resultats. Per últim, s’avaluava la producció de metà per a 

cada un dels pretractaments i s’observa que tots tres milloren la degradació del fang 

(la millor producció torna a ser pel tractament termoquímic) arribant així a la conclusió 

que existeix un pas limitant en el procés de digestió anaeròbia que pot compensar-se 

amb un pretractament previ al substrat. 

En l’estudi anteriorment esmentat no es parla del pretractament mecànic (encara 

que la sonicació també es podria considerar com a tal) que tot i no ser tant utilitzat per 

a fangs (o algues) si que presenta bons rendiments per a altre tipus de substrat que 

tenen unes dimensions de partícula més gran  (Weemaes et al., 1999). 



J. Kim et al (2003), tampoc comenten les limitacions o els inconvenients de cada un 

dels pretractaments. Així doncs, un tractament amb ultrasons representa una alta 

despesa econòmica i energètica; i els químics i termoquímics, tot i obtenir els millors 

resultats, s’ha de tenir en compte que poden crear condicions de reaccions agressives 

que poden ser perilloses i perjudicar la mostra, a més, el tractament termoquímic 

també requereix un elevat consum energètic (Park et al., 2003). 

Finalment, existeix també el pretractament amb microones. Aquest pretractament 

serà l’utilitzat en aquest projecte, per això s’ha estudiat més detalladament el seu 

efecte en l’apartat següent. 

 

3.3.1 Pretractament amb microones 

Els efectes del microones són usats en moltes i variades aplicacions, incloent la 

descomposició orgànica, l'esterilització de residus mèdics, la inactivació de 

microorganismes en els aliments,  etc. (Hong et al., 2004). Els avantatges del 

microones recauen sobretot per un ràpid escalfament de la matèria, la possible 

destrucció de patògens, la facilitat de control i el caràcter compacte que ofereix  (Jones 

et al., 2002). En general es creu que la destrucció dels microorganismes passa 

principalment a causa dels efectes tèrmics de l'exposició de microones, encara que 

diversos investigadors han estudiat si la irradiació per si sola té un efecte no tèrmic 

(Eskiciouglu et al., 2007).  L’explicació de l’efecte de les microones recau en que els 

microones emeten una radiació electromagnètica amb una freqüència d’oscil·lació de 

0,3 a 300 GHz. Aquesta aplicació de camps de microones causen una polarització a les 

cadenes laterals  de macromolècules per alinear-se amb la direcció del camp elèctric. 

La contínua repetició de l’alineament i realiniament genera una fricció que produiex la 

ruptura de les cèl·lules (Park et al., 2003). Els principals factors de la radiació de 

microones que afecten els materials dialèctics (substrat que es vol pretractar) són el 

temps que dura la radiació, la concentració del substrat i la penetració de profunditat 

de la microona  (Park et al., 2009). Tsai et al. (1986) també informa que el mètode de 

microones per a la lisi cel·lular és ràpid i té moltes aplicacions potencials. Per tant, es 

pot hipotetitzar que la irradiació de microones té el potencial per a proporcionar un 

eficient mètode per desintegrar les partícules que s’han de digerir posteriorment  

(Park et al., 2009). 

Així doncs, en aquest treball s’estudiarà el comportament del pretractament amb 

microones que no sol ser tan comú com ho pot ser el tèrmic, químic o mecànic. Si bé 

és cert que s’han realitzat diversos estudis sobre l’efecte del microones als fangs de 

depuradora, o fins i tot a purins; l’aplicació d’aquest pretractament sobre les algues ha 

estat ben poc estudiat. Per tal de conèixer quin és el potencial d’aquest mètode sobre 



la matèria que ha de ser digestada es farà un repàs dels diferents estudis que s’han 

realitzat sobre el tema. 

Existeixen molts estudis (Park et al., 2003), (Hong et al., 2004), (Jones et al., 2002), 

(Eskicioglu et al., 2006), (Eskiciouglu et al., 2007), (Climent et al., 2007),  (Park et al., 

2009), que han estudiat l’efecte del pretractament de microones sobre substrats per 

tal d’avaluar la seva efectivitat en la solubilització d’aquest. 

L’objectiu dels estudis de Park et al (2003), Climet et al (2007) i Park et al (2009) era 

el mateix: veure l’eficiència del pretractament amb microones sobre els fangs 

secundaris de depuradores, és a dir, observar si existia un augment en la solubilitat de 

matèria orgànica i en la producció de biogàs després d’aplicar el tractament amb 

microones.  

Els tres experiments partien de condicions molt semblants: el fang a tractar tenia un 

ratio de 0,6-0,7 SV/ST; concretament Park et al. (2009) especifica que s’obté un fang 

amb un 3% de ST mitjançant una prèvia centrifugació (el fang té un gran contingut en 

aigua) i una posterior dilució amb l’aigua sobrenedant que s’obté de la centrífuga. Els 

tres estudis també coincideixen en certes coses en la realització de l’experiment. 

S’utilitza un microones domèstic (és a dir, en aquests casos cal considerar que a part 

de l’efecte de les microones també hi ha cer efecte tèrmic a diferència dels microones 

industrials que poden evitar l’efecte tèrmic). Així mateix, els tres proposen diferents 

condicions dins el mateix pretractament per tal d’esbrinar quina és la més òptima i 

quin és l’efecte de cada variable. Així Park et al. (2003), a part de fer l’assaig de digestió 

anaeròbia en batch i per tant, una de les variables que varia és el temps de retenció 

hidràulic (HRT); el que experimenta és quin efecte té el temps en la solubilització de la 

matèria orgànica, així doncs prova diversos temps (3, 5, 7, 9, 11 i 15 minuts) i n’avalua 

la posterior solubilitat de la matèria orgànica, així com la producció de biogàs.  Climent 

et al. (2007) també juga amb el paper que té la duració del pretractament del 

microones juntament amb la potència que aquest pot aplicar, així doncs combina dues 

potències 400W i 800W amb tres temps per a cada potència. Per a cada potència són 

temps diferents, no obstant, els autors d’aquest estudi determinen el paràmetre 

d’”energia específica” que permet incloure tant la variació de temps i potència en una 

mateixa unitat. Així doncs els autors amb diferents potències i diferents temps poden 

comparar millor els resultats. 

Finalment, Park et al (2009) repeteix l’assaig canviant les condicions de tres 

variables: la potència del microones (400, 1000 i 1600W), la temperatura que ha 

d’assolir el fang (60, 90 i 120ºC) i la concentració de sòlids totals de la mostra (1, 2 i 3% 

de ST). 



Les conclusions que es treuen d’aquests tres estudis, són molt semblants. La 

conclusió principal és que el tractament del microones augmenta la solubilitat de la 

matèria orgànica, i com més duració tingui aquest pretractament més augment de la 

solubilització de la matèria orgànica existeix. D’aquesta conclusió general cada autor 

n’extreu encara alguna més en concret segons l’estudi realitzat. Així Park et al. (2003) 

determina també que un cop els fangs en qüestió han bullit dins el microones l’efecte 

de l’augment de solubilitat de matèria orgànica ja no es veu reflectit, per tant, per un 

tractament més eficient (estalvi d’energia) no és necessari assolir temperatures molt 

altes, això implica per tant que amb potències i temps relativament baixos és suficient 

perquè el procés tingui èxit. D’altra banda, Climent et al (2007), a partir dels seus 

assajos conclou que amb una major energia específica (és a dir amb una major 

potència i un major temps) s’obté una solubilitat de la matèria orgànica més elevada. A 

més, observa com amb una potència més elevada, tot i una menor duració del 

pretractament, s’obtenen millors resultats de solubilitat. No obstant, en l’estudi de 

Climent et al. (2007) estudien altres pretractament per tal d’avaluar quin és el millor 

per la solubilització  de la matèria orgànica i es conclou que el tractament amb 

microones és el menys efectiu dels 3 (tèrmic, ultrasons i microones). Finalment, Park et 

al. (2003) determina, al contrari que Climent et al., que les millors condicions són una 

potència baixa (ja que d’aquesta manera el temps del pretractament és major) en que 

s’assoleix una temperatura pròxima a l’ebullició i la concentració de sòlids totals de la 

mostra és de 2,3%. 

D’altra banda, Eskicioglu et al. (2006 i 2007) també van estudiar l’efecte del 

pretractament de microones sobre fangs digerits de depuradora, no obstant, aquests 

estudis dos estudis volen anar més enllà i es basen en veure realment l’efecte tèrmic 

que té realment el tractament amb microones. Per això, Eskicioglu et al. (2006) 

comparen i avaluen un tractament amb microones amb un bany tèrmic convencional; i 

en l’altre estudi (Eskiciouglu et al., 2007) es realitza l’assaig en un microones industrial 

per tal que d’evitar un efecte tèrmic, és a dir, que tant sols es vegi la incidència de la 

radiació de les microones. 

Les condicions inicials del fang a tractar pels dos estudis són exactament les 

mateixes: SV/ST de 0,7 i DQOs/DQO inicials de 0,07; així com els paràmetres que 

s’avaluaran: ST, SV, DQO, DQOs i biogàs produït. Les condicions i la realització però de 

cada estudi són totalment diferents. 

Eskicioglu et al. (2006) analitzen dos mostres de fang, una dels quals ha estat 

introduït en un microones domèstic durant 5 minuts per tal d’assolir una temperatura 

de 96 ºC (ja que s’ha vist en altres estudis (Chen et al., 1998),  (Park et al., 2009) que és 

la temperatura més òptima per a tractament amb microones). Per altra banda, una 

altra mostra de fang es disposa en un bany tèrmic on s’hi està 80 minuts per assolir la 

mateixa temperatura (96 ºC). A partir de l’avaluació dels resultats s’obté que els dos 



pretractaments augmenten la solubilitat de la matèria orgànica, però, s’obtenen 

millors resultats pel tractament tèrmic que pel microones, així com també més biogàs 

pel tractament tèrmic. L’explicació que es dóna a aquest fet és que les propietats 

atermals del microones són bastant insignificants, i la millor eficiència del tractament 

tèrmic es dóna bàsicament pel fet que el temps d’aplicació del tractament ha estat 

molt superior al del microones (5 minuts davant 80), fet que pot explicar que un major 

temps d’aplicació permet una millor disrupció de les parets cel·lulars. 

 

Malgrat aquest estudi, un any després Eskicioglu et al. realitzen un altre estudi per 

comprovar realment els afectes atermals del microones. Per això s’utilitza un 

microones industrial. També es comparen els resultats amb tractament tèrmic. Els 

resultats són que els dos tractaments amb idèntics perfils de temperatures mostren 

DQOs/DQOt finals molt similars, no obstant, el tractament tèrmic és lleugerament 

superior. El que sorprèn finalment és que tot i que el pretractament amb microones no 

presenti tanta solubilitat de la matèria orgànica, produeix més biogàs que el fan g 

tractat tèrmicament. 

 

Així doncs, vistos els estudis realitzats fins ara es pot concloure amb clara rotunditat 

que un pretractament amb microones és un procés eficaç per tal de millorar una 

posterior digestió, ja que és capaç de trencar la membrana cel·lular del material i 

digestar, i per tant, millorar la seva solubilitat i d’aquesta manera els organismes 

encarregats de la digestió anaeròbia tindran una potencialitat més alta en produir 

metà. 

3.3.2 Pretractaments aplicats sobre algues 

La quantitat d'energia en les algues és d’aproximadament 6 calories/g però només 

un 40% d'aquesta energia sol estar disponible segons els estudis de digestió anaeròbia 

ordinària mesòfila. El 60% restant de la biomassa d'algues és resistent a alliberar-se a 

través de la descomposició, aquest fet és a causa de que moltes de les parets cel·lular 

romanen intactes durant el procés de fermentació. Com s’ha comentat en apartats 

anteriors, si aquestes parets cel·lulars de les microalgues es patissin una disrupció per 

acció d’algun pretractament, una major quantitat de matèria orgànic podria ser 

prestada a descomposar-se i així obtenir rendiments majors de metà (Chen et al., 

1998). 

Chen i Oswald (1998) van investigar per primera vegada l’efecte d’un pretractament 

termoquímic per a microalgues en el que van aconseguir una augment del 33% de 

producció de metà gràcies al pretractament termoquímic de la biomassa d’algues 

(Chen et al., 1998).  



Els objectius del seu estudi van ser: desenvolupar un mètode termoquímic de 

pretractament d’algues, determinar els efectes dels diferents factors del 

pretractament termoquímics sobre la digestibilitat del substrat, determinar l’eficàcia 

de la digestibilitat de les algues pretractades termoquímicament, determinar un model 

matemàtic per descriure els efectes del pretractament i descriure la combinació 

òptima i els nivells de factors per maximitzar la producció de gas. 

Chen i Oswald (1998) van desenvolupar aquets objectius a partir d’assajos de 

digestió anaeròbia de les algues obtingudes com a residu d’un sistema de llacunes 

d’alta càrrega (depuració d’aigües) on es van combinar els diferents factors a estudiar. 

La recol·lecció de les microalgues per a la realització dels assajos es va dur a terme 

mitjançant sedimentació (sense l’addició de cap coagulant o floculant) on s’obtenia 

una concentració aproximadament d’un 1% de ST, fet que obligava a concentrar-les a 

partir de la centrifugació (2.000 rpm durant 20 minuts) amb que s’aconseguia una 

concentració del 10% de ST on a partir d’aquí es podia anar diluint. 

Les algues resultants de la recol·lecció, abans de ser introduïdes als digestors, van 

ser tractades de diferent manera variant la temperatura de pretractament, la dosi  de 

producte químic, la concentració del substrat i el temps del pretractament per tal de 

veure quin era l’efecte de cada un d’aquest paràmetres. Posteriorment, es va anar 

comptabilitzant la producció de biogàs de cada mostra per comprovar quines eren les 

condicions òptimes de cada paràmetre.  

 

A partir d’aquí es va extreure la conclusió que les condicions en què les algues 

pretractades produïen més metà era amb un pretractament tèrmic a 100 ºC (a més 

temperatura la producció de metà no es veia massa afectada i a una menor 

temperatura era lleugerament inferior), la duració del pretractament per ser òptima 

havia de ser de 8 hores (amb més o menys temps es notava una clara disminució de 

producció de metà), amb una concentració d’algues d’un 3,7% de sòlids totals i sense 

l’addició de NaOH, és a dir, tan sols es considera el tractament tèrmic ja que es va 

observar que a mesura que s’addicionava la base química la producció de metà 

disminuïa dràsticament (Chen et al., 1998). 

Aquesta millora en la producció de metà en la biomassa algal quan se li aplica un 

tractament tèrmic pot servir per extrapolar per a altres pretractaments. Ja que com 

s’ha vist amb anterioritat, els pretractaments tèrmics també han donat bon resultat 

per a una millor solubilització dels fangs així com també per a altres pretractament 

com els mecànics, ultrasònics o de microones, per tant, cal esperar que les algues 

tenen el mateix comportament que els fangs i que per tant un altre tipus de 

pretractament, com l’efecte del microones, també pot donar bons resultats de 

solubilització de matèria orgànica i conseqüentment, de producció de metà. 


