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Foto de portada: Imatge de la planta de tractament de purins de porc de la Caseta d’en Grau, la 
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Resum 

La necessitat d’un nou sistema de tractament per a la fracció líquida de purins de porc fa que el 

procés de digestió anaeròbia en reactors tipus “Sequencing Batch Reactor” (SBR) es plantegi com 

una bona alternativa. Es tracta d’un reactor que funciona per cicles i que permet retenir una alta 

concentració de biomassa activa al seu interior, el qual permet eliminar un alt percentatge de la 

matèria orgànica encara que la concentració d’aquesta sigui baixa, com és el cas, gràcies a la 

retenció de biomassa activa que és capaç de mantenir al seu interior, 

Al present treball s’ha realitzat el muntatge experimental d’un reactor AnSBR a nivell de laboratori 

i el posterior tractament de la fracció líquida de purins a 37 ºC utilitzant un sistema de control 

creat amb LabView per automatitzar el procés en funció de la velocitat de producció de biogàs. 

S’ha utilitzat un inòcul amb bacteris SAO identificats, els quals resulten d’interès perquè són 

capaços de produir biogàs a les altes concentracions d’amoníac dels purins. 

El muntatge del sistema s’ha portat a terme satisfactòriament i l’equipament ha estat el necessari. 

L’estanqueïtat del reactor, però, no s’ha aconseguit completament tot i les llargues proves 

realitzades i l’ús de tefló i juntes tòriques. La principal problemàtica l’ha causat el tap superior del 

reactor, el qual, degut al seu gran diàmetre, és més propens a patir infiltracions. Per aquest motiu 

es recomana l’ús de taps de vidre, els quals es poden adaptar completament al capçal del reactor. 

Degut al poc temps del què es disposava després de realitzar el muntatge experimental, només 

s’ha pogut portar a terme dos cicles del reactor. El primer ha durat 38 dies i el segon 51. No s’ha 

obtingut resultats concloents ja que el material tractat portava llargs temps d’emmagatzematge 

des de la seva generació i, per tant, probablement la major part de la matèria orgànica ja s’havia 

degradat a causa de l’alta biodegradabilitat que presenten les dejeccions porcines. El contingut de 

nitrogen amoniacal del substrat també va resultar molt inferior a l’esperat, de manera que durant 

el seguiment fet al segon cicle es van mantenir concentracions d’entre 0,886 i 1,046 g N-NH4
+/l, 

una tercera part de la concentració habitual segons la bibliografia. Això va impedir comprovar la 

capacitat dels microorganismes SAO. 

Per simular purins més frescos s’ha addicionat glucosa com a font de matèria orgànica a l’influent 

del segon cicle, fet que s’ha traduït en una velocitat de producció de biogàs molt superior a la del 

primer cicle. Aquesta, però, no s’ha pogut mesurar completament a causa de la falta 
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d’estanqueïtat. L’addició de glucosa també ha repercutit sobre la reducció dels sòlids i de la 

matèria orgànica dels purins, la qual ha incrementat. Aquest fet probablement sigui degut a 

l’alliberació d’enzims extracel·lulars degut a les més altes taxes de creixement que proporciona la 

disponibilitat de matèria orgànica accessible i en forma soluble.  

Al biogàs s’ha obtingut un percentatge de metà del 95%, mentre que els resultats més alts trobats 

a la bibliografia s’aproximaven al 80%. A aquest resultat s’atribueix una possible contaminació de 

la bossa d’emmagatzematge, la qual era reutilitzada.  Per tant, als futurs treballs 

l’emmagatzematge del gas ha de ser objecte d’atenció. 

En general es pot dir que el procés s’ha mantingut estable ja que no s’ha observat variacions 

important del pH, el qual s’ha mantingut durant els 89 dies pròxim a 8, típic pH dels purins. Els 

àcids grassos volàtils van arribar a la concentració de 3.293 mg/l durant el segon cicle, un valor 

lleugerament superior al límit inhibitori. Tot i això, no es va observar alteracions de la velocitat de 

producció de biogàs lligades a aquest increment. 
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Resumen 

La necesidad de un nuevo sistema de tratamiento para la fracción líquida de los purines de cerdo 

hace que el proceso de digestión anaerobia en reactores tipo “Sequencing Batch Reactor” (SBR) se 

plantee como una buena alternativa. Esto es debido a la capacidad de este tipo de reactores de 

eliminar un alto porcentaje de la materia orgánica aunque la concentración de esta sea baja, 

gracias a la retención de biomasa activa es capaz de mantener en su interior. 

En el presente trabajo se ha realizado el montaje experimental de un reactor AnSBR y el posterior 

tratamiento de la fracción líquida de purines recogida en una granja de Osona utilizando un 

sistema de control creado con LabView para automatizar el proceso en función de la velocidad de 

producción del biogás. Durante este proceso se ha aprovechado para avaluar, además, el 

funcionamiento del sistema y la necesidad de realizarle modificaciones para la mejora de los 

próximos estudios que se realicen. 

El montaje del sistema se ha llevado a cabo satisfactoriamente y los equipos de los que se 

disponía han sido los necesarios. La estanqueidad del reactor, aun así, no ha sido completa a pesar 

de las largas pruebas realizadas y del uso de teflón y juntas tóricas. La principal problemática la ha 

causado el tapón superior del reactor, el cual, debido a su gran diámetro, es más propenso a sufrir 

infiltraciones. Por este motivo, se recomienda el uso de tapones de cristal, los cuales se pueden 

adaptar completamente al cabezal del digestor.  

En cuanto al sistema de control, la necesidad de mejoras ha sido clara debido a los problemas 

observados al pasar de un ciclo del reactor a otro o al almacenamiento de los datos de producción 

de biogás, de manera que se ha realizado las mejoras necesarias para llevar a cabo el proceso 

adecuadamente y de forma automatizada durante los próximos estudios. Aun así, el programa 

aún muestra aspectos mejorables para agilizar la obtención de los datos. 

La operación del reactor para tratar la fracción líquida de los purines ha mostrado resultados 

prometedores, pero ninguno concluyente, ya que el material tratado llevaba largos tiempos de 

almacenaje des de su generación y, por lo tanto, probablemente la mayor parte de la materia 

orgánica se haya degradado a causa de la alta biodegradabilidad que muestran las deyecciones 
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ganaderas. Por este motivo, para simular purines más frescos, se ha adicionado glucosa como 

fuente de materia orgánica, obteniendo así mejores resultados.  

Durante el ciclo del reactor en que se ha adicionado la glucosa, se ha observado una alta 

reducción del contenido en sólidos y altas velocidades de producción de biogás al inicio del ciclo. 

Probablemente, pero, estas altas velocidades disminuirían al tratar purines frescos debido a la 

necesidad de hidrolizar antes el sustrato. De la producción de biogás de este ciclo sólo se ha 

podido medir durante su inicio debido a las pérdidas de biogás ocasionadas por la falta de 

estanqueidad del sistema 

En el biogás se ha obtenido un alto porcentaje de metano, el cual ha sido del 95%, mientras que 

los resultados más altos encontrados en la bibliografía se aproximaban al 80%. A este resultado se 

la probable contaminación de la bolsa de almacenaje, la cual era reutilizada. Por lo tanto, el 

almacenamiento del gas para su posterior análisis tiene que ser objeto de atención en los futuros 

trabajos. 
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Abstract 

The necessity of a new treatment for the liquid fraction of swine manure makes the anaerobic 

digestion process in Sequencing Batch Reactor (SBR) to be raised as a good alternative. It is a 

reactor that works by cycles and it allows to retain a big concentration of active biomass inside, 

which allows to erase a high percentage of the organic matter even though its concentration is 

low, thanks to the retention of the active biomass that is kept in its inside. 

In this project, an experimental setup of a reactor AnSBR in a laboratory and its subsequent 

treatment of the liquid fraction of the swine manure at 37ºC using a control system with LabView 

to automate the process according to the speed of production of the biogas has been realized. An 

inoculate has been used with SAO identified bacteria, which look interesting because they are 

capable to produce biogas at high concentration of ammonia of slurry. 

The set-up of the system has been taken out successfully and the equipment provided were the 

necessary. Although, the sealing of the reactor has not been fully completed despite of the long 

tests performed and the use of Teflon and the O-rings. The main issue has been caused by the 

upper cap of the reactor, which due to its big diameter is prone to infiltrations. Because of this, it 

is recommended the use of commercial glass stoppers, which can be completely adapted to the 

head of the reactor. 

Due to the short time disposed after the performance of the experimental assemblage, only two 

cycles of the reactor have been done. The first one last 38 days and the second one, 51. No clear 

results have been obtained because the treated material had been stored for a long time since its 

creation and, therefore, the major part of the organic matter had probably been degraded due to 

the high biodegradability that the pig dejections show. The ammoniacal nitrogen content of the 

substratum was also inferior than expected, so during the follow of the second cycle 

concentrations remained between 0,886 and 1,046 g N-NH4
+/I  , a third part of the usual 

concentration according to the bibliography. This prevented to check the capacity of the 

microorganisms SAO. 

To simulate fresher slurry, glucose has been added as a source of organic matter to the substrate 

of the second cycle, which causes a high velocity of production of the biogas very higher to the 
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one of the first cycle. However, this one could not be measured due to its lack of sealed. Addition 

of glucose also impacted on the reduction of the solids and the organic matter of the slurry, which 

has been incremented. This fact, probably, is due to the release of extracellular enzymes because 

of the higher taxes of growth that provides the availability of organic matter that is accessible and 

in a soluble state. 

To the biogas that was obtained of methane of 95%, while the highest results found in the 

bibliography were close to 80%. To this result is attributed the probable contamination of the 

storage bag which was reused. Therefore, the storage gas for its subsequent analysis has to be the 

focus of attention for the future projects. 

To sum up, the process has been maintained stable because no important variations of the pH 

were observed, which remained all 89 days close to 8, typical pH of the slurries. The volatile fats 

acids reached to a concentration of 3.293 mg/l during the second cycle, a number slightly above 

the inhibitory limit. Although, no alterations of the velocity of production of biogas related to this 

increase were observed. 
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1. Introducció i objectius 

1.1 Introducció 

Els purins de porc són el resultat dels sistemes de manipulació adoptats a les explotacions 

porcines per agilitzar la neteja de les instal·lacions davant l’increment del número de bestiar 

conseqüència de la creixent demanda de productes derivats del porc. A la dieta europea, el 

consum d’aquests productes va augmentar un quilo per any des de la meitat dels anys seixanta 

fins el 2000. Catalunya produeix el 40% de carn de porc d’Espanya, el qual es veu reflectit amb 7 

milions de porcs i la generació del voltant de 12 milions de tones de purins a l’any. Aquest 

material està format per més d’un 90% d’aigua degut a la neteja de les instal·lacions, però també 

d’elevades concentracions de nitrogen, el qual representa una de les principals causes de la 

contaminació per nitrats de prop del 35% dels aqüífers catalans. 

Per tal de solucionar els problemes de contaminació a nivell europeu, el Consell va aprovar la 

Directiva 91/676/CEE, la qual limita l’aplicació de nitrats al sòl fins a 170 kg N per hectàrea i any a 

les zones considerades com a vulnerables. Aquest límit obliga als propietaris de les explotacions 

ramaderes a trobar alternatives a l’aplicació directa al sòl, el qual esdevé una pràctica adequada 

pel reciclatge de nutrients quan la superfície agrícola és suficientment gran pel volum de purins 

generats, però no quan l’aplicació d’aquests suposa un excés de nitrats no assimilats pel cultiu que 

es filtra de forma incontrolada cap a les capes freàtiques.  

L’Estat ha proposat diverses alternatives, entre les quals apareix la separació de la fracció sòlida 

per tal de reduir els costos de transport i ser utilitzada per a compostatge o diferents tractaments 

tèrmics. La fracció líquida, però, encara conserva una alta concentració de nitrogen, la qual es 

queda a la granja i impedeix fer entrar dins dels límits a una part important de les explotacions del 

territori català. Per aquest motiu, la digestió anaeròbia es presenta com una bona alternativa per 

tractar aquesta fracció, ja que permet obtenir beneficis extra al aprofitar l’alta biodegradabilitat 

dels purins de porc per produir un gas combustible molt ric en metà (biogàs) i millorar la qualitat 

del material per a la seva aplicació com a fertilitzant orgànic o per a reg, ja que en redueix la 

matèria orgànica ràpidament degradable, transforma el nitrogen a la forma assimilable pels 

vegetals i n’elimina les olors. 
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La digestió anaeròbia és un sistema de tractament biològic que es basa en la utilització d’un 

consorci de microorganismes en absència d’oxigen per degradar la matèria orgànica de residus 

orgànics i aigües residuals. Aquests microorganismes es classifiquen en diferents grups tròfics: els 

hidrolítics, que degraden les molècules complexes a molècules simples, els acidogènics, que 

fermenten els productes de la hidròlisi a àcids grassos volàtils (entre d’altres), els acetogènics, que 

produeixen acetat, hidrogen i diòxid de carboni a partir dels àcids grassos volàtils, i els 

metanogènics, que produeixen metà a partir de l’hidrogen i l’acetat sintetitzats anteriorment. 

Generalment aquest procés es porta a terme en bioreactors, uns dipòsits estancs on es controla la 

temperatura i l’agitació i s’hi realitza anàlisis periòdics per tal de comprovar l’estabilitat del procés 

i la freqüència d’alimentació necessària per a la màxima rendibilitat. Són moltes les anàlisis que 

resulten útils per a la seva optimització, però destaquen la demanda química d’oxigen (DQO), que 

esdevé una manera d’estimar la concentració de la matèria orgànica que s’ha degradat, el volum i 

la composició del biogàs, que permet conèixer el seu potencial calorífic i la concentració d’àcid 

sulfhídric, un gas indesitjable, el pH i la concentració d’àcids grassos volàtils, els quals s’utilitzen 

com a indicadors de l’estabilitat del procés, i la concentració d’amoníac, un compost inhibidor de 

la metanogènesi a altes concentracions. 

Ja que els purins presenten un elevat contingut de nitrogen, durant la fermentació anaeròbia la 

concentració d’amoníac augmenta fins a llindars d’inhibició, el qual, però, es pot solucionar 

utilitzant bacteris SAO (Syntrophic Acetate Oxidizing), els quals poden créixer amb normalitat fins 

a concentracions molt superiors d’aquest compost. Aquests microorganismes transformen 

l’acetat a hidrogen, el qual és utilitzat pels bacteris metanogènics hidrogenòfils, alguns dels quals 

també són resistents a les altes concentracions d’amoníac, per produir metà. 

La baixa concentració de matèria orgànica de la fracció líquida dels purins de porc esdevé un 

problema pels digestors anaerobis convencionals CSTR (Continuous Stirred-Tank Reactor), ja que 

comporta alts temps de retenció hidràulicaa (temps de tractament) o reactors de gran volum per 

resultar eficient. Per tant, és vital l’ús de reactors que permetin la separació del temps de retenció 

hidràulicaa del temps de retenció cel·lular (temps que roman la biomassa al reactor) per tal de 

mantenir altes concentracions microbianes al reactor i augmentar la velocitat de tractament. 

D’entre les diferents tecnologies de bioreactors d’alta velocitat destaquen els reactors discontinus 

AnSBR (Anaerobic Sequencial Batch Reactor), els quals es caracteritzen per separar la biomassa de 
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l’efluent mitjançant una sedimentació al propi reactor. D’aquesta manera, els microorganismes es 

dipositen al fons del reactor, l’efluent és decantat i un nou volum de substrat és introduït de nou 

al dipòsit amb la biomassa encara a l’interior. El seu funcionament consisteix en les següents 

etapes: alimentació, reacció, sedimentació, decantació i purga (on s’elimina part del sediment per 

evitar-ne l’acumulació). 

La separació dels dos temps de retenció també es pot realitzar mitjançant reactors CSTR, però 

calen tancs de sedimentació (o altres tecnologies de separació) externs al reactor, de manera que 

els costos d’inversió i d’operació augmenten considerablement. En canvi, els reactors SBR resulten 

més fàcils d’operar, presenten costos inferiors d’inversió i manteniment i poden ser alimentats en 

dosis intermitents a mesura que els purins es van retirant de les instal·lacions i són separats pel 

separador sòlid-líquid. 

Des de Dague et al. (1992) fins ara, s’ha realitzat diversos estudis amb reactors AnSBR, obtenint 

altes eficiències tant de producció de biogàs com de sedimentació de la biomassa. Els purins estan 

inclosos dins de la gran diversitat de residus tractats ja amb aquests sistemes. La fracció líquida 

dels purins, però, esdevé un substrat molt poc estudiat i, per tant, és necessari portar a terme 

estudis sobre l’optimització del tractament d’aquest tipus de material en tecnologies d’alta 

velocitat per millorar la viabilitat de casos com el de Catalunya. 

1.2 Objectius 

Aprofitant el nou espai destinat  a l’estudi i investigació de bioreactors a l’Escola Superior 

d’Agricultura de Barcelona i la disposició de l’equip seleccionat  i del reactor SBR i sistema de 

control dissenyats el curs passat pel Jaume Montiel durant el seu Treball Final de Carrera, s’ha 

procedit a realitzar aquest treball amb els següents objectius: 

 Portar a terme el muntatge experimental necessari per a l’òptima operació i estudi del 

reactor AnSBR mitjançant el sistema de control dissenyat. 

 

 Operar i, en cas de disposar del temps suficient, optimitzar l’operació del reactor 

AnSBR per tractar la fracció líquida de purins de porc a les condicions més pròximes 

possibles a la realitzat utilitzant un inòcul amb bacteris SAO identificats. 
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2. Purins 

2.1 Característiques generals dels purins 

Abans de tot cal diferenciar els dos principals tipus de dejeccions ramaderes: 

- Fems: són una barreja d’excrements animals, orina, jaç i restes d’aliment. Com a 

característica remarcable es pot destacar que la quantitat de matèria seca que 

contenen permet el seu amuntegament.  

- Purins: són una barreja de dejeccions animals (excrements sòlids i líquids [orina]) amb 

restes de jaç, menjar i aigua en quantitats variables, resultant del rentat de les 

instal·lacions dels animals. La principal característica és el seu baix nivell de matèria 

seca, la qual oscil·la entre un 2 i un 15%. 

Les característiques dels purins són funció de diversos factors (Brooks et al., 2014; Clanton et al., 

1991): 

- Temps transcorregut des de la seva generació 

- Composició de la dieta (tipus d’alimentació i antibiòtics) 

- Sistema de maneig i tipus d’explotacions 

- Sistema de maneig dels purins (gestió de l’aigua, emmagatzematge i llit) 

- Bestiar (estat fisiològic, mida, sexe i raça) 

- Factors ambientals (època de l’any, temperatura i humitat) 

- Tècniques d’alimentació i tipus d’abeuradors 

- Disseny de les granges 

Però sempre els conformen principalment tres compostos: aigua (> 90%), carbohidrats i 

proteïnes. Tot seguit es mostra a la Taula 2.1 la composició química mitjana dels purins de porc en 

funció del tipus d’explotació, on es pot observar el seu elevat contingut en nitrogen, fòsfor i 

potassi, tres apreciats nutrients als fertilitzants. 

Taula 2.1 Composició química (kg/m3) mitjana dels purins de porc en funció del tipus 

d’explotació (Ferrer et al., 1981) 

Tipus d’explotació N total N orgànic N-NH4
+ P2O5 K2O MS % 

Engreix 5,9 2,5 3,4 5,3 3,6 8,5 

Cicle tancat 4,3 1,3 3,0 3,2 2,8 3,2 

Maternitat 3,4 0,9 2,5 1,8 2,3 5,2 
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S’accepta que la pràctica més correcta i econòmica per a la gestió dels purins és l’aplicació directa 

al sòl per tal de reciclar l’alta riquesa en nutrients que presenta. Aquesta pràctica, però, era 

sostenible quan les granges, a més de produir bestiar, també es dedicaven a conrear. D’aquesta 

manera, el volum de purins generats era suficient com per aplicar-lo als propis cultius com a 

fertilitzant orgànic sense provocar conseqüents impactes ambientals. 

Des de la meitat dels anys seixanta fins el 2000, el consum de productes derivats del porc va 

augmentar aproximadament un quilo per any a la dieta europea. Aquest fet ha representat un 

canvi ràpid de les estructures del sector i un increment del número d’explotacions ramaderes 

intensives amb, cada vegada, menys treballadors per granja (Bonmatí, 1998). Això ha suposat 

l’adopció de sistemes de manipulació dels residus en forma líquida (purins) per reduir el temps 

invertit en el seu maneig (Vicent, 1993). Pel què fa al volum de purins, aquest ha augmentat 

considerablement, provocant greus impactes ambientals degut a l’excés generat (nitrats i fòsfor) 

respecte a la poca superfície de cultiu on aplicar-los. 

La falta de seguretat i la inadequada disposició d’aquest tipus de materials causa problemes de 

contaminació, olors, emissions d’amoníac i emissions de metà (Karim et al., 2005b),  contribuint a 

l’efecte hivernacle. Per tant, són necessàries alternatives a l’aplicació directe dels purins per tal 

d’evitar aquests problemes i emmarcar-se dins de la llei.  

2.2 Contaminació per nitrats a Catalunya 

La xifra de producció de 110 milions de tones de carn de porc a tot el món dóna una idea de la 

importància que té el sector porcí, que representa un 38,4% de la producció de carn mundial 

(Informes Pimec, 2014). 

Catalunya, amb 7 milions de porcs, és el primer productor de carn de porc d’Espanya: dels 3,5 

milions de tones de carn a l’any que es produeixen a Espanya, 1,4 milions procedeixen de 

Catalunya (Informes Pimec, 2014). Aquesta elevada concentració es veu reflectida amb una 

elevada concentració de purins. Al sector català s’hi generen 12 milions de tones de purins de 

porc a l’any (dels 15 milions totals) (Flotats et al., 2009). Els excrements de porc esdevenen uns 

grans contaminants quan són aplicats al sòl de forma incontrolada degut a l’alt nivell de nitrogen 

que contenen. Per aquest motiu, quan als anys noranta la UE va advertir que els nivells de 

contaminació dels aqüífers espanyols superaven tots els límits, l’Estat va decidir solucionar-ho 
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amb plantes de cogeneració elèctrica, que permetien als ramaders desfer-se dels excedents de 

purins que no podien abocar a terra per la normativa europea. 

Els purins, a Catalunya, són la causa de la contaminació per nitrats d’un important nombre de 

fonts d’aigua potable. Aquest fet succeeix a causa de la ràpida filtració dels nitrats al sòl, arribant a 

les capes freàtiques i contaminant, així, els aqüífers.  

Cal tenir present, però, que els purins sempre s’han utilitzat com a fertilitzant, la problemàtica 

apareix quan s’apliquen de forma descontrolada. Amb la finalitat de prevenir i reduir la 

contaminació de les aigües per nitrats, la Generalitat de Catalunya ha establert el Decret 

136/2009 (DOGC), el qual regula els procediments i límits màxims de nitrats per hectàrea per 

garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats a tot l’àmbit 

de Catalunya. Aquest decret estableix per a l’aplicació al sòl de les dejeccions ramaderes un límit 

màxim de 170 kg N·ha-1·any-1 a les zones vulnerables i un límit màxim de 210 kg N·ha-1·any-1 a les 

zones no vulnerables. És a dir, entre 40 i 60 m3 de purins per hectàrea i any. Es defineix com a 

zona vulnerable a totes aquelles àrees susceptibles de patir contaminació de les aigües 

continentals i litorals a causa dels nitrats procedents de les fonts agràries. Un municipi pot ser 

designat zona vulnerable en la seva totalitat o només en una part, i atenent a les seves 

especificitats agràries i edafoclimàtiques, la Generalitat ha establert al Decret 283/1998, al Decret 

476/2004 i a l’Acord GOV/128/2009 del DOGC les corresponents designacions, agrupant els 

municipis en diferents àrees. A la Figura 2.1 es mostra el mapa d’aquestes àrees a Catalunya 

(enumerades de l’1 al 12), on les àrees enumerades engloben els següents municipis: 

 Àrea 1: municipis de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l’Estany i Gironès. 

 Àrea 2: municipis del Maresme i La Selva. 

 Àrea 3: municipis d’Osona. 

 Àrea 4: municipis de l’Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès. 

 Àrea 5: municipis de l’Alt Penedès i Baix Penedès. 

 Àrea 6: municipis de l’Anoia, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Urgell, 

Pla d’Urgell i Segrià. 

 Àrea 7: municipis de la Garrotxa. 

 Àrea 8: municipis del Gironès i La Selva. 

 Àrea 9: municipis del Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

 Àrea 10: municipis del Bages, Berguedà i Solsonès. 

 Àrea 11: municipis de la Ribera d’Ebre. 

 Àrea 12: municipis del Baix Ebre i Montsià. 
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Figura 2.1 Mapa de les àrees designades com a vulnerables a Catalunya enumerades segons el Codi de Zona 

Vulnerable del DOGC. Font: web DARP, maig 2016. 

Per tant, els ramaders estan obligats a trobar alternatives a l’aplicació al sòl dels purins per a 

desfer-se del gran volum d’excedent generat i complir amb els límits establerts. 

2.3 Gestió dels purins a Catalunya 

A continuació es recull la informació aportada durant la presentació de Bernís (2016), ramader i 

cap del sector porcí del JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), a la jornada tècnica 

Millores en la gestió dels purins: des de la granja fins a la fertilització orgànica organitzada per 

JARC i realitzada el 18 de març de 2016 a Vic. 
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El sector porcí a Catalunya ve marcat per la Directiva 91/676/CEE del Consell, la qual té per 

objectius principals establir les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació de les 

aigües continentals i litorals causada pels nitrats d’origen agrari i actuar de forma preventiva 

contra noves contaminacions. La directiva ha estat transposada al Real Decret 261/1996 del BOE 

(Boletín Oficial del Estado).  

Posteriorment, va aparèixer el Real Decret 2818/1998 (BOE), el qual vincula els tractaments de 

purins a la cogeneració per produir energia elèctrica, amb una caducitat de 15 anys.  

Mitjançant la nova llei 24/2013 (BOE) de la reforma elèctrica i davant de la publicació de 

l’esborrany del Real Decret 413/2014 (BOE) de la regulació de producció d’energia elèctrica, es va 

aconseguir una variació de la tarifa reguladora de subvenció del KW·h a les plantes de producció 

d’energia elèctrica, tornant inviables a les plantes de cogeneració de purins. Com a conseqüència 

d’aquest fet, el 14 de febrer de 2014 es va produir el tancament de les 29 plantes (a nivell estatal), 

és a dir, 2 milions de metres cúbics de purins a l’any procedents de 2000 explotacions van deixar 

de ser tractats. De les 29 plantes, 6 eren catalanes (una a Alcarràs, dos a Juneda, una a Miralcamp, 

una a Santa Maria de Curcú i una a Masies de Voltregà), on s’hi tractaven 650.000 m3 d’excedents 

a l’any procedents de 443 explotacions. 

Per solucionar el cas de Catalunya, l’administració recomana les següents alternatives: 

- Reduir el nitrogen de la dieta (del 30 al 40%). 

- Reduir la dieta en sí. 

- Instaurar separadors sòlid-líquid. 

- Utilitzar altres sistemes de tractament. 

Actualment s’està estudiant i posant en marxa un seguit d’alternatives per tal d’aprofitar aquests 

excedents per produir: electricitat, biogàs, aigua calenta, biodièsel, biomassa i adobs orgànics, tot 

i que encara no s’ha trobat cap solució definitiva. Tot seguit es mostra a la Taula 2.2 els estudis i 

projectes portats a terme a Catalunya. 
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Taula 2.2 Estudis i projectes portats a terme a Catalunya per gestionar els purins 

(Bernís, 2016) 

Estudis i projectes Finalitat i valoració 

Ús de bactèries a les fosses i basses de purins Reducció del nitrogen a la pròpia granja. 

Reactivació de les plantes per realitzar 
codigestió 
(És el cas de Juneda, que tractarà els purins 
juntament amb residus urbans) 

Generació d’electricitat. 

Plantes de biogàs 
(Model molt instaurat a Alemanya i Dinamarca) 

Generació energia elèctrica i aigua calenta 
per a la pròpia explotació. 
És una alternativa molt interessant per reduir 
costos energètics. Actualment, però, està 
penalitzada per la tarifa reguladora de l’energia 
elèctrica (com la resta d’energies renovables). 

Producció de biodièsel Estudiada pels ramaders i l’administració. 

Separador sòlid-líquid (centrífuga) 
(Alternativa més utilitzada a Alcarràs) 

Obtenció d’una fracció sòlida (amb un 70% 
del nitrogen i un 90% del fòsfor) 
compostable, etc., i d’una fracció líquida 
utilitzable pel reg. 

Separador sòlid-líquid magnètic 
També s’obté una fracció sòlida i una fracció 
líquida. En aquest cas, però, la reducció de 
nitrats és del 50%. 

Plantes d’assecatge 
(És el cas de la granja 5.000 mares, a Aragó) 

Transformació del purí a biomassa apta per a 
la calefacció de la pròpia granja. 

Ampliació de les basses de purins Augment de l’emmagatzematge 

Plantes de compostatge amb estructurant de 
fusta 

Obtenció de compost orgànic a partir de la 
fracció sòlida del purí i dels fems de vedell. 

Cisterna intel·ligent per a l’aplicació dels 
purins (informatitzades amb conductímetre, 
cabalímetre i sensor de velocitat) 

Aplicació correcte de les unitats de nitrogen 
per hectàrea i de forma soterrada per 
eliminar les olors. 

Transport a zones amb menor concentració 
(S’utilitza a Osona) 

Repartir els purins. 
A Osona el transport suposa 8-10€/m

3
 purí. 
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3. Digestió anaeròbia 

3.1 Fermentació anaeròbia 

La fermentació anaeròbia és un procés que succeeix espontàniament a la natura en 

descompondre’s la matèria orgànica en absència d’oxigen. Així es produeix el gas dels pantans, el 

gas natural (metà) dels jaciments subterranis o, fins i tot, el gas produït als intestins dels 

remugants (Bonmatí, 1998). 

La digestió anaeròbia és el sistema de tractament biològic de residus orgànics que utilitza aquest 

fenomen, normalment sota condicions controlades, i que consisteix en la degradació de la matèria 

orgànica del residu catalitzada pels microorganismes en absència d’oxigen. Aquest procés permet 

la transformació dels residus fermentables a subproductes aplicables al sòl com a fertilitzant 

orgànic, alhora que es produeix biogàs, un gas combustible molt ric en metà (Flotats, 1993). 

Actualment la digestió anaeròbia és un dels tractaments biològics més utilitzats arreu del món per 

tractar residus orgànics, però el nombre de tecnologies disponibles per portar-lo a terme és molt 

ampli i està totalment condicionat a la zona i al substrat a tractar.  

3.2 Productes finals 

Com s’ha mencionat a l’apartat anterior, de la digestió anaeròbia convencional se n’obté dos 

productes principals: l’efluent líquid i el biogàs. Ambdós productes poden resultar d’utilitat per a 

l’ésser humà, esdevenint, a més, inofensius pel medi ambient si són aplicats adequadament.  

3.2.1 Efluent líquid 

El procés de digestió anaeròbia és capaç de reduir significativament la demanda química i 

bioquímica d’oxigen (DQO i DBO, respectivament), és a dir, la matèria orgànica. Aquest canvi es 

tradueix, també, a la conversió de la majoria de nitrogen orgànic present al residu inicial a 

nitrogen inorgànic, el qual és directament assimilable pels vegetals. Les males olors, un altre punt 

important a resoldre, es poden arribar a eliminar completament a causa de la poca matèria 

orgànica ràpidament degradable resultant. Pel què fa als patògens, són les temperatures 
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utilitzades durant el procés les que dictaran si s’ha produït una correcta higienització 

(temperatures altes) o una mínima higienització (temperatures baixes). 

Segons Masse et al. (2005), les característiques de l’efluent dels digestors per a un substrat 

concret poden estar afectades pel tipus de bioreactor (mescla completa, discontinu, flux 

ascendent, etc.) i pels paràmetres operacionals (temperatura, velocitat de càrrega, temps de 

retenció, tipus d’agitació, etc.) emprats durant el procés. 

En definitiva, mitjançant l’optimització del procés de digestió anaeròbia es pot obtenir un 

producte aplicable directament com a adob orgànic a l’agricultura. Cal tenir present, però, que 

aquest efluent generalment encara presenta una certa càrrega contaminant. Per aquest motiu és 

recomanable aplicar posteriorment tractaments d’eliminació de substàncies, com ara del fòsfor i 

del nitrogen, quan es troben en excés (Bonmatí, 1998). Com a exemple, a l’apartat 5.1.1 es fa un 

petit incís de les instal·lacions de tractament implantades a la granja on es va recollir els purins, a 

les quals es realitza un procés de nitrificació-desnitrificació (N-DN) per reduir el nitrogen. 

Una altra opció, no tan sofisticada, és la separació de la fracció sòlida de la líquida. Es pot portar a 

terme mitjançant tecnologies d’alt rendiment, com ara: premses, floculació a partir de polímers i 

drenatge amb filtres separadors o centrifugació amb posterior decantació (Sommer et al., 2015). 

Aquestes tecnologies, però, requereixen altes inversions i no són aplicables a baixes escales 

productives (Amaral et al., 2016). Una altra solució més atractiva econòmicament és la 

sedimentació gravitacional de la fracció sòlida. Aquesta alternativa és la que resulta de més 

interès al present treball, on l’ús de reactors SBR permet portar-la a terme al propi reactor.  

Els productes resultants de la separació sòlid-líquid de l’efluent són: 

- FRACCIÓ SÒLIDA: Està formada per una mescla de microorganismes (vius i morts) i 

pels sòlids suspesos inerts o no degradats durant la digestió. És un valuós fertilitzant 

perquè els nutrients presents a la matèria prima no s’han degradat completament i 

perquè el nitrogen es troba majoritàriament en la seva forma més aprofitable, ja que 

ha passat de nitrogen proteic a nitrogen amoniacal (Bonmatí, 1998). El seu ús més 

comú és el compostatge en piles a l’aire lliure, el qual requereix bàsicament de l’etapa 

de maduració ja que la major part de la degradació ja s’ha realitzat durant la digestió. 

 

- FRACCIÓ LÍQUIDA: Segons quin sigui el residu tractat i el grau de depuració assolit pot 

ser utilitzat per a reg directe o com a fertilitzant orgànic als cultius més propers 

(s’exclou els llunyans degut a l’alt cost de transport que suposa). 
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3.2.2 Biogàs 

El biogàs és una mescla gasosa formada bàsicament per metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2), tot i 

que també pot contenir en petites proporcions hidrogen (H2), àcid sulfhídric (H2S), nitrogen (N2), 

amoníac (NH3) i alguns compostos aromàtics. A la Taula 3.1 es mostren les proporcions típiques. 

Taula 3.1 Proporcions típiques de la composició del biogàs (Jensen i Jensen, 2000) 

Component Quantitat 

Metà (%vol) 55-70 

Diòxid de carboni (%vol) 30-45 

Nitrogen (%vol) 0-2 

Àcid sulfhídric (ppm)   500 

Amoníac (ppm)   100 

Es tracta d’un gas valoritzable com a font d’energia, ja sigui mitjançant la crema directa en 

calderes, la producció d’electricitat per cogeneració, la generació d’energia mecànica o la 

complementació del subministrament de gas natural. La seva potència calorífica inferior per a una 

riquesa del 60% en metà és d’aproximadament 5.500 kcal/N·m3 (6.4 kWh/Nm3) , una mica més de 

la meitat que la del gas natural (10 kWh/Nm3) (Besel, 2007). Tenint en compte que el gas natural 

està format fonamentalment per metà, sembla lògic que un biogàs format per un 60% de metà 

presenti aproximadament un 60% del PCI del gas natural. És per aquest motiu que el biogàs, per a 

ser intercanviable amb el gas natural, precisa de l’eliminació del diòxid de carboni. 

El principal incentiu per a la producció de biogàs és la seva valoració com a font d’energia 

renovable. Està considerat un combustible amb emissions neutrals de carboni, el qual significa 

que no modifica les concentracions de diòxid de carboni de l’atmosfera.  

Abans de ser utilitzat com a combustible, però, també convé eliminar l’àcid sulfhídric (H2S). Si no 

s’elimina aquest gas poden sorgir problemes com ara els següents (Bou, 1995): 

- Corrosió: ataca a les conduccions d’acer i als materials que s’utilitzen habitualment a 

les instal·lacions de gas. 

- Toxicitat: és un gas altament tòxic amb una forta olor característica molt 

desagradable. 

- Contaminació: els productes de la combustió de gas sense depurar contenen 

quantitats variables de SO2 i SO3, les quals afecten a l’aire i a l’aigua contribuint a la 

producció de pluges àcides. 
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Amb la intenció de depurar el biogàs s’han proposat diverses tècniques, com ara: filtre de llit 

mòbil (Bou, 1995), addició de químics a l’influent del digestor (clorur fèrric), filtres de llana de 

ferro o purificació amb aire al 5% sobre el biogàs (Danish Energy Agency, 1995). 

3.3 Fases i microbiologia de la fermentació anaeròbia 

La comprensió en profunditat de la fermentació anaeròbia passa necessàriament per un 

coneixement dels microorganismes que intervenen a les diferents etapes del procés: des de la 

degradació de la matèria orgànica fins a la producció de metà i diòxid de carboni. 

És produïda per un conjunt de reaccions lligades al metabolisme de nombrosos microorganismes. 

Generalment aquests microorganismes es classifiquen segons el grup tròfic al què pertanyen: 

hidrolítics, acidogènics, acetogènics i metanogènics, com es mostra a la Figura 3.1. 

La velocitat a la què es produeix cada etapa va lligada a la capacitat de cada grup tròfic de 

metabolitzar els corresponents compostos, alguns dels quals resulten inhibidors d’alguns 

microorganismes a partir de certa concentració (amoníac, AGV, etc.). Per tant, la velocitat de 

reacció de cada etapa és diferent i està en funció de la composició del substrat. Un 

desenvolupament estable del procés global requereix de l’equilibri entre les diferents fases per tal 

d’evitar l’acumulació de compostos intermedis que desestabilitzin el sistema. 

Tot seguit es descriu les diferents fases, microbiologia i productes de la digestió anaeròbia: 

Hidròlisi 

A aquesta primera etapa les molècules complexes biodegradables del substrat són hidrolitzades 

per acció d’enzims hidrolítics a molècules simples i solubles (Flotats, 1993). Els lípids són 

descompostos a glicerol i a àcids grassos de cadena llarga, les proteïnes a aminoàcids i els 

carbohidrats a monosacàrids. 

Acidogènesi 

Els productes de la hidròlisi són fermentats a àcids grassos volàtils (AGV), com ara acètic, 

propiònic, butíric, etc., a alcohols i a gasos (CO2, H2 i NH3) pels bacteris acidogènics. Aquesta fase 

acostuma a ser la més ràpida del procés degut a l’alta velocitat de creixement que presenten els 

microorganismes involucrats. Aquest fet pot provocar desestabilitzacions del procés quan els 
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metanogènics, de lent creixement (de l’ordre de 5 vegades menor als acidogènics), no són 

capaços de metabolitzar prou ràpid tots els AGV produïts durant l’acidogènesi, de manera que 

aquests s’acumulen causant, així, fenòmens d’inhibició (Campos et al., 2012). La majoria de 

bacteris acidogènics són anaerobis facultatius. 

 

Figura 3.1 Fases, microbiologia i productes de la digestió anaeròbia (Pavlostathis i Giraldo-Gomez, 1991). 

1: Bacteris fermentatius; 2: Bacteris acetogènics; 3: Bacteris homoacetogènics; 4: Bacteris metanogènics 

hidrogenotròfics; 5: Bacteris metanogènics acetoclàstics. 

Acetogènesi 

A aquesta etapa actuen els bacteris acetogènics productors d’hidrogen, però també s’hi produeix 

àcid acètic i diòxid de carboni. El compost del qual es parteix són els àcids grassos volàtils formats 

a l’etapa anterior. Al grup de bacteris acetogènics s’hi inclou també els homoacetogènics, capaços 

de produir àcid acètic a partir d’hidrogen i diòxid de carboni.  
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Metanogènesi 

Els bacteris metanogènics, com s’ha mencionat anteriorment, presenten la velocitat més baixa de 

creixement del procés. La producció de metà parteix de dos compostos diferents produïts a les 

reaccions prèvies: 

- Acetat (metanogènesi acetoclàstica).  

- H2 (metanogènesi hidrogenòfila). 

La reacció de la metanogènesi acetoclàstica està catalitzada en major part per microorganismes 

dels gèneres Methanosarcina i Methanosaeta, i és la via més utilitzada generalment per a la 

producció de metà. Les espècies del gènere Methanosaeta són els metanògens més típics dels 

digestors anaerobis mesòfils  (Ghasimi et al., 2015), els quals són també l’únic gènere arqueà 

dominant a aquests reactors. 

Tot i que aproximadament el 70% del metà es produeix mitjançant la degradació de l’àcid acètic, 

és important aconseguir una flora bacteriana variada i equilibrada per a dur a terme un procés 

estable (Flotats, 1997) capaç de suportar les variacions que es puguin donar a la composició del 

substrat.  

3.4 Paràmetres ambientals 

Tot seguit es descriu els principals paràmetres ambientals que afecten a la digestió anaeròbia, dels 

quals s’ha marcat amb un (*) els analitzats al present estudi.  

Els paràmetres ambientals són aquells sobre els quals no es sol actuar directament ja que 

depenen de les característiques dels residus que es tracten i del desenvolupament del procés. Per 

mantenir un procés estable cal que aquests paràmetres mantinguin uns valors adequats. 

3.4.1 pH* 

El pH és una mesura de l’acidesa o alcalinitat d’una dissolució. A la digestió anaeròbia, però, 

representa l’equilibri existent entre la producció d’àcids grassos volàtils, la presència de cations 

(sodi, potassi, calci, magnesi i amoni), anions (carbonat i fosfat) i la pressió parcial del diòxid de 

carboni (Bonmatí, 1998). 
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Les conseqüències de la variació del pH són (Clark i Speece, 1970): 

- Canvi d’estat dels grups d’enzims ionitzables. 

- Alteració de components no enzimàtics, tals com el mateix substrat ionitzable. 

- Trencament de l’estructura proteica dels enzims. 

Al consorci de microorganismes que intervenen a la digestió anaeròbia s’hi diferencien quatre 

grups tròfics principals amb diferents rangs òptims de pH cadascun. Es poden observar els 

diferents rangs per a cada grup tròfic a la Taula 3.2. 

Taula 3.2 Rang òptim de pH dels diferents grups tròfics de microorganismes que 

intervenen a la digestió anaeròbia (Vicent, 1995; Flotats, 1997) 

Grup tròfic Rang òptim de pH 

Hidrolítics 7,2 – 7,4 

Acidogènics   6 

Acetogènics 7,0 – 7,2 

Metanogènics acetoclàstics 6,5 – 7,5 

3.4.2 Alcalinitat 

Aquest paràmetre informa sobre la capacitat tampó del medi produïda per la presència de 

bicarbonat, el qual es troba en equilibri segons la reacció (I). 

       
                                    (I) 

La capacitat tampó evita que el pH varií fàcilment. Per aquest motiu, conèixer l’alcalinitat permet 

tenir una idea de la resistència del pH enfront possibles anomalies durant l’operació. 

Segons Bonmatí (1998), diversos autors defineixen que l’alcalinitat mínima desitjable per a un bon 

poder tampó és de 1,5 g/l de HCO3, però es considera desitjable que aquesta sigui superior a 3 g/l 

(Lema et al., 1992; Lema i Méndez, 1994). 

L’alcalinitat total, però, no és un paràmetre de control important, ja que és poc sensible a 

l’increment de la concentració dels àcids a l’equip. L’alcalinitat intermèdia, que és la diferència 

entre l’alcalinitat total i l’alcalinitat parcial, sí que és un paràmetre important, ja que expressa la 

presència de sals d’àcids grassos volàtils (Lema i Méndez, 1994). 
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3.4.3 Potencial redox 

El potencial redox indica l’ambient oxidant o reductor del sistema. En general, la metanogènesi té 

lloc a potencials redox molt negatius. Convé que es trobi per sota de -350 mV, tot i que es pot 

operar igualment de forma eficaç a valors de -200 mV (Lema i Méndez, 1994). 

3.4.4 Requeriment de nutrients 

Un dels avantatges del tractament anaerobi enfront l’aeròbic és la baixa generació de biomassa i, 

per tant, de fracció sòlida a l’interior del reactor. Aquest baix creixement es tradueix a un nou 

avantatge: la baixa necessitat de nutrients al reactor (Lema et al., 1992). 

Del conjunt de nutrients, els més importants pel creixement cel·lular són el nitrogen i el fòsfor. Per 

tant, és necessari que es trobin al medi en unes proporcions mínimes adequades per la 

composició dels bacteris. 

La deficiència de nitrogen normalment implica una reducció de la producció d’enzims i, per tant, 

de la velocitat de digestió. Mentre que un excés de nitrogen, especialment en forma amoniacal, és 

capaç d’inhibir la seva activitat.  

Les necessitats de fòsfor són sempre més petites, i el seu excés no provoca efectes negatius sobre 

el funcionament del digestor (Vicent, 1995). 

En canvi, el carboni és utilitzat aproximadament en un 90% per sintetitzar metà i diòxid de 

carboni, i només un 10% s’utilitza per generar nou material cel·lular, tot i que, de mitjana, els 

bacteris consumeixen unes 30-35 vegades més carboni que nitrogen (Bonmatí, 1998). 

Altes concentracions de carboni, a causa de la ràpida activitat acidogènica (generen AGV) i la lenta 

activitat metanogènica (degraden els AGV), poden provocar l’acumulació d’àcids grassos volàtils al 

reactor, els quals s’adhereixen a la membrana cel·lular impedint l’activitat bacteriana. 

Per a una òptima producció de metà cal procurar mantenir la proporció C/N esmentada al mateix 

substrat, sinó, es pot estudiar la codigestió amb altres residus orgànics per tal d’arribar a unes 

proporcions més adequades. En molts casos, però, el propi substrat ja conté els nutrients 

necessaris. Els purins de porc i, en general, els excrements animals, no solen presentar aquest 

tipus de problemes (Flotats, 1993). 
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3.4.5 Toxicitat i inhibicions 

Àcids grassos volàtils* 

Els àcids grassos volàtils (AGV) són un producte intermedi de la digestió anaeròbia produïts pel 

grup tròfic dels acidogènics. Alhora, són el substrat dels bacteris metanogènics acetoclàstics, els 

quals l’utilitzen per a la producció de biogàs. Si el creixement dels bacteris metanogènics no és 

suficient com per assimilar els AGV a la velocitat a la qual els generen els acidogènics, la seva 

acumulació pot provocar un descens del pH i la inactivitat dels microorganismes a causa de 

l’adhesió d’AGV a la membrana cel·lular. 

També juguen un paper molt important a la monitorització i control dels reactors anaerobis, ja 

que mostren una ràpida resposta a les variacions del sistema. Per exemple, a les sobrecàrregues 

orgàniques (Ahring et al., 1995) o a la introducció de tòxics. L’augment de la seva concentració per 

sobre de 3.200 mg/l, segons Hanaki et al. (1994), ja mostra un efecte inhibidor sobre la producció 

de biogàs. 

Alguns dels principals àcids grassos volàtils sintetitzats pels acidogènics són: acètic, propiònic, 

butíric, valèric, caproic i làctic. 

Amoníac* 

L’amoníac es forma durant el procés de la digestió anaeròbia al degradar-se la matèria orgànica 

amb nitrogen (proteïna, urea, etc.). Els microorganismes l’utilitzen com a font de nitrogen, però a 

un medi amb excés d’energia els en fa falta molt poca quantitat (1-10 mg amoníac/l) per a un 

correcte creixement (Bonmatí, 1998).  

De fet, l’excés d’amoníac inhibeix el creixement microbià. Presenta dos possibles formes: l’ió 

amoni (NH4
+) i amoníac lliure (NH3), el qual representa la forma més tòxica pels bacteris ja que pot 

penetrar la membrana cel·lular per difusió més fàcilment que l’amoni (Hanaki et al., 1994). La 

proporció de l’ió amoni i de l’amoníac lliure ve determinada per una relació d’equilibri lligada al 

pH i a la temperatura del medi, la qual es mostra a la reacció (II).  

   
         (II) 
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Per aquest motiu, normalment la concentració d’amoníac es dóna acompanyada del pH i de la 

temperatura o bé, directament, es dóna l’amoníac lliure.  

Els residus ramaders són molt propensos a patir inhibicions per amoníac durant la digestió 

anaeròbia a causa del seu elevat contingut en nitrogen (molta proteïna). Per aquest motiu, per 

alguns substrats és molt important l’anàlisi d’aquest paràmetre durant l’operació.  

Segons Schwede et al. (2013), les concentracions de nitrogen amoniacal inhibitòries es troben per 

sobre dels 1.700 mg/l, tot i que s’ha trobat diferents valors segons els autors. Els bacteris SAO, 

d’especial interès al present estudi, són més resistents a l’amoníac i poden créixer adequadament 

a concentracions superiors a 3.000 mg N-NH4
+/l, arribant-se a percebre disminucions de la seva 

activitat metabòlica a concentracions de 6.000 mg/l (Prenafeta-Boldú et al., 2015) 

Ions Na, K, Ca, Mg 

La presència d’aquests ions a baixes concentracions estimula la digestió anaeròbia, però, en canvi, 

a altes concentracions pot provocar-ne la inhibició. 

La seva toxicitat es veu molt influenciada per la presència o l’absència de molt baixes 

concentracions d’antagonistes i sinèrgics. En molts casos, són els mateixos cations els que són 

sinèrgics i antagònics entre ells (Kugelman i Chin, 1971). 

Sulfurs 

La presència d’altes concentracions de sulfat al substrat pot derivar a problemes d’inhibició. 

Segons Henze et al. (1995), a partir de concentracions superiors a 250 mg/l.Els mecanismes 

d’inhibició són els següents (Gupta et al., 1994; McCartney i Oleszkiewicz, 1991; Wheatley, 1990): 

 

- Precipitació de traces de nutrients essencials (Fe, Ni, Co, Mo) a causa de la reacció amb 

l’ió sulfur. Quan aquests metalls es troben en excés, sovint la precipitació es porta a 

terme intencionadament mitjançant l’addició de sulfat al reactor. 

- Toxicitat de l’àcid sulfúric dissolt no ionitzat pel metabolisme intracel·lular dels 

microorganismes. La seva concentració depèn del pH. 

- Competència entre els bacteris metanogènics i els sulfat-reductors pel substrat (acètic, 

fòrmic i hidrogen). El creixement dels sulfat-reductors és més ràpid ja que, 

energèticament, el seu metabolisme és més favorable que el dels metanogènics. 
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Antibiòtics i desinfectants 

Lògicament, aquestes substàncies afecten molt negativament el procés de digestió anaeròbia, 

arribant a ser el factor limitant en casos com el dels residus procedents del sector ramader. L’ús 

d’antibiòtics i additius alimentaris per prevenir malalties i augmentar el creixement, així com el de 

desinfectants per a la neteja de les naus, és molt freqüent. 

L’antibiòtic més actiu és la Spiramycina, que a una concentració de 50 mg/l provoca una 

disminució del 56% sobre la producció de biogàs, mentre que els desinfectants poden arribar a 

provocar-ne del 90% a concentracions encara menors (30 mg/l) (Flotats, 1993). 

Metalls pesants 

El terme de metalls pesants va referit a tots aquells metalls i metal·loides amb densitats superiors 

a 5 g/cm3, i usualment van associats amb la contaminació i la toxicitat, tot i que alguns d’aquests 

elements (metalls essencials) són requerits pels microorganismes a baixes concentracions 

(Mudhoo i Kumar, 2013). 

Igual que la resta de substàncies tòxiques esmentades, la seva inhibició i toxicitat al procés de 

fermentació anaeròbia ve determinada per la concentració. A la taula 3.3 s’exposa el recull 

realitzat per Bonmatí (1998) dels valors d’inhibició i toxicitat obtinguts a dos estudis diferents. 

Taula 3.3 Concentracions d’inhibició i de toxicitat dels metalls pesants a la fermentació 

anaeròbia segons Stafford et al. (1980) i Hayes i Theis (1978) 

Metall Concentració d’inhibició (mg/l) Límit de toxicitat (mg/l) 

Cr (III) 130 260 

Cr (II) 110 420 

Cu 40 70 

Ni 10 30 

Cd - >20 

Pb 340 >340 

Zn 400 600 

Co - 420 
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3.5 Paràmetres operacionals 

3.5.1 Temperatura 

La temperatura és un paràmetre clau pel desenvolupament del procés de la digestió anaeròbia. 

Afecta les constants d’equilibri (pH, amoni lliure, etc.), la precipitació de les partícules durant la 

sedimentació (pels reactors SBR), la degradació de les partícules (Lü et al., 2014), els diferents 

grups bacterians i la seva activitat biològica (Iza, 1995) i, per tant, la composició del biogàs 

(diferents vies metabòliques), entre d’altres. 

Els microorganismes es poden classificar en diversos grups segons la temperatura, però per a la 

digestió anaeròbia normalment s’utilitzen tres grups genèrics principals: psicròfil, mesòfil i 

termòfil. A la Taula 3.4 es mostren els corresponents rangs de temperatura. 

Taula 3.4 Classificació microbiana segons la temperatura de creixement (Brock, 1973) 

Grup T. mínima (ºC) T. òptima (ºC) T. màxima (ºC) 

Psicròfils -5   15 20 

Mesòfils 13   40 45 

Termòfils 42   63 69 

Els sistemes psicròfils són els més emprats en països en desenvolupament, on, normalment, 

l’objectiu és proporcionar energia per a l’autoconsum (Stafford et al., 1980). Es caracteritzen per 

una lenta velocitat de degradació i de producció de biogàs i per un baix cost d’operació. 

Quan l’objectiu és depurar i optimitzar la producció energètica s’ha d’anar a sistemes mesòfils o 

termòfils, sent els mesòfils els més utilitzats (Bonmatí, 1998). Els sistemes mesòfils sovint es 

presenten com els més convenients, els més estables i els més segurs a l’hora de portar a terme 

una conversió del substrat a metà de forma regular (Ghasimi et al., 2015). 

Els sistemes termòfils són els més complexes de controlar. La velocitat a la qual es produeix la 

hidròlisi, típica etapa limitant del procés, és més ràpida que els altres dos rangs (Ghasimi et al., 

2015). Però són també els més sensibles als canvis soferts a les condicions operacionals, ja sigui la 

temperatura, la velocitat de càrrega orgànica (VCO) o els canvis a les característiques del substrat 

(Kim et al., 2002). Suposen alts requeriments d’energia, els quals, però, es poden veure 

compensats per una major velocitat de producció de biogàs (Danish Energy Agency, 1995). 
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3.5.2 Agitació 

El disseny del sistema d’agitació és un punt molt important per rendibilitzar econòmicament una 

instal·lació, ja sigui per l’excés de consum o per una manca d’homogeneïtat que disminueixi la 

producció de biogàs (Danish Energy Agency, 1995). 

L’homogeneïtzació del reactor durant la digestió contribueix a distribuir uniformement els 

microorganismes i la temperatura a través de la mescla, el qual pot comportar un increment de la 

producció de biogàs, però no sempre és necessària.  

De fet, un excés d’agitació pot comportar la desagregació de les estructures i dels flocs 

microbians, pertorbant d’aquesta manera a les relacions sintròfiques entre microorganismes 

(Whitmore et al., 1987; Dolfing, 1992). Segons Stroot et al. (2001), una mínima agitació ja és 

suficient com per distribuir adequadament el substrat, el qual pot contribuir, a més, a la formació 

de noves associacions espacials. 

S’ha observat que la importància de l’agitació sobre la producció de biogàs, però, és directament 

proporcional a l’increment dels sòlids totals a l’alimentació (Karim et al., 2005a). Als substrats amb 

baixes concentracions de sòlids, l’efecte de l’agitació és negligible, ja que la pròpia producció de 

biogàs i el propi bombolleig pot esdevenir suficient per mantenir un medi proper a l’homogeneïtat 

(Karim et al., 2005a; Flotats, 1993).  En canvi, l’agitació ajuda a reduir la mida de les partícules i a 

alliberar el biogàs de la mescla quan es tracta amb altes concentracions (Karim et al., 2005b). 

Segons el tipus de reactor, la concentració de sòlids suspesos i la corba de sedimentació del líquid 

caldrà incloure un sistema d’agitació o no (Flotats, 1993). Mentre que segons l’ordre d’aquesta 

concentració, la potència d’agitació haurà de ser major o menor. 

3.5.3 Temps de retenció hidràulica 

El temps de retenció hidràulica (TRH o  ) és el temps que roman un substrat al reactor. 

Lògicament, quant més temps es mantingui al reactor, és a dir, en contacte amb els 

microorganismes, més biogàs produirà i més es degradarà la matèria orgànica. Els llargs temps de 

retenció, però, no solen resultar viables quan es té l’objectiu de depurar i produir energia. 

L’eliminació del substrat no és un procés lineal, segueix la cinètica de Monod: a mesura que 

disminueix la concentració del substrat, disminueix la velocitat de degradació. 
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El biogàs és el producte final sintetitzat per la biomassa a partir del substrat, per tant, quan es 

redueix el substrat, basant-se en els principis anteriors, també es redueix la velocitat de producció 

de biogàs. A la Figura 3.2 es mostra una corba de la producció acumulada de biogàs d’un reactor 

AnSBR durant l’etapa de reacció, on es pot apreciar com la velocitat de la producció (el pendent), 

passada la fase lag, va disminuint a mesura que passa el temps de reacció (s’esgota el substrat). 

 

Figura 3.2 Producció acumulada de biogàs d’un reactor AnSBR (discontinu) on s’aprecia la disminució de la velocitat de 

producció (pendent) a mesura que passa el temps (s’esgota el substrat). Font: Ghasimi et al., 2015. 

Per aquest motiu, mantenir el substrat al reactor amb l’objectiu de valoritzar el residu produint 

biogàs no té sentit a partir d’una certa velocitat de producció de biogàs: quan l’energia 

subministrada és igual o major que la generada. 

El temps de retenció hidràulica es calcula mitjançant l’equació (3.1). 

      
 

 
 (3.1) 

On     o   és el temps de retenció hidràulica (dies),   és la capacitat del reactor (l) i   és el 

cabal de decantació (l/dia). 
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3.5.4 Temps de retenció cel·lular 

El temps de retenció cel·lular (TRC o   ) és el temps que roman la biomassa a l’interior del reactor, 

i es calcula mitjançant la equació (3.2). 

Els microorganismes creixen i es multipliquen a una velocitat diferent segons l’espècie. El TRC ha 

de ser superior al temps necessari perquè la biomassa dupliqui el seu nombre d’individus. Sinó, la 

purga acaba produint un rentat del digestor (l’eliminació de tota la biomassa). 

       
   

     
 (3.2) 

On     o    és el temps de retenció cel·lular (dies),   és la capacitat del reactor (l),   és la 

concentració de biomassa al reactor (g SSV/l),    és el cabal de purga (l/dia) i    és la 

concentració de biomassa a la purga (g SSV/l). 

3.5.5 Velocitat de càrrega orgànica 

La velocitat de càrrega orgànica (VCO), també anomenada carrega orgànica volumètrica o, en 

anglès, “Organic Loading Rate” (OLR), es defineix com la massa de substrat alimentat (en DQO o 

sòlid volàtil [SV]) per unitat de volum de reactor i temps (mg DQO/l-1·dia-1 o mg SV·l-1·dia-1). 

Es tracta d’una de les variables de més interès als processos de digestió anaeròbia perquè indica la 

capacitat de tractament que mostra el sistema. Permet relacionar la quantitat de substrat 

introduït amb el volum del reactor i el temps que roman aquest residu al seu interior. El seu càlcul 

es fa mitjançant l’equació (3.3). 

     
   

 
 (3.3) 

On     és la velocitat de càrrega orgànica (mg DQO·l-1·dia-1),   és el cabal d’alimentació (l/dia),   

és la concentració de DQO a l’alimentació (g DQO/l) i   és la capacitat del reactor (l). 

La capacitat d’un digestor anaerobi de treballar de forma estable a una VCO alta és molt valorada, 

ja que permet obtenir grans volums de biogàs en poc temps. Normalment, quan un digestor es 

fica en marxa, cal una primera etapa d’aclimatació durant la qual es va augmentant 

progressivament la VCO fins apropar-se el màxim al valor al qual es té previst operar.  
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A partir de certes càrregues, però, el reactor és propens a desestabilitzar-se a causa de 

l’acumulació d’àcids grassos volàtils (inhibidor a altes concentracions) generats pels bacteris 

acidogènics. Els bacteris acidogènics presenten una activitat metabòlica superior als metanogènics 

i, per tant, quan aquests últims no són capaços de degradar suficientment ràpid tots els àcids 

produïts, aquests s’acumulen provocant el fenomen d’inhibició. Ruiz et al. (2001), operant amb 

reactors AnSBR, suggeria no treballar a velocitats de càrrega orgànica altes perquè els reactors 

esdevenien difícils d’operar, obtenint sedimentacions pobres, altes concentracions de sòlids 

suspesos a l’efluent i baixes eficiències de purificació.  

3.5.6 Estanqueïtat 

L’estanqueïtat dels digestors anaerobis no es sol incloure dins dels paràmetres operacionals 

perquè es dóna per suposada. S’ha decidit incloure-la al present treball perquè, a més d’operar un 

digestor anaerobi SBR, s’ha realitzat el muntatge del reactor en sí. 

Un sistema anaerobi com és el portat a terme ha de romandre completament aïllat de l’exterior. 

La presència de vies comunicatives entre l’interior del reactor i l’aire suposa perjudicis i problemes 

importants al funcionament del digestor, afectant el seu rendiment. Aquests problemes són: 

- Pèrdues de biogàs. 

- Reducció de l’activitat metanogènica (Patel et al., 1984). 

- Oxidació de la matèria orgànica a aigua i diòxid de carboni enlloc de metà causada pels 

microorganismes anaerobis facultatius (per exemple: bacteris acidogènics). 

L’establiment de l’estanqueïtat d’un digestor resulta complexa a causa de les múltiples entrades i 

sortides que presenta. El contacte amb l’aire es pot donar a traves de l’alimentació (introduint aire 

juntament amb el substrat), a través de filtracions entre els engranatges, a causa de la 

permeabilitat de l’aire amb el material dels tubs (a nivell de laboratori) (Karim et al., 2005b), etc. 

Per tant, resulta de vital importància la comprovació, prèvia a la posta en marxa, de l’estanqueïtat 

del reactor on es vol portar a terme la digestió anaeròbia. 
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4. Reactors AnSBR 

4.1 Des de la digestió anaeròbia fins als reactors AnSBR 

El tractament anaerobi es basa en l’ús d’un consorci de microorganismes per reduir el contingut 

de matèria orgànica d’una aigua residual o residu orgànic en absència d’oxigen. Un tractament 

anaerobi exitós requereix d’un balanç microbià entre el ràpid creixement dels microorganismes 

acidogènics i el lent creixement dels metanogènics. A causa de la lenta velocitat de creixement 

dels metanògens, és necessària una retenció eficient de la biomassa al reactor per evitar 

extreure’n més de la que hi creix, el qual pot provocar un rentat del bioreactor. Històricament no 

era possible complir aquesta condició ja que només es treballava amb els reactors convencionals 

de mescla completa sense recirculació. 

Aleshores, el tractament anaerobi era principalment aplicat als fangs de depuradora i, per tant, la 

recerca es focalitzava en aquesta àrea. L’experiència amb digestors anaerobis per tractar fangs, on 

només era possible la reducció del 50% dels sòlids totals del residu tot i els llargs temps de 

retenció, va provocar la pèrdua de l’interès dels investigadors en l’aplicació del tractament 

anaerobi sobre residus líquids (Ndon i Dague, 1997). A l’article de Bach (1931) s’informava de que 

el tractament anaerobi només era aplicable als fangs, excloent la viabilitat sobre residus líquids. 

Fullen (1953), però, va observar resultats prometedors al tractar els residus procedents 

d’embaladores mitjançant un tractament anaerobi, el qual va anomenar: procés anaerobi de 

contacte. McCarty (1964) va escriure que la creença de que el tractament anaerobi és un procés 

ineficient era una falsedat relacionada amb les experiències viscudes amb els fangs, on la majoria 

de matèria orgànica tractada no era susceptible de ser degradada biològicament i, per aquest 

motiu, només s’aconseguien reduccions del 50% dels sòlids totals. 

Tot i que el tractament anaerobi presenta molts avantatges, en alguns aspectes el tractament 

aerobi resulta més eficaç. Aquests desavantatges s’han observat, sobretot, en experiències 

passades al realitzar la comparació dels tractaments amb el CSTR sense recirculació com a reactor 

anaerobi. Un dels desavantatges és la lenta velocitat de creixement dels organismes anaerobis, el 

qual pot provocar una fallida del sistema si existeixen grans pèrdues de biomassa a l’efluent. 

Oposadament, és justament la baixa velocitat de creixement i el baix rendiment dels 
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microorganismes anaerobis el què proporciona unes baixes quantitats de sediment 

(microorganismes) al comparar-se amb els processos aerobis, que en generen molt més. També 

es considerava als processos anaerobis com a inadequats pel tractament d’aigües residuals amb 

baixes concentracions de matèria orgànica (DQO < 1.000 mg/l) a causa de la lenta velocitat de 

consum de substrat que mostren a baixes concentracions (Ndon i Dague, 1997).  

Al 1950 es va reconèixer que per aconseguir tractaments anaerobis eficients al tractar aigües 

residuals era necessari el manteniment d’elevades concentracions de microorganismes als 

reactors. Un dels primers estudis sobre la retenció de la biomassa als reactors anaerobis es va 

portar a terme per Stander (1950), qui va observar que la separació dels microorganismes de 

l’efluent per ser retornats al bioreactor permetia el manteniment d’elevades concentracions de 

metanògens a reactors a nivell de laboratori tractats amb diversos substrats. Posteriorment, va 

ser demostrat pel propi Stander amb un reactor a escala real per tractar aigües residuals 

procedents de la indústria del vi, pel qual es va utilitzar un tanc de sedimentació per separar els 

sòlids de l’efluent i ser retornats al reactor. Aquest concepte de la recirculació dels sòlids de 

l’efluent al digestor va ser l’utilitzat pel primer reactor anaerobi conegut d’alta velocitat (Fullen, 

1953), el qual es va anomenar posteriorment: procés anaerobi de contacte (Schroepfer i Ziemke, 

1959). Durant els següents 40 anys es van presenciar millores significatives del funcionament dels 

tractaments anaerobis, especialment l’obtenció de tractaments eficients amb alts temps de 

retenció cel·lular, els quals es van anomenar reactors anaerobis d’alta velocitat (Ndon i Dague, 

1997). Aquests bioreactors permetien separar el temps de retenció hidràulica del temps de 

retenció de sòlids, on s’inclou la biomassa. El desenvolupament d’aquests sistemes ha fet possible 

la combinació d’altes concentracions de microorganismes a l’interior del reactor (alts temps de 

retenció de sòlids) amb curts temps de retenció hidràuliques. 

A finals dels anys seixanta es va realitzar els estudis Dague (1967) i Dague et al. (1966, 1970) a la 

Universitat Estatal d’Iowa, on s’investigava l’efecte de la biofloculacó sobre la sedimentació i la 

retenció a l’interior dels reactors anaerobis. Els reactors utilitzats es van alimentar de forma 

discontínua i mitjançant la separació dels sòlids a dins del propi reactor abans de decantar 

l’efluent (el sobrenedant). Aquests estudis van demostrar que els reactors discontinus eren 

capaços de separar el temps de retenció dels sòlids (TRS o TRC) del temps de retenció hidràulica 

(TRH). El procés es va anomenar “Anaerobic Activated Sludge” (Dague et al., 1966), a partir del 

qual va néixer el, ara conegut, “Anaerobic Sequencing Batch Reactor” (ASBR o AnSBR). 
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4.2 Etapes i característiques dels reactors AnSBR 

El sistema AnSBR o ASBR, “Anaerobic Sequencing Batch Reactor”, és un procés de metanització 

pel tractament de l’aigua residual i dels residus orgànics que treballa per cicles (Wirtz i Dague, 

1997), és a dir, de forma discontínua. 

Es caracteritza per una alta velocitat d’eliminació del substrat per unitat de volum i dia (Dague et 

al., 1992), la qual s’obté mitjançant llargs temps de retenció de la biomassa al reactor de forma 

independent al temps que roman el residu al seu interior (TRC > TRH). El desenvolupament de 

l’AnSBR, entre d’altres, ha fet possible el tractament de residus amb altes concentracions de sòlids 

a altes velocitats. 

Segons Farina et al. (2004), els principals factors que afecten el procés global dels AnSBR són: 

- El tipus i la potència d’agitació. 

- La proporció substrat/biomassa (F/M). 

- La configuració geomètrica del reactor. 

- L’estratègia d’alimentació. 

Cada cicle està format per quatre o cinc etapes: alimentació, reacció, sedimentació, decantació i, 

quan fa falta, purga, tal com es mostra a la Figura 4.1. Un cop finalitzat cada cicle, un nou volum 

de substrat és introduït al bioreactor per tal de començar-ne seqüencialment un de nou. Convé 

que els cicles presentin una freqüència com més alta millor, però sempre procurant que les etapes 

es completin correctament (Dague et al., 1992).  

 

Figura 4.1 Esquema d’un cicle del sistema AnSBR amb les corresponents entrades i sortides. 
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El substrat a tractar és introduït al reactor durant l’etapa d’alimentació. Tot seguit s’inicia l’agitació 

i el reactor s’escalfa fins a la temperatura d’operació, esdevenint l’etapa de reacció. Durant 

aquesta etapa la matèria orgànica és degradada i transformada a biogàs, diòxid de carboni i 

biomassa. Quan la degradació i la producció de biogàs són mínimes, es dóna per finalitzada 

l’etapa i s’atura l’agitació i la calefacció. Aleshores té lloc la sedimentació, durant la qual, per la 

força de la gravetat, les partícules (biomassa, sòlids inerts i matèria orgànica no degradada) són 

dipositades al fons del reactor. És ara quan l’efluent (el sobrenedant) és extret del reactor i, en cas 

d’un volum de sediment excessiu, n’és eliminat també una part. Amb la biomassa encara a dins, 

un nou volum de substrat és introduït al reactor començant, així, un nou cicle.  

Com a conseqüència d’aquest funcionament, les concentracions de substrat al reactor són molt 

variables, alternant: 

- Altes concentracions després de l’etapa d’alimentació. 

- Baixes concentracions al final de l’etapa de reacció. 

Aquesta variació de la concentració de substrat es tradueix a variacions en la proporció 

“Food/Microorganisms” (F/M) del reactor:  

- Altes proporcions F/M després de l’etapa d’alimentació. 

- Baixes proporcions F/M al final de l’etapa de reacció.  

L’elevada proporció entre el substrat i els microorganismes al principi de la reacció resulta en unes 

altes velocitats de consum de substrat i de producció de biogàs, tal com descriu la cinètica de 

Monod (Sung i Dague, 1995). En canvi, la baixa proporció al final de l’etapa de reacció promou la 

biofloculació i la granulació de la biomassa, proporcionant sedimentacions més eficients i facilitant  

els llargs temps de retenció cel·lular (Sung i Dague, 1995).  

A més, la decantació del sobrenedant, amb el pas del temps, també facilita la selecció de la 

biomassa granular enfront la suspesa, ja que, aquesta última, és eliminada del reactor al final de 

cada cicle i, per tant, cada vegada s’obté sistemes més eficients. 

Els reactors AnSBR, degut al seu alt rendiment i a la capacitat de prescindir de tancs de 

sedimentació externs, esdevenen uns sistemes de tractament de baix cost tant d’inversió com 

d’operació, essent una tecnologia cada cop més utilitzada. 
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4.3 Gestió de la fracció líquida dels purins de porc mitjançant 

reactors AnSBR 

La gestió dels residus inclou tecnologies tan diverses com ara les conversions i transformacions 

físiques, els tractaments químics o les degradacions biològiques. La via biològica de la fermentació 

anaeròbia, però, presenta l’avantatge de produir un gas combustible molt ric en metà, com també 

de reduir les males olors d’un efluent que pot ser utilitzat com a fertilitzant orgànic a l’àmbit de 

l’agricultura (Karim et al., 2005a). 

Els purins de porc són un material amb una molt alta biodegradabilitat i, per tant, el seu 

tractament per digestió anaeròbia resulta una alternativa molt interessant per gestionar 

adequadament l’impacte ambiental produït per les grans explotacions porcines intensives (Amaral 

et al., 2016). A més, els residus animals, en general, contenen altes concentracions de matèria 

orgànica i nutrients, el qual els converteix en un substrat encara més apte per portar a terme un 

procés de digestió anaeròbia rendible i eficient (Angenent et al., 2002). 

Les característiques dels purins, com s’ha esmentat a l’apartat corresponent (2.1), van lligades 

completament a la gestió que es porta a terme a les explotacions. Aquestes característiques, 

sobretot els tipus i tècniques d’alimentació i la gestió que es fa de l’aigua, afecten directament el 

potencial metanogènic dels purins, esdevenint en diferents produccions de biogàs segons el seu 

origen (Amaral et al., 2014; Amaral et al., 2016; Gopalan et al., 2013).  

Una altra variable, la qual no es sol tenir molt en compte, que esdevé clau per la rendibilitat de la 

digestió anaeròbia amb purins és el temps transcorregut des de la seva generació. A l’estudi 

realitzat per Browne et al. (2015) amb purins de vaca a 20 ºC es va observar que la producció de 

biogàs decreixia a mesura que s’emprava purins més vells com a substrat. Aquest efecte 

probablement es podria intensificar amb els purins de porc ja que són més biodegradables que els 

de vaca (Liu et al., 2009). 

La implantació d’un separador sòlid-líquid, a més, permet dividir el gran volum de purins generats 

en una fracció sòlida, la qual ocupa un 20-30% del volum total dels purins, i una fracció líquida, la 

qual concentra un 40-60% del potencial total de producció de metà (Amaral et al., 2016). Degut a 

la reducció del pes i del volum obtinguda a la fracció sòlida, aquesta pot ser compostada i 

transportada molt més econòmicament a cultius externs per tal de ser aplicada a l’àmbit de 
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l’agricultura (entre altres utilitats). La fracció líquida, que té uns costos de transport molt més 

elevats, s’utilitzaria com a substrat del digestor per produir biogàs (ingressos extra) i un efluent de 

poca càrrega orgànica utilitzable per a reg a les pròpies granges i voltants.  

Segons els estudis d’Amaral et al. (2016), tot i que la fracció sòlida presenta un major percentatge 

de matèria orgànica, no resulta tan biodegradable com la obtinguda a la fracció líquida dels 

purins. És per aquest motiu que a l’hora de realitzar la digestió anaeròbia, ambdues fraccions 

proporcionen unes produccions semblants de metà. El percentatge de reducció de la matèria 

orgànica obtingut a la fracció líquida, però, és molt més elevat que a la fracció sòlida, esdevenint 

en un efluent molt menys contaminant. 

A més, la velocitat de la hidròlisi generalment incrementa a mesura que disminueix la mida de les 

partícules a causa de la major relació de superfície-volum que ofereixen aquestes per a ser 

colonitzades i degradades biològicament (Yaw Tzuu i Dague, 1994; Hills i Nakano, 1984; Levine et 

al., 1991). Conseqüentment, l’ús de la fracció líquida com a substrat podria comportar, també, 

una més ràpida degradació de la matèria orgànica i, per tant, de la producció de biogàs. 

De fet, durant la pròpia digestió anaeròbia ja es produeix una contínua degradació de les 

partícules orgàniques del substrat, de manera que l’efluent obtingut encara presenta una 

concentració de sòlids menor que la fracció líquida obtinguda del separador. Aquesta reducció es 

podria veure encara més intensificada mitjançant l’ús dels sistemes SBR per portar a terme la 

digestió, ja que la reducció de les partícules no només s’atribueix a la degradació biològica, sinó 

també a la sedimentació. Masse et al. (2005) van arribar a observar reduccions del 70% dels sòlids 

mitjançant reactors AnSBR tractats amb purins a 25 ºC. Tot i això, no es pot considerar aquest 

valor com a usual, ja que altres estudis han obtingut reduccions menors. 

Els reactors anaerobis SBR es presenten com un sistema eficient i molt adequat per portar a 

terme el tractament dels grans volums de purins generats a les explotacions porcines, ja que són 

econòmics (tant de construir com de mantenir), fàcils d’operar i poden ser alimentats en dosis 

intermitents a mesura que les dejeccions són eliminades de les instal·lacions degut al propi 

funcionament del reactor (Massé et al., 2003). 

Amb la intenció de comprovar l’efecte que podria tenir aquest últim punt sobre l’activitat 

microbiana del reactor, Massé et al. (2003) van simular les condicions d’operació que podrien 
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tenir lloc a una granja comercial amb diferents temps entre alimentacions, observant com a 

resultat que el funcionament dels reactors no es veia afectat per les diferents freqüències 

d’alimentació. Probablement aquest fet es degui al lent metabolisme dels bacteris anaerobis, els 

quals poden sobreviure durant llargs períodes de temps sense alimentació (Massé i Masse, 2000). 

L’aprofitament del propi reactor per portar a terme la sedimentació els converteix en un dels 

reactors d’alta velocitat més econòmics de tots. A diferència dels CSTR, aquests permeten separar 

el temps de retenció hidràulica del cel·lular sense necessitat d’invertir en tancs de sedimentació 

exteriors o potents tecnologies de separació sòlid-líquid.  

La separació del temps de retenció hidràulica del cel·lular és justament un dels principals 

avantatges que presenta aquest sistema enfront el tractament de purins. La permanència de la 

biomassa al reactor durant temps superiors a 60 dies permet el desenvolupament i manteniment 

dels bacteris SAO (Syntrophic Acetate Oxidizing), uns microorganismes capaços de produir 

hidrogen a partir d’acetat a les altes concentracions d’amoníac presents als purins. La producció 

de metà mitjançant la via hidrogenòfila permet càrregues volumètriques superiors evitant 

possibles desestabilitzacions a causa de la inhibició que causa l’acumulació d’amoni i acetat. 

Per altra banda, la fracció líquida dels purins de porc presenta una baixa concentració de matèria 

orgànica, la qual comportaria alts temps de retenció hidràulica o reactors de gran volum per ser 

rendible en cas d’utilitzar sistemes CSTR sense recirculació (TRC = TRH). Al separar ambdós temps 

s’aconsegueix mantenir altes concentracions microbianes al reactor i, per tant, velocitats de 

producció molt superiors. El sistema convencional utilitzat per separar ambdós temps seria un 

CSTR amb recirculació, però com ja s’ha mencionat, els AnSBR permeten realitzar la separació dels 

temps d’una forma més econòmica, per tant, poden resultar preferibles a les explotacions. 
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5. Material i mètodes 

5.1 Reactius 

5.1.1 Substrat utilitzat: fracció liquida de purins de porc 

El substrat utilitzat per a l’alimentació del digestor operat al present estudi ha estat la fracció 

líquida dels purins de porc generats i pretractats per un separador sòlid-líquid a la pròpia granja 

de la Caseta d’en Grau, situada a Calldetenes (Osona). 

Aquesta granja disposa d’un sistema de separació sòlid-líquid mitjançant un cargol premsa, amb el 

qual es separen els purins en dos fraccions: 

- Fracció sòlida: és utilitzada per a compostatge. 

- Fracció líquida: és tractada per un sistema biològic de nitrificació-desnitrificació. 

La planta, vista des de l’exterior, es mostra a la Figura 5.1. 

La Caseta d’en Grau és un bon exemple de la viabilitat i els beneficis que es pot obtenir dels purins 

mitjançant la separació del material en dues fases, en aquest cas, amb un post tractament de la 

fracció líquida dels purins per reduir-ne la concentració de nitrats. Aquest procés els ha permès 

reduir els costos de gestió dels purins, augmentar l’eficiència de reducció del nitrogen i del fòsfor, 

no dependre de tercers en quant a terres i la conversió de la finca a regadiu (doble collita). 

 

Figura 5.1 Planta de tractament dels purins de porc de la Caseta d’en Grau on es va recollir el substrat. 



Operació i optimització d’un reactor AnSBR   53 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

La separació sòlid-líquid s’hagués pogut portar a terme al propi laboratori, però es va preferir 

utilitzar el material resultant d’un separador sòlid-líquid utilitzat a una granja porcina real per tal 

d’apropar-se el màxim possible a les característiques a les que s’opera a la realitat. 

A la Figura 5.2 es mostra el dipòsit del qual es va recollir la fracció líquida de purins utilitzada. 

 

Figura 5.2 Dipòsit de la fracció líquida de purins de porc de la Caseta d’en Grau d’on es va recollir el substrat utilitzat. 

Per a la conservació del substrat es va disposar d’un congelador on s’hi van emmagatzemar cinc 

pots de plàstic plens de fracció líquida de purins a una temperatura de -2 ºC per tal de prevenir 

l’activitat biològica i, per tant, reduir al mínim la degradació de la matèria orgànica durant els 

experiments, tal com s’indica a diversos articles (Massé et al., 2003). 

Els pots utilitzats per a l’emmagatzematge i la recol·lecció del substrat (Figura 5.3) tenien una 

doble tapa per tal de reduir el risc de vessament i permetre l’homogeneïtzació del substrat al 

mateix pot sense esquitxar (el mateix tipus de pots es van utilitzar amb l’inòcul). 

 

Figura 5.3 Tres dels cinc pots utilitzats per recollir i emmagatzemar el substrat. 
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5.1.2 Inòcul utilitzat: efluent de digestor anaerobi 

El tipus d’inòcul utilitzat per portar a terme un procés de digestió anaeròbia és un dels factors que 

més afecta al temps d’adaptació de la biomassa a les noves condicions que se’ls hi imposarà.  

Generalment s’utilitza l’efluent de digestors anaerobis on s’hi tracten residus de característiques 

similars o amb condicions semblants de temperatura, càrrega orgànica  o concentració de sòlids a 

les que es vol treballar. L’elecció d’un inòcul adequat permet reduir la fase d’adaptació i assegurar 

la seva funcionalitat.  

Al present estudi s’ha recollit l’inòcul a la planta de biogàs de la granja Porgaporcs, dissenyada per 

Ecobiogàs i situada al terme municipal de Vila-sana (Pla d’Urgell). Es tracta d’un digestor anaerobi 

on es realitza un procés de codigestió amb purins de porc (70%) i altres residus de la indústria 

agroalimentària (30%). Està format per dos reactors de 1.200 m3 cada un (Figura 5.4) operats a 

una temperatura de 35 ºC (règim mesòfil). La planta és operativa des de l’any 2007. 

 

Figura 5.4 Reactors anaerobis de la granja Porgaporcs, d’on es va recollir l’inòcul, dissenyats per Ecobiogàs. 

Per tant, es tracta d’un inòcul estable, adaptat a les condicions mesòfiles (nou anys en 

funcionament) i a unes característiques no gaire llunyanes del substrat utilitzat. L’aspecte de les 

plantes que més ha atret l’atenció d’aquest estudi ha estat el coneixement de l’existència de 

microorganismes SAO estabilitzats al reactor, informació obtinguda de Prenafeta-Boldú et al. 

(2015). Aquests microorganismes permeten produir metà a les altes concentracions de nitrogen 

amoniacal que contenen els purins sense patir fenòmens d’inhibició a causa de l’amoníac lliure. 
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No són bacteris metanògens, però realitzen la conversió de l’acetat a hidrogen, el qual utilitzen 

alguns metanògens (també resistents a les altes concentracions d’amoníac) per sintetitzar metà.  

Abans de ser inoculat, es va creure convenient portar a terme un tamisat de l’inòcul per tal 

d’eliminar partícules com ara palla, pedretes, etc., les quals tendeixen a crear problemes 

operacionals als bioreactors a escala de laboratori, obstruint els tubs d’entrada i sortida del 

reactor (Massé et al., 2003) i malmetent el sistema de bombeig. Tot seguit es mostra a la Figura 

5.5 la fracció separada a través del tamisat, on es pot apreciar l’alt contingut en palla i materials 

amb capacitat de causar obstruccions, juntament amb la malla utilitzada. 

 

Figura 5.5 Fracció eliminada de l’inòcul (esquerra) i malla metàl·lica utilitzada per separar-la (dreta). 

El diàmetre dels porus de la malla utilitzada és d’1,3 mm, el qual es va considerar una mida 

suficient per retenir les partícules indesitjables i, en canvi, permetre el pas dels flocs i dels 

grumolls microbians d’interès per a la digestió anaeròbia. 

Des de la recol·lecció fins a la inoculació (05/03/2016) van passar aproximadament 3 mesos 

durant els quals l’inòcul va ser conservat a una nevera a la temperatura de 4 ºC. Aquestes 

condicions no són suficients per inactivar completament l’activitat metabòlica dels 

microorganismes, però sí per alentir suficientment la seva despesa energètica enfront 

l’esgotament del substrat fins a la posta en marxa de l’AnSBR. La congelació, probablement, 

hagués suposat la reducció del percentatge de cèl·lules viables a causa de l’esquinçament de les 

membranes cel·lulars causat per la formació de cristalls de gel, el qual faria perdre eficiència 

durant els primers cicles d’operació. 
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5.1.3 Glucosa deshidratada 

Durant el primer cicle del digestor es va observar una molt baixa biodegradabilitat i, per tant, una 

molt baixa producció de biogàs en comparació amb els resultats que s’esperava. Per aquest motiu 

es va decidir fer ús de glucosa deshidratada per tal d’augmentar la concentració de matèria 

orgànica degradable a l’interior del reactor.  

Es va utilitzar glucosa de la marca Panreac AppliChem, la qual mostra un límit màxim d’impureses 

del 0,23% (suma dels límits màxims de totes les impureses) i un pes molar de 180,16 g/mol. 

5.1.4 Nitrogen 

El nitrogen és un gas noble considerat inert (poc reactiu) sota condicions normals de pressió i 

temperatura. Per a la reacció d’aquest gas generalment són necessàries altes temperatures a les 

quals no ha estat sotmès en cap moment el reactor operat durant el present estudi.  

Durant els canvis de cicle del reactor es va utilitzar una bossa amb capacitat d’emmagatzemar gas 

de forma hermètica omplerta amb nitrogen per tal de realitzar l’efecte pulmó al reactor i evitar les 

baixades de pressió durant la sedimentació (disminueix la temperatura i, per tant, la pressió del 

gas) i durant la decantació i la purga (disminueix el volum i, per tant, la pressió del gas), el qual 

impedeix portar a terme l’estudi adequadament. 

5.2 Equipament 

Les principals necessitats que ha de complir l’equipament per tal de portar a terme una correcte 

operació amb el reactor AnSBR són: 

1) Dipòsit on hi té lloc el procés. 

2) Control precís del volum de substrat que entra. 

3) Control precís del volum d’efluent que surt. 

4) Control precís del volum de sediment que surt. 

5) Control de la temperatura. 

6) Control de l’agitació. 

7) Control de les diferents etapes i la seva durada. 

8) Mesura contínua de la producció de biogàs. 

9) Emmagatzematge del biogàs. 

Amb la intenció de complir amb aquests requisits de forma econòmica, però eficaç, es va 

dissenyar al treball de fi de grau de Montiel (2015) un digestor obert a múltiples aplicacions 
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juntament amb l’adquisició i automatització de l’equipament complementari, seleccionat 

acuradament, necessari per portar a terme el procés. Els diferents equips han hagut de ser 

connectats, ajustats i, en dos dels casos, substituïts per a l’adequada operació del sistema. Tot 

seguit es descriu els diferents equips utilitzats finalment.  

5.2.1 Digestor 

El digestor és la part que actua de contenidor del medi on es troben els microorganismes i el 

substrat a digerir. Ha de contenir un cert nombre de boques laterals i/o superiors per tal de 

permetre les entrades i sortides, el mostratge i la incorporació de les sondes les mesures de les 

quals sigui d’interès estudiar o controlar. 

El digestor que s’ha utilitzat al present treball va ésser dissenyat per l’exestudiant de l’ESAB Jaume 

Montiel durant el seu treball final de grau amb la intenció de ser utilitzat a la universitat per a 

l’operació i estudi de reactors als pròxims treballs (com ara aquest). 

La construcció es va portar a terme per Alco, una comercial especialitzada en l’equipament 

complet dels laboratoris. Es tracta d’un digestor a nivell de laboratori de forma cilíndrica i amb 

una alçada i un diàmetre de 250 i 120 cm, respectivament. És a dir, amb una relació alçada-

diàmetre de 2,083. Les parets del reactor, construïdes amb Pyrex, una gama de vidre coneguda 

per la seva resistència al calor, tenen un gruix de 5 mm.  

Presenta una capacitat volumètrica des de la base fins que comença la rosca de 2,5 l quan està ple 

fins a dalt, però a nivell operatiu es va omplir fins a 2,2 l aproximadament. 

Ja que es va dissenyar amb la intenció d’esdevenir un reactor versàtil, apte per a múltiples 

sistemes d’alimentació i amb possibilitat de ser-hi portats a terme diversos estudis, presenta 12 

boques laterals, un nombre superior al corrent i que suposa un augment de la seva fragilitat. Les 

boques que resulten de més interès al present estudi són, però, la columna de boques laterals 

disposades una sota l’altra, les quals permeten el buidatge de l’efluent des de multitud de nivells 

diferents, aspecte interessant per a l’estudi dels SBR. 

Durant les proves d’estanqueïtat, però, una de les boques laterals (la boca aïllada més baixa) va 

patir una ruptura. Ja que la reparació a fàbrica comportaria una espera de l’ordre de setmanes o 
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mesos, es va solucionar al mateix laboratori tapant el tub trencat amb un sèptum  i una lliga per 

assegurar la seva immobilització. 

Tot seguit es mostra l’esquema del digestor amb les seves respectives dimensions (Figura 5.6) 

juntament amb una imatge real del digestor (Figura 5.7). 

 

 

Figura 5.6 Dimensions del reactor AnSBR utilitzat. Font: Montiel, 2015. 
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Figura 5.7 Reactor AnSBR utilitzat durant l’etapa de reacció. 

5.2.2 Sistema de control 

El control del sistema s’ha portat a terme de forma automatitzada mitjançant un sistema de 

control creat durant el treball final de grau de Montiel (2015) amb LabView, software ja utilitzat 

amb finalitats similars a altres estudis com ara per Ghasimi et al. (2015).  

L’automatització és possible gràcies a la mesura contínua de la velocitat de producció de biogàs. 

Quan aquesta disminueix per sota d’un cert valor ajustat prèviament, el programa finalitza l’etapa 

de reacció. Ruiz et al. (2001) ja van demostrar la viabilitat de seguir l’estat de la digestió anaeròbia 

mitjançant un acurat control d’aquest paràmetre. Es basa en què, al final de l’etapa de reacció, la 

velocitat de producció de biogàs s’aproxima a valors propers a 0, el qual indica una pobre activitat 

metabòlica al reactor i, per tant, un mínim consum del substrat per part dels microorganismes. La 

caiguda relativament ràpida de la velocitat de producció de biogàs facilita la identificació del 
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mínim valor sota el qual l’etapa es pot considerar com a finalitzada. Això permet reomplir 

immediatament el reactor (després de la sedimentació i de la decantació de l’efluent) aconseguint 

el mínim temps inactiu entremig. 

A més, Ruiz et al. (2001) també va observar que al final de l’etapa de reacció les concentracions 

d’AGV són gairebé nul·les, el qual evita l’acumulació d’aquest compost inhibidor durant el 

transcurs seqüencial dels cicles.  

Per tal de controlar de forma automatitzada la seqüència de cicles indefinidament, el programa ha 

de ser capaç de controlar el temps en funcionament del conjunt d’equips utilitzats pel sistema. 

Excepte la finalització de l’etapa de reacció, la resta de l’automatització es porta a terme 

mitjançant valors temporals ajustats al programa prèviament i ajustant els paràmetres 

operacionals (temperatura, agitació i velocitat de bombeig) als propis aparells. El principi bàsic 

amb el qual es controla als aparells consisteix en l’activació i desactivació dels relés als quals 

romanen sempre connectats. Tot seguit es mostra a la Figura 5.8 la caixa de relés utilitzada. 

 

Figura 5.8 Caixa de relés utilitzada per activar i desactivar els aparells mitjançant el programa de control. 

Com s’ha explicat a l’apartat 4.2, el procés consta de les següents etapes: 

- Alimentació o emplenat: entra el substrat al reactor. 

- Reacció: es produeix la digestió anaeròbia. 

- Sedimentació: sedimenten els sòlids suspesos. 

- Decantació: surt l’efluent del reactor. 

- Purga: surt una porció del sediment del reactor. 

Ja que el sistema de control està programat perquè finalitzi l’etapa de reacció quan la velocitat de 

producció de biogàs sigui inferior a un cert valor, i al principi de l’etapa de reacció aquesta 
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velocitat incrementa progressivament des de cero, cal ajustar un temps mínim a l’etapa de reacció 

durant el qual no es tingui en compte aquesta condició i s’eviti la finalització prematura de l’etapa. 

El diagrama de flux del programa utilitzat pel sistema de control es mostra a la Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 Diagrama de flux del programa de control utilitzat per automatitzar el reactor. 
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Per tant, cal ajustar els paràmetres exposats a la següent Taula 5.1. 

Taula 5.1 Paràmetres ajustats al sistema de control en funció de l’etapa 

Etapes Paràmetres ajustats 

Alimentació 
Temps de bombeig 

Velocitat de bombeig* 

Reacció 

Temps mínim de reacció 

Velocitat de producció de biogàs mínima 

Temperatura* 

Velocitat d’agitació* 

Sedimentació Temps de sedimentació 

Decantació 
Temps de bombeig 

Velocitat de bombeig* 

Purga 

Cicles necessaris per purgar 

Temps de bombeig 

Velocitat de bombeig* 

Els paràmetres amb (*) s’ajusten al propi aparell, no al programa. 

El programa, a més, permet l’emmagatzematge de les dades de la producció de biogàs prescindint 

del programa especialitzat Rigamo del comptador de gas. A mesura que transcorre el cicle i es 

realitzen les mesures de biogàs, el programa construeix al panell frontal una gràfica de la 

producció acumulada de biogàs (volum total en funció del temps). Les dades, però, són eliminades 

al final del cicle i, per tant, cal el seu traspàs manual a fulls d’Excel abans de que finalitzin. 

5.2.3 Bombes peristàltiques 

Les bombes peristàltiques són un tipus de bomba hidràulica de desplaçament positiu utilitzades 

per bombejar gran varietat de fluids. Ja que el sistema operat disposa d’una entrada (alimentació) 

i dues sortides (decantació i purga) s’ha requerit de tres bombes per portar a terme el procés 

d’ompliment i buidatge de forma automatitzada. El model de bomba utilitzat ha estat el D-25VT, 

de Dinko Instruments, una bomba peristàltica dispensadora de flux variable (Figura 5.10). 

És recomanable, però, evitar el bombeig de fluids amb altes càrregues de sòlids, ja que presenten 

un gran risc d’obstrucció. A la bibliografia cercada, de fet, Karim et al. (2005) van trobar-se amb 

l’impediment d’utilitzar una bomba peristàltica per a l’alimentació d’un reactor continu amb 

dejeccions ramaderes amb un 15% de sòlids totals a causa de la no funcionalitat del sistema de 

bombeig. Al present estudi, és necessari el bombeig de materials com ara la fracció líquida de 

purins i l’efluent, els quals no resulten gaire problemàtics, però també del sediment dipositat a la 
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base del digestor durant la sedimentació, el qual conté una alta concentració de sòlids i mostra un 

alt risc d’obstruir els tubs. És per aquest motiu que es va decidir fer un estudi de la funcionalitat de 

les bombes adquirides enfront els materials a bombejar, el qual està descrit a l’apartat 5.3.7. 

 

Figura 5.10 Bomba peristàltica D-25VT, de Dinko Instruments. Font: web Dinko Instruments, maig 2016. 

5.2.4 Agitador amb termòstat incorporat 

Tant el sistema d’homogeneïtzació com el de control i manteniment de la temperatura es van 

portar a terme utilitzant un mateix aparell, el MicroMagMix MCG05E, fabricat per OVAN. 

Aquest aparell realitza l’agitació mitjançant un motor magnètic que fa girar un imant dipositat a 

l’interior del digestor un cop aquest està col·locat al seu damunt, tal com es mostra a la Figura 

5.11. La velocitat a la qual es duu a terme l’agitació es programa mitjançant uns botons situats a la 

seva base, els quals permeten modificar les revolucions per minut (rpm) amb resolució de 25 rpm. 

 

Figura 5.11 Agitador amb termòstat incorporat MicroMagMix MCG05E, de OVAN. Font: web OVAN, maig 2016. 
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Al principi de l’estudi es disposava d’un altre agitador (sense termòstat incorporat), el qual es va 

haver de substituir per aquest ja que no era apte per a ser automatitzat mitjançant el sistema de 

control utilitzat. Mentre que el MicroMagMix, un cop apagat a l’inici de la sedimentació, retorna a 

les revolucions originals durant l’etapa de reacció (quan és tornat a encendre el relé al qual està 

connectat), l’antic agitador utilitzat s’havia de tornar a programar manualment. 

El sistema de control i manteniment de la temperatura del MicroMagMix es porta a terme 

mitjançant un termòstat format per una resistència que calenta la base metàl·lica calefactora 

sobre la qual es situa el digestor i per una sonda Pt100 externa (Figura 5.12). D’aquesta manera, 

quan la temperatura mesurada per la sonda supera la temperatura programada al termòstat, la 

base calefactora deixa d’escalfar. Mentre que quan la sonda mesura una temperatura inferior a la 

programada, la base calefactora torna a escalfar fins tornar a repetir-se el pas anterior. La 

resolució de la sonda és de 0,5 ºC i l’exactitud de l’aparell és de ± 1 ºC. 

 

Figura 5.12 Sonda de temperatura Pt100 del MicroMagMix introduïda al digestor per una boca lateral. 

5.2.5 Comptador de gas 

Pel comptatge del volum de biogàs produït s’ha fet ús del comptador MilliGascounter, model 

MGC-1 PMMA, fabricat per Ritter (Figura 5.13). 

 

Figura 5.13 Comptador de gas MilliGascounterMGC-1 PMMA, de Ritter. Font: web Ritter, maig 2016. 
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Està format per un dipòsit omplert amb 120 ml d’una solució d’àcid clorhídric del 1,8% (0,5 mols/l) 

per evitar que el diòxid de carboni s’hi difongui. A l’interior del dipòsit, submergit al líquid, hi ha la 

cel·la de mesura, la qual conté dues cavitats en forma de cubell invertit. 

La mesura es produeix quan el gas entra per un tub capil·lar a dins del dipòsit, però des de sota de 

la cel·la de mesura. Aleshores, el gas puja en forma de bombolles, acumulant-se a una de les dues 

cavitats de la cel·la. Un cop s’hi ha acumulat 3,00 ml de gas, la cel·la, a causa de la flotabilitat del 

gas, s’inclina cap a l’altra costat alliberant el gas cap a la superfície. Per tant, durant aquest pas 

s’alliberen els 3,00 ml de gas fora de la cel·la (i del comptador) i la segona cavitat es situa 

mecànicament a sobre del tub capil·lar, produint-se al seu interior l’acumulació del gas per a la 

següent mesura. Llavors, un imant situat a sobre de la cel·la crea una senyal magnètica cada cop 

que es realitza una inclinació. Finalment, la senyal és captada per uns sensors magnètics situats a 

la part superior del dipòsit que registren una senyal digital de 3,00 ml al comptador. 

Al calibratge de l’aparell, realitzat a fàbrica, el valor de 3,00 ml de gas per inclinació es va corregir 

per un valor de 3,26 ml. 

La mesura de gas, per tant, és discreta, ja que mesura el número d’inclinacions que hi tenen lloc 

(amb una resolució de 3,26 ml). L’esquema del funcionament d’aquest aparell es mostra a la 

Figura 5.14. 

 

Figura 5.14 Esquema del funcionament dels comptadors de gas Ritter. Font: web Ritter, maig 2016. 
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1) El gas entra a una de les dues cavitats a través del tub capil·lar. 2) El gas s’acumula a una de les dues cavitats. 3) La 

flotabilitat del gas fa que la cel·la s’inclini alliberant el gas a la superfície. 4) Es comença a omplir l’altra cavitat a través del 

tub capil·lar. 

5.2.6 Bosses d’emmagatzematge de gas 

Per una correcta funcionalitat del sistema amb el qual s’ha realitzat l’estudi són necessàries dues 

bosses d’emmagatzematge amb una funció diferent cada una: l’efecte pulmó (necessari per evitar 

els decreixements de la pressió quan es buida o es refreda el reactor) i l’emmagatzematge del 

biogàs. Per aquest motiu s’ha disposat de bosses Tedlar® 3-liter Sample Bag, de la marca SKC, per 

a realitzar ambdues funcions. 

5.3 Paràmetres operacionals 

5.3.1 Temperatura 

L’elecció de la temperatura s’ha basat en la informació obtinguda de la bibliografia i els assajos de 

biodegradabilitat que s’estaven portant a terme paral·lelament per Valldosera (2016) a diferents 

temperatures i amb el mateix inòcul i substrat. 

L’objectiu ha estat utilitzar el rang de temperatura més apropiat per portar a terme el tractament 

de la fracció líquida dels purins amb un reactor AnSBR a les pròpies explotacions porcines, però 

tenint en compte el temps del què es disposava al present estudi per realitzar l’operació i 

optimització del reactor. 

5.3.2 Agitació 

El tipus d’agitació ja estava predeterminat; s’utilitzaria un agitador mecànic. El què s’ha hagut de 

decidir ha estat a quantes rpm funcionaria l’agitador. El criteri de selecció ha estat merament 

visual. Interessava que l’agitació complís amb els següents requisits: 

- Fos el més baixa possible, just per homogeneïtzar la biomassa, tal com recomanen 

Stroot et al. (2001).  

- No trenqués les estructures i flocs bacterians, el qual encara esdevé més important 

quan es tracta de SBR, on l’eficiència del funcionament recau en la sedimentació 

eficient de la biomassa  (Sung i Dague, 1995). 

- L’imant recuperés la posició activa al principi dels nous cicles i fos capaç de tornar a 

homogeneïtzar la mescla tot i el volum de sòlids sedimentats al seu damunt.  
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De manera que, al principi del primer cicle, es va provar diferents potències a l’agitador fins trobar 

la considerada més òptima per a la quantitat de sòlids presents al reactor.  

La comparativa de les potències d’agitació amb altres estudis no s’ha pogut portar a terme ja que 

a la bibliografia cercada no s’empren valors i unitats per referir-se a l’homogeneïtzació, sinó que 

es limiten a mencionar quin tipus de mescla s’ha utilitzat i durant quant de temps o a quines 

etapes ha estat en marxa. 

5.3.3 Temps de retenció hidràulica 

El temps de retenció hidràulica (TRH o  ), com s’ha explicat a l’apartat 3.5.3, es podria definir com 

el temps necessari per portar a terme el tractament, és a dir, és el temps que cal que residu 

romangui a dins del reactor.  

El valor en sí no aporta gaire informació, ja que no té en consideració el volum de material que es 

tracta durant aquest temps. Més aviat consisteix en un paràmetre útil per portar a terme 

l’operació d’un reactor biològic particular. Per aquest motiu, els TRH trobats a la bibliografia no 

resulten d’utilitat si no van acompanyats d’altres paràmetres, com ara el volum tractat durant 

aquest temps. Tot i això, el valor del paràmetre amb el qual s’ha operat el reactor no s’ha decidit 

en funció dels resultats obtinguts als altres estudis, sinó en funció de la velocitat de producció de 

biogàs mesurada durant el propi funcionament del reactor AnSBR operat.  

Normalment el temps de retenció hidràulica s’estableix a partir del percentatge de degradació 

obtingut a la matèria orgànica a base d’analitzar-ne la DQO, a partir de la producció de biogàs o 

per límits de temps establerts per complir amb altres factors, com ara la necessitat de tractar nous 

volums de residus generats. 

Al present treball el temps de retenció hidràulica s’ha escollit de forma automàtica mitjançant el 

sistema de control i a partir de la velocitat de producció de biogàs mesurada pel comptador. En 

funció del límit establert com a velocitat de producció de biogàs mínima i de la velocitat 

obtinguda, el TRH serà més alt o més baix. 
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S’ha utilitzat l’equació (5.1) per calcular-lo, la qual ja s’ha mostrat a l’apartat 3.5.3. 

      
 

 
 (5.1) 

On     o   és el temps de retenció hidràulica (dies),   és la capacitat del reactor (l) i   és el 

cabal de decantació (l/dia). 

5.3.4 Temps de Retenció Cel·lular 

El temps de retenció cel·lular (TRC o   ), equivalent al de sòlids (TRS), és el paràmetre més 

important de l’estudi probablement. Com s’ha explicat a l’apartat 3.5.4, és el temps que passen 

els microorganismes a dins del reactor i, per tant, ha de tenir en compte la taxa de creixement que 

presenta la biomassa involucrada. 

Ja que l’influent tractat és la fracció líquida dels purins, un material amb una alta concentració de 

nitrogen, s’ha de preveure la conseqüent formació d’amoníac a altes concentracions que tindrà 

lloc durant la fermentació, la qual resulta inhibidora de l’activitat metanogènica, com ja s’ha 

esmentat anteriorment. Per tal de resoldre aquest obstacle sense reduir el volum de purins 

tractats s’ha decidit treballar amb microorganismes SAO, els quals permeten sintetitzar metà a 

partir d’hidrogen a concentracions d’amoníac molt altes, segons Prenafeta-Boldú et al. (2015), de 

6.000 mg N-NH4
+/l. 

Com que la taxa de multiplicació d’aquests microorganismes és de 28 dies (temps de generació de 

41 dies) (Schnürer i Nordberg, 2008), és necessari un temps de retenció cel·lular superior per tal 

d’assegurar el seu manteniment al reactor i evitar-ne, així, el rentat. Aquest aspecte, juntament 

amb l’acumulació excessiva de sediment al reactor, ha estat la base utilitzada per escollir el temps 

de retenció cel·lular operat.  

Ja que la planta de digestió anaeròbia d’on s’ha obtingut l’inòcul opera a un temps de retenció 

cel·lular de 65 dies, i s’hi ha identificat microorganismes SAO (Prenafeta-Boldú et al., 2015), s’ha 

decidit treballar a un temps similar. Concretament, el requisit imposat sobre el TRC del reactor ha 

estat que superi els 60 dies com a temps mínim (TRC > 60 dies). 

S’ha calculat el temps de retenció cel·lular mitjançant l’equació (5.2), la qual ja s’ha mostrat a 

l’apartat 3.5.4. 
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 (5.2) 

On   és la capacitat del reactor (l),   és la concentració de biomassa al reactor (g SSV/l),    és el 

cabal de purga (l/dia) i    és la concentració de biomassa a la purga (g SSV/l). 

S’ha utilitzat les anàlisis dels sòlids suspesos volàtils (SSV) per estimar la concentració de biomassa 

introduïda al reactor i la reducció de la DQOt per calcular-ne el posterior creixement. A partir 

d’aquestes dades, juntament amb el volum ocupat pel sediment, s’ha calculat la concentració de 

microorganismes al reactor i a la purga. 

Com es pot observar a l’equació (5.2), el temps de retenció cel·lular està en funció del cabal de 

purga, per tant, ha calgut valorar ambdós paràmetres per tal de realitzar una adequada operació i 

calcular el volum de sediment que es purgaria al final dels cicles. 

Tot seguit es mostra el càlcul utilitzat per estimar la concentració de microorganismes al reactor a 

l’equació (5.3) i a la purga (5.4). 

  
                 (

     
       

 
     

       
)

      
 (5.3) 

On   és la concentració de biomassa a la mescla (g SSV/l),    és el volum d’inòcul (l),    és la 

concentració de biomassa a l’inòcul (g SSV/l),    és el volum d’influent (l),    és la concentració de 

DQO a l’influent (g DQO/l),    és la concentració de DQO a l’efluent (g DQO/l), 0,196 i 0,028 són 

els coeficients de conversió de substrat a biomassa dels bacteris acidogènics i metanogènics, 

respectivament (g DQOcel./g DQOcons.) (Batstone et al., 2002),   és la capacitat del reactor (l) i 

1,42 és la relació entre la biomassa i la seva DQO (g DQOcel/g SSV) segons la relació 

estequiomètrica (III) per a la molècula C5H7NO2, típicament utilitzada com a estimació de la 

composició del material cel·lular microbià. 

   
                 (

     
        

     
       )

       
 (5.4) 

On    és la concentració de biomassa a la purga,    és el volum de sediment (l) i la resta de 

paràmetres són els descrits a l’equació (5.3). 
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                              (III) 

Com es pot observar al següent càlcul, cada gram de material cel·lular equival a 1,42 g DQO. 

         

             
 
       

        
 
             

             
      

     

         
 

Mentre que el volum de purga s’ha calculat, un cop conegut el cabal, utilitzant l’equació (5.5). 

         (5.5) 

On    és el volum de purga (l),    és el cabal de purga (l/dia) i    és el temps transcorregut 

entre purga i purga (dies). 

5.3.5 Velocitat de càrrega orgànica 

Una de les variables més interessants dels processos de digestió anaeròbia de residus orgànics és 

la seva capacitat de tractament. Aquesta variable relaciona la quantitat de residu introduït al 

reactor amb el volum del reactor i el temps que el residu roman al seu interior.  

Les condicions operacionals a les quals s’ha treballat al present estudi tenien la intenció d’arribar a 

la màxima degradació possible del substrat, amb el qual, degut als llargs temps de retenció 

esperats, no s’espera valors especialment alts a la velocitat de càrrega orgànica (VCO). 

S’ha calculat mitjançant l’equació (5.6), la qual ja s’ha mostrat a l’apartat 3.5.5. 

     
    

 
 (5.6) 

On     és la velocitat de càrrega orgànica (g DQO·l-1·dia-1),   és el cabal d’alimentació (l/dia),    

és la concentració de DQO a l’influent (g DQO/l) i    és la capacitat del reactor (l). 

5.3.6 Estanqueïtat 

L’estanqueïtat es va aconseguir mitjançant modificacions a les connexions del reactor, tal com es 

descriu a l’apartat 6.1.5, i realitzant proves d’estanqueïtat, les quals es descriuen a continuació. 
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Proves d’estanqueïtat 

Durant aproximadament tres setmanes es va avaluar cada dia si els últims canvis realitzats al 

reactor havien esdevingut estancs mitjançant aquestes proves, el muntatge de les quals es mostra 

a la Figura 5.15. Consistien en omplir el reactor amb aigua per la bomba d’alimentació fins 

sobrepassar, com a mínim, l’alçada de la boca lateral més baixa, la qual tenia un tub elàstic 

connectat. Aleshores, aquest tub s’enganxava a la paret mitjançant cinta adhesiva per tal de 

mantenir-lo estirat cap amunt.  

Degut a la pressió atmosfèrica, l’aigua entrava dins del tub penjat fins arribar al mateix nivell que 

la de l’interior del reactor. Tot seguit, mitjançant un tub connectat a una de les boques situades a 

la part buida del reactor, es bufava aire al seu interior per augmentar la pressió. Aquest augment 

a l’interior del reactor feia desplaçar l’aigua del tub penjat per sobre del nivell de l’aigua al reactor.  

Finalment, utilitzant una pinça de ferro o una lliga, es barrava el pas de l’aire pel tub pel qual 

s’havia bufat. Aquest pas calia fer-lo ràpid i amb el tub tapat per tal de que el nivell de l’aigua al 

tub penjat no tornés a igualar-se amb el nivell de la del reactor. 

A partir d’aquest moment, el nivell de l’aigua del tub penjat només depenia d’una variable: la 

pressió de l’aire a dins del reactor, la qual està en funció de la temperatura i de les pèrdues de gas 

ocasionades. Per tant, es configurava el termòstat per mantenir contínuament una temperatura 

determinada (superior a l’atmosfèrica) i es marcava amb retolador permanent el nivell de l’aigua 

al tub penjat, com es pot observar a la foto de l’esquerra de la Figura 5.15. 
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Figura 5.15 Muntatge complet realitzat per a les proves d’estanqueïtat (esquerra) i tub penjat (dreta) amb el tub 

penjat, el tub per on es bufava i el nivell de l’aigua senyalats amb fletxes blanques. 

Esquerra: Muntatge complet utilitzat per a les proves d’estanqueïtat del reactor amb el tub penjat on s’avaluava el nivell 

de l’aigua senyalat a la part esquerra i el tub utilitzat per bufar aire al seu interior a la part dreta. 

Dreta: Tub penjat on es senyala el nivell de l’aigua marcat amb permanent. 

A no ser que fossin evidents les pèrdues de gas, s’esperava 24 hores abans de tornar a revisar el 

nivell de l’aigua al tub penjat. Si s’havien produït pèrdues de gas, el nivell de l’aigua hauria de ser 

més baix que el marcat, si el nivell era una mica més alt, significava que la temperatura del 

reactor, degut a l’exactitud del termòstat (± 1 ºC), era una mica més alta que al principi de la 

prova, mentre que si el nivell era només un o dos centímetres més baix, podia ser també degut a 

l’exactitud del termòstat o a unes mínimes pèrdues de gas. 

A la Figura 5.17 s’hi pot veure el muntatge realitzat per a la prova, on es mostra el tub penjat on 

s’avaluava el nivell de l’aigua, el tub mitjançant el qual es bufava aire al seu interior i la marca 

pintada al tub penjat per conèixer l’increment de l’alçada passades les 24 hores. 

5.3.7 Velocitat de bombeig 

La velocitat de bombeig no és un paràmetre operacional que afecti a la digestió anaeròbia, és un 

paràmetre, però, que afecta al conjunt del sistema utilitzat i al temps necessari per portar a terme 

cada cicle. 
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El valor programable a les bombes peristàltiques emprades s’ajusta sobre el percentatge de 

velocitat màxim al que és capaç de funcionar, les unitats del qual estan en %SPEED. Per tal de 

portar a terme la digestió anaeròbia de forma automatitzada ha calgut trobar la velocitat real a la 

qual es bombegen els tres corresponents materials: fracció líquida de purins, efluent i sediment 

del reactor AnSBR. La velocitat bàsicament està en funció del diàmetre interior dels tubs, però 

també es veu afectada, en menor grau, per les propietats dels fluids. 

Proves de bombeig 

Amb la intenció d’escollir la velocitat de bombeig òptima per portar a terme l’operació es va 

realitzar proves de bombeig. Els valors obtinguts es van anotar a l’Excel, creant una plantilla que 

ajudés a prendre la decisió de la velocitat, que permetés comprovar la funcionalitat del bombeig 

del sediment (alta concentració de sòlids) i que, a més, fos d’utilitat a l’hora de bombejar 

qualsevol dels tres líquids durant l’experiment o posteriors estudis. Com que encara no s’havia 

començat l’operació amb el reactor, no es disposava ni d’efluent ni de sediment i, per tant, es va 

decidir utilitzar aigua com a equivalent a l’efluent, ja que teòricament és un líquid bastant net de 

sòlids suspesos, i inòcul filtrat com a equivalent al sediment, ja que la major part d’aquest està 

formada per l’inòcul introduït al principi. 

Les proves consistien en omplir una proveta de 500 ml amb els diferents líquids fent ús d’una 

bomba a diferents %SPEED. El temps que trigava la bomba a bombejar tal volum de material es 

mesurava amb el cronòmetre que té incorporat el propi aparell. Aquest procediment es va 

realitzar des de la potència més baixa ajustable (1%) fins a la més alta (99%) en intervals del 5%, és 

a dir: 1%, 5%, 10%,..., 99%. Per cada %SPEED es van realitzar tres repeticions per tal de reduir 

l’error durant l’operació. 

A partir d’aquestes dades es van dissenyar tres plantilles d’Excel amb tots els valors de temps 

obtinguts per bombejar 500 ml de cada material. A la mateixa plantilla es va calcular: 

- Mitjana del temps trigat per moure 500 ml de les tres repeticions per cada %SPEED. 

- Desviació tipus del temps trigat per moure 500 ml de les tres repeticions per cada 

%SPEED. 

Juntament amb una columna extra on, al introduir el volum que es desitja moure, es calcula 

directament el temps en què la bomba ha d’estar en marxa per bombejar tal volum. 
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5.3.8 Duració de les etapes de cada cicle 

Cada cicle d’un sistema SBR està format per 4 o 5 etapes: alimentació, reacció, sedimentació, 

decantació i, quan fa falta, purga. La durada d’aquestes etapes és un paràmetre que cal decidir en 

funció de diferents criteris i altres paràmetres establerts de forma independent. Els que s’ha 

tingut en compte al present estudi per a l’operació del reactor s’exposen a la Taula 5.2. 

Lògicament, la rapidesa a la qual es duen a terme és sempre d’interès sigui l’etapa que sigui, per 

tant, aquesta no es menciona a la Taula 5.2, ja que ve integrada als mateixos paràmetres. 

Taula 5.2 Paràmetres i factors utilitzats per decidir la duració de les etapes dels cicles 

del reactor AnSBR operat 

Etapa Paràmetres i factors  

Alimentació Velocitat de bombeig 

Reacció Velocitat de producció de biogàs 

Sedimentació Corba de sedimentació 

Decantació Velocitat de bombeig 

Purga 
Velocitat de bombeig 

Acumulació de partícules sedimentables 

Com es pot observar, de les cinc etapes només a dues se’ls pot establir la durada a la que es 

portaran a terme abans de començar a operar el bioreactor (la alimentació i la decantació). Això 

és degut a què a la duració de la resta d’etapes hi està involucrada l’activitat microbiana, la qual és 

difícil de preveure amb exactitud degut al gran nombre d’espècies que hi intervenen i a les 

diferències, encara que petites, del substrat. Al principi de l’operació, la durada de la reacció, de la 

sedimentació i de la purga són més susceptibles a patir variacions degut a l’aclimatació de la 

biomassa. Un cop estabilitzat el reactor, però, la durada de les tres etapes esdevé més constant i, 

per tant, és possible una millor automatització del procés. 

Tot seguit es mostra a la Figura 5.16 una captura de la part del programa de control destinada als 

temps de duració de cada etapa. 
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Figura 5.16 Part del programa de control utilitzat destinada al control del temps. 

5.4 Procediment experimental 

5.4.1 Pla experimental 

S’ha operat un digestor AnSBR amb la fracció líquida de purins de porc durant un període de 89 

dies (3 mesos aproximadament) utilitzant un programa de control creat amb LabView. 

Degut a la baixa producció de biogàs obtinguda durant el primer cicle, probablement a causa de 

l’antiguitat dels purins, es va decidir afegir glucosa als purins utilitzats com a substrat del segon 

cicle per tal d’obtenir una producció de biogàs més pròxima a la dels purins frescos. 

Durant els 3 mesos posteriors al muntatge experimental i a l’adequació del sistema de control 

s’ha portat a terme 2 cicles seqüencials amb el reactor AnSBR durant els quals s’ha analitzat els 

paràmetres mostrats a la Taula 5.3. 

Taula 5.3 Freqüència, lloc i repeticions de les anàlisis realitzades 

Anàlisi 
Freqüència  

CICLE 1 
Freqüència  

CICLE 2 
Lloc de 

realització 
Número de 
repeticions 

pH Inici i final Setmanalment UPC-ESAB 1 
DQOt Inici i final Setmanalment UPC-ESAB 3 
DQOs Inici i final Setmanalment UPC-ESAB 3 
ST-SV Inici i final Inici i final UPC-ESAB 3 
SST-SSV Inici i final Inici i final UPC-ESAB 3 
N-NH4

+ Inici i final Setmanalment IRTA-GIRO 1 
NTK Inici i final Inici i final IRTA-GIRO 1 
AGV Inici i final Setmanalment IRTA-GIRO 1 
Volum Biogàs Contínuament Contínuament UPC-ESAB - 
% Metà - Setmanalment IRTA-GIRO 1 
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Per a les anàlisis encarregades a l’IRTA-GIRO s’ha col·locat els tubs Eppendorf amb les mostres a 

una bossa isotèrmica amb gel per evitar la seva descongelació durant el transport, tal com es pot 

observar a la Figura 5.17. 

 

Figura 5.17 Tubs Eppendorf amb les mostres dins d’una bossa isotèrmica amb gel per evitar-ne la descongelació 

durant el seu transport a l’IRTA-GIRO. 

L’interès de cada anàlisi està explicat al capítol 5.5 però, en general, han permès conèixer 

l’eficiència que mostra el reactor enfront el tractament amb el substrat utilitzat, la seva 

productivitat energètica (volum de metà), el nivell de depuració a l’efluent i el control del procés 

per tal d’evitar la desestabilització del reactor per acumulació d’AGV o per amoníac. 

5.4.2 Sistema de mostratge 

Ja que el principal interès de la mescla és la part líquida (sobrenedant), la qual esdevindrà l’efluent 

final, s’ha realitzat una prèvia sedimentació de la mescla, parant l’agitació i la calefacció, abans de 

realitzar els mostratges. Aquests s’han realitzat amb una freqüència setmanal per tal de controlar 

els paràmetre que aporten informació sobre el funcionament del procés. El volum extret, però, ha 

estat el mínim necessari per realitzar les anàlisis per tal de modificar el mínim el procés. 

Pel què fa al sediment, no s’ha agafat mostres durant l’etapa de reacció degut al baix contingut de 

microorganismes que té capacitat de contenir un digestor anaerobi tan petit. L’extracció de 

mostres de sediment del reactor esdevindrien purgues a tenir molt en compte, per tant, les 

mostres del sediment s’han agafat només al final de cada cicle com a resultat de les purgues 

necessàries que s’hi realitzava. 

Les mostres de biogàs, com s’ha explicat anteriorment, s’han obtingut mitjançant el seu 

emmagatzematge en bosses Tedlar® 3-liter Sample Bag durant les etapes de màxima producció 
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de biogàs del procés, les quals són les més representatives ja que proporcionen la major part del 

volum de biogàs obtingut globalment durant el cicle. La freqüència amb la què s’analitzaven era 

setmanal, tot i que es van acabar realitzant només dues vegades degut a problemes 

d’estanqueïtat. 

Així doncs, el mètode mitjançant el qual s’ha agafat les mostres difereix segons l’estat físic 

d’aquestes, tal com es mostra a la Taula 5.5. 

Taula 5.4 Sistema de mostratge segons el tipus de mostra 

Tipus de mostra Sistema de mostratge 

Sobrenedant Absorció mínima amb xeringa a través d’un sèptum 

Sediment Aixeta de plàstic o bomba peristàltica 

Biogàs Emmagatzematge en bosses Tedlar® 3-liter Sample Bag 

Durant el primer cicle, però, el sèptum mitjançant el qual s’ha extret les mostres de sobrenedant 

no s’havia col·locat encara. Per aquest motiu, entre d’altres, es va decidir no agafar mostres del 

sistema per tal de modificar-lo el mínim possible i obtenir així una corba completa de la producció 

acumulada de biogàs. Entre el primer cicle i el segon, finalment, es va col·locar el sèptum a una 

altura mitjana del sobrenedant per tal d’agafar mostres el més representatives possible. La 

implantació del sèptum ha estat l’eina clau que ha permès obtenir mostres amb el volum mínim 

necessari per realitzar les anàlisis i modificar el mínim el sistema. 

Ja que durant l’etapa de reacció els microorganismes presenten altes taxes de producció de 

biogàs, la generació de bombolles del sediment durant el mostratge probablement augmenta la 

concentració de sòlids suspesos (orgànics i inorgànics) a les mostres agafades del sobrenedant. 

Per tant, és probable que les anàlisis realitzades a les mostres agafades al mig de l’etapa de 

reacció siguin menys representatives que a les agafades durant la fase final. 

5.5 Mètodes analítics 

Els paràmetres fisicoquímics estudiats van ser analitzats seguint la metodologia recomanada per 

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2012), exceptuant el 

nitrogen amoniacal, el NTK, els AGV i la composició del biogàs. 
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5.5.1 pH 

El pH és una mesura de l’acidesa o alcalinitat d’una dissolució.  

Interès: Els microorganismes que intervenen a la digestió anaeròbia presenten un rang òptim de 

pH concret. Quan el reactor es desestabilitza, normalment es veu reflectit en aquest paràmetre 

(entre d’altres). A més, permet calcular, juntament amb la temperatura i el nitrogen amoniacal, 

l’amoníac lliure present durant el procés. 

Fonaments: El mètode està basat en les teories àcid-base de Brönsted i Lowry, a les quals es 

defineix el pH segons l’equació (5.7). 

            (5.7) 

Equipament: pHmetre Chemitec 42 Series i elèctrode Hamilton polilyte plus 120 (Fig. 5.18). 

 

Figura 5.18 pHmetre Chemitec 42 Series, elèctrodes Hamilton polilyte plus 120 i solucions tampó comercials Crison de 

pH 4.1 i 7 utilitzats. 

Materials: vas de precipitats de 100 ml i paper secant. 

Reactius: Aigua destil·lada i dues solucions tampó comercials Crison de pH 4.1 (Cod. 94 60) i 7 

(Cod. 94 61). 
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Procediment 

1) El protector de l’elèctrode (amb solució de KCl 3M) s’ha desenroscat, netejat amb 

aigua destil·lada i assecat amb paper (a partir d’aquest punt, la neteja i assecatge de 

l’elèctrode s’han realitzat, sempre, després de cada calibratge o anàlisis).  

2) S’ha submergit l’elèctrode a les solucions tampó fins a pH constant comprovant que 

coincideixen amb el valor teòric. 

3) S’ha submergit l’elèctrode a la mostra en agitació fins a pH constant. 

5.5.2 Demanda Química d’Oxigen total 

La demanda química d’oxigen es defineix com la quantitat d’oxigen necessària per oxidar 

químicament la matèria orgànica i els compostos oxidables d’una material orgànic. 

Interès: És un paràmetre de molt interès als processos de digestió anaeròbia perquè permet 

conèixer amb bastanta precisió (segons el residu) la concentració de matèria orgànica existent al 

substrat i a l’efluent i, per tant, quin percentatge se n’ha eliminat. 

Fonaments: Es digereix la matèria orgànica amb un àcid (normalment dicromat potàssic) i 

mitjançant la lectura d’un espectrofotòmetre es quantifica el producte de la digestió a partir del 

qual es pot calcular la matèria orgànica digerida (l’espectrofotòmetre utilitzat realitza aquest 

càlcul automàticament). 

Equipament: Digestor de DQO HI 839800 COD REACTOR (Fig. 5.20) i espectrofotòmetre HI 83224 

Wastewater Treatment Photometer, ambdós de HANNA Instruments. 

 

Figura 5.19 Tubs digerits amb la solució preparada pel rang alt HI 94754C-25 (esquerra) i digestor de DQO HI 839800 

COD REACTOR amb tres tubs preparats per ser digerits, ambdós de HANNA Instruments, i les pinces utilitzades per 

agafar-los (dreta). 
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L’espectrofotòmetre funciona per tres rangs de DQO, cada un dels quals requereix de la seva 

solució preparada corresponent (tubs preparats). S’ha utilitzat dos rangs diferents:  

- Rang mitja (MR): per la DQOs (té un rang de fins a 15.000 mg DQO/l). 

- Rang alt (HR): per la DQOt (aquesta) (té un rang de fins a 1.500 mg DQO/l). 

Material: Micropipeta automàtica BRAND Transferpette® de 1 a 1000 µl, puntes per pipeta 

automàtica i vas de precipitats de 100 ml (per dilucions). 

Reactius: Solució preparada pel rang alt HI 94754C-25 (àcid sulfúric i sulfat de mercuri), de HANNA 

Instruments i aigua destil·lada. 

Procediment 

En funció de la concentració de matèria orgànica present a la mostra, s’ha realitzat les dilucions 

necessàries perquè el seu valor entri dins del rang de lectura. 

1) S’ha afegit, utilitzant la pipeta automàtica, 0,2 ml de mostra al tub preparat HR.  

2) El tub tapat i amb la mostra ja introduïda s’ha inclinat amb cura cap els dos costats per 

tal d’homogeneïtzar-ne el contingut i comprovar el seu bon tancament. 

3) El digestor s’ha encès i posat a escalfar fins als 150 ºC. 

4) Un cop arribat a la temperatura seleccionada, el tub preparat amb la mostra ha estat 

col·locat al digestor i s’ha ficat en marxa el comptador de 2 hores que té programat 

l’aparell per tal de digerir-ne la matèria orgànica present. 

5) Transcorregut el temps de reacció, s’ha tret el tub del digestor i s’ha deixat refredar 

fins a temperatura ambient. 

6) Una vegada l’aparell ha estat calibrat amb el blanc (tub preparat amb 0,2 ml d’aigua 

destil·lada ja digerit anteriorment), s’hi ha col·locat el tub amb mostra digerit. 

7) L’espectrofotòmetre, mitjançant una tècnica de colorimetria, en llegeix l’absorbància i 

mostra automàticament la DQO en (mg DQO/l) a la pantalla.  

8) Pel cas d’haver diluït la mostra, els valor mostrats a la pantalla eren passats a la 

concentració real utilitzant l’equació (5.7), on tots els paràmetres estan a les mateixes 

unitats de volum, i la (5.8), on es multiplica el factor de dilució obtingut per la DQO 

proporcionada per l’espectrofotòmetre (mg/l). 

                  
                                

            
 (5.7) 

                                                     (5.8) 
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Degut al maneig de reactius perillosos, en tot moment s’ha fet ús d’ulleres de protecció de 

laboratori. 

5.5.3 Demanda Química d’Oxigen soluble 

La demanda química d’oxigen soluble es defineix com la quantitat d’oxigen necessària per oxidar 

químicament la matèria orgànica i els compostos oxidables en forma soluble d’un material. 

Fonaments: Es digereix la matèria orgànica de la fracció líquida d’una mostra prèviament filtrada 

amb un àcid (normalment dicromat potàssic) i mitjançant la lectura d’un espectrofotòmetre es 

quantifica el producte de la digestió a partir del qual es pot calcular la matèria orgànica digerida 

(l’espectrofotòmetre utilitzat realitza aquest càlcul automàticament). 

Equipament: Digestor de DQO HI 839800 COD REACTOR (Fig. 5.20), espectrofotòmetre HI 83224 

Wastewater Treatment Photometer, ambdós de HANNA Instruments i una bomba de buit. 

Material: Micropipeta automàtica BRAND Transferpette® de 1 a 1000 µl, puntes per pipeta 

automàtica, vas de precipitats de 100 ml (per dilucions), embut Büchner, matràs Kitasato i filtres 

de microfibra de vidre. 

Reactius: Solució preparada pel rang mitjà HI 94754B-25 (àcid sulfúric, sulfat de mercuri i, segons 

el lot, dicromat potàssic) de HANNA Instruments. 

Procediment 

1) S’ha introduït a un vas de precipitats un volum de mostra utilitzant una pipeta 

automàtica. Tot seguit s’hi ha afegit aigua destil·lada també amb la pipeta automàtica i 

mesurant-ne el volum. 

2) La mescla s’ha filtrat utilitzant una bomba de buit, un embut Büchner i un filtre de 

microfibra de vidre. En cas de quedar restes al vas s’ha repetit aquet pas (amb més 

aigua destil·lada si fes falta). 

La part soluble (que ha travessat el filtre) segueix la resta de passos descrits a l’apartat 5.5.4 a 

partir del punt 1. 

Degut al maneig de reactius perillosos, en tot moment s’ha fet ús d’ulleres de protecció de 

laboratori. 
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5.5.4 Nitrogen amoniacal 

El nitrogen amoniacal no existeix en sí a la realitat. És un paràmetre utilitzat per transmetre la 

informació de la concentració total del nitrogen corresponent a l’amoníac lliure i a l’ió amoni. 

Interès: Conèixer la concentració de nitrogen amoniacal resulta d’interès pel seguiment de la 

digestió anaeròbia perquè, a partir de certes concentracions, pot resultar inhibidor dels 

microorganismes involucrats. Aquestes concentracions, però, van molt lligades al pH i a la 

temperatura, ja que aquests dos paràmetres dicten el percentatge d’amoníac que estarà en forma 

ionitzable i el que estarà en forma d’amoníac lliure, el qual resulta molt més inhibidor. 

Fonament: La determinació del nitrogen amoniacal (N-NH4
+) s’ha realitzat per destil·lació 

(arrossegament per vapor) i posterior valoració. L’anàlisi es fonamenta en la transformació en 

medi líquid de l’io amoni (NH4
+) a amoníac (NH3) en presència d’una base com ara l’hidròxid de 

sodi (NaOH). El NH3 és destil·lat, recollint-se novament com a NH4
+ en un volum conegut i en excés 

d’àcid bòric de concentració també coneguda, formant-se borat amònic. La valoració de l’ió borat 

mitjançant un àcid de normalitat coneguda permet quantificar el NH4
+ present inicialment a la 

mostra. 

Equipament: Balança de precisió Scaltec SBC 41 (0.001 g), destil·lador Büchi B-324, valorador 

automàtic Metrohm 702 SM Titrino i agitador magnètic. 

 

Figura 5.20 Destil·lador Büchi B-324 (aparell de la dreta), valorador automàtic Metrohm 702 SM Titrino (aparell de 

l’esquerra) i agitador magnètic (incorporat al destil·lador). 
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El rang d’aplicació del sistema s’ha establert entre 50-10.000 mg/l. 

Material: Tubs de digestió Kjeldhal, suport dels tubs de digestió Kjeldhal i pipeta Pasteur de 

plàstic. 

Reactius: Aigua desionitzada, àcid clorhídric Scharlab (0,1 mol/l), àcid bòric Scharlab (4% p/v) 

diluït al 50%, hidròxid de sodi Scharlab (40% p/v), solució estàndard d’amoni CertiPUR® Merck 

(1.000 mg/l) i clorur d’amoni Scharlab (99,8%). 

Procediment 

1) Abans de començar, s’ha realitzat tres o quatre neteges del destil·lador per evitar 

contaminacions i s’ha calibrat el valorador automàtic amb dos solucions patró de pH 7 

i 4. També s’ha comprovat que el destil·lador està en mode “Nitrogeno” i que els 

paràmetres ajustats d’aigua, hidròxid de sodi i àcid bòric són correctes: 

 H2O = 5 ml 

 NaOH 40% = 5 ml 

 H3BO3 2% = 15 ml 

2) Un cop net i escalfat el destil·lador, s’ha destil·lat i valorat blancs fets amb aigua 

desionitzada fins obtenir valors d’àcid clorhídric utilitzat menors a 0,1 ml. 

3) S’ha comprovat a l’inici i al final de l’anàlisi que l’equip funcionava correctament. Per 

fer-ho, s’ha destil·lat un patro comercial de 778 ppm N-NH4
+  (1.000 mg/l). 

4) S’ha pesat aproximadament 1 g de mostra (segons el contingut d’amoníac) amb l’ús de 

la pipeta Pasteur directament a un tub de digestió Kjeldhal tarat prèviament. 

5) Per últim, s’ha col·locat el tub de digestió Kjeldhal amb la mostra pesada al destil·lador 

i s’ha ficat en funcionament. El destil·lat es recull sobre la solució fixadora (àcid bòric) i 

es valora amb àcid clorhídric 0,1 N amb el valorador automàtic. 

6) Per expressar el resultat obtingut en mg N-NH4
+·l-1 l’IRTA-GIRO utilitza el factor de 

conversió mostrat a l’equació (5.9). 

     
         

[                        ]      

            
 (5.9) 

On      
  és la concentració de nitrogen amoniacal (mg/l),      és el volum d’àcid clorhídric 

consumit a la valoració de la mostra o del blanc (ml),      és la normalitat de l’àcid clorhídric 

emprat a la valoració (N) i         és el volum de mostra destil·lat (ml). 
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Ja que els tubs de digestió Kjeldhal estan molt calents després de la destil·lació, s’ha utilitzat 

guants de protecció tèrmica o pinces. Degut al maneig de reactius perillosos, en tot moment s’ha 

fet ús d’ulleres de protecció de laboratori. 

Càlcul de l’amoníac lliure 

Com ja s’ha comentat, el nitrogen amoniacal es troba en dos formes diferents a l’interior del 

reactor: l’ió amoni (NH4
+) i l’amoníac (NH3), les concentracions relatives dels quals  estan en funció 

del pH, tal com es mostra a la següent equació d’equilibri (5.10). 

   
[   ]  [ 

 ]

[   
 ]

 (5.10) 

On    és la constant de dissociació àcida, el [   ] és la concentració d’amoníac lliure (mg/L), 

[   
 ] és la concentració de l’ió amoni (mg/L) i [  ] és la concentració de protons (mg/L). 

La concentració relativa de les dos formes també depèn de la temperatura (Emerson et al. 1975), 

tal com es mostra a l’equació (5.11). 

    
               

       
 

(5.11) 

On     és el logaritme negatiu de la constant de dissociació àcida i   és la temperatura (ºC). 

Basant-se en les dos últimes equacions i utilitzant el pH, la temperatura i el nitrogen amoniacal 

mesurats, la fórmula emprada per calcular la concentració d’amoni lliure ha estat la de l’equació 

(5.12) (Østergaard, 1985). 

[   ]

[   ]
 (  

     

  
 (        

       
 

)
)

  

 (5.12) 

On [   ] és la concentració d’amoníac lliure (mg/l), [   ] és la concentració de nitrogen 

amoniacal total (mg/L) i   és la temperatura (Kelvin.). 
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5.5.5 Nitrogen Kjeldhal 

El nitrogen total Kjeldhal (NTK) reflexa la quantitat total de nitrogen amoniacal i orgànic a la 

mostra (proteïnes, àcids nucleic, urea, amines, ió amoni, etc.). 

Interès: Indica la quantitat total de nitrogen a l’efluent, el qual resulta clau per conèixer les 

característiques de l’influent i de l’efluent. També permet saber, si s’analitza també el nitrogen 

amoniacal, el percentatge de nitrogen amoniacal i de nitrogen orgànic presents al material, de 

manera que posteriorment es pot calcular quin percentatge de nitrogen orgànic ha passat a 

inorgànic durant la digestió anaeròbia. 

Fonaments: El mètode Kjeldhal està constituït per tres passos que es porten a terme de manera 

successiva. Aquests són: 

1) Digestió de la mostra: El nitrogen orgànic és transformat a nitrogen amoniacal 

mitjançant la digestió de la mostra amb àcid sulfúric concentrat, un catalitzador i calor. 

2) Destil·lació: L’ió amoni (NH4
+) present a la mostra digerida és desplaçat completament 

a amoníac (NH3) al afegir un excés de base forta (NaOH). Tot seguit, l’amoníac (on es 

troba tot el nitrogen) és destil·lat i recollit novament com a ió amoni en un volum 

conegut i en excés d’àcid bòric de concentració també coneguda, formant-se 

conseqüentment borat amònic. 

3) Valoració: L’ió borat és valorat utilitzant un àcid fort de normalitat coneguda per tal de 

quantificar el nitrogen Kjeldhal present a la mostra. 

Equipament: Pipeta automàtica o pipeta Pasteur de plàstic, balança de precisió Scaltec SBC 41 

(0,001 g), balança de precisió Sartorius BP 310S (0,0001 g), digestor Büchi K-437 amb sistema 

d’evacuació de gasos, destil·lador Büchi B-324, valorador automàtic Metrohm 702 SM Titrino, 

agitador magnètic i equip d’aigua Mili-Q Millipore Simplicity 185. 

Material: Tubs de digestió Kjeldahl, suport dels tubs de digestió Kjeldahl, paper de filtre sense 

cendres i sense nitrogen i proveta. 

Reactius: Aigua desionitzada, aigua Mili-Q, àcid sulfúric 95-97% Scharlab, catalitzador Kjeldahl Se 

o Cu Scharlab, hidròxid de sodi 40% p/v Sharlab, àcid bòric 4% p/v Sharlab diluït al 50%, àcid 

clorhídric 0,1 mol/l Scharlab, clorur d’amoni 99,8% Scharlab, àcid L-glutàmic 98,5-100%, solució 

patró de 4.000 ppm N i àcid etilendiamintetraacètic (EDTA) 99% anhidre Sigma-Aldrich. 
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Procediment 

1) S’ha pesat entre 4 i 20 ml de mostra en un tub de digestió amb la balança Scaltec. La 

quantitat de mostra a analitzar varia en funció de la riquesa en nitrogen esperada. 

2) Tot seguit, una pastilla de catalitzador, 30-50 ml d’aigua Mili-Q i 10 ml d’àcid sulfúric 

concentrat han estat afegits al tub.  

3) Ha calgut la preparació d’un blanc (aigua Mili-Q enlloc de mostra) i d’un control (30 ml 

d’aigua Mili-Q i 4 ml de solució patró 4.000 ppm N enlloc de mostra) per realitzar 

adequadament l’anàlisi. 

4) Els tubs preparats han estat digerits a 180 ºC durant 60 minuts i, tot seguit, a 350 ºC 

durant 60 minuts més. 

5) Finalitzada la digestió, s’ha deixat refredar els tubs fins a temperatura ambient abans 

de treure’ls de l’aparell. 

6) Un cop a temperatura ambient, s’ha procedit a començar la destil·lació, durant la qual 

primer es destil·la el blanc, després els controls i finalment les mostres. Igual que pel 

nitrogen amoniacal, el destil·lat és recollit sobre la solució fixadora (àcid bòric) i valorat 

amb àcid clorhídric 0,1 N amb el valorador automàtic. A diferència del nitrogen 

amoniacal, per aquesta anàlisi els paràmetres ajustats són: 

 H2O = 10 ml 

 NaOH 40% = 40 ml 

 H3BO3 2% = 30 ml 

7) Per expressar el resultat obtingut en mg NK/kg s’ha utilitzat el factor de conversió 

mostrat a l’equació (5.13). 

          
[                        ]      

       
 (5.13) 

On    és el nitrogen Kjeldahl (mg/kg),      és el volum d’àcid clorhídric consumit en la 

valoració de la mostra i del blanc (ml),      és la normalitat de l’àcid clorhídric emprat a la 

valoració (N) i         és el pes de la mostra (g). 

5.5.6 Àcids grassos volàtils 

Els àcids grassos volàtils són productes intermedis de la digestió anaeròbia sintetitzats pels 

microorganismes acidogènics. Els àcids determinats han estat: àcid acètic, àcid propiònic, àcid iso i 

n-butíric, àcid iso i n-valèric i àcid iso i n-caproic. 

Interès: Els àcids grassos volàtils (AGV) són un important paràmetre de control de la digestió 

anaeròbia, ja que esdevenen un ràpid indicador de les variacions del sistema (sobrecàrregues 

orgàniques o introducció de tòxics). 
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Fonament: Per a la seva determinació s’ha utilitzat la cromatografia en fase gas, el qual és un 

mètode de separació on una mescla és evaporada i transportada a través d’una columna de 15-30 

metres on els components es reparteixen entre dues fases: la fase estacionària, que conté una 

superfície d’exposició molt gran, i la fase mòbil, que és un gas que circula en contacte amb la fase 

estacionària. Aleshores, un detector produeix una senyal elèctrica proporcional a la quantitat de 

matèria a mesura que cada component separat passa a través d’ell. Aquesta senyal és enviada a 

un sistema de registre i integració, el qual genera un gràfic d’intensitat en funció del temps 

(cromatograma). 

Equipament: Cromatògraf de gasos VARIAN CP-3800 amb detector FID (Fig. 5.22, esquerra), 

Autosampler VARIAN CP-8400 (Fig. 5.22, mig), centrífuga HERAEUS Labofugue 200 o similar, 

centrífuga HERAEUS Biofuge Pico (Fig. 5.22, dreta), equip d’aigua Mili Q Millipore Simplicity 185 o 

similar i un agitador de tubs Heidolph REAX Top. 

 

Figura 5.21 Cromatògraf de gasos VARIAN CP-3800 amb detector FID (esquerra), Autosampler VARIAN CP-8400 (mig) i 

centrífuga HERAEUS Biofuge Pico (dreta). 

El rang d’aplicació del sistema s’ha establert entre 10 i 2.000 mg/l. 

Material : Tubs de plàstic de 10 ml, microtubs Eppendorf (1,5 ml), micropipetes automàtiques 

Eppendorf de 100-1.000 l i de 2-20 l, puntes per a pipeta automàtica, vials crimpables (2 ml), 

càpsules crimpables d’alumini, crimpador i xeringa cromatogràfica Hamilton 701 N (10 l). 
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Reactius: Aigua Mili Q., àcid clorhídric Scharlab (37%), “tert-buthyl methyl ether” HPLC grade 

Scharlab, èter dietílic Multisolvent® Scharlab, hexà Multisolvent® Scharlab, metanol Multisolvent® 

Sharlab, solució estàndard d’àcids volàtils AccuStandrd (10 mM), heli premiar (gas portador), 

hidrogen BIP (FID), aire sintètic zero (FID) i èter:hexà (1:1). 

Procediment 

En funció de la concentració d’àcids a la mostra, s’ha realitzat les dilucions necessàries per tal 

d’encabir el seu valor dins del rang de l’aparell. Generalment es realitzen dilucions del 50%, per 

tant, es descriurà segons aquest cas. 

1) La mostra s’ha centrifugat a 3.500 rpm en tubs de 10 ml durant 5 minuts. 

2) Amb l’ús de la pipeta automàtica, s’ha introduït 750 l del sobrenedant a un tub 

Eppendorf, on tot seguit s’hi ha introduït 750 l més d’aigua Mili Q. 

3) L’Eppendorf s’ha barrejat i centrifugat a 13.000 rpm durant 30 minuts. 

4) S’ha agafat 700 l del sobrenedant i s’han introduït a un vial de cromatografia, on tot 

seguit s’hi ha afegit 700 l de “Tert-Buthyl Methyl Ether”. 

5) Amb una pipeta Pasteur, s’ha afegit una gota d’àcid clorhídric concentrat. 

6) El vial s’ha tapat i crimpat utilitzant la càpsula d’alumini. 

7) Els tubs s’han agitat energèticament amb un agitador de tubs. Un cop separades les 

dues fases, s’ha eliminat amb petits cops les bombolles d’aire generades. 

8) Els vials s’han col·locat dins del carro del mostrejador i programat la injecció 

automàtica de les mostres. Els patrons i el blanc (aigua Mili Q) s’han preparat igual. 

9) Els resultats són proporcionats directament per un software que mostra la 

concentració dels analits detectats. 

5.5.7 Composició del biogàs 

El biogàs està compost principalment per metà i diòxid de carboni, tot i que també pot contenir 

altres gasos en petites proporcions, com ara hidrogen (H2), àcid sulfhídric (H2S), nitrogen (N2), 

amoníac (NH3) i alguns compostos aromàtics. 

Interès: La determinació de la composició del biogàs s’utilitza com a paràmetre productiu (CH4 i 

H2) i de control (H2S, CO2 i N2) i és fonamental als assajos de biodegradabilitat, d’activitat, de 

toxicitat i, lògicament, del seguiment continu dels bioreactors. 

Fonaments: El mètode es basa en la separació cromatogràfica dels diferents compostos de la 

mostra gasosa gràcies a la diferent afinitat que mostren cadascun d’ells per la fase estacionària al 
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portar-los a una temperatura de 180 ºC mitjançant una fase mòbil formada per Argó i/o Heli. Tot 

seguit són quantificats mitjançant un detector de conductivitat tèrmica (TCD). 

Equipament: Cromatògraf de gasos VARIAN CP-3800 equipat amb dos injectors (dos columnes) i 

dos detectors TCD (Fig. 23). 

 

Figura 5.22 Cromatògraf de gasos VARIAN CP-3800 amb dos injectors i dos detectors TCD. 

Material: Xeringa cromatogràfica amb vàlvula d’obertura i tancament HAMILTON 1705-1710 

Sample Syringes, agulles cromatogràfiques d’obertura laterals HAMILTON N-Needle P/N 7729-

07/00 i sèptums de butil DISKOLBOLUS Green Septa 9 mm. 

Reactius: Els següents patrons de quantificació: 

- Patro 1: Mescla “Carburos Metálicos” (990 ppm H2/40,2%/balanç CH4) 

- Patró 2: Mescla “Carburos Metálicos” (40% CO2/balanç N2) 

- Patró 3: Mescla “Carburos Metálicos” (2% H2S/balanç N2) 

Procediment 

1) S’ha obert el pas dels gasos portadors o fase mòbil i, tot seguit, s’ha encès el 

cromatògraf. 

2) Abans de punxar, s’ha obert el programa Galaxie i preparat per detectar els resultats 

del cromatògraf. També s’ha esperat a que el cromatògraf arribi a la temperatura 

corresponent de 180 ºC. 

3) Un cop a 180 ºC, s’ha comprovat que la xeringa estava correctament ajustada i s’ha 

clavat al sèptum de la bossa d’emmagatzematge per tal d’absorbir 200 µl de biogàs. 

Abans, però, s’ha homogeneïtzat la mescla gasosa absorbint i tornant a entrar el gas 

de la bossa a la xeringa uns quants cops.  
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4) Aguantant la xeringa amb molta cura de manera que no es modifiqui el volum de gas 

absorbit, s’ha clavat al sèptum corresponent del cromatògraf i, un cop al fons, s’ha 

introduït el biogàs. Aquest pas ha de ser molt ràpid perquè, un cop la xeringa arriba al 

fons, el cromatògraf comença a mesurar. Per tant, si no s’allibera ràpid, la mesura pot 

esdevenir errònia.  

5) El programa Galaxie ha permès comprovar i ajustar els pics obtinguts pel detector, 

l’àrea dels quals permet conèixer el percentatge dels diferents gasos expressat en 

volum (% v/v). 

5.5.8 Sòlids Totals – Sòlids Volàtils 

Els sòlids totals representen el residu sec, el qual està format per la matèria orgànica i inorgànica 

resultant d’evaporar l’aigua de la mostra. Part dels sòlids totals correspon als sòlids volàtils 

(matèria orgànica principalment), els quals es determinen calcinant el residu sec. 

Interès: Els sòlids totals són un paràmetre important de la digestió anaeròbia ja que van 

relacionats amb les necessitats d’agitació, etc. A més, permeten conèixer la degradació dels sòlids 

obtinguda durant el procés, la qual és important per obtenir un efluent de més qualitat. Els sòlids 

volàtils, en canvi, es solen utilitzar com a estimació de la matèria orgànica. 

Fonament: La mostra s’asseca sobre un cristol a l’estufa a 105 ºC fins a pes constant. La diferència 

de pes entre la mostra humida i el residu sec obtingut representa l’aigua de la mostra, per tant, la 

diferència representa el contingut de matèria seca (ST). Seguidament es calcina el residu sec a la 

mufla (550ºC). La diferència de pes entre els ST i les centres restants és la corresponent als SV. 

Equipament: Estufa Selecta Digitheat 80L, mufla Selecta 367 PE (Fig. 5.19, esquerra) i balança 

analítica Scaltec SBA 31 (Fig. 5.19, dreta). 

 

Figura 5.23 Mufla Selecta 367 PE (esquerra) i balança analítica Scaltec SBA 31 pesant cristols amb mostra seca (dreta). 
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Material i reactius: Cristols de porcellana (Fig. 5.19, dreta), pinces de ferro, dessecador i àcid nítric 

Panreac (60%). 

Procediment 

1) S’ha pesat el cristol de porcellana després de passar 1 hora a la mufla a 550 ºC i ser 

refredat 30 minuts al dessecador. 

2) La mostra, prèviament homogeneïtzada, s’ha introduït al cristol i aquest s’ha pesat a la 

balança novament. 

3) El cristol ple s’ha deixat evaporar a l’estufa 24 hores a 105 ºC per tal d’eliminar 

completament el contingut d’aigua (fins a pes constant). 

4) Passades les 24 hores, s’ha deixat refredar el cristol amb la mostra evaporada durant 1 

hora al dessecador i s’ha pesat. 

5) El cristol amb la mostra evaporada s’ha introduït a la mufla a temperatura ambient. 

Aleshores, s’ha deixat calcinar a la mufla 3 hores i mitja amb la temperatura ajustada a 

550 ºC (fins a pes constant). La primera mitja hora és perquè la temperatura augmenti 

progressivament sense produir flama. 

6) Passades les 3 hores i mitja s’ha deixat refredar el cristol amb la mostra calcinada 

durant 1 hora al dessecador i s’ha pesat. 

Tot aquest maneig s’ha realitzat utilitzant unes pinces per tal de no contaminar la mostra amb les 

mans i per no cremar-se. Per a la neteja dels cristols s’ha utilitzat àcid nítric Panreac (60%) degut a 

la dificultat d’eliminar les restes del tipus de mostres analitzades. 

El càlcul dels ST i SV s’ha portat a terme mitjançant les equacions (5.14) i (5.15), respectivament. 

Càlcul dels Sòlids Totals (ST) 

         
     

            
 

     

     
     (5.14) 

Càlcul dels Sòlids Volàtils (SV) 

         
     

            
 

     

     
     (5.15) 

A: Pes cristol (g). 

B: Pes cristol + mostra (g). 

C: Pes cristol + residu assecat 24 hores a 105 ºC (g). 
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D: Pes cristol + residu calcinat 3 hores i mitja a 550 ºC (g). 

5.5.9 Sòlids Suspesos Totals i Sòlids Suspesos Volàtils 

Els sòlids suspesos totals representen el residu sec insoluble, el qual està format per matèria 

orgànica i inorgànica resultant d’evaporar l’aigua d’una mostra. Part d’aquests sòlids suspesos 

totals corresponen als sòlids suspesos volàtils, matèria orgànica insoluble, els quals es determinen 

posteriorment mitjançant la calcinació del residu sec. 

Interès: Els sòlids suspesos són els que sedimenten al reactor AnSBR, per tant, resulta de molt 

interès conèixer la concentració d’aquests tant a l’influent com a l’efluent per conèixer la reducció 

que ha tingut lloc durant la digestió anaeròbia. Els sòlids volàtils, en canvi, s’utilitzen com a una 

estimació dels microorganismes presents al reactor. 

Fonaments: Es filtra la mostra a través d’un filtre de microfibra de vidre separant, així, els sòlids 

solubles. El residu retingut al filtre s’asseca a 105 ºC a l’estufa fins a pes constant. L’increment de 

pes del filtre representa els Sòlids en Suspensió Totals (SST). Es calcina la mostra a la mufla 

(550ºC). La diferència de pes entre els SST i les centres restants és la dels SSV. 

Equipament: Bomba de buit, estufa Selecta Digitheat 80L, mufla Selecta 367 PE (Fig. 5.19, 

esquerra) i balança analítica Scaltec SBA 31 (Fig. 5.19, dreta). 

Material: Embut Büchner, matràs Kitasato, filtres de microfibra de vidre, vas de precipitats de 100 

ml, pipeta, cristols de porcellana (Fig. 5.19, dreta) i pinces de ferro. 

Procediment 

1) S’ha ficat el filtre a l’embut Büchner col·locat sobre el matràs Kitasato i, fent el buit 

amb la bomba, netejat 3 vegades amb 20 ml d’aigua destil·lada. 

2) El filtre s’ha col·locat amb les pinces al cristol i deixat calcinar a la mufla durant 1 hora 

a 550 ºC. Tot seguit s’ha deixat refredar durant 1 hora al dessecador i pesat tot el 

conjunt: cristol + filtre. 

3) S’ha pesat 1 o 2 grams de mostra (segons l’origen) amb un vas de precipitats de 100 ml 

prèviament tarat i una pipeta 

4) El filtre s’ha ficat a l’embut Büchner, col·locat sobre el matràs Kitasato i, fent el buit 

amb la bomba, s’ha fixat amb aigua destil·lada. 

5) Amb el filtre fixat, s’ha filtrat també la mostra pesada. S’ha utilitzat aigua destil·lada 

per netejar el vas de precipitats de mostra i fer-la passar tota pel filtre. 
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6) El filtre, amb la fracció sòlida retinguda, s’ha retornat al cristol amb les pinces. 

 

La resta de passos són iguals als descrits a l’apartat 5.5.2 a partir del punt 3. 

El càlcul dels SST i SSV s’ha portat a terme mitjançant les equacions (5.16) i (5.17), respectivament. 

Càlcul dels Sòlids Suspesos Totals (SST) 

          
      

            
 

     

 
     (5.16) 

Càlcul dels Sòlids Suspesos Volàtils (SSV) 

          
      

            
 

     

 
     (5.17) 

A: Pes cristol + filtre sec (g). 

B: Pes mostra (g). 

C: Pes cristol + filtre sec + residu assecat durant 24 hores a 105 ºC (g). 

D: Pes cristol + filtre sec + residu calcinat durant 3 hores i mitja a 550 ºC (g). 

5.6 Estadística descriptiva 

El tractament estadístic s’ha portat a terme mitjançant Excel per tal de realitzar les mitjanes dels 

resultats analítics amb tres repeticions i la desviació tipus per escollir la velocitat de bombeig 

utilitzada. També s’ha utilitzat per crear els gràfics i histogrames que han ajudat a interpretar els 

resultats finals obtinguts. 
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6. Resultats i discussió 

6.1 Muntatge experimental 

Abans de començar a operar qualsevol reactor, és necessari un correcte raonament sobre la 

disposició òptima de les diferents entrades i sortides que requerirà el sistema, com també de la 

previsió de les necessitats que es podran presentar durant l’operació i que, un cop en 

funcionament, serà difícil d’assolir si no s’han previst amb antelació.  

A més, la complexitat i precisió que requereix un reactor, on contínua o discontínuament entren i 

surten substrat i productes, s’accentua encara més quan es tracta de sistemes anaerobis, on la 

presència d’oxigen és perjudicial pel desenvolupament del procés. 

Tot seguit es descriu la necessitat d’utilitzar una bossa d’emmagatzematge per a l’efecte pulmó, el 

motiu de les connexions del reactor, perquè i cóm s’ha realitzat la seva mesura volumètrica, com 

s’ha calibrat el comptador de biogàs i el procés mitjançant el qual s’ha fet estanc el reactor. 

6.1.1 Efecte pulmó 

S’ha decidit utilitzar una bossa del mateix model que la utilitzada per a l’emmagatzematge del 

biogàs, Tedlar® 3-liter Sample Bag, per a realitzar l’efecte pulmó suficient quan esdevenen les 

etapes de sedimentació, decantació i purga.  

Quan tenen lloc aquestes etapes s’atura l’agitació i, per tant, la base calefactora, ja que sinó es 

podria malmetre la biomassa durant la sedimentació dels sòlids suspesos a causa d’un excés de 

temperatura a la base del reactor, la qual podria ser més alta de la programada a causa de 

l’absència d’agitació. Durant les dues hores i mitja que s’ha establert com a durada de l’etapa de 

sedimentació (veure apartat 6.8), la temperatura del reactor disminueix des dels 37 fins als 29 ºC 

aproximadament, provocant, per tant, una disminució important de la pressió del gas al seu 

interior. Pel què fa a la decantació i a la purga, també es produeixen disminucions de la pressió, 

però per l’eliminació d’una part del volum del reactor mitjançant la força mecànica de les bombes, 

el qual no pot ser reemplaçat a causa de l’estanqueïtat del reactor si no s’hi col·loca la bossa.  
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Aquestes baixades brusques de la pressió del gas a l’interior del reactor s’han d’evitar. Si no 

s’eviten, es produeix una pressió interior inferior a l’atmosfèrica, la qual fa penetrar la solució 

d’àcid clorhídric del comptador a dins del tub capil·lar i, per tant, al tub de biogàs al qual està 

connectat. Aquest fet comporta dues conseqüències:  

1) La impossibilitat del comptador de mesurar el biogàs. 

2) L’acidificació del reactor (si entra suficient àcid clorhídric). 

Al col·locar la bossa a la part superior del reactor, quan la pressió a l’interior disminueix, la bossa 

es desinfla parcialment reomplint-lo amb el gas necessari per tornar a les condicions normals de 

pressió. Un cop el reactor és alimentat de nou i retornat a la temperatura programada, la bossa és 

reinflada de nou fins al seu màxim, moment a partir del qual tot el biogàs produït és transferit de 

nou al comptador de gas.  

La configuració utilitzada per realitzar l’efecte pulmó es mostra a la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Configuració del sistema utilitzada per realitzar l’efecte pulmó. Font: Montiel, 2015. 

Com es pot entendre, la bossa ha de trobar-se plena per complir amb el seu correcte 

funcionament, tal com es mostra a la Figura 6.2. Al sistema utilitzat, la bossa es va omplir amb 

nitrogen, un gas inert que simplement realitza l’efecte físic de pulmó sense reaccionar amb cap 

altre component del reactor ni de la mescla. 
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Figura 6.2 Bossa Tedlar® 3-liter Sample Bag plena de nitrogen utilitzada per a l’efecte pulmó i el comptador de gas. 

6.1.2 Connexions del digestor 

A la Figura 6.3 es mostra una imatge del sistema complet amb el qual s’ha portat a terme 

l’operació del reactor AnSBR i s’hi enumera les connexions del digestor, l’elecció de les quals 

s’explica tot seguit, i s’hi indica els diferents equips amb lletres majúscules.  

Connexions del digestor 

Boca de sortida de l’efluent: S’ha considerat que el volum de la fase sòlida obtinguda 

durant la sedimentació mai arribaria a sobrepassar els 0,8 litres (alçada de la quarta de 

les boques laterals situades en columna), per tant, l’elecció de la tercera boca 

d’aquesta columna com a sortida de l’efluent ha permès assegurar la puresa del 

sobrenedant evitant porcions indesitjables del sediment a l’efluent que n’augmentin la 

concentració de sòlids i matèria orgànica i esdevinguin una purga incontrolada. 

Boca d’entrada de l’influent: L’alimentació generalment es porta a terme des del 

capçal del reactor, la seva localització, però, no és important ni afecta el funcionament 

del sistema. L’elecció de fer entrar el substrat uns mil·límetres per sobre de l’alçada de 

decantació ha permès fer-lo caure a molt poca alçada del nivell del líquid després de la 

decantació (o purga), evitant esquitxos que impedeixin la visibilitat de la part gasosa 

superior, la qual és d’interès ja que s’hi pot observar l’acumulació de bombolles de 

biogàs o la indesitjable formació de capes dures a la superfície causades per 

l’arrossegament de partícules sòlides per les bombolles. A més, durant les proves 

d’estanqueïtat, l’últim punt treballat va ser el capçal, per tant, era convenient poder 

mantenir l’entrada d’aliment submergida per assegurar-ne l’estanqueïtat. 
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Figura 6.3 Sistema muntat per portar a terme l’operació del reactor AnSBR amb les connexions del digestor 

enumerades de l’1 al 9 i l’equipament indicat amb lletres majúscules de la A a la M. 

Equip i material: A) Dipòsit de l’influent, B) Bomba d’alimentació, C) Caixa de relés, D) Agitador amb termòstat 

incorporat, E) Digestor, F) Bossa amb nitrogen utilitzada per a l’efecte pulmó, G) Comptador de gas, H) Bomba de 

decantació, I) Bomba de purga, J) Dipòsit de l’efluent, K) Dipòsit de la purga, L) Ordinador amb el programa de control de 

LabView a la pantalla, M) Bossa d’emmagatzematge del biogàs. 

Connexions: 1) Boca de sortida de l’efluent, 2) Boca d’entrada de l’influent, 3) Boca de sortida del sediment, 4) Tub de 

sortida del biogàs del reactor cap al comptador, 5) Boca per on s’introdueix la sonda de temperatura, 6) Boca utilitzada 

pel mostratge del sobrenedant, 7) Boca utilitzada pel mostratge del sediment, 8) Tub de sortida del biogàs del 

comptador cap a la bossa d’emmagatzematge, 9) Tub de connexió amb la bossa utilitzada per a l’efecte pulmó. 

 

Boca de sortida del sediment: L’elecció de l’alçada de la purga és completament 

independent de la resta d’eleccions. La purga sempre es realitza des de la part més 

baixa possible del reactor per tal d’eliminar tot el volum de sediment desitjat, per tant, 

s’ha col·locat a l’última boca lateral de la columna.  

Tub de sortida del biogàs: El biogàs es concentra a la part superior dels digestors, per 

tant, la seva extracció s’ha de portar a terme, lògicament, des del capçal. El tap 

superior utilitzat presenta quatre possibles sortides exactament iguals de les quals 

només calia utilitzar-ne una, així que no es va seguir cap criteri ni diferenciació entre 

elles a l’hora de col·locar la sortida. Es va connectar un tub des del tap superior fins al 

comptador per tal de realitzar una mesura contínua del biogàs. 
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Boca per on s’introdueix la sonda de temperatura: La sonda de temperatura externa 

Pt100, connectada a l’agitador amb termòstat incorporat, s’ha col·locat a la quarta 

boca lateral de la columna (sota la de decantació) per evitar en tot moment el seu 

contacte amb la part gasosa. El punt de connexió de la sonda al reactor es va 

considerar d’alt risc pel què fa a l’estanqueïtat, per tant, tot i haver donat bons 

resultats a les proves, es va decidir assegurar-se’n mantenint la sonda en contacte amb 

el líquid en tot moment. 

Boca utilitzada pel mostratge del sobrenedant: Durant el primer cicle del reactor no 

es va realitzar mostrejos continus del sobrenedant (futur efluent) degut a la fragilitat 

que va mostrar el sistema durant la posada en marxa. Es va preferir mantenir el 

reactor intacte per tal d’assegurar l’obtenció completa de la producció de biogàs per 

davant de tot. Entre el primer cicle i el segon, però, després de la decantació, es va 

col·locar un sèptum a l’alçada del sobrenedant mentre s’introduïa forçadament 

nitrogen al reactor per tal d’evitar l’entrada d’aire a l’interior. El sèptum ha estat 

utilitzat per mostrejar el sobrenedant mitjançant extraccions amb una xeringa a través 

d’ell, per tant, la seva col·locació havia se ser superior a la de decantació. Es va decidir 

col·locar-lo al primer dels tubs laterals de la columna per obtenir les mostres a una 

alçada intermèdia entre la del líquid i la de decantació per esdevenir el més 

representativa possible del sobrenedant. 

Boca utilitzada pel mostratge del sediment: El disseny del reactor està pensat per 

realitzar el mostratge del sediment a partir d’un tub lateral aïllat situat a la part més 

baixa del costat oposat a la columna de tubs laterals. Aquest tub, però, durant el 

muntatge experimental va patir una ruptura. Com a solució alternativa es va decidir 

utilitzar una aixeta de plàstic col·locada a la part disponible més baixa per mantenir el 

contacte amb el sediment. Es va col·locar just a sobre de l’alçada de la purga, al cinquè 

tub de la columna de tubs laterals.  

Tub de sortida del biogàs cap a la bossa d’emmagatzematge: El mostratge del biogàs 

es porta a terme mitjançant el seu emmagatzematge en una bossa hermètica 

comercial col·locada a la sortida del comptador de gas, on és alliberat el volum de gas 

mesurat. Si la connexió de la bossa s’hagués col·locat a una sortida del propi reactor, el 

biogàs produït hauria d’haver omplert els 3 l de bossa abans de començar a passar a 

través del comptador de gas i ser mesurada la seva evolució. En canvi, la col·locació de 

la bossa a la sortida del comptador fa que el biogàs produït hagi de superar una certa 

pressió per arribar a travessar el tub capil·lar de l’aparell, arribant als 3,26 ml abans de 

ser mesurat i alliberat a la bossa. D’aquesta manera, el comptatge del biogàs i el seu 

emmagatzematge per tal de ser analitzat posteriorment esdevenen dos accions 

possibles simultàniament. Per tal d’analitzar el biogàs produït durant el transcurs del 

cicle es va necessitar més d’una bossa per permetre la seva contínua renovació.  
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Tub de connexió a la bossa utilitzada per a l’efecte pulmó: La bossa utilitzada per a 

l’efecte pulmó s’ha connectat al tub de sortida del biogàs mitjançant un tub de 

connexió en forma de Y per tal de bifurcar la sortida cap als dos destins necessaris: 

bossa d’emmagatzematge i comptador de gas. S’hagués pogut col·locar directament a 

una de les tres sortides del tap superior del reactor, però es va considerar més fiable 

l’estanqueïtat proporcionada pel tub de connexió. 

6.1.3 Mesura volumètrica del reactor 

Per tal de poder visualitzar en tot moment el volum de mescla ocupat al digestor, com també el 

volum de cada fase durant la sedimentació (veure Figura 6.4), etc., es va enganxar una cinta 

adhesiva al reactor amb les mesures volumètriques anotades amb una resolució de 100 ml.  

La cinta es va enganxar verticalment al reactor. Tot seguit, utilitzant una proveta de 500 ml, es va 

omplir progressivament el reactor d’aigua amb intervals de 100 ml per mitjà de la bomba 

d’alimentació fins arribar als 2,5 l. A cada interval s’anotava la línia a la qual es trobava el nivell de 

l’aigua a la cinta juntament amb el valor de volum ocupat. 

A l’arribar a punts clau, com ara el tub d’entrada de substrat, el de sortida d’efluent o el de sortida 

de sediment, es va aprofitar per anotar amb més precisió el volum concret ocupat fins a tal nivell, 

el qual era vital per poder ajustar, posteriorment, els temps que havien d’estar en marxa les 

bombes peristàltiques per a una determinada potència. 

 

Figura 6.4 Cinta adhesiva enganxada al reactor amb els valors de volum anotats a l’alçada corresponent i el sediment 

dipositat durant l’etapa de sedimentació senyalat amb una fletxa blanca. 
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6.1.4 Calibratge del comptador de gas 

El comptador de gas utilitzat és un aparell molt sofisticat, i per realitzar una mesura precisa del 

volum de biogàs produït és necessària tant l’adequada localització de l’equipament com el 

l’ompliment just dels 120 ml de solució comercial 1,8% HCl a la seva màxima puresa. 

Pendent de la localització  

Si la superfície a la qual es troba el comptador no és totalment plana, la superfície de la solució 

HCl del seu interior tampoc, mentre que la cel·la de mesura modifica també el volum que és capaç 

d’acumular a la seva cavitat inferior (3,26 ml). Per aquest motiu, juntament amb l’aparell venia 

inclòs un nivell de bombolla, el qual es va utilitzar per trobar la superfície del laboratori, propera al 

reactor, amb la màxima horitzontalitat possible. A la Figura 6.5 es mostra el nivell de bombolla a 

sobre de la superfície on es va col·locar després el reactor, i, com es pot observar, era suficient 

horitzontal com per portar a terme una correcta mesura. 

 

Figura 6.5 Nivell de bombolla mostrant una adequada horitzontalitat a sobre de la superfície on es va col·locar el 

comptador de gas. 

Ompliment d’àcid clorhídric 1,8% 

Juntament amb l’equip hi venia inclòs un pot amb una solució d’àcid clorhídric per recobrir la 

cel·la de mesura de l’interior del comptador (es parlarà d’ella com a solució MGC). Per aconseguir 

la mesura exacta dels 3,26 ml obtinguda durant el calibratge fet a fàbrica es va omplir el 

comptador amb la solució MGC fins just a sota d’una petita punta de plàstic blanca (amb forma de 

punta de llapis) de manera que la tensió superficial del líquid provoqui una petita muntanyeta a la 

superfície al entrar en contacte amb la punta, tal com indiquen les instruccions. A la Figura 6.6 es 

mostra aquest fenomen. El volum de líquid necessari és d’aproximadament 120 ml. 
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Figura 6.6 Comptador de gas vist des del lateral i per sota (esquerra) i des de davant i per sobre (dreta) amb la punta 

blanca utilitzada pel calibratge i la deformació que causa aquesta a la superfície del líquid senyalades amb fletxes. 

Preparació de la solució MGC (1,8% HCl) 

Degut a la contaminació de la solució MGC es va procedir a preparar-ne de nova al mateix 

laboratori per tal d’abaratir els costos de compra. També es va pensar en filtrar la solució a través 

d’un filtre de microfibra de vidre per eliminar-ne les impureses, però com que aquestes estaven 

formades, en part, per la mescla del digestor, la qual està formada per una fracció soluble, es va 

descartar la possibilitat. 

La seva preparació va consistir en la dilució d’una solució d’àcid clorhídric amb una riquesa del 

37%. La dilució es va realitzar a través del pes i, sabent que 1,8% HCl equival a 0,5 M, tal com 

s’informa a l’ampolla, els càlculs utilitzats per obtenir un volum de 200 ml van ser els següents: 

                 
            

                  
 
           

         
 
             

        
                 

6.1.5 Generació d’estanqueïtat 

Com ja s’ha explicat a l’apartat 3.5.6, l’estanqueïtat és un paràmetre clau per a l’optimització i 

operació dels sistemes anaerobis. Per aquest motiu, un cop seleccionades les connexions del 

reactor, va ser necessari trobar la forma de convertir-les en estanques. 

L’estanqueïtat líquida és un paràmetre fàcil d’aconseguir, la majoria de taps i juntes permeten 

obtenir la retenció del líquid a l’interior del contenidor sense esdevenir en pèrdues. L’estanqueïtat 
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gasosa, en canvi, és molt més complexa, i la majoria de taps permeten generar un cert reteniment 

del gas interior, però difícilment complet. 

Les modificacions realitzades a les entrades i sortides del reactor per generar estanqueïtat es van 

basar en la substitució de taps, la col·locació de juntes tòriques de cautxú i l’ús de tefló, l’aplicació 

del qual es mostra a la Figura 6.7. 

 

Figura 6.7 Reactor mentre s’hi col·loca tefló per convertir-lo en estanc. 

Ja que la majoria de juntes utilitzades no encaixaven perfectament amb el diàmetre interior dels 

taps, es van haver de retallar manualment al laboratori fins encabir-les i, posteriorment, 

comprovar la seva estanqueïtat mitjançant les proves que s’ha descrit a l’apartat 5.3.6. Cada cop 

que es realitzaven modificacions se’n comprovava l’eficàcia mitjançant noves proves. 

Finalment, l’estanqueïtat del reactor es va aconseguir mitjançant: 

- Tefló a totes les boques laterals i al tap superior del reactor. 

- Juntes tòriques retallades i encaixades al tap superior del reactor i al tap obert per on 

s’introduïa la sonda de temperatura. 

- Un sèptum retallat i encaixat al tap obert pel mostratge del sobrenedant i un sèptum 

encaixat a la boca lateral trencada i reforçat mitjançant lligues al voltant del reactor. 



Operació i optimització d’un reactor AnSBR   103 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

- Tubs elàstics per connectar de les boques laterals del reactor i uns altres tubs elàstics 

de diàmetre interior inferior per connectar les bosses d’emmagatzematge. 

6.2 Paràmetres operacionals 

6.2.1 Temperatura 

El reactor s’ha operat a règim mesòfil, concretament a 37 ±1 ºC. 

El rang de temperatura psicròfil és el més econòmic dels tres possibles rangs (psicròfil, mesòfil i 

termòfil), ja que permet operar el reactor a temperatura ambient. També, però, és el més lent 

dels tres. En un primer moment es pretenia operar el reactor a aquest rang (21 ±1 ºC), ja que en 

cas d’obtenir bons resultats, probablement seria l’opció més convenient per a la generació de 

beneficis extra a les explotacions porcines, on la velocitat de tractament no és tan prioritària com 

als digestors anaerobis municipals.  

Finalment es va decidir descartar aquest règim degut als resultats obtinguts als assajos de 

biodegradabilitat realitzats per Valldosera (2016), on s’observaven velocitats de producció de 

biogàs pel rang psicròfil molt lentes en comparació amb les del mesòfil, tal com es mostra a la 

Figura 6.8, on s’hi poden observar les corbes de producció acumulada de biogàs a 37 ºC i a 21 ºC 

en mil·lilitres de biogàs per litre de mescla ocupat al reactor en funció del temps. 

 

Figura 6.8 Gràfic de la producció acumulada de biogàs (ml/l) en funció del temps (dies) a 21 i 37 ºC obtinguda als 

assajos de biodegradabilitat de Valldosera (2016) amb el mateix substrat i inòcul que l’utilitzat en aquest estudi. 
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Les velocitats de producció de biogàs lentes signifiquen la necessitat d’alts temps de retenció 

hidràulica per portar a terme una significativa reducció de la matèria orgànica i un bon 

aprofitament del material per a l’obtenció de biogàs. Per tant, operar en règim psicròfil 

comportaria més temps d’operació amb l’AnSBR del què es disposava per completar l’estudi. 

El règim termòfil, en canvi, com s’ha mencionat a l’apartat 3.5.1, és el més ràpid de tots degut a 

l’alta velocitat a la que té lloc l’etapa d’hidròlisi, típica etapa limitant del procés (Ghasimi  et al., 

2015). Per tant, probablement permetria una optimització del sistema més completa que la 

obtinguda a règim mesòfil amb el temps del què es disposava per a l’estudi. Malauradament, 

però, és també l’opció menys econòmica degut a l’alt consum energètic que comporta mantenir 

temperatures pròximes als 60 ºC durant la reacció (Kim et al., 2002). Aquesta alta despesa 

econòmica, segons Danish Energy Agency (1995), es pot veure compensada per la ràpida velocitat 

a la que té lloc el procés, però com s’ha comentat més amunt, la velocitat no és una prioritat.  

A més, la digestió termòfila està considerada la més sensible a canvis operacionals tals com la 

temperatura, la velocitat de càrrega orgànica (VCO) o les característiques del substrat (Kim et al., 

2002). Per tant, tenint en compte que el cicle SBR està format per etapes amb calefacció (la 

reacció) i etapes sense (la resta), probablement els microorganismes termòfils es veurien afectats 

al principi de cada cicle. Els canvis a les característiques del substrat, a més, són constants pel fet 

de tractar-se d’un reactor discontinu, on a diferència dels continus el medi no es renova fins que 

no ha acabat el procés. De fet, Ghasimi et al. (2015) va observar que els reactors AnSBR operats a 

règim termòfil, a diferència dels mesòfils, són molt sensibles als períodes sense alimentació 

(probables a les granges), provocant llargues fases lag i reducció o absència completa de la 

producció de biogàs al final de cada cicle. Per aquest motiu es proposava l’alimentació contínua 

com el millor mètode per treballar a aquest rang. 

Per altra banda, la digestió anaeròbia mesòfila sovint es presenta com  la més convenient, la més 

estable i la més segura a l’hora de portar a terme una conversió del substrat a metà de forma 

regular (Ghasimi et al., 2015). La velocitat a la qual es produeix la hidròlisi és menor comparada 

amb la del règim termòfil (Lu et al., 2014), però és molt superior al psicròfil o, com a mínim, això 

es va observar experimentalment als assajos de biodegradabilitat amb el substrat utilitzat.  
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El cost energètic que requereix és molt menor al cost requerit per un sistema termòfil, fet que el 

converteix en el següent règim més econòmic per a les granges després del règim psicròfil, el cost 

de calefacció del qual és nul. Pel què fa a la sensibilitat, Ghasimi et al. (2015) no va observar 

diferències entre un AnSBR mesòfil alimentat freqüentment amb purins i un d’alimentat a temps 

diferents i també amb purins. Per tant, sembla ser un rang de temperatura adequat pels sistemes 

AnSBR i per les explotacions porcines, on la freqüència d’alimentació pot variar. De fet, a la 

majoria d’estudis trobats sobre reactors AnSBR es tractava residus a règim mesòfil, de manera 

que esdevé un sistema que pot aportar més confiança als propietaris de les explotacions a l’hora 

d’efectuar la inversió. 

Pel què fa a la reducció dels sòlids, molt sovint es lliga aquest paràmetre en funció de la 

temperatura. És a dir, a mesura que augmenta la temperatura, més es degraden les partícules. 

Oposadament, Massé et al. (2003) no van observar un efecte aparent de la temperatura sobre la 

reducció dels sòlid totals, de manera que davant les informacions contradictòries de la bibliografia 

no es va tenir en compte aquesta propietat a l’hora de decidir. 

Dins del règim mesòfil es pot treballar a diverses temperatures, i a la bibliografia se n’ha trobat 

diverses (28 ºC, 35 ºC, 37 ºC, etc.). La temperatura més típica dels digestors anaerobis mesòfils, 

però, és la de 35 ºC, de manera que l’operació de l’AnSBR es va començar amb aquesta. Quan el 

reactor portava al voltant de 30 hores en funcionament, ja que paral·lelament s’estava portant a 

terme l’assaig de biodegradabilitat a 37 ºC, es va decidir augmentar dos graus la temperatura 

aprofitant que encara era aviat per tal d’assegurar la velocitat de producció de biogàs a la qual 

s’estava arribant durant l’assaig i poder-ne fer comparacions posteriorment. 

6.2.2 Agitació 

La potència d’homogeneïtzació utilitzada per operar el reactor ha estat de 925 rpm, i s’ha escollit 

basant-se en els requisits de l’apartat 5.3.2. 

Es va comprovar que 800 rpm era la potència mínima amb la qual s’observava una 

homogeneïtzació completa del contingut del reactor. L’inconvenient de treballar a aquesta 

potència era que després de la sedimentació l’imant no sempre recuperava la posició activa. 

També es va presenciar la dificultat d’alliberació del biogàs, el qual s’acumulava en forma de 

bombolles a la superfície de la mescla degut al poc moviment que es produïa a la part alta del 
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reactor. Aquest fenomen també està documentat per Karim et al. (2005b), on s’esmenta la 

capacitat que té l’agitació d’alliberar el biogàs de la mescla als bioreactors.  

Al treballar a potències que asseguressin la recuperació de l’imant, com ara de 1.025 rpm, 

l’agitació esdevenia massa brusca, ja que s’observava la formació d’un remolí considerable a la 

part superior de la mescla i, per tant, no complia amb el segon requisit. 

Finalment, després de provar diverses potències, es va decidir mantenir la de 925 rpm, la qual 

permetia la recuperació de l’imant a la seva forma activa, no causava grans remolins a la 

superfície (no era brusca) i permetia l’homogeneïtzació completa de la biomassa a una de les 

potències més baixes d’entre les diverses que complien ambdós requisits anteriors. 

Cal mencionar un mètode molt interessant trobat a la bibliografia, el qual és l’agitació intermitent. 

Segons les observacions i punts a tenir compte a l’hora de mesclar un bioreactor, una agitació 

intermitent pot resultar una manera molt adequada de reduir costos energètics i d’assegurar no 

arribar a agitacions excessives que, com diuen Whitmore et al. (1987) i Dolfing (1992), poden 

desagregar les estructures i flocs microbians i pertorbar les relacions sintròfiques entre 

microorganismes. Es tracta d’una manera d’estressar el mínim els microorganismes i generar a la 

vegada diferents combinacions espacials que permetin nous contactes entre substrat i biomassa. 

Segons Massé i Masse (2000), l’agitació intermitent és la preferible pels reactors AnSBR perquè 

acurta l’etapa de sedimentació alhora que en millora l’eficiència. 

El motiu pel qual no es va portar a terme aquest tipus d’homogeneïtzació va ser la seva 

incompatibilitat amb el programa de control utilitzat.  

6.2.3 Temps de retenció hidràulica 

El primer cicle del reactor AnSBR operat ha durat 38 dies, mentre que el segon n’ha durat 51. A 

partir d’aquestes dades i del volum decantat al final de cada cicle (1,128 l) s’ha realitzat els 

següents càlculs per obtenir els TRH de l’operació. 

TRH del primer cicle 
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TRH del segon cicle 

       
               

       
              

     
                   

            
         

TRH global 

            
                        

       
              

          
                   

            
         

Els temps de retenció hidràulica obtinguts són especialment alts. Aquest fet és degut a les llargues 

etapes de reacció, les quals haguessin pogut acabar molt abans. El motiu pel qual van esdevenir 

tan llargues va lligat a: 

- CICLE 1: era un cicle de prova durant el qual es pretenia obtenir els valors necessaris 

per controlar automàticament el procés dels següents cicles, de manera que es va 

observar el comportament del reactor fins passats uns dies de la fase creixent de la 

corba de producció acumulada de biogàs. A més, als primers dies d’operació no es va 

aconseguir que el comptador mesurés el volum de biogàs, de manera que es va 

interrompre constantment la calefacció i l’agitació mentre s’intentava solucionar 

aquest problema. 

- CICLE 2: la pèrdua d’estanqueïtat apareguda a la meitat del cicle va fer impossible el 

seguiment de la velocitat de producció de biogàs mitjançant la qual es definia la 

durada de l’etapa de reacció. 

Si el primer cicle hagués finalitzat just al passar la corba a un pendent gairebé nul i es descartés el 

temps perdut a l’inici del cicle durant el qual l’agitació i la calefacció eren interrompudes 

contínuament, el TRH hagués estat el següent: 
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TRH que probablement s’hagués pogut obtenir al primer cicle 

       
               

       
              

     
                   

      
 

   

         

El temps de retenció hidràulica del primer cicle probablement s’hagués reduït a més de la meitat.  

Pel segon cicle, basant-se en l’estabilitat que va mostrar la concentració de DQO a partir del dia 54 

d’operació (15 dies després de l’inici del cicle) (veure apartat  6.10), el TRH obtingut al descartar el 

temps en què la DQO va romandre constant hagués estat: 

TRH que probablement s’hagués pogut obtenir al segon cicle 

       
               

       
              

     
                   

            
         

Aquest cicle, tot i ser operat amb una VCO aproximadament el doble d’alta que l’anterior (veure 

apartat 6.2.5), hagués pogut acabar més aviat el seu tractament amb un TRH de 29 dies segons les 

anàlisis de DQO total. Això indica una millora notable respecte el primer cicle, la qual és deguda a 

l’adaptació de la biomassa i a l’addició de glucosa a l’influent utilitzat. 

Ja que el TRH calculat està basat en l’ operació dels CSTR, on no es diferencia sediment d’efluent, 

s’ha procedit a calcular el temps que roman realment el substrat a l’interior del reactor en funció 

del volum de substrat alimentat enlloc del volum complet de la mescla al reactor. Aquest temps, 

passat el primer cicle (durant el qual s’omple el reactor amb un volum superior al què es decanta), 

equival a la durada de l’etapa de reacció si no s’afegeixen volums extra a l’entrada per compensar 

el volum extret a la purga. Ja que els cabals de decantació utilitzats per calcular-los són els 

mateixos que els calculats als tres primers temps de retenció hidràulica d’aquest apartat, es 

mostren tan sols els càlculs finals del TRH. Com s’ha dit, l’única diferència amb l’anterior equació 

és que s’utilitza el volum de substrat alimentat (l) enlloc del de mescla (l). 
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TRH del primer cicle segons el volum d’influent 

     
                      

            
         

TRH del segon cicle segons el volum d’influent 

     
                      

            
         

6.2.4 Temps de retenció cel·lular i cabal i volum de purga 

El TRC (o TRS) tenia com a requisit superar els 60 dies. 

Com que el substrat utilitzat al primer cicle va resultat molt poc biodegradable, segons els càlculs 

realitzats per portar a terme una purga que eliminés aproximadament els grams de biomassa que 

s’havien generat durant el cicle feien falta temps superiors als 1.500 dies. Davant d’aquests 

resultats es va imposar un TRC de 200 dies, el qual només es basava en l’obtenció de TRC més 

normals i suposant que durant el següent cicle el creixement de la biomassa seria molt superior 

degut a la introducció de glucosa. 

Quan es va realitzar la purga només s’havia fet una repetició de l’anàlisi de DQO de l’influent, de 

l’efluent i dels SSV de l’inòcul, per tant, es va calcular el volum de purga necessari per obtenir un 

TRC de 200 dies i un Qw de 3,7·10-3 l/dia (resultat dels càlculs) partint de: 

- Concentració de la DQO a l’influent = 11,709 g DQOt/l. 

- Concentració de la DQO a l’efluent = 10,280 g DQOt/l. 

- Concentració de SSV a l’inòcul = 50,033 g SSV/l. 

Obtenint un volum de purga de 0,141 l de sediment. 

Ja que segons les tres repeticions fetes posteriorment aquests resultats canvien, tot seguit es 

mostra els càlculs realitzats amb els valors definitius, els quals són: 

- Concentració de la DQO a l’influent (3 repeticions) = 11,59 g/l. 

- Concentració de la DQO a l’efluent (3 repeticions) = 10,08 g/l. 

- Concentració de SSV a l’inòcul (3 repeticions) = 44,93 g/l. 

A continuació es calcula la concentració de biomassa al reactor i a la purga segons les equacions 

mostrades a l’apartat 5.3.4. A part de les concentracions proporcionades, cal conèixer el volum 



110   

 

d’inòcul (0,328 l), el volum d’influent (1,872 l), el volum de la mescla (2,2 l) i el volum de sediment 

del primer cicle (0,74 l). 

Concentració de biomassa al reactor 
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Concentració de biomassa a l’inòcul 
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A partir de les dues concentracions i de la capacitat del reactor (o volum de mescla) s’ha calculat 

el cabal de purga necessari per obtenir un TRC de 200 dies: 

   
             

           
        

 

         
            
          

                         

Com es pot observar, el cabal de purga resultant és el mateix que l’obtingut amb una repetició de 

les anàlisis de DQO i SSV. El volum de purga, per tant, és el mateix. Partint de que el temps entre 

purga i purga és el transcorregut des de l’inici fins aleshores (38 dies), el càlcul és el següent: 

   
                   

   
                          

Ja que no es va seguir operant el reactor a partir del segon cicle, no va fer falta realitzar noves 

purgues. 

6.2.5 Velocitat de càrrega orgànica 

Al primer cicle el reactor es va omplir amb un volum de 1,872 l de substrat, mentre que el segon 

amb 1,269 l. Això és degut a que a la decantació es buida 1,128 l d’efluent, de manera que encara 



Operació i optimització d’un reactor AnSBR   111 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

queda una part del sobrenedant que es manté al reactor pel següent cicle. Per tal d’omplir el 

volum de mescla necessari per arribar als 2,2 l al primer cicle, i havent inoculat ja 0,328 l d’inòcul, 

van caldre 1,872 l de fracció líquida de purins. En canvi, el segon cicle, tenint en compte que del 

primer es va buidar 1,128 l d’efluent, s’hauria d’haver omplert amb aquest mateix volum, però 

com que es va realitzar una purga de 0,141 l va caldre sumar aquest valor al volum de substrat 

alimentat per tal d’arribar un altre cop al mateix volum de mescla de 2,2 l. Tot seguit es mostra els 

càlculs realitzats per calcular la velocitat de càrrega orgànica d’ambdós cicles utilitzant les dades 

de volum de substrat corresponents per cada un.  

VCO del primer cicle 

       
                

       
              

     
      

 
   

      
     

 
     

      
     

     
 

VCO del segon cicle 

       
                

       
              

     
      

 
   

      
     

 
     

      
     

     
 

VCO global del procés 

           
                

       
              

           
                

       
              

        
      

 
   

      
     

 
       

 
   

      
     

 
     

      
     

     
 



112   

 

Ja que al segon cicle es va afegir glucosa, la DQO va augmentar considerablement i, per tant, la 

velocitat de càrrega orgànica també. Tot i que el segon cicle va durar 13 dies més que el primer, 

l’alta DQO va fer que la VCO seguís sent més del doble d’alta que la del primer cicle. 

Les VCO trobades a la bibliografia mostren valors més alts. Massé et al. (2003) van tractar purins 

de porc a un AnSBR a 20 ºC amb una VCO de 1,2-1,4 g DQO·l-1·dia-1, el qual indica que a la 

temperatura a la qual s’ha portat a terme la present operació probablement s’hagués pogut 

incrementar aquest paràmetre fins a valors superiors als de l’estudi comparat, ja que el règim 

mesòfil pot arribar a velocitats més altes que el psicròfil.  

Karim et al. (2005b), treballant amb purins de vaca a un CSTR a 35 ºC va arribar a una VCO estable 

de 3,37 g DQO·l-1·dia-1. Per tant, tot indica que la VCO hagués pogut ser molt superior. 

Normalment es comença l’operació a baixes VCO i es van incrementant a mesura que s’aclimata la 

biomassa per tal de no causar xocs i desestabilitzacions. Aquest és el motiu de les baixes VCO del 

present experiment, on només s’ha portat a terme dos cicles i, per tant, no s’ha pogut seguir 

incrementat la VCO fins a valors pròxims a la capacitat màxima del reactor. A més, la DQO del 

substrat ha de ser biodegradable per tal de que augmenti l’activitat biològica i hi creixi la biomassa 

adient, el qual no ha estat el cas del reactor operat. 

6.2.6 Estanqueïtat 

L’estanqueïtat obtinguda mitjançant les proves d’estanqueïtat ha estat plena. Finalment no s’ha 

obtingut cap pèrdua de gas al reactor durant les 24 hores que ha durat la última prova portada a 

terme. Davant d’aquests resultats es va procedir a començar amb l’operació del reactor.  

6.2.7 Velocitat de bombeig 

La velocitat de bombeig ajustada a les tres bombes ha estat del 15% SPEED.  

A partir dels valors obtinguts a les proves de bombeig es van crear plantilles a l’Excel com la 

mostrada a la Figura 6.9. Al introduir a la cel·la de dalt a la dreta el volum que es vol moure, a la 

columna de la dreta es calcula el temps necessari que ha d’estar la bomba en marxa segons els 

diferents %SPEED. Per tant, el càlcul de la velocitat s’ha integrat dins del càlcul del temps necessari 

per moure el volum, ja que el valor de la velocitat en sí no té cap interès per a l’operació.  
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Figura 6.9 Fragment de la plantilla d’Excel creada pel bombeig de la purga. 

La fila de la potència del 15% està marcada de forma diferent a la resta ja que és la potència què 

es va acabar utilitzant. Es va triar aquest %SPEED i no un de més alt perquè: 

- L’empresa fabricant recomana utilitzar potències baixes perquè les altes acostumen a 

fer malbé l’aparell abans. 

- La diferència de temps que s’obté entre potències baixes i potències altes és 

menyspreable comparada amb la duració del cicle sencer. 

- Les baixes velocitats, lògicament, mouen un volum menor de líquid per unitat de 

temps, de manera que l’error dels relés de tardar un segon o dos més a apagar la 

bomba o les momentànies obstruccions no provocarien canvis importants. 

- El risc d’obstrucció observat durant les proves augmenta considerablement quan 

s’utilitza potències pròximes a l’1% i al 99%. 

- Es va observar durant les proves una baixa desviació tipus comparada amb la resta de 

potències properes per a tots els fluids utilitzats amb el 15% SPEED. 

Ja que segons l’empresa fabricant, Dinko Instruments, la velocitat del flux de les seves bombes 

està lligada al diàmetre interior del tub, també es va procedir a substituir els tubs diferents a 

l’utilitzat per a les proves de bombeig per tal de fer efectiu l’estudi per a les tres bombes. 

6.2.8 Duració de les etapes de cada cicle 

La duració de les etapes de cada cicle del present estudi es mostra a la Taula 6.1. Com es pot 

observar, el temps requerit per les etapes d’alimentació, decantació i purga és menyspreable en 

comparació amb el de reacció i sedimentació, mentre que aquest últim ho és també en 

comparació amb el de reacció. Per aquest motiu, quan a la resta del treball es fa referència als 

dies que ha durat cada cicle, aquest coincideix amb el de reacció. També s’observa que les etapes 

lligades a la velocitat de bombeig presenten dos decimals. S’ha mantingut aquesta precisió perquè 

ha estat la utilitzada al programa de control per aconseguir la màxima fiabilitat de les bombes en 

moure els diferents volums segons els resultats de les plantilles de velocitat de bombeig. 

565

% SPEED Temps 1 (s) Temps 2 (s) Temps 3 (s) Promig (s) Desv.tipus Temps necessari (s)

1 174 174 178 175,33 2,31 198,13

5 149 147 145 147,00 2,00 166,11

10 120 121 122 121,00 1,00 136,73

15 102 104 103 103,00 1,00 116,39

20 90 93 89 90,67 2,08 102,45

25 80 79 79 79,33 0,58 89,65

VOLUM -->CALIBRACIÓ PURGA (OMPLIR 500 ml D'INÒCUL)
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Taula 6.1 Durada de les diferents etapes dels dos cicles portats a terme 

CICLE Alimentació (s) Reacció (dies) Sedimentació (min) Decantació (s) Purga (s) 

1 370,66 38 201 221,09 29,05 
2 251,26 51 150 221,09 - 

L’etapa d’alimentació del primer cicle ha estat més llarga perquè calia omplir el reactor amb el 

volum necessari de substrat per arribar als 2,2 litres (l’inòcul ocupava 0,328 l). En canvi, al segon 

cicle (i a la resta que s’hi portessin a terme) només calia reomplir el volum de líquid que 

s’eliminava del reactor durant la decantació i la purga, per aquest motiu el temps és menor. 

L’etapa de reacció està automatitzada en funció de la velocitat de producció de biogàs, per tant, el 

temps durant el qual té lloc depèn completament de la quantitat de matèria orgànica degradable 

del substrat, de la velocitat de consum i producció de biogàs dels microorganismes i, lògicament, 

de la velocitat mínima de producció de biogàs establerta al programa de control. El criteri per 

decidir aquesta velocitat s’ha basat en el canvi de pendent de la corba de producció acumulada de 

biogàs cap a valors propers al cero, és a dir, quan l’activitat metabòlica del reactor esdevenia 

menyspreable en comparació amb la resta de l’etapa. 

Ja que només s’ha portat a terme dos cicles (amb diferents VCO), no s’ha pogut definir la velocitat 

mínima de producció de biogàs òptima per a l’automatització. El primer cicle va servir per definir 

una primera aproximació d’aquest valor, el qual va ser de 1,087 ml/dia (equival a tres dies sense 

registrar mesures de 3,26 ml del comptador). És un valor molt baix, el qual es va decidir enfront 

l’escassa producció de biogàs obtinguda durant el primer cicle a causa de la baixa 

biodegradabilitat del substrat recollit. 

Durant el primer cicle es va allargar l’etapa de reacció passat el canvi de pendent per assegurar 

que aquest no tornava a augmentar per la hidròlisi de les partícules. La seva duració va ser de 38 

dies, però si s’hagués finalitzat l’etapa just al canvi de pendent, aquesta hagués estat de 27 dies. 

Mentre que si també es descarta el temps inicial del primer cicle, al qual l’agitació i la calefacció 

van romandre inactives la major part del temps perquè no s’aconseguia que el comptador 

mesurés, hagués estat de 18 dies aproximadament.  

A la meitat del segon cicle el comptador de gas va tornar a deixar de mesurar el volum de biogàs, 

de manera que no es va poder utilitzar la programació de 1,087 ml/dia com a velocitat mínima per 
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a la finalització de l’etapa. Després d’intentar de diverses maneres solucionar el problema, es va 

procedir a allargar el cicle durant més temps (51 dies finalment). 

Pel què fa a l’etapa de sedimentació, la seva durada està en funció de la corba que segueixen les 

partícules presents a la mescla al sedimentar. Segons la relació entre el temps que tarden a 

sedimentar les partícules i l’eficiència obtinguda a la separació de fases es pot decidir quin temps 

de sedimentació és l’adequat per portar a terme una digestió anaeròbia en SBR òptima. La corba 

de sedimentació permet relacionar aquests dos aspectes i fer visible el millor moment per 

començar la decantació. Aquesta corba està en funció dels sòlids suspesos acumulats, igual que la 

durada de la purga, de manera que principalment es veu afectada pel volum de microorganismes 

mantinguts al bioreactor i per la velocitat de càrrega de sòlids (quantitat de sòlids introduïts al 

reactor per unitat de temps i volum del reactor). Un cop el reactor està estabilitzat, la corba de 

sedimentació es manté bastant constant, de manera que es pot ajustar al sistema de control un 

temps de sedimentació adequat per tal de portar a terme l’etapa de forma automatitzada. Aquest 

temps es va decidir durant la sedimentació del primer cicle, la qual va tenir una duració de 201 

minuts. Es va observar que als 150 minuts la velocitat de sedimentació era prou baixa com per 

passar a la decantació, de manera que es va utilitzar aquest temps pel segon cicle. 

El volum d’efluent decantat sempre és el mateix, a l’operació portada a terme es va decidir que es 

decantaria 1,128 l (fins a l’alçada de la boca lateral on es va col·locar la sortida). Utilitzant el 15% 

SPEED a les bombes, decantar aquest volum d’efluent requereix 221,09 segons amb l’aparell 

activat.   

Per definir la durada de la purga, primer cal definir el cabal de sediment que s’extreu a cada cicle 

(o cada certs cicles), el qual s’anomena cabal de purga. Aquest cabal està completament lligat a la 

generació de biomassa que hi té lloc i a l’acumulació de matèria orgànica no degradada o inert al 

reactor. De manera que un cop s’avaluï experimentalment quin és el volum de sediment que 

s’acumula a cada cicle quan el reactor està estabilitzat, es podrà definir també quin és el cabal de 

purga i, per tant, la durada d’aquesta etapa. Com s’ha comentat més amunt, aquesta acumulació 

no és exactament constant degut a la dependència de l’activitat biològica i de les característiques 

del substrat, de manera que cada cert temps fa falta una revisió del volum de sediment acumulat 

al reactor per assegurar que el cabal de purga és l’adequat. Degut a la baixa biodegradabilitat del 

substrat, el creixement de la biomassa va ser molt pobre durant el primer cicle, de manera que es 
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va decidir el cabal de purga (lligat al temps de retenció cel·lular) segons un TRC imposat de 200 

dies. Això va comportar extreure un volum de sediment de 141 ml, el qual, segons els resultats 

obtinguts de la velocitat de bombeig amb inòcul, requereix un temps de 29,05 segons. 

6.3 Inoculació i posada en marxa 

El reactor es va posar en funcionament el dia 5 de març de 2016. La intenció era posar-lo en 

funcionament molt abans, però degut a la dificultat que va comportar aconseguir l’estanqueïtat 

del sistema i als problemes i errors que es van haver de corregir al sistema de control no va ser 

possible operar el reactor fins aleshores. 

Es va inocular amb una proporció del 15% d’inòcul respecte el volum total que ocupa la mescla 

durant la reacció, és a dir, un 85% era fracció líquida de purins de porc. 

Generalment l’inòcul ocupa entre un 10 i un 20% del volum total, tal com s’ha trobat a la 

bibliografia cercada on es tractava dejeccions ramaderes amb digestió anaeròbia (Taula 5.3). 

Taula 6.2 Comparativa d’inoculació d’altres operacions amb dejeccions ramaderes 

Estudi Tipus de reactor Substrat % inòcul g SSV/L reactor 

Karim et al. (2005) CSTR 
Fems de 
vaca 

10 3,56 

Angenent et al. (2002) SBR 
Purins de 
porc 

19 5,70 

A partir del % d’inòcul i de la concentració de SSV d’aquest trobats als articles s’ha calculat la 

última columna de la Taula 6.2 (g SSV/l reactor), la qual permet estimar la massa de 

microorganismes inoculada al reactor en funció del volum que hi ocupa la mescla. Aquestes dades 

han estat les utilitzades per decidir el volum d’inòcul que s’introduiria a l’AnSBR.  

Ja que l’inòcul utilitzat presenta una concentració de 44,93 g SSV/l, la concentració de SSV 

procedents de l’inòcul a la mescla total del reactor operat a l’inocular amb un 15% d’aquest és de: 

           

            
 
           

        
                     

De manera que la alta riquesa en microorganismes de l’inòcul permet que, ocupant 

aproximadament un valor mitjà entre els dos % inòcul trobats a la bibliografia, la concentració de 

microorganismes introduïda al reactor sigui més alta que ambdós casos. 
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La inoculació es va realitzar amb els purins i l’inòcul a temperatura ambient, de manera que al 

ficar en marxa la calefacció, la pressió del gas al reactor va pujar en picat causant mesures 

errònies del comptador fins que no va arribar als 37 ± 1 ºC. 

El volum exacte omplert d’inòcul ha estat de 0,328 l, mentre que el de fracció líquida de purins ha 

estat de 1,872 l. La suma total de la mescla és de 2,2 l de volum ocupat al reactor. Es va decidir 

aquest valor per tal de sobrepassar la boca superior del reactor, la qual havia estat utilitzada per 

realitzar les proves d’estanqueïtat i, per tant, no s’havia pogut comprovar la seva completa 

estanqueïtat. Al posar-la en contacte amb mescla i no amb gas, s’evitava completament les 

pèrdues per allà.  

6.4 Caracterització i valoració de l’inòcul  

L’inòcul utilitzat, de la planta de Vila-sana, era un líquid molt espès amb un alt contingut en sòlids. 

La major part d’aquests sòlids (61,62%) estaven en forma de sòlids suspesos volàtils, tal com es 

mostra a la Taula 6.3. Aquestes característiques resulten molt favorables per a la seva utilització 

com a inòcul, ja que els SSV s’utilitzen com a una estimació del contingut en microorganismes. 

A més, tenint en compte que el reactor operat és un SBR, els sòlids suspesos sedimenten al final 

de cada cicle, i interessa que la major part d’aquest sediment estigui formada per biomassa. El 

percentatge de SSV enfront els SST (tots els que sedimenten) observat a la Taula 6.3 resulta 

encara més adequat, ja que del sediment aportat per l’inòcul, un 67,53% està format per 

biomassa aproximadament, un valor encara més alt que l’anterior. 

Taula 6.3 Caracterització de l’inòcul 

Paràmetres Proporcions 

ST (g/l) 72,90 SST/ST (%) 91,26 
SV (g/l) 48,89 SV/ST (%) 67,06 
SST (g/l) 66,53 SSV/SST (%) 67,53 
SSV (g/l) 44,93 SSV/SV (%) 91,89 
Ssol.T (g/l) 6,37 SSV/ST (%) 61,62 
Ssol.V (g/l) 3,96 Ssol.T/ST (%) 8,74 
DQOt (g/l) 59,71 Ssol.V/SV(%) 8,11 
DQOs (g/l) 4,90 DQOt/SV (g/g) 1,22 
pH 7,77 DQOs/DQOt (%) 8,21 
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Presenta un baix contingut en sòlids solubles (8,74% dels ST) en comparació amb els suspesos 

(91,26% dels ST), que degut a l’alta concentració de sòlids, s’acaba traduint en un valor més alt 

que el substrat, els quals, com es mostra a la Taula 6.4, tenen 5,18 g Ssol./l. 

- 6,37 g Ssol./l inòcul 

- 5,18 g Ssol./l substrat 

Ja que la major part del reactor està ocupada per substrat, però, la major part de sòlids solubles 

ha provingut d’aquest últim. 

Un 17,73%  dels sòlids solubles del reactor procedia de l’inòcul durant el primer cicle. Aquest 

valor, lògicament, disminueix bruscament els següents cicles degut al consum dels 

microorganismes i a la decantació dels sòlids restants, de manera que l’estudi del tractament amb 

purins s’ha portat a terme amb més precisió al segon cicle. 

Dels sòlids solubles de l’inòcul, el 62,17% són volàtils, és a dir, matèria orgànica. Aquest fet, igual 

que els sòlids solubles en general, es corregeix als següents cicles. Al comparar la DQO del 

substrat del primer cicle (Taula 6.4)  amb la de l’inòcul, s’observa que el la DQO és molt més alta. 

La major part d’aquesta DQO, però, procedeix dels SSV, els quals són els microorganismes que 

sedimenten, així que la DQO de l’inòcul, encara que una part esdevé consumible pels 

microorganismes, ha estat menor que la aportada pel substrat.  

Tot i així, un 8,21% d’aquesta elevada DQO (59,71 g/l) és soluble, de manera que aquest 

paràmetre, el qual s’ha utilitzat per quantificar la matèria orgànica degradada, pot haver-se vist 

afectat, i haver perdut precisió, degut a què un 26,11% de la DQOs analitzada durant l’evolució del 

primer cicle procedeix de l’inòcul. Això impedeix conèixer realment quina ha estat la matèria 

orgànica de la fracció líquida dels purins que ha estat consumida pels microorganismes. 

Aquest ha estat un fet que ha donat suport a la decisió de no realitzar el seguiment de la DQO 

durant el primer cicle. 

6.5 Caracterització i valoració del substrat 

Ja que el substrat utilitzat no ha presentat el potencial de producció de biogàs esperat, s’ha 

procedit a comparar les seves característiques amb les de Magrí (2007), les quals es poden veure 

a la Taula 6.4. En concret, el substrat comparat ha estat l’utilitzat al primer cicle, ja que dels dos 
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pots de fracció líquida de purins, és el que ha mostrat uns resultats a les anàlisis més coherents. 

Els resultats del segon pot han presentat errades en la mesura dels SST, el qual no ha permès 

quantificar adequadament la resta de paràmetres. 

La fracció líquida de purins de porc, pel què s’ha trobat a la bibliografia, conserva un alt potencial 

metanogènic respecte els purins complets, el qual no ha estat confirmat durant els experiments 

(motiu pel qual s’ha afegit glucosa al substrat del segon cicle). 

Per tal d’entendre aquesta baixa producció, es va tornar a contactar amb els propietaris de la 

Caseta d’en Grau (granja d’on es van extreure), els qual van confirmar que els purins dels quals es 

va separar la fracció líquida portaven més de 3 mesos d’emmagatzematge. Aquest fet corrobora 

l’esmentat ja per Browne et al. (2015) i Liu et al. (2009) de que el temps transcorregut des de la 

seva generació redueix considerablement el potencial metanogènic. 

Taula 6.4 Comparació de les característiques de la fracció líquida de purins utilitzada amb les 
dades mitjanes de Magrí (2007) 

Paràmetres 
Fracció líquida de purins 

(CICLE 1) 
Fracció líquida de purins 

(Magrí, 2007) 

ST (g/kg) 14,12 24,9 

SV (g/kg) 7,81 15,3 

SST (g/kg) 8,95 17,7 

SSV (g/kg) 7,65 13 

DQOt (g/kg) 11,54 6,43 

AGV (mg/kg) 8,96 5,23 

NTK (g/kg) 1,22 3,43 

N-NH4
+ (g/kg) 0,90 2,59 

pH 8,01 8,01 

Proporcions   

SST/ST (%) 63,40 71,08 

SV/ST (%) 55,32 61,45 

SSV/SST (%) 85,51 73,45 

SSV/SV (%) 98,01 84,97 

DQOt/SV (g/g) 1,48 0,42 

N-NH4
+/NTK (%) 73,62 75,51 

Com es pot observar, la concentració dels quatre paràmetres de mesura de sòlids del substrat 

utilitzat són aproximadament la meitat que els valors mitjans obtinguts per Magrí (2007). Això 

dóna suport a la hipòtesi de que s’ha produït una hidròlisi i degradació durant el seu 
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emmagatzematge. A més, el percentatge de SV/ST és menor, el qual és lògic ja que la matèria més 

susceptible de ser hidrolitzada i consumida pels microorganismes és l’orgànica.  

Pel què fa a la DQO, però, s’obté una conclusió contradictòria. La DQO del substrat utilitzat és 

gairebé el doble que la presentada per Magrí (2007). Els valors de DQOt/SV permeten un millor 

enteniment de la composició. Cada gram de sòlid volàtil al substrat utilitzat equival a 1,48 g de 

DQO, mentre que per Magrí (2007), aquesta relació és de 0,42. La relació entre aquests dos 

paràmetres difereix segons el tipus de matèria orgànica present al material. Els valors alts 

equivalen a molècules amb alts potencials energètics (greixos), mentre que els valors baixos 

equivalen a molècules com ara les proteïnes. Els purins de porc estan principalment compostos 

per hidrats de carboni i proteïnes, per tant, el valor presentat per Magrí (2007) té més lògica que 

l’obtingut als anàlisis de la fracció líquida de purins utilitzada. Al motiu pel qual aquesta relació és 

tan alta al substrat utilitzat no se li ha trobat explicació, però significa que la composició orgànica 

dels dos materials és bastant diferent. 

En qualsevol cas, la matèria orgànica del substrat utilitzat ha mostrat una molt baixa velocitat de 

producció de biogàs tant al reactor AnSBR com als assajos de biodegradabilitat de Valldosera 

(2016), per tant, és necessària la recol·lecció de materials més frescos per tal de portar a terme 

pròxims estudis amb millors resultats. 

Els àcids grassos volàtils són un producte intermedi de la fermentació anaeròbia, de manera que 

és lògic que aquests siguin baixos a ambdós materials. El fet de que sigui més alta la concentració 

al substrat utilitzat dóna suport a què s’hi ha portat ja a terme una degradació anaeròbia durant 

més temps. 

La baixa concentració de nitrogen al substrat pot haver succeït també durant els llargs temps 

d’emmagatzematge. Probablement, una part important del nitrogen orgànic s’hagi transformat a 

nitrogen amoniacal, i la fracció gasosa d’aquest (l’amoníac) s’hagi alliberat a l’atmosfera. Els valors 

de NH4
+/NTK, però, no indiquen canvis importants sobre la forma química del nitrogen. En canvi, 

l’alta concentració de nitrogen a la fracció mitjana de Magrí (2007) dóna suport a la diferència de 

composició dels dos materials, la qual torna a tenir més lògica l’aportada a la bibliografia, ja que 

tenint en compte que els purins estan formats per un percentatge molt gran de proteïnes, han de 

presentar també un gran contingut en nitrogen. 
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El pH és l’únic paràmetre, juntament amb els AGV, que ha esdevingut equiparable a la composició 

mitjana de la fracció líquida de purins de porc comparada. 

6.6 Modificació dels paràmetres enfront l’addició de glucosa 

Com que al primer cicle del reactor els resultats de producció de biogàs i de degradació de la DQO 

van ser molt baixos, es va decidir afegir glucosa al segon cicle per tal d’augmentar la concentració 

de matèria orgànica biodegradable. 

Es va decidir que s’afegiria els grams de glucosa equivalents a la DQO analitzada al substrat del 

primer cicle, la qual difereix de la presentada a la Taula 6.4 de l’apartat anterior perquè aleshores 

només s’havia fet una repetició, i el valor obtingut era de 11,709 g DQO/l. 

Primer es va calcular la DQO de la glucosa a partir de la reacció estequiomètrica (IV). 

                         (IV) 

On s’observa que són necessaris 6 mols d’oxigen per oxidar un mol de glucosa. A partir d’aquest 

valor i sabent que, tal com indicava el pot de glucosa, el pes molar d’aquesta molècula és de 

180,16 g/mol, es va realitzar el següent càlcul: 

         

             
 
       

        
 

             

                
        

     

         
 

Un cop coneguda la DQO de la glucosa, es va calcular els grams que calia afegir-hi al substrat 

(1,269 l) perquè tingués una DQO procedent de la glucosa de 11,709 g DQO/l, tal com es mostra a 

continuació: 

                 
                 

           
 

           

                 
                  

Com es pot observar a la Taula 6.3, l’addició d’aquesta massa de glucosa va augmentar la 

concentració del substrat fins a 22,88 g DQO/l. Com que la glucosa és soluble, també s’ha tingut 

en compte l’addició sobre la concentració de DQOs. Pel què fa als ST i SV, se’ls va sumar la 

concentració de la glucosa deshidratada, però en forma de (g ST/l) i (g SV/l), respectivament. La 

concentració de nitrogen no va quedar afectada ja que la glucosa no conté aquest element. 
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Taula 6.5 Paràmetres afectats del substrat abans i després de l’addició de glucosa 

Paràmetres Sense glucosa Amb glucosa 

DQOt (g/l) 11,17 22,88 

DQOs (g/l) 1,57 13,28 

ST (g/l) 15,35 26,34 

SV (g/l) 9,14 20,13 

Proporcions  

SST/ST (%) 82,68 48,18 

SV/ST (%) 59,54 76,42 

SSV/SV (%) 104,45 47,42 

DQOt/SV (g/g) 1,22 1,14 

DQOs/DQOt (%) 14,06 58,04 

Pel què fa a les proporcions, el fet d’haver augmentat els sòlids solubles i no els suspesos ha 

disminuït considerablement el percentatge SST/ST, i encara més el SSV/SV. Es pot apreciar que el 

%SSV/SV és de 104,45 (Taula 6.5, Sense glucosa), el qual no és possible i, per tant, es tracta d’un 

error produït durant les anàlisis. Pel mateix fet de què la matèria afegida sigui volàtil, el %SV/ST ha 

augmentat de forma important, i pel fet de què, a més, sigui soluble, ha quadruplicat el 

percentatge DQOs/DQOt. La diferència de la proporció DQOt/SV també resulta interessant ja que 

concorda amb l’esmentat a l’apartat anterior de què els materials amb alt contingut en greixos 

presenten valors alts per aquesta proporció, mentre que els d’alt contingut en proteïnes i hidrats 

de carboni mostren valors inferiors. Al haver afegit hidrats de carboni (1,067 g DQO/g glucosa), 

lògicament, el valor ha disminuït. 

6.7 Producció i composició del biogàs 

Durant el primer cicle es va decidir no realitzar cap altra mesura que el volum produït de biogàs 

per tal de no malmetre l’estanqueïtat del sistema, la qual havia demostrat ser molt delicada. 

Aquest fet va permetre l’obtenció d’una corba de la producció acumulada de biogàs completa, tal 

com es pot observar a la Figura 6.10. Per altra banda, l’anàlisi i comparació d’aquestes dades 

enfront la resta de paràmetres analitzables del reactor no s’ha pogut portar a terme.  

En canvi, durant el segon cicle es va analitzar tots els paràmetres que resultaven d’interès al 

present estudi però, oposadament, la producció de biogàs no es va poder mesurar correctament, i 

només es tenen dades de producció fins el dia 16 des de la posada en marxa del segon cicle.  
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A més, del dia 45 al 50 es va presenciar una absència d’agitació i de calefacció a causa d’una 

apagada inesperada de l’ordinador que controla aquests paràmetres. Aquests fets es poden 

visualitzar a la corba de producció acumulada de biogàs de la Figura 6.11. 

Aquestes corbes representen el volum total de biogàs produït durant el transcurs dels cicles per 

unitat de volum de mescla ocupat al reactor. Com es pot observar, el temps de les gràfiques és el 

d’operació. S’ha utilitzat aquest temps perquè es tracta d’un reactor seqüencial, i encara que es 

decanti l’efluent, la biomassa i part de la mescla restant són conseqüència dels cicles anteriors. 

L’ús d’aquest eix d’abscisses es segueix mantenint a la gran majoria de gràfics. 

La producció de biogàs obtinguda durant el primer cicle segueix una corba típica dels digestors 

AnSBR o dels assajos en discontinu. El volum de biogàs produït, però, va ser molt baix, tal com es 

pot observar: 167,45 ml per litre ocupat al reactor. A l’apartat anterior ja s’ha comentat les 

possibles causes d’aquest fet, sent el llarg temps d’emmagatzematge dels purins la més probable. 

Aquest ha estat un greu problema que cal corregir pels pròxims estudis. 

 

 

Figura 6.10 Corba de la producció acumulada de biogàs (ml/l) en funció del temps d’operació (dies) del CICLE 1. 
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Figura 6.11 Corba de la producció acumulada de biogàs (ml/l) en funció del temps d’operació (dies) del CICLE 2. 

Com es pot observar, el gràfic comença el dia 9. És així perquè els dies anteriors, el substrat i 

l’inòcul ja s’havien introduït al reactor, però no s’havia aconseguit mantenir el comptador de gas 

actiu. A mesura que passava el temps, la solució del comptador de gas (1,8% HCl) entrava dins del 

tub d’entrada del biogàs, impedint així el seu comptatge. Es va arribar a la conclusió de què 

aquest fet era causat per l’oxigen de l’aire present al reactor durant el seu tancament. Aquest fet 

provocava que els microorganismes anaerobis facultatius (o aerobis que haguessin contaminat 

l’inòcul) consumissin l’oxigen estancat al reactor, fent disminuir el volum de gas i, per tant, reduint 

la pressió. Això comportava l’entrada de solució MGC al tub capil·lar, per on hauria d’entrar el 

biogàs al comptador, per tal d’equilibrar el decreixement de la pressió. Es va acabar solucionant 

mitjançant el buidatge del tub, però una petita part de la solució va entrar al reactor (el qual es 

comenta a l’apartat 6.11) i la resta va quedar contaminada, de manera que se’n va preparar de 

nova, tal com s’ha explicat a l’apartat 6.1.4.  

Un cop amb el comptador de biogàs funcional i l’agitació i la calefacció posades en marxa de nou, 

el reactor va mostrar una fase lag d’un dia, la qual va ser inexistent durant el segon cicle, 

probablement perquè els microorganismes s’havien adaptat ja al nou substrat i condicions.  

Ghasimi et al. (2015), tractant un reactor AnSBR, també a règim mesòfil, no va observar cap tipus 

de fase lag durant els continus canvis de cicle. Aquest fet ja ha estat documentat durant la presa 

de decisió de la temperatura escollida a materials i mètodes i, de fet, va ser una de les claus de la 
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decisió: s’ha observat que els microorganismes mesòfils gairebé no es veuen afectats pels canvis 

operacionals o de substrat. 

Passada la fase lag del primer cicle el reactor ha mantingut una corba de producció acumulada 

creixent fins el dia 27 aproximadament, és a dir, 18 dies després del seu començament real. Des 

d’aleshores fins al final, la velocitat mitjana es manté aproximadament sobre els 1,48 ml·l-1·dia-1, 

una velocitat molt inferior a l’anterior. Probablement seria adequat ajustar una velocitat mínima 

de producció de biogàs amb un valor proper a aquest al programa de control per a automatitzar el 

procés, ja que la corba mostra una reducció important de l’activitat biològica. 

El motiu pel qual no es va ajustar aquest valor va ser perquè per automatitzar el procés cal arribar 

a una activitat biològica estable, i durant el principi de l’operació d’un bioreactor la biomassa 

encara s’ha d’aclimatar a les noves condicions i esdevenir en poblacions més o menys constants. 

Per tant, calen més cicles per trobar la velocitat mínima de producció de biogàs que en permet 

una òptima automatització. 

El segon cicle, gràcies a la DQO afegida en forma soluble, ha mostrat una producció en un sol dia 

gairebé quatre vegades superior a la producció obtinguda durant tot el primer cicle (622,36 ml/l 

reactor). Aquest fet demostra que el motiu pel qual no s’havia obtingut grans produccions de 

biogàs era la baixa concentració de matèria orgànica degradable del substrat, de manera que la 

fracció líquida de purins vells, igual que passa amb els purins complets, esdevé un substrat molt 

poc productiu. Es conclou que cal la introducció al reactor dels purins tan aviat aquests són 

produïts, sense llargs temps de magatzem previs. 

Passada aquesta primera part de la corba del primer dia del segon cicle, esdevé una velocitat de 

producció fins el dia 45 de 43,27 ml·l-1·dia-1, mentre que la velocitat més alta mostrada al primer 

cicle (entre el dia 10 i el 18) és de 12,78 ml·l-1·dia-1, gairebé tres vegades i mitja menor.  

El motiu pel qual la velocitat cau en picat passat el primer dia del segon cicle podria ser alguna una 

infiltració apareguda al reactor que fes perdre biogàs, ja que la DQO introduïda de la glucosa 

permet produccions de biogàs més elevades encara, de manera que o bé la pendent de la corba 

s’hauria d’haver mantingut o bé hauria d’haver anat disminuint de forma progressiva seguint la 

cinètica de Monod, com a la del primer cicle.  
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Tot seguit, van passar els 5 dies sense calefacció ni agitació en què la pressió del reactor va baixar, 

desinflant la bossa de nitrogen que s’havia col·locat entre el primer i el segon cicle. Si no s’hagués 

col·locat la bossa, el decreixement de la pressió hagués fet entrar solució MGC al comptador i a la 

mescla del reactor. Al tornar a posar l’agitació i la calefacció en marxa, la bossa es va tornar a 

inflar degut a l’augment de pressió i, un cop inflada, el biogàs produït va tornar a ser transportat al 

comptador.  

La pujada que mostra el biogàs passats aquests 5 dies és de 70,53 ml·l-1·dia-1. Aquest nou 

increment del pendent de la corba podria ser degut a la hidròlisis de les partícules suspeses del 

substrat o bé al consum de l’acumulació d’àcids grassos volàtils produït per l’acidogènesi, com es 

mostra a la Figura 6.12. 

 

Figura 6.12 Producció acumulada de biogàs (ml/l) i concentració d’AGV (mg/l) en funció del temps d’operació  del 
CICLE 2. 

La Figura 6.12 mostra que fins el dia 61 encara hi havia presència de matèria orgànica susceptible 

de ser degradada pels metanògens (AGV) al reactor. S’observa també que tot i haver-se deixat de 

mesurar la producció de biogàs el dia 55, la concentració d’AGV va decréixer linealment, el qual 

indica que el procés de conversió de matèria orgànica a biogàs es va seguir mantenint, com a 

mínim, fins aleshores. 

A partir del dia 55, després d’agafar mostres, va deixar-se de comptar el biogàs. Aquest fet 

significa que hi ha pèrdues al reactor. Per evitar la possibilitat de què s’escapés per la bossa 

utilitzada per a l’efecte pulmó, es va barrar el pas del gas cap allà, i el dia següent la solució del 
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comptador havia entrat dins del tub del biogàs. Que entri la solució significa que hi ha una certa 

estanqueïtat al reactor i que s’està produint un decreixement de la pressió. Així que després 

d’intentar de diverses formes el comptatge del biogàs sense introduir aire de nou al reactor, i 

obtenir mals resultats, es va decidir mantenir-lo com estava degut a les sospites de que les 

condicions anaeròbies encara eren suficients com per permetre la fermentació. 

Al comparar l’evolució que va seguir la concentració de DQO total al reactor (veieu Figura 6.13) es 

pot observar que al principi va mostrar un ràpid decreixement, però que arribat al dia 49, es va 

mantenir molt estable. En canvi, es pot comprovar com la producció de biogàs entre el dia 49 i el 

55 era bastant apreciable. Ja que les mostres s’agafaven amb una freqüència setmanal, no es pot 

comprovar si la caiguda en picat de la DQO total va esdevenir el primer dia, igual que l’augment 

de producció del gas, o va patir un decreixement continu, tal com mostra el gràfic. 

Segons la fórmula de Buswell (Symons i Buswell, 1933), la qual es mostra a la reacció (V), els 

13,942 g de glucosa afegits al segon cicle haurien d’haver produït 5,2 l de metà si s’haguessin 

consumit tots. A sota de la fórmula es mostren la reacció i els càlculs aplicats a la glucosa. 

           
 

 
                     

 

 
                   

 

 
                             

(V) 

Formula de Buswell aplicada a la glucosa a la reacció (VI). 

                  (VI) 

Càlcul del volum teòric de metà procedent de la glucosa afegida: 

                 
             

                
 

           

             
 
                  

          
            

Si passem aquest volum a mil·lilitres i el dividim per la capacitat del reactor (2,2 l) obtenim el 

següent resultat: 2.364 ml CH4/l. Durant el segon cicle es va deixar de mesurar el biogàs a partir 

del dia 55 d’operació, i fins aleshores s’havia produït 1.185 ml CH4/l, és a dir, aproximadament la 

meitat de la producció teòrica obtinguda de la glucosa. El fet de què l’alta velocitat de producció 

de biogàs obtinguda el primer dia del segon cicle hagi caigut en picat no pot ser degut a 
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l’esgotament de la glucosa, ja que encara no s’havia produït ni gairebé la quarta part de la seva 

producció teòrica. Aleshores, aquest canvi brusc del pendent probablement sigui causat per 

l’aparició d’alguna escletxa per on s’escapés el biogàs. Tenint en compte que les anàlisis de la DQO 

total i soluble mostren que la glucosa es va consumir tota o gairebé tota durant la primera 

setmana, probablement aquesta alta velocitat de producció de biogàs s’hagués mantingut durant 

més dies fins assolir valors propers als de 2.363,81 ml/l (suposant el biogàs del 95% en metà), 

però a l’escletxa apareguda no s’hagués mesurat. 

 

 

Figura 6.13 Producció acumulada de biogàs (ml/l) i concentració de DQO total (g/l) en funció del temps 
d’operació durant el CICLE 2. 

Tenint en compte que el substrat del CICLE 1 mostrava una concentració inicial de 11,59 g DQOi/l 

(7,84 g SVi/l) i que el del CICLE 2, degut a l’addició de glucosa, era de 22,88 g DQOi/l (20,13 g SVi/l), 

els índex de producció de biogàs de cada cicle són els mostrats a la Taula 6.6, on PG/DQOi són els 

ml de biogàs produït per gram de DQO inicial de substrat i PG/SVi són els ml de biogàs produït per 

gram de sòlid volàtil inicial de substrat. 

Taula 6.6 Índex de producció de biogàs de cada cicle 

CICLE 1 2 

Prod. gas acumulat (ml/l) 167 1.237 

PG/DQOi (ml/g) 14 54 

PG/SVi (ml/g) 21 61 
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Els valors obtinguts són baixos, sobretot pel cas del primer cicle. L’addició de glucosa ha 

comportat un significatiu augment de la producció de biogàs al reactor, i com es pot observar a la 

Taula 6.6, els SV han triplicat gairebé el seu potencial de producció de biogàs i la DQO casi l’ha 

quadruplicat. Falta mesurar quin és el potencial real de la fracció líquida de purins fresca. 

Pel què fa a la composició del biogàs, s’ha obtingut els valors de la Taula 6.7, on es pot observar 

un percentatge de metà especialment alt. Valors tan alts no s’han trobat a cap article de la 

bibliografia, on els més alts eren propers al 80% de metà. Aquests resultats podrien ser causats 

per la contaminació de les bosses d’emmagatzematge, les quals eren reutilitzades i, segons 

posteriors recomanacions de l’analista, podria provocar contaminacions importants (sobretot 

quan s’ha produït tan poc biogàs). 

Taula 6.7 Composició del biogàs en condicions normals 

Gas Dies: 39 - 44 Dies: 49 - 55 

CH4 (% v/v) 95,45 96,15 

CO2 (% v/v) 4,55 3,85 

Tot seguit es pot observar a la Figura 6.14 la comparació entre la producció de biogàs total i la de 

metà durant el segon cicle, utilitzant la mitjana dels dos valors obtinguts de la Taula 6.7. Tot i que 

probablement hi hagi errors importants, pot ser interessant seguir utilitzant aquest inòcul degut a 

les elevades proporcions de metà obtingudes als dos anàlisis realitzats. No es pot atorgar aquests 

resultats a la fracció líquida de purins ja que la principal matèria orgànica degradada durant el 

segon cicle ha estat glucosa. Per tant, cal seguir investigant. 
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Figura 6.14 Producció acumulada de biogàs (ml/l) i de metà (ml/l) en funció del temps d’operació del CICLE 2 

Als anàlisis de la composició de biogàs no es va detectar gens d’àcid sulfhídric per a cap de les 

dues bosses d’emmagatzematge. Aquests resultats també són molt prometedors perquè, com 

s’ha comentat a la part bibliogràfica, aquest compost juga un paper molt perjudicial per a les 

plantes de biogàs degut a la corrosió i resulta en contaminació atmosfèrica degut a la formació de  

SO2 i SO3, els quals afecten a l’aire i a l’aigua contribuint a la producció de pluja àcida. L’hidrogen 

tampoc va ser detectat a una de les bosses i a l’altra mostrava una concentració inferior a 22,5 

mg/m3. La baixa pressió parcial de l’hidrogen permet un desenvolupament del procés de 

fermentació anaeròbia favorable termodinàmicament (Sieber et al., 2012). 

Ja que el biogàs obtingut està format fonamentalment per metà i diòxid de carboni, i la DQO 

d’aquest últim gas és nul·la, s’ha calculat el volum de metà que s’hauria d’haver obtingut a partir 

de la degradació de la DQO analitzada si tota s’hagués utilitzat per a la seva producció. Cal tenir en 

compte, però, que un percentatge de la DQO s’utilitza pel creixement cel·lular, el qual no s’inclou 

al càlcul. Primer s’ha calculat la DQO del metà, tal com es mostra a la reacció (VII) i al següent 

càlcul. Tot seguit, s’ha realitzat els càlculs necessaris per conèixer la producció potencial de metà  

per a la DQO eliminada als dos a cada cicle portat a terme 

                 (VII) 
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Aleshores, a partir d’aquest valor s’ha realitzat els següents càlculs: 

Primer cicle 

                  
                         

           
 
          

          
               

Segon cicle 

                  
                        

           
 
          

          
                 

Aquests resultats són del metà total generat, al dividir-lo pel volum del reactor s’obté el resultats 

mostrats a la Taula 6.8. 

Taula 6.8 Producció obtinguda de metà enfront la teòrica 

 
Producció teòrica de metà 

(ml/l) 
Producció de metà 

analitzada (ml/l) 
Producció de metà al 

60% (ml/l) 

CICLE 1 450 160 109 

CICLE 2 2.841 1.185 804 

El valor utilitzat per passar el volum de biogàs a metà a la producció analitzada ha estat la mitjana 

del percentatge de metà obtingut als anàlisis de cromatografia de gasos (95,8%). Aquest 

percentatge s’ha obtingut del segon cicle, per tant, no és representatiu del primer, tan sols es 

basa en l’hipotètic cas de que la composició s’hagués mantingut igual per ambdós cicles. Tot i 

això, com que aquests percentatges tan alts de metà poden ser deguts a la contaminació de les 

bosses, s’ha creat una tercera columna amb un percentatge de metà del 65%, el qual és un valor 

típic a la bibliografia. 

Com es pot observar, s’ha obtingut menys de la meitat del metà teòric en ambdós casos, ja sigui 

amb un casi 96% de metà (dada poc creïble) o amb un 60%. Pel segon cicle, un volum important 

de metà no es va mesurar per la falta d’estanqueïtat, de manera que és lògic que la producció 

obtinguda sigui menor que la teòrica. Pel primer cicle, però, va romandre 8 dies a temperatura 

ambient sense agitació, de manera que es molt poc probable que un volum tan important de 
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metà s’hagi produït durant aquells dies. Les dades indiquen possibles pèrdues de biogàs durant 

tota l’operació. És un fet probable donada la dificultat de fer estanc el reactor observada durant el 

muntatge experimental. Si fos així, el biogàs s’hauria produït prou ràpid com per anar a parar al 

comptador i ser mesurat mentre una part es perdia a una molt baixa velocitat per alguna escletxa 

del reactor.  

Ja que paral·lelament al present estudi s’estava portant a terme el treball de Valldosera (2016), 

qui treballava amb el mateix inòcul i substrat, s’ha procedit a comparar els resultats de la 

producció de biogàs del primer cicle amb els seus assajos en discontinu i analitzar-ne també el 

percentatge de biogàs produït procedent de l’inòcul. 

A la Figura 6.15, construïda amb les dades obtingudes per Valldosera (2016), es pot observar com 

la major part del biogàs produït prové de la matèria orgànica de l’inòcul, i com aquesta resulta 

més accessible que la del substrat, ja que és la primera en ser degradada, tal com mostra la 

igualtat de les corbes als primers 20 dies de l’assaig. Els materials amb els què s’ha portat a terme 

l’assaig són els mateixos que els utilitzats al primer cicle de la present operació, de manera que 

aquestes dades són completament equiparables al reactor AnSBR operat. De fet, confirmen el què 

s’ha comentat ja a l’apartat 6.4: la matèria orgànica procedent de l’inòcul pot esdevenir un 

paràmetre important durant el primer cicle del reactor.  

 

 

Figura 6.15 Producció acumulada de biogàs (ml) amb 20% d’inòcul per aigua i purins dels assajos de Valldosera 
(2016). 
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El percentatge d’inòcul de l’assaig, però, difereix en un 5% de l’inoculat al reactor. Aquest assaig 

s’ha portat a terme amb un 20% d’inòcul, és a dir, amb una proporció SIR (Substrate to Inoculum 

Ratio) o F/M (Food/Microorganisms) de 1,03. Mentre que el reactor s’ha inoculat amb un 15% 

d’inòcul (proporció F/M de 1,29 g DQO/g SSV). Això significa que la importància que ha tingut la 

DQO de l’inòcul a l’assaig ha estat més important que al reactor. Tot i això, la diferència de F/M és 

petita, de manera que tot indica que la major part del biogàs produït durant el primer cicle del 

reactor també ha provingut de la matèria orgànica de l’inòcul. Aquest problema, com ja s’ha 

comentat, queda resolt als següents cicles, on la matèria orgànica de l’inòcul ja ha estat 

degradada i no afecta a la producció de biogàs. 

També s’ha procedit a comparar la producció de biogàs obtinguda als assajos de Valldosera (2016) 

amb els del present estudi, tal com es mostra a la Figura 6.16. 

 

Figura 6.16 Producció acumulada de biogàs (ml/l) del CICLE 1 del reactor i de l’assaig discontinu realitzat per 
Valldosera (2016) en funció del temps. 

El canvi de pendent observat a ambdues corbes (dia 10 pel reactor i dia 17 per l’assaig) 

probablement sigui degut a una primera etapa on ha tingut lloc la degradació de la matèria 

orgànica soluble o fàcilment degradable, un punt intermedi on s’ha hidrolitzat les partícules en 

suspensió més resistents i un nou augment de la velocitat de producció degut a la hidròlisi de les 

partícules a compostos accessibles.  
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Ja que durant el primer cicle només s’ha mesurat el volum de producció de biogàs, únicament es 

poden fer suposicions sobre el motiu del canvi de pendent observat. 

6.8 Sedimentació 

La proporció F/M és un paràmetre que afecta especialment el procés de sedimentació. Segons 

Ndon i Dague (1997), el valor recomanat d’aquesta proporció ha de romandre entre 0,1 i 1 g 

DQO/g SSV. La proporció utilitzada al primer cicle va ser de 1,29 g DQO/g SSV, és a dir, més alta 

que la esmentada, però durant l’etapa de reacció, la DQO es consumeix mentre que els SSV 

augmenten lleugerament degut al creixement dels microorganismes, disminuint el valor 

d’aquesta proporció. 

La baixa proporció F/M al final de l’etapa de reacció és justament el què afavoreix la floculació i la 

sedimentació de la biomassa (Sung i Dague, 1995), com s’ha comentat anteriorment. Tot i que la 

DQO al final del primer cicle seguia mantenint valors alts (10,08 g DQO/l), es tractava de matèria 

poc biodegradable, de manera que els microorganismes es van mantenir en molt baixes 

concentracions de matèria orgànica accessible des del dia 27 fins al 38, tal com mostra la corba de 

producció acumulada de biogàs del primer cicle (Figura 6.10), on s’observa la baixa producció de 

biogàs durant aquests dies. Ja que la biofloculació és causada per la resposta dels bacteris a la 

limitació de substrat (Logan i Hunt, 1988) , els llargs temps sense activitat durant el primer cicle 

probablement hagin afavorit l’adequada estructuració de la biomassa, millorant, així, la 

sedimentació en pròxims cicles. 

Pel què fa al segon cicle, es van introduir altes concentracions de matèria orgànica, però fàcilment 

biodegradable. El resultat va ser que al final del cicle, la DQO era de 8,81 g DQO/l, és a dir, havia 

disminuït fins a valors encara menors que al primer cicle. De manera que la biofloculació també va 

ser estimulada durant els últims 28 dies del cicle, segons mostren els resultats sobre l’evolució de 

la DQO, en què es manté estable durant aquest temps. 

La sedimentació esdevé més ràpida quan menys partícules (SST) hi ha al reactor, així que la 

inoculació i manteniment de altes concentracions de microorganismes alenteixen aquesta fase. És 

convenient trobar l’equilibri, ja que altes concentracions, en canvi, permeten etapes de reacció 

més ràpides. A la present operació no s’ha pogut trobar aquest valor concret de la biomassa que 

permet l’equilibri òptim entre les dues etapes, però s’ha comprovat que la sedimentació esdevé 
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molt curta en comparació amb l’altra etapa, de manera que probablement s’hagués pogut operar 

amb concentracions superiors de biomassa. 

Segons Ndon i Dague (1997), la pèrdua excessiva de sòlids a l’efluent pot ser deguda a una pobre 

sedimentació de la biomassa, la qual es pot atribuir a: 

- Curts temps de retenció hidràulica per a altes velocitats de càrrega orgànica. 

- Baixes temperatures, que augmenten la viscositat del fluid, reduint la velocitat de 

sedimentació de la biomassa. 

Els dos cicles van mostrar llargs temps de retenció hidràulica, mentre que les velocitats de càrrega 

orgànica no es poden considerar altes. Pel què fa a la temperatura, la sedimentació començava a 

37 ºC i acabava a 29 ºC aproximadament ,ja que no s’escalfava durant aquesta etapa, de manera 

que la temperatura també ha promogut la sedimentació. Per tant, els requisits per efectuar una 

sedimentació eficient han estat complerts al present estudi. 

Tot seguit es mostra la corba de sedimentació obtinguda al primer cicle a la Figura 6.17, on es 

senyala el temps de sedimentació escollit per automatitzar el següent cicle, juntament amb una 

línia que permet observar com es tracta d’un punt a partir del qual el sediment disminueix molt a 

poc a poc el seu volum. 

 

Figura 6.17 Corba de sedimentació del CICLE 1 amb el temps escollit senyalat. 
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Com es pot observar a la Figura 6.17, la sedimentació de les partícules és progressiva. Un cop 

s’atura l’agitació, es comencen a definir dues fases diferents, les quals al principi estan molt 

difuses i, a mesura que avança la sedimentació, es fan més visibles i diferenciades. 

La sedimentació del primer cicle es va mesurar durant 201 minuts i va servir per establir un temps 

de sedimentació pels pròxims cicles, el qual va ser de 150 minuts (2 hores i mitja). Es va escollir 

aquest temps perquè, com es pot observar a la corba, a partir d’aleshores la sedimentació esdevé 

molt lenta, de manera que l’eficiència extreta des d’aquest punt esdevé a una velocitat tan baixa 

que el benefici que se n’extreu és mínim. Per tant, és un bon moment per passar a realitzar la 

decantació i nou ompliment del reactor. Per tal de visualitzar la lenta reducció de volum de la 

fracció sòlida, s’ha dibuixat una línia horitzontal de color negre al gràfic, on s’observa com la 

velocitat de sedimentació esdevé propera a 0.  

La segona corba de sedimentació, mostrada a la Figura 6.18, acaba als 150 minuts, ja que es va 

utilitzar el temps decidit durant la primera corba. Com es pot observar, la forma és molt igual a 

l’anterior, però a aquesta es va arriba als 570 ml de volum de sediment, mentre que l’anterior, als 

150 minuts, s’havia arribat als 770 ml. Al moment en què es va realitzar la decantació del segon 

cicle, el pendent de la corba era gairebé nul, de manera que es pot dir que el temps escollit va 

resultar adient. 

El motiu pel qual el volum de sediment a aquest cicle va ser més baix que l’anterior va lligat al 

volum de sòlids suspesos del reactor. Al finalitzar el primer cicle, es va portar a terme una purga 

de 0,141 l, de manera que el volum de partícules va patir una reducció. 
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Figura 6.18 Corba de sedimentació del CICLE 2 

El sediment està format per biomassa (SSV), matèria inert (SST – SSV) i matèria orgànica no 

degradada durant la reacció (SSVsubstrat). Durant la sedimentació, els sòlids suspesos es dipositen a 

la base del reactor, i interessa que el percentatge de sòlids que sedimenti sigui el més alt possible. 

Aquests valors es poden veure a la Taula 6.9, on s’exposen les característiques de la sedimentació 

del segon cicle. Les del primer cicle s’han ignorat degut als estranys resultats obtinguts, 

probablement causats pel mostratge de tan poc volum realitzat. En canvi, les dades del segon cicle 

són completament representatives, ja que es va agafar una mostra homogènia, tant de l’efluent 

com del sediment, degut a l’extracció sencera de les dues fases al haver acabat l’experiment.  

 

Taula 6.9 Característiques de la sedimentació del CICLE 2 als 150 minuts d’iniciada l’etapa 

Volum sediment (l) 0,57 

Temps sedimentació (min) 150 

SST al reactor (g/l) 11,36 

SSV al reactor (g/l) 7,14 

SSV sed./SSV reactor (%) 61,25 

SST sed./SST reactor (%) 65,25 

Com es pot observar, en el 25,91% de volum que ha ocupat el sediment s’hi ha acumulat el 

61,25% de sòlids suspesos volàtils de tota la mescla. Això significa que la major part de la 

biomassa és mantinguda al reactor entre cicle i cicle per la sedimentació, però que la resta és 

eliminada juntament amb l’efluent al trobar-se en suspensió. Probablement, als pròxims cicles 
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que es realitzessin, aquest percentatge seria més petit, ja que segons  Sung i Dague (1995), els 

microorganismes amb característiques pobres de sedimentació són els que s’eliminen durant la 

decantació, de manera que amb el pas del temps s’acumulen al reactor els flocs bacterians més 

densos i pesants. 

En canvi, el percentatge de SST acumulats al sediment és del 65,25%. Això significa que els sòlids 

suspesos no volàtils han mostrat unes característiques millors de sedimentació que la biomassa 

durant aquest cicle. Aquest fet probablement millora durant els pròxims cicles també, ja que a 

mesura que es realitzen purgues, es va eliminant el 32,47% de sòlids suspesos inerts que contenia 

l’inòcul (Taula 6.3), mentre que la biomassa es manté al reactor degut al seu continu creixement, 

obtenint cada vegada un sediment més pur en microorganismes. El substrat utilitzat mostra un 

percentatge menor de sòlids suspesos inerts (26,55% el del primer cicle), i un concentració de SST 

molt menor que l’inòcul, de manera que la principal problemàtica l’aporten els sòlids suspesos 

inerts procedents de l’inòcul, els quals, com s’ha dit, s’eliminaran a les purgues.  

A la Taula 6.10 es mostra la caracterització del sediment i de l’efluent del segon cicle, 

concretament els paràmetres representats són els dels sòlids, els quals són els que resulten de 

més interès a l’etapa de sedimentació. 

Taula 6.10 Caracterització del sediment i l’efluent del CICLE 2 

Paràmetres Sediment Efluent 

ST (g/l) 34,12 12,43 

SV (g/l) 18,53 5,93 

SST (g/l) 28,62 5,33 

SSV (g/l) 16,87 3,73 

Ssol.T (g/l) 5,51 7,10 

Ssol.V (g/l) 1,66 2,19 

Proporcions 
  

SST/ST (%) 83,86 42,86 

SV/ST (%) 54,30 47,69 

SSV/SST(%) 58,97 70,07 

SSV/SV(%) 91,07 62,98 

Ssol.T/ST (%) 16,14 57,14 

Ssol.V/SV(%) 8,93 37,02 

Com es pot observar a la Taula 6.10, els paràmetres dels sòlids suspesos són sempre superiors al 

sediment, mentre que pels solubles passa el contrari. Aquest fet és totalment lògic, ja que durant 
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l’etapa de sedimentació, només els sòlids suspesos sedimenten. Aleshores, el volum que ocupen 

aquests sòlids al sediment desplaça el líquid cap a la part sobrenedant, de manera que la part 

líquida a la base del reactor esdevé menor i, per tant, la matèria que hi està dissolta també.  

El percentatge de SSV/SV al sediment és molt alt (91,07%), el qual significa que la majoria de 

matèria orgànica particulada es manté al reactor, mentre que només un 8,93% aproximadament 

és matèria orgànica soluble. Aquest fet significa que als pròxims cicles, quan s’analitzi la DQO del 

sobrenedant, la matèria orgànica dels cicles anteriors representarà una fracció molt petita de la 

DQO analitzada, el qual permet un estudi més precís del consum de la matèria orgànica procedent 

del substrat. 

El fet de què l’efluent mostri un percentatge del 62,98% d’aquesta mateixa proporció, superior al 

50%, significa que la major part de matèria orgànica de l’efluent està constituïda per 

microorganismes o per matèria orgànica no degradada en forma de partícules (són les més difícils 

de degradar). Si està constituïda per biomassa, amb el pas dels cicles aquest percentatge 

disminuirà degut a l’augment de biomassa sedimentable del reactor. 

El percentatge de SSV/SST del sediment és inferior al del sobrenedant. Aquest fet ja s’ha comentat 

abans, i significa que la major part dels sòlids suspesos inerts sedimenta enlloc de mantenir-se a 

l’efluent. Això fa necessària la realització de més purgues fins obtenir un sediment més ric en 

biomassa, on aquests sòlids, la majoria procedents de l’inòcul, s’hagin eliminat del reactor. Una 

altra manera de comprovar-ho és comparant els SSV del sediment, la concentració dels quals és 

4,5 vegades més alta que a l’efluent, mentre que pels SST ho és 5,4 vegades. 

Ja que quan s’ha realitzat l’etapa de sedimentació per ambdós cicles, la velocitat de producció de 

biogàs era mínima, la sedimentació no s’ha vist afectada pel bombolleig de biogàs alliberat per la 

biomassa.  

Per millorar l’eficiència de la sedimentació caldria estudiar i realitzar el següent: 

- Estudiar diferents temps de sedimentació, amb un únic substrat, per comprovar si 

augmentar aquest temps pot afavorir la reducció de pèrdues de SSV a la decantació de 

forma important. 

- Mantenir l’operació del reactor durant més temps per tal de realitzar suficients 

purgues com per eliminar la matèria inert aportada per l’inòcul. 
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Mantenir l’operació del reactor durant més temps per tal de realitzar suficients decantacions com 

per eliminar la biomassa amb baixa capacitat de sedimentació. 

Montiel (2016) va trobar una equació que permet estimar la velocitat de sedimentació del primer 

cicle d’un reactor AnSBR (al qual encara no es té dades de sedimentació) amb fracció líquida de 

purins de porc a partir de la concentració de SST inoculada en un rang de concentració de l’1 al 

3%. Tot i que es va decidir utilitzar els resultats obtinguts durant la sedimentació del propi estudi 

enlloc de l’equació, s’ha comprovat si aquests coincideixen amb els què prediu. Tot seguit es 

mostra l’equació obtinguda per Montiel (2016) a l’equació (6.1). 

                      (6.1). 

On   és la velocitat de sedimentació (m/s) i   és la concentració de SST procedents de l’inòcul al 

reactor (g/l). 

Primer ha calgut trobar la velocitat de sedimentació del primer cicle, la qual ha estat de 50 ml/min 

al principi de la corba. Ja que l’equació es basa en l’alçada del sediment, i la corba de sedimentació 

s’ha portat a terme a partir del volum, s’ha realitzat la conversió d’unitats utilitzant les dimensions 

del reactor mostrades a l’apartat 5.2.1, on es pot observar que el radi interior del reactor és de 55 

mm. Tot seguit es mostra els càlculs per passar el volum de 50 ml (50.000 mm3) a alçada del 

reactor: 

       
          

          
           

La velocitat de 5,2613 mm/min s’ha passat a les unitats de l’equació: 8,7689·10-5 m/s.  

Aplicant l’equació de Montiel (2016) per a la concentració de SST procedents de l’inòcul al primer 

cicle del reactor s’obté una velocitat de 2,2251·10-4 m/s, tal com es mostra a continuació: 

             
     

 
 (         

     

 
)
    

                 

La velocitat ha esdevingut molt inferior a la predita. Cal tenir en compte, però, que l’operació del 

reactor ha funcionat el doble de temps que l’assaig de Montiel (2016) i que la biodegradabilitat 
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del substrat no era la mateixa. Així que pels pròxims estudis, si es porta a terme l’operació amb un 

substrat adequat, probablement s’obtingui millors prediccions. 

6.9 Caracterització i comparació dels influents i efluents 

Els 38 dies que ha durat l’etapa de reacció del primer cicle i els 51 que ha durat la del segon, 

juntament amb les seves respectives sedimentacions de 201 i 150 minuts, han produït els 

següents canvis als paràmetres de la fracció líquida de purins de porc mostrats a la Taula 6.11. 

Taula 6.11 Caracterització de l’influent i efluent d’ambdós cicles 

 
CICLE 1 CICLE 2 

Paràmetres Influent Efluent Influent 
Influent 

(sense gluc.) 
Efluent 

ST (g/l) 14,17 11,99 26,34 15,35 12,43 

SV (g/l) 7,84 6,11 20,13 9,14 5,93 

SST (g/l) 8,99 7,06 12,69 12,69 5,33 

SSV (g/l) 7,68 5,47 9,55 9,55 3,73 

DQOt (g/l) 11,59 10,08 22,88 11,17 8,81 

DQOs (g/l) 2,43 1,59 13,28 1,57 1,71 

AGV (mg/l) 9,00 33,00 31,00 31,00 0,00 

NTK (g/l) 1,23 1,71 1,41 1,41 1,29 

N-NH4
+ (g/l) 0,90 1,28 0,89 0,89 0,91 

pH 8,01 7,99 7,95 7,95 7,85 

Proporcions      

SST/ST (%) 63,40 58,86 48,18 82,68 42,86 

SV/ST (%) 55,32 50,99 76,40 59,54 47,69 

SSV/SST (%) 85,51 77,49 75,22 75,22 70,07 

SSV/SV (%) 98,01 89,44 47,43 104,45 62,98 

DQOs/DQOt (%) 21,01 15,81 58,04 14,06 19,44 

N-NH4
+/NTK (%) 73,62 74,47 62,97 62,97 70,62 

NTK/ST (%) 8,66 14,28 5,34 5,34 10,38 

DQO total i DQO soluble 

L’addició de la glucosa, com es pot observar, ha comportant canvis significatius tant a les 

característiques de l’influent com a les reduccions de matèria orgànica i sòlids succeïdes durant la 

digestió anaeròbia del segon cicle.  
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A la Figura 6.19 s’il·lustra la reducció de la DQO total i la DQO soluble d’ambdós cicles, incloent i 

excloent la glucosa per tal de comparar millor la reducció succeïda a la matèria orgànica 

procedent de la fracció líquida dels purins. 

 

Figura 6.19 Percentatge de reducció de la DQOt i la DQOs d’ambdós cicles incloent i excloent la glucosa. 

Tot i la gran diferència de concentracions a l’influent: 11,59 g DQO/l al primer cicle respecte els 

22,88 g DQO/l del segon, la reducció de la DQOt ha estat del 13,0% i del 61,5%, respectivament, és 

a dir, unes 5 vegades superior la del segon. Aquesta gran diferència, com bé demostra la tercera 

columna de l’histograma, és deguda a l’addició de glucosa, la qual és un compost soluble altament 

assimilable pels microorganismes i, per tant, la fase d’hidròlisi deixa de ser una etapa limitant del 

procés. Tot i això, la reducció del segon cicle ha estat menor que la trobada a la bibliografia pels 

purins complets (no s’ha trobat dades sobre la fracció líquida).  

Massé et al. (2003), operant un reactor AnSBR amb purins de porc a 20 ºC va obtenir una reducció 

de la DQOt del 82,3-89,5%, mentre que Masse et al. (2005) a 25 ºC en va aconseguir del 85%. Els 

purins complets presenten un contingut més alt de matèria orgànica en forma de sòlids suspesos, 

de manera que esdevé més difícil de degradar. Per tant, el percentatge de degradació a règim 

mesòfil de la fracció líquida, on els SSV són menys abundants, hauria d’haver estat superior, el 

qual torna a indicar la poca biodegradabilitat del material recollit. 
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De fet, si es considera que tota la DQO procedent de la glucosa (11,71 g DQO/l) ha estat 

consumida, el percentatge de degradació de la fracció líquida de purins al segon cicle és del 

21,2%, és a dir, unes 3 vegades inferior a l’obtingut i 4 vegades inferior al de la bibliografia. Un 

consum tan baix de la matèria orgànica de la fracció líquida dels purins de porc no seria viable a 

les explotacions, ja que comporta molt baixes produccions de biogàs, com bé s’ha observat a 

l’apartat corresponent. Per tant, fa falta seguir realitzant estudis, però amb material fresc i millors 

condicions d’estanqueïtat.  

Al comparar aquest percentatge amb el del primer cicle (13,0%) s’observa també un increment 

important de la reducció de la DQOt procedent de la fracció líquida dels purins respecte el primer 

cicle. De fet, mentre que a l’efluent del primer cicle la concentració ha estat de 10,08 g DQO/l, al 

del segon ha estat de 8,81 g DQO/l, és a dir, s’ha produït un grau de depuració superior. Aquesta 

millora pot haver estat causada per l’aclimatació de la biomassa a les noves condicions o bé a 

l’estímul produït per la gran quantitat de matèria orgànica accessible en forma de glucosa, la qual 

hauria provocat la generació de més enzims extracel·lulars i, per tant, hauria augmentat la facilitat 

de descomposició de la matèria orgànica lentament biodegradable. El més llarg temps de reacció 

del segon cicle queda descartat com a motiu, ja que la DQO s’ha mantingut constant des dels 22 

dies del seu inici. 

Pel què fa a la DQO soluble, s’ha obtingut una reducció del 34,5% al primer cicle i del 87,1% al 

segon, és a dir, 2,5 cops superior. Aquesta major degradació al segon cicle també és conseqüència 

de l’addició de glucosa, però el fet de que la DQOs hagi augmentat un 9,0% (Figura 6.19) respecte 

l’influent no modificat fa pensar que aquesta no ha estat completament consumida. Una altra 

possibilitat és que aquest augment de la matèria orgànica soluble sigui conseqüència de la 

hidròlisi de les partícules orgàniques procedents del purí, ja que en cas de ser biodegradables, 

serien de lenta degradació i, aleshores, els enzims extracel·lulars generats amb l’addició de 

glucosa estarien encara degradant la matèria orgànica dels purins.  

A l’efluent d’ambdós cicles la concentració de DQOs és semblant, 1,59 g/l al primer i 1,71 g/l al 

segon. Podria ser que una fracció majoritària de la matèria orgànica dissolta resultés difícil de ser 

degradada per la biomassa. Finalment, el percentatge de DQO soluble respecte la total, tot i la 

gran diferència de valors entre els influents, ha esdevingut similar als efluents.  
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Sòlids totals i sòlids volàtils  

La reducció dels sòlids totals no ha estat gaire efectiva durant l’operació portada a terme. Al 

primer cicle han passat de 14,17 g/l a 11,99 g/l, és a dir, s’han reduït un 15,4%. Mentre que al 

segon cicle han passat de 15,35 g/l (excloent glucosa) a 12,43 g/l, una reducció del 19,0%. Els 

valors de les reduccions dels ST i SV es mostren a la Figura 6.20. 

Al comparar aquests resultats amb  Masse et al. (2005), que va obtenir una reducció del 70% 

tractant purins de porc amb un AnSBR a 25 ºC, la reducció portada a terme esdevé clarament 

pobre. Massé et al. (2003), però, va obtenir valors més pròxims tractant els purins a la 

temperatura de 20 ºC, amb una reducció 43% i una altra del 30%. 

 Tenint en compte la glucosa, la reducció ha estat significativament més alta (52,8%), superior al 

segon estudi comentat. Aquest fet indica que la reducció dels sòlids, igual que la de la DQO 

comentada anteriorment, està lligada completament a la biodegradabilitat del substrat.  

Els sòlids volàtils han patit una reducció més important als dos cicles (incloent i excloent la 

glucosa). Tal com mostra la Figura 6.20, la reducció ha estat del 22,0% al primer cicle i del 35,1% al 

segon, mentre que, incloent la glucosa, ha augmentat fins al 70,5%. Els sòlids volàtils són els que 

aporten la reducció més important dels sòlids totals, ja que són el component més consumit per 

la biomassa. 

El fet de que la reducció hagi esdevingut més alta al segon cicle (excloent la glucosa) pot estar 

causat per la matèria orgànica de l’inòcul, la qual podria ser més difícil de degradar i haver 

contaminat el primer. Una altra possibilitat, igual que pot haver passat amb la DQO, és una millor 

adaptació dels microorganismes al segon cicle. La sedimentació és un altre aspecte clau, però la 

durada d’aquesta ha estat més curta al segon cicle i tot i això la reducció de sòlids ha estat més 

alta, el qual podria indicar una millora a l’eficiència de sedimentació de la biomassa. 

Al comparar la reducció de SV amb la de Massé et al. (2003), que va ser del 54 i 40%, la observada 

al segon cicle del present estudi ja no resulta tan llunyana (35,1%). Si es té en compte la glucosa, 

el valor obtingut és molt superior, però és lògic ja que s’ha doblat la concentració de SV 

mitjançant la seva addició. 
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El percentatge de SV/ST ha disminuït a l’efluent d’ambdós cicles, el qual és normal, com ja s’ha 

comentat, ja que el carboni dels sòlids volàtils és consumit pels microorganismes amb una 

proporció molt més important que la resta de nutrients. 

 

Figura 6.20 Percentatge de reducció dels ST i els SV d’ambdós cicles (incloent i excloent glucosa). 

Sòlids suspesos totals i volàtils 

La concentració de sòlids suspesos totals a l’efluent està lligada completament a l’etapa de 

sedimentació, l’eficiència de la qual s’analitza al corresponent apartat, i a l’etapa de reacció. A la 

Figura 6.21 es mostra la reducció de SST i SSV que ha patit el substrat durant tot el procés. Com 

que la glucosa és soluble, al gràfic ja no es mostra cap columna que permeti tenir en compte la 

seva influència. 

A l’influent i efluent del primer cicle la concentració de SST ha estat de 8,99 i 7,06 g/l, 

respectivament. Això significa que ha patit una reducció del 21,5%. En canvi, la reducció al segon 

cicle ha estat del 58,0%, passant de 12,69 (un valor superior al primer influent) a 5,33 g/l. Aquesta 

millora no es pot atorgar al temps de sedimentació, el qual ha estat més curt. El contingut de 

sòlids al reactor, però, degut a la purga realitzada al final del primer cicle, era menor, per tant, 

aquest pot haver estat un factor influent sobre la major reducció produïda. Un altre possibilitat, 

com ja s’ha comentat als altres apartats, és una millora de l’adaptació de la biomassa al substrat, 

amb un augment de la població de microorganismes hidrolítics. La decantació de la biomassa amb 
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baix potencial de sedimentació al primer cicle també seria un possible motiu. Aquest fet es podria 

comprovar amb el seguiment dels següents cicles.  

Al comparar els resultats obtinguts amb els de Masse et al. (2005), que van obtenir una reducció 

del 75,6%, es poden extreure diverses conclusions, com ara que la major part de partícules 

presents al substrat utilitzat resulten les més difícils de degradar i que les més accessibles pels 

microorganismes ja es van degradar durant l’emmagatzematge. La temperatura es sol tractar com 

a un paràmetre important sobre la reducció dels sòlids, tot i que a la bibliografia s’ha trobat 

opinions contradictòries. En cas de valorar-ho, la temperatura del present estudi és major que la 

de Masse et al. (2005), per tant, la degradació de les partícules també hauria de tendir a ser més 

alta. 

Resulta interessant també el %SST/ST, el qual era molt superior a l’influent del segon cicle (sense 

glucosa) en comparació amb el del primer, i a l’efluent ha resultat gairebé 2 terços d’aquest. A la 

Taula 6.11 també es pot observar que d’aquests sòlids suspesos, un percentatge molt alt (85,5% a 

l’influent del primer cicle i 75,2% al del segon) estava format per matèria orgànica. Aquest fet, en 

principi, resulta favorable per a la degradació dels sòlids. 

 

Figura 6.21 Percentatge de reducció dels SST i els SSV d’ambdós cicles 

Dels 7,68 g/l de SSV a l’influent del primer cicle s’ha passat a 5,47 g/l, una reducció del 28,8%. Pel 

segon cicle aquesta reducció ha estat del 60,9%, el doble que la primera. La reducció de 

microorganismes durant la decantació del primer cicle comentada pels SST, aquí recobre més 
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importància ja que aquests són SSV també. L’efluent del segon cicle ha estat que el que ha 

presentat una concentració menor d’aquest paràmetre, 3,73 g/l, el qual és lògic ja que s’havia 

realitzat una purga al final del primer. 

La comparació de reduccions entre els sòlids suspesos totals i volàtils indica que, per ambdós 

cicles, els volàtils han patit una reducció més importants que els inorgànics, com era d’esperar. 

Es pot dir que pràcticament tota la matèria orgànica procedent del substrat es trobava en forma 

de partícules, com bé mostra la proporció de SSV/SV del 98,0% al primer influent i del 104,5% 

(dada errònia) al segon. Aquest fet, com s’ha comentat a Caracterització i valoració de la fracció 

líquida de purins de porc, és un indicador de què durant l’emmagatzematge ja hi va tenir lloc una 

degradació biològica important.  

A l’efluent, però, aquest percentatge s’ha reduït un 10% aproximadament al primer cicle i un 40% 

al segon. Aquesta reducció per ambdós cicles és conseqüència tant de la sedimentació de les 

partícules en general com de la degradació biològica. La degradació, però, ha tingut un efecte 

notable, ja que s’ha observat que la major part de partícules que sedimentaven durant la 

sedimentació del segon eren inorgàniques i, tot i això, l’efluent ha patit una reducció més 

important de la matèria volàtil respecte el substrat entrat. 

A la bibliografia les reduccions dels sòlids volàtils, però, han estat superiors. Seguint amb el mateix 

estudi comentat abans a aquest apartat, la reducció de SSV reportada per Masse et al. (2005) és 

del 80,7%. Cal tenir en compte que aquests estudis s’han portat a terme amb purins i no amb la 

seva fracció líquida, de manera que la concentració de SSV de l’estudi ha passat de 68,75 a 13,26 

g/l, mentre que al segon cicle del present estudi s’ha passat de 9,55 a 3,73 g/l. Tot i això, la 

reducció ha estat molt superior, així que seria convenient realitzar més operacions del reactor 

AnSBR amb la fracció líquida de purins per comprovar realment quin es el potencial d’aquesta 

tecnologia per aquest tipus de substrat. 

Nitrogen amoniacal i Kjeldhal  

El nitrogen contingut a les molècules orgàniques dels purins, com ara proteïnes, urea, etc., 

s’allibera en forma de nitrogen mineral durant la digestió anaeròbia. Fonamentalment el nitrogen 

inorgànic està format per amoníac, així que l’anàlisi d’aquest en sol ser representatiu. 
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La fracció líquida de purins utilitzada com a substrat del primer cicle ja mostrava un major 

contingut de nitrogen amoniacal enfront l’orgànic. De 1,23 g NTK/l, 0,90 g/l era amoniacal, és a 

dir, un 73,62%, com bé s’il·lustra a la Figura 6.22. A la sortida, la concentració total de nitrogen va 

augmentar fins a 1,71 g/l, el qual només pot ser degut a que part del nitrogen procedent de 

l’inòcul es va transferir al sobrenedant retirat. El nitrogen de l’efluent del primer cicle el forma un 

percentatge de nitrogen amoniacal lleugerament superior, el qual concorda amb la poca matèria 

orgànica que s’ha degradat (s’ha mineralitzat poc nitrogen). 

Al l’influent del segon cicle la concentració de nitrogen era superior a la del primer (1,41 g/l), el 

qual pot estar lligat a la major concentració en sòlids suspesos volàtils. El fet de que un 62,97% 

d’aquest nitrogen sigui inorgànic dóna suport a aquesta possibilitat, ja que significa que un 37,03% 

del nitrogen és orgànic (principal forma del nitrogen a les partícules), mentre que a l’influent del 

primer cicle el nitrogen orgànic constituïa un 26,38%. 

Durant el segon cicle la concentració de nitrogen va disminuir (de 1,41 g/l a 1,29 g/l), el qual 

significa que l’excés de nitrogen aportat per l’inòcul ja va ser eliminat durant la decantació del 

primer cicle i conseqüent purga. Ja que els bacteris consumeixen entre 30 i 35 vegades més 

carboni que nitrogen (Bonmatí, 1998), i al segon cicle es va afegir el doble de matèria orgànica, 

probablement la incorporació cel·lular del nitrogen va esdevenir més important que durant el 

primer cicle i ha contribuït a reduir-ne la concentració a l’efluent. L’altra fet que també pot tenir-hi 

a veure va lligat amb la teoria comentada de què l’increment de nitrogen del substrat del segon 

cicle pot anar lligat amb l’increment de SSV, el qual concordaria amb aquesta reducció a l’efluent 

ja que una part important del nitrogen hauria sedimentat abans de la decantació. 

El fet de què el percentatge de nitrogen amoniacal enfront el Kjeldhal hagi augmentat a l’efluent 

del segon cicle, igual que amb el primer cicle, concorda amb la degradació biològica que té lloc 

durant el procés. El percentatge de nitrogen amoniacal del segon efluent, tot i mostrar un valor 

lleugerament inferior al del primer, ha patit un canvi molt més important respecte els influents. 

Això concorda amb la major degradació dels sòlids volàtils i de la DQO observada durant el segon 

cicle, ja que significa que s’ha transformat una fracció superior del nitrogen orgànic a inorgànic tot 

i la més alta assimilació del nitrogen per parts dels microorganismes que representa una més alta 

activitat biològica.  
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A la bibliografia s’ha trobat que Masse et al. (2005) va passar d’una proporció de N-NH4+/NTK del 

74% a una del 85%, és a dir, el canvi de l’influent a l’efluent és similar a l’obtingut al segon cicle, on 

s’ha passat d’un 62,97% a un 70,62%. 

La relació NTK/ST% permet fer una aproximació del percentatge de nitrogen respecte la resta de 

components del material. Ja que l’influent del segon cicle mostrava una concentració superior de 

sòlids totals i, a més, se li ha afegit glucosa, mostra el percentatge més baix (5,34%), mentre que 

l’efluent del primer cicle, degut a l’alliberació del nitrogen de l’inòcul, mostra el més alt. 

 

 

Figura 6.22 Percentatge del nitrogen amoniacal i l’orgànic sobre el NTK als influents i efluents 

Àcids grassos volàtil i el pH 

Les concentracions d’àcids grassos volàtils mostrades a la Taula 6.11 són baixes, la qual cosa és 

normal ja que són productes intermedis de la digestió anaeròbia, de manera que el seu valor 

incrementa durant el procés, però abans i després es manté proper a 0. El fet de què sigui 

exactament 0 a l’efluent del segon cicle fa pensar que la digestió del substrat ha estat quasi 

completa. 

Pel què fa al pH, es manté proper als valors típics de la fracció líquida de purins de porc a tots els 

materials analitzats. 
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6.10 Evolució de la degradació de la DQO (CICLE 2) 

Com es pot observar a la Figura 6.23, al principi del segon cicle la concentració de la DQO al 

sobrenedant va patir un ràpid decreixement, probablement causat per l’alta biodegradabilitat de 

la glucosa. El consum d’aquests més de 10 g DQO/l va lligat amb una alta producció de biogàs, tal 

com s’ha mostrat a la Figura 6.13 de l’aparta 6.7. Ja que l’anàlisi de la DQO s’ha portat a terme 

setmanalment, no es pot saber amb precisió si aquesta caiguda va tenir lloc dies abans, tal com 

indica la corba de producció acumulada de biogàs del segon cicle. 

El tercer mostratge, portat a terme el dia 54, indica un augment de la concentració. Ja que la 

concentració de matèria orgànica no pot patir un creixement, ja que el reactor és sistema tancat, 

on no entra matèria nova fins al següent cicle, probablement no es va realitzar un mostratge 

representatiu del sobrenedant. Aquest fet podria anar lligat amb la llargada de l’agulla de la 

xeringa utilitzada per agafar les mostres, la qual és més curta que la llargada de la boca lateral per 

on s’extreien, de manera que probablement la concentració de matèria orgànica era superior a 

aquella zona a causa de la sedimentació de les partícules al tub. 

A partir del dia 61, la concentració es va mantenir constant, el qual indica que el cicle, 

probablement, s’hagués pogut donar per finalitzat a aquell dia. Ja que la velocitat de producció de 

biogàs era el paràmetre utilitzat per finalitzar l’etapa de reacció, i aquesta no es va poder mesurar 

des del dia 55, es va seguir mantenint el reactor operatiu fins comprovar que efectivament la DQO 

ja no mostrava variacions. 
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Figura 6.23 Evolució de la concentració de la DQO (mg/l) en funció del temps (dies) durant el CICLE 2. 

La DQO soluble va patir un decreixement continu des del dia 39 fins al 61. Aquestes dades, però, 

no són molt fiables, ja que les anàlisis de la DQO soluble amb tant poc volum de mostra es veien 

molt afectats per l’aigua retinguda al filtre o dins de l’embut Büchner. Diluir la mostra per 

aconseguir un volum superior i minimitzar aquest error feia augmentar l’error durant la seva 

lectura, ja que s’arribava a concentracions molt baixes pel rang que oferien les solucions 

preparades de les què es disposava.  

En cas de considerar-les verídiques, la ràpida degradació de la glucosa al principi de l’etapa no 

concorda amb la degradació de la DQO soluble. Significaria que la hidròlisi va esdevenir un factor 

important i que gran part de la matèria orgànica en forma de partícules va ser transformada a 

molècules senzilles solubles i, per aquest motiu, no es veuria diferenciada la degradació de la 

glucosa. També podria significar que la matèria orgànica en forma de partícules va ser consumida 

de forma important degut a la major activitat biològica promoguda per poder disposar els 

microorganismes d’un substrat fàcilment biodegradable. 

6.11 Estabilitat del procés (cicle 2) 

Generalment es diu que un reactor és estable quan mostra unes eficiències similars al llarg del 

temps, tot i les petites alteracions dels paràmetres ambientals (temperatura, pH, alcalinitat, àcids 

grassos volàtils, concentració d’amoníac, sulfat, nutrients, metalls traça, etc.) o dels paràmetres 

operacionals (TRH, TRS, VCO i proporció F/M) (Ndon i Dague, 1997). 
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El poc temps durant el qual s’ha operat el reactor i les grans diferències de matèria orgànica 

degradable introduïda a cada cicle fan difícil parlar d’un reactor estable. La gran majoria d’estudis 

parlen d’estabilitat un cop passada la fase d’aclimatació, que dura mesos, durant els quals s’ha 

operat el reactor en condicions semblants durant llargs temps. Per posar un exemple: Angenent 

et al. (2002), els quals operaven un reactor AnSBR amb purins de porc, van requerir d’un període 

d’aclimatació de 3 mesos abans de considerar estable el reactor. Al present estudi, el reactor ha 

estat aquest mateix temps en funcionament, però amb greus problemes d’estanqueïtat i diferents 

velocitats de càrrega orgànica, de manera que no es pot parlar d’un reactor estable. 

L’aclimatació és el període durant el qual els microorganismes s’aclimaten a les noves condicions 

ambientals i de substrat. Durant aquest procés, s’estableixen lentament nous equilibris entre 

poblacions fins que la biomassa s’estabilitza, obtenint-se, així, la màxima eficiència i capacitat del 

reactor per a un residu i unes condicions concretes. De manera que es pot considerar que el 

reactor operat, tot i els bons resultats dels paràmetres d’estabilitat mostrats a continuació, no ha 

passat de la fase d’aclimatació, de manera que la durada de les etapes de sedimentació i reacció 

no s’han pogut establir de forma completament automatitzada degut als constants canvis 

realitzats. 

Com s’ha explicat a l’apartat corresponent, el pH òptim per a un satisfactori procés de digestió 

anaeròbia es troba entorn a la neutralitat, tot i que esdevé diferent per a cada grup tròfic. 

A la Figura 6.24 es pot observar com el pH es va mantenir durant el segon cicle entre 7,8 i 8,1. 

Aquest interval de pH no és l’òptim per cap dels diferents grups tròfics involucrats, però sí que 

permet el seu correcte creixement i es propi d’un desenvolupament estable del procés, ja que és 

el pH típic dels purins i, per tant, significa que la mescla no s’ha acidificat. 

Els més afectats, segons les dades aportades a la part bibliogràfica, haurien esdevingut els bacteris 

acidogènics, el pH òptim dels quals es troba al voltant de 6. Aquests microorganismes, però, són 

els que presenten el creixement més ràpid, de manera que disminuir el seu metabolisme podria 

haver contribuït, fins i tot, a millorar la fermentació anaeròbia, ja que s’hauria reduït l’acumulació 

d’AGV i, per tant, la conseqüent inhibició dels metanògens.  

En canvi, els més beneficiats per a pHs pròxims a 8 haurien estat els metanògens, ja sigui perquè 

el seu rang òptim arriba a 7,5, com per la reducció comentada de l’acumulació d’AGV. 
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Pel què fa als microorganismes SAO, d’especial interès pel present estudi, poden créixer entre un 

rang de pH de 6 a 8, tot i que el valor òptim es troba entorn a 7 (Ali Shah et al., 2014). Per tant, el 

pH al qual s’ha treballat no ha afavorit especialment a aquest tipus de bacteris.  

De totes maneres, ja que la concentració de nitrogen amoniacal no ha sobrepassat els 1,2 g N-

NH4
+/l, la presència d’aquests microorganismes no ha estat tan necessària, ja que la via de la 

metanogènesi acetoclàstica mostra inhibició per concentracions superiors a 1,7 g N-NH4
+/l 

(Schwede et al., 2013). 

 

 

Figura 6.24 Evolució del pH en funció del temps d’operació durant el CICLE 2. 

Els àcids grassos volàtils són el producte de l’acidogènesi, l’etapa més ràpida del procés. Aquests 

àcids són utilitzats pels metanògens per produir metà, però a concentracions elevades poden 

provocar-ne la inhibició. 

Contradictòriament, el pH va pujar al mateix temps que la concentració d’àcids grassos volàtils, 

com es pot observar a la Figura 6.25. És un fet contradictori perquè l’acumulació d’AGV fa 

disminuir el pH degut a l’equilibri que mantenen aquests amb la seva forma ionitzada. 

Probablement, l’efecte tampó de la mescla, el qual no s’ha analitzat, fos suficientment gran com 

per fer indiferent aquest increment d’àcids grassos, de manera que el motiu pel qual el pH hagi 

pujat no tingui res a veure amb aquests. Aquest efecte buffer podria ser ocasionat tant per l’alta 

alcalinitat dels purins (HCO3) (Flotats et al., 2001), com pel nitrogen amoniacal. 
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Figura 6.25 Evolució del pH i dels AGV (mg/l) en funció del temps d’operació durant el segon cicle. 

L’efluent del primer cicle, durant el qual no es va realitzar cap altra anàlisi que la producció de 

biogàs, presentava un valor de pH de 7,99, és a dir, dins del mateix rang que el segon cicle. Ja que 

no es va seguir l’evolució, no es pot saber amb certesa, però si durant tot el cicle va mostrar pHs 

semblants, es podria dir que l’increment de matèria orgànica al substrat no ha provocat canvis 

significatius a l’acidesa-alcalinitat del reactor, fet corrent en un reactor estabilitzat. 

En general, el pH es va mantenir al voltant dels valors típics que mostra la fracció líquida dels 

purins durant la fermentació, els quals, segons Magrí (2007), estan al voltant de 8 (com s’ha 

comentat a l’apartat 6.5). 

La introducció involuntària de solució MGC al reactor durant les baixades de pressió no ha 

provocat problemes d’acidificació, tal com s’esperava. Es tracta d’una solució d’àcid clorhídric, 

però a una concentració molt baixa (1,8%), i el volum que va caure a la mescla va ser petit, de 

l’ordre de (ml). 

Tal com va observar Ruiz et al. (2001) operant amb AnSBR, al principi de l’etapa de reacció, degut 

a l’alta concentració de DQO present al reactor, s’ha produït un ràpid alliberament d’AGV a la fase 

líquida, el qual es pot observar a al Figura 6.26. Aquesta acumulació temporal és provocada per la 

ràpida degradació de la matèria orgànica que mostren els bacteris acidogènics enfront les 

molècules simples i solubles producte de la hidròlisi. El contingut de DQO soluble durant aquest 
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cicle, a més, era majoritari degut a l’addició de 14,228 g de glucosa, equivalent a haver-hi afegit 

11,71 g DQOs/l. Per tant, sembla lògica aquesta ràpida acumulació d’AGV lligada a la ràpida 

degradació de la DQO fàcilment degradable procedent de la glucosa.  

Més tard, aquesta acumulació desapareix, com també va descriure Ruiz et al. (2001). 

Probablement la majoria de reactors AnSBR presentin un comportament semblant, ja que 

sempre, l’inici de la reacció, és el període de temps on la relació F/M mostra un valor més elevat. 

La dificultat d’hidrolitzar el substrat, ja sigui per les característiques d’aquest com per la població 

microbiana del reactor, juntament amb la capacitat dels metanògens, possiblement sigui el factor 

determinant a l’hora d’obtenir corbes amb fortes variacions de la concentració d’AGV o corbes 

més suaus i horitzontals. 

Segons Ndon i Dague (1997), són els temps de retenció hidràulica curts els que promouen 

l’acumulació d’aquests productes intermediaris, juntament amb les altes velocitats de càrrega 

orgànica. Pels reactors discontinus i tal com s’ha portat a terme l’operació al present treball, on no 

s’ha tornat a omplir de nou fins que la matèria orgànica degradable era mínima, és difícil que es 

produeixi una acumulació dels AGV d’un cicle a un altre. La principal problemàtica seria arribar a 

concentracions prou altes com per causar la inactivitat dels metanògens, i que aquests, es 

mantinguessin inhibits durant els següents cicles. Aquest fet, però, no ha succeït, tal mostra la 

ràpida posterior degradació d’aquests àcids. 

 

 

Figura 6.26 Evolució de la concentració d’AGV (mg/l) i DQO (g/l) en funció del temps d’operació (dies) del CICLE 2. 
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Figura 6.27 Evolució de la concentració dels diferents AGV (mg/l) en funció del temps d’operació (dies) del CICLE 2 

 

Taula 6.12 Concentració dels diferents AGV (mg/l) segons el temps d’operació (dies) 

Temps Acètic Propiònic iso-Butíric n-Butíric iso-Valèric n-Valèric iso-Caproic n-Caproic 

39 28 0 0 0 3 0 0 0 

47 1206 1874 47 34 95 25 5 7 

54 90 1507 0 0 45 3 4 0 

61 10 9 0 0 0 0 0 0 

70 7 0 0 0 0 0 0 0 

89 0 0 0 0 0 0 0 0 

L’acumulació d’AGV per sobre de 2 g/l observada durant l’etapa de reacció a la Figura 6.26, 

basant-se en l’article Ghasimi et al. (2015), significa que l’etapa limitant del procés ha estat, 

efectivament, la metanogènesi. No és estrany, ja que, com ja s’ha esmentat repetides vegades, es 

tracta del grup tròfic que mostra el creixement més lent. 

Les concentracions d’AGV propenses a causar inhibició sobre la producció de biogàs són superiors 

a 3.200 mg/l (Hanaki, 1994). Durant l’operació del segon cicle, al dia 47 exactament, es va 

analitzar valors de 3.293 mg/l, és a dir, es va arribat a les concentracions inhibitòries. Ja que les 

anàlisis es realitzaven un cop a la setmana, probablement encara es va arribar a concentracions 

més altes. A la setmana següent, però, les concentracions havien baixat a 1.507 mg/l, el qual no és 

un valor preocupant per a l’estabilitat de la digestió anaeròbia. Aquest fet fa pensar que la 

inhibició per AGV, tot i sobrepassar lleugerament el límit inhibitori, no es va produir. 
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Probablement, la presència de microorganismes SAO va ajudar a prevenir aquesta inhibició, ja que 

es tracta d’uns bacteris especialitzats en l’oxidació de l’acetat a hidrogen i diòxid de carboni 

(Prenafeta-Boldú et al., 2015), de manera que, probablement, van contribuir a la disminució de la 

concentració d’acetat observada entre el dia 47 i el dia 54 a la Figura 6.27 i a la Taula 6.12, la qual 

passa de 1.200 mg/l a 90 mg/l. Una altra població de microorganismes utilitzadors d’acetat, en 

aquesta cas, metanogen, és la Methanosarcina. A altes concentracions d’àcids grassos volàtils, els 

Methanosarcina esdevenen els metanògens utilitzadors d’acetat més competitius segons 

Angenent et al. (2002). Tot i que no s’ha pogut analitzar ni s’ha trobat informació sobre la 

identificació d’aquest gènere a l’inòcul, és molt comú als sistemes anaerobis mesòfils, de manera 

que, probablement, la reducció de l’acetat pot ser també conseqüència de la seva presència al 

reactor. 

En canvi, l’àcid propiònic, com es pot observar a la Figura 6.27, ha estat diferenciadament el 

producte intermediari principal de l’operació portada a terme durant el segon cicle. La seva 

degradació ha estat més lenta que la de l’acètic, probablement degut a una pressió parcial 

temporalment alta d’hidrogen. 

Com es pot observar a la Taula 6.19, durant la reacció s’ha arribat a sintetitzar tots els tipus d’àcids 

grassos volàtils analitzats, encara que, excepte l’acètic i el propiònic, en concentracions 

extremadament baixes. 

6.12 Compostos inhibidors 

Com ja s’ha explicat, l’amoníac és un inhibidor de la fermentació anaeròbia, sobretot dels 

metanògens. La seva forma més tòxica és l’amoníac lliure, ja que pot penetrar la membrana 

cel·lular. Per aquest motiu, s’ha portat a terme un seguiment de la concentració de nitrogen 

amoniacal (N-NH4
+) al reactor, i se n’ha calculat la fracció d’aquest que, segons el pH i la 

temperatura de cada moment, es troba en forma d’amoníac lliure. 

A la Figura 6.28 es mostra l’evolució de la concentració del nitrogen amoniacal durant el segon 

cicle, l’únic del què se n’ha pres mostres. Com es pot observar, no ha patit variacions importants, 

s’ha mantingut entre els 0,886 i 1,046 g N-NH4
+/l. 
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Figura 6.28 Evolució de la concentració de N-NH4
+
 (g/l) en funció del temps d’operació (dies) durant el CICLE 2. 

El valor per sobre del qual la concentració d’aquest paràmetre és inhibidor de la metanogènesi 

acetoclàstica és 1,7 g N-NH4
+/l (Schwede et al., 2013), per tant, la via de l’acetat per a la producció 

de metà no ha estat inhibida durant la present operació. Els microorganismes SAO, els quals era 

d’interès mantenir al reactor degut a les altes concentracions de nitrogen que solen tenir els 

purins, finalment no han resultat especialment útils. Aquests bacteris poden créixer amb 

normalitat fins a concentracions de 6 g N-NH4
+/l (Prenafeta-Boldú et al., 2015) i permeten portar a 

terme la síntesi de metà a partir de l’hidrogen. 

Generalment, a mesura que augmenta la càrrega orgànica, augmenta la concentració de nitrogen 

amoniacal. Al present estudi, tot i que la velocitat de càrrega orgànica del segon cicle era més del 

doble que la del primer, la meitat de la matèria orgànica era glucosa, la qual no aporta nitrogen al 

reactor. 

Com és lògic, el nitrogen amoniacal ha augmentat al principi del cicle degut a l’alta degradació que 

mostren els gràfics de DQO i de producció de biogàs. Ja que la glucosa no aporta nitrogen, aquest 

augment indica que s’ha degradat també una part important de la matèria orgànica procedent de 

la fracció líquida dels purins. 

Tenint en compte que gairebé tots els sòlids volàtils d’ambdós substrats es trobaven en forma de 

sòlids suspesos, aquests indicis de què s’ha degradat la matèria orgànica dels purins explicarien 
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que la DQO soluble no patís una baixada tan brusca com la DQO total, ja que la matèria orgànica 

suspesa hauria passat a molècules solubles. 

El fet de què entre el dia 54 i el 61 la concentració torni a decréixer podria ser degut al consum 

microbià, ja sigui dels microorganismes anaerobis o dels aerobis, que tenen una taxa de 

creixement molt superior, i podrien haver contaminat el reactor.  

A la Figura 6.29 es mostra l’evolució de la concentració d’amoníac lliure calculada, la qual presenta 

una corba molt similar a la del nitrogen amoniacal ja que la temperatura era constant i el pH no ha 

patit grans variacions, però amb uns valors molt inferiors. 

 

 

Figura 6.29 Evolució de la concentració calculada d’amoníac lliure (mg/l) en funció del temps d’operació (dies) 
durant el CICLE 2. 

La concentració d’amoníac lliure causa inhibició a partir de valors d’entre 55 i 150 mg NH3/l (Strik 

et al., 2006) a la metanogènesi acetoclàstica, tot i que depèn de diferents factors, com ara la 

composició del substrat; per aquest motiu no s’ha trobat un valor exacte a la bibliografia. Això 

significa que la concentració d’amoníac lliure al reactor podria haver causat inhibició parcial als 

metanògens acetoclàstics, ja que s’ha mantingut dins d’aquest rang, tot i que l’acètic es va 

consumir completament. Per tant, els bacteris SAO podrien haver jugat realment un paper, ja que 

el seu límit inhibitori, segons Moestedt et al. (2016), és proper a 1-1,1 g NH3/l, és a dir, molt 

superior al què s’ha obtingut. 
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7. Conclusions i recomanacions 

7.1 Conclusions  

No s’ha obtingut resultats concloents ja que el substrat utilitzat havia estat emmagatzemat durant 

3 mesos i, per tant, la major part de la matèria orgànica s’havia degradat. Per tant, és necessari 

assegurar-se d’utilitzar la fracció líquida de purins frescos per tal de portar a terme el procés de 

digestió anaeròbia de forma eficient. El percentatge obtingut de metà també recalca la 

importància d’utilitzar bosses d’emmagatzematge noves per evitar contaminacions com la 

succeïda al present estudi. El procés s’ha portat a terme de forma estable i s’ha arribat a altes 

velocitats de producció de biogàs a l’inici del segon cicle, el qual indica que si el substrat és 

fàcilment biodegradable, com teòricament és la fracció líquida dels purins de porc, probablement 

es pugui utilitzar aquest sistema per rendibilitzar econòmicament els purins a les explotacions i 

emmarcar-se dins de la llei. Tot i això, s’ha d’acabar de comprovar realitzant nous estudis amb 

millors condicions. 

Per tant, tot i que s’ha portat a terme l’operació de la fracció líquida de purins de porc a unes 

condicions properes a les que tindria lloc a l’explotació, la seva optimització no ha estat possible. 

Els bacteris SAO probablement resultin de més utilitat als pròxims estudis, ja que la baixa 

concentració de nitrogen amoniacal no ha permès comprovar si poden mantenir produccions de 

biogàs estable tot i les altes concentracions d’aquest compost. 

Pel què fa al muntatge, s’ha aconseguit portar a terme l’operació mitjançant el sistema de control 

creat amb LabView de forma correcta. L’únic punt clau que no s’ha aconseguit ha estat 

l’estanqueïtat i, com s’ha comprovat durant l’experiment, és necessari un reactor completament 

estanc per portar a terme un estudi d’aquest tipus. 

7.2 Recomanacions 

En aquest apartat es procedirà a descriure factors a tenir en compte als pròxims estudis, així com 

recomanacions per operar el reactor de forma més correcte que l’actual. 
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Fracció líquida de purins de porc com a substrat 

Aquest material pateix significatives degradacions de la matèria orgànica durant el temps 

transcorregut des de la seva generació a les explotacions. Això provoca una reducció important de 

la matèria orgànica biodegradable, juntament amb el seu potencial metanogènic, el qual es creu 

que ha estat el factor que ha afectat més negativament a la producció de biogàs portada a terme 

al present treball. Per tant, és vital pels pròxims estudis assegurar-se de que la fracció líquida de 

purins de porc recollida és recent i, en cas de no ser possible separacions tan ràpides a la granja 

escollida, probablement resultaria convenient recollir els purins complets i separar-los mitjançant 

un tamís al mateix laboratori. 

També podria facilitar l’operació, i fer-la més estable, mesclar la fracció líquida obtinguda dels 

diferents pots utilitzats per recollir el material al principi de l’experiment. D’aquesta manera 

probablement s’obtindria concentracions de DQO més similars per a les corresponents 

alimentacions del reactor a cada cicle. Lògicament, un cop homogeneïtzat tot el substrat recollit, 

faria falta la seva congelació en pots de nou. 

Mostratge del sobrenedant 

El sobrenedant s’ha mostrejat mitjançant un sèptum col·locat a una boca lateral del reactor per 

on s’hi clavava una xeringa i s’extreia un petit volum. Ja que les boques tenen una llargada de 42 

mm, la xeringa utilitzada gairebé no arribava al final de la boca, de manera que es produïa un 

error a causa de la matèria acumulada a la boca del reactor. Per solucionar aquest error, s’omplia i 

es buidava la xeringa uns quants cops abans d’agafar la mostra definitiva, però tot i així no es pot 

assegurar una correcta representació del sobrenedant. Seria convenient la compra d’agulles més 

llargues que permetin l’obtenció de la mostra directament des de l’interior del reactor. 

Mostratge del sediment 

El mostratge del sediment esdevé una purga important tenint en compte el volum necessari per 

realitzar anàlisis fiables i el poc volum d’aquesta fracció al reactor. Ja que el principal interès de 

mostrejar el sediment és conèixer la concentració de SSV (biomassa) que conté, seria convenient 

no agafar mostres d’aquesta fase si no és que es realitza una purga de suficient volum com per 
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permetre’n els anàlisis. L’alternativa a agafar mostra del sediment per conèixer la concentració de 

SST i SSV s’explica al següent apartat. 

Mostratge de la mescla 

Al present estudi no s’ha realitzat cap mostratge de la mescla del reactor en plena agitació, sinó 

que només s’ha mostrejat les dues fases obtingudes després de la sedimentació. Aquest 

procediment és el més adequat per estudiar les modificacions que pateix el substrat durant 

l’etapa de reacció, però fa difícil estudiar l’eficiència de la sedimentació. Si s’analitza els sòlids 

suspesos volàtils de cada fase (decantació  sobrenedant, purga  sediment) s’obté una 

concentració molt exacte del sobrenedant, ja que es pot homogeneïtzar tot l’efluent i agafar la 

mostra tot seguit, però la purga representa un volum molt petit (i no es realitza a tots els cicles 

normalment), a més de què la concentració d’aquest paràmetre esdevé diferent segons l’alçada 

del sediment. Per tant, pot resultar molt interessant agafar una mostra extra de la mescla just 

abans d’apagar l’agitació per començar la sedimentació. Uns 2 ml de mostra ja esdevé un volum 

suficient per realitzar un anàlisis dels SST-SSV, el qual permetria conèixer amb molta més 

exactitud la concentració total de la biomassa present al reactor. A partir d’aquesta dada i de la 

concentració de SSV analitzada a l’efluent es podria calcular amb molta precisió el percentatge de 

biomassa que es perd durant la decantació, és a dir, l’eficiència de la sedimentació. L’inconvenient 

que cal estudiar és com obtenir aquesta mostra, ja que hi ha dos possibles opcions: 

- Mostratge a través d’un sèptum 

- Mostratge a través d’una aixeta 

El mostratge per sèptum podria implicar obstruccions de la xeringa utilitzada, si aquesta no 

presenta un diàmetre prou gran, degut a la presència dels SST. Cal estudiar-ho. 

El mostratge per aixeta comportaria col·locar-la a una alçada del reactor on sempre es mantingués 

en contacte amb líquid, ja que les aixetes han demostrat mantenir l’estanqueïtat líquida del 

reactor, però no la gasosa. Convindria que l’aixeta no es col·loqués, però, a una alçada tan baixa 

com perquè acabés plena de sediment durant aquesta fase, ja que podria provocar errors de 

mostratge degut a l’acumulació de partícules suspeses al seu interior. Pel mateix motiu, ja que el 

volum extret de mescla hauria de ser mínim i representatiu, l’aixeta hauria d’estar el més propera 

possible a la mescla, sense tubs de plàstic intermedis.  



Operació i optimització d’un reactor AnSBR   163 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Mostratge del biogàs 

El mostratge del biogàs s’ha portat a terme mitjançant bosses d’emmagatzematge SKC Tedlar® 3-

liter Sample Bag. El model de les bosses ha resultat molt adequat, però les bosses eren 

reutilitzades i això pot haver comportat una contaminació important del gas emmagatzemat. Als 

pròxims estudis seria convenient utilitzar bosses d’emmagatzematge noves, tot i l’increment de 

preu, per evitar aquests problemes. 

Estanqueïtat del reactor 

La falta d’estanqueïtat del reactor operat al present estudi ha esdevingut un greu problema pel 

desenvolupament de l’operació i el seu seguiment. Per solucionar aquest problema convindria 

seguir utilitzant tefló i juntes tòriques als pròxims estudis per generar l’estanqueïtat de les boques 

laterals i comprovar la seva eficàcia mitjançant proves d’estanqueïtat. A més, seria convenient 

omplir el reactor fins sobrepassar l’alçada de totes les boques laterals per reduir a cero el risc de 

pèrdues per aquests punts durant la reacció. D’aquesta manera, només estarien exposades al gas 

una part de les boques durant les etapes de buidatge i ompliment, les quals triguen de l’ordre de 

segons. Així, la única preocupació esdevindria la tapa superior, la qual esdevé amb diferència la 

més problemàtica. Per solucionar la falta d’estanqueïtat que ha provocat aquesta part del reactor 

durant l’operació convindria reemplaçar el tap utilitzat o bé comprar juntes tòriques adaptades al 

tap, i comprovar també la seva eficàcia mitjançant proves d’estanqueïtat, o utilitzar la segona 

alternativa proposada per Montiel (2015), la qual és un tap de vidre adaptat al reactor i amb una 

junta tòrica incorporada. 

- Col·locació de tots els sistemes de mostratge abans de començar 

- Calefacció mitjançant cinta tèrmica per poder realitzar l’agitació intermitent. 

- Velocitat mínima de producció de biogàs més elevada. 

- No utilitzar nitrogen per permetre l’anàlisi del percentatge de metà al mateix 

laboratori. 

- Mesurar pressió a l’interior del reactor amb pressòstat d’agulla (amb sèptum) per 

diagnosticar millor els problemes trobats de baixada de pressió, o poder determinar la 

pressió mínima que permet el funcionament del comptador de gas. 

Anàlisi de la DQO soluble 

Aquest anàlisi no s’ha pogut portar a terme de forma gaire precisa degut al poc volum de mostra 

que convé extreure del reactor per modificar-ne el mínim les condicions. Al realitzar el filtratge 
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amb un volum tan petit, un volum de líquid important queda retingut al filtre i a l’interior de 

l’embut Büchner provocant errors als resultats.  

Existeixen dos possibles solucions: 

1) Diluir la mostra amb un volum important d’aigua destil·lada per tal de que el líquid 

retingut esdevingui una fracció menyspreable en comparació amb el volum filtrat. 

Aquesta alternativa, però, pot esdevenir simplement un traspàs de l’error a la lectura, 

ja que el rang de DQO al qual arriben els tubs dels què es disposa (rang mig) no permet 

lectures precises per a concentracions molt baixes de DQO. Per tant, faria falta 

disposar de tubs amb solucions preparades per a rang baix. 

2) Utilitzar filtres de Nylon de 0,45 µm (els utilitzats a l’IRTA-GIRO) o similars que 

permetin realitzar el filtratge a la mateixa xeringa. D’aquesta manera, el volum 

retingut és mínim. Com a inconvenient, aquesta solució esdevé més cara que 

l’anterior, ja que cada filtre només es pot utilitzar un cop i és més car que els de 

microfibra de vidre utilitzats fins ara. 

Mesura del pH 

Tot i que el pH s’ha pogut mesurar de forma correcte durant el present estudi, el baix volum de 

mostra dificulta i alenteix la seva mesura, sobretot a causa de la lentitud del pHmetre del què es 

disposa al laboratori. 

Ja que aquest pHmetre té dos elèctrodes, podria resultar interessant agilitzar l’anàlisi del pH 

connectant-ne un d’ells al reactor, de manera que la mesura fos contínua. D’aquesta forma, a 

més, s’obtindria informació en línia sobre l’estabilitat del reactor. 

Anàlisi del percentatge en metà 

Per abaratir els costos analítics, podria resultar convenient analitzar la composició del biogàs al 

propi laboratori de la universitat. El mètode consistiria en introduir un volum conegut del biogàs 

emmagatzemat a les bosses a una ampolla invertida plena d’una solució fortament alcalina 

(NaOH, fins a pH = 12) mitjançant un sèptum per tapar l’ampolla i una xeringa per introduir el gas. 

El diòxid de carboni del biogàs passa a bicarbonat degut al pH al ser bombollejat a través de la 

solució, de manera que el gas metà s’acumula a la part superior fent desplaçar el líquid fora de 

l’ampolla a través d’un tub capil·lar clavat al sèptum. Aleshores, el volum desplaçat seria mesurat 

amb una proveta i equivaldria al volum de metà introduït. Tenint en compte que el biogàs està 

format fonamentalment per metà i diòxid de carboni, aquest mètode permetria conèixer el seu 
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percentatge en metà amb bastanta precisió, el qual és el que resulta de més interès per a l’estudi 

dels digestors anaerobis. 

Aquest mètode també es podria portar a terme connectant directament la sortida de biogàs del 

reactor a l’ampolla invertida (convenientment, fent ús d’una ampolla intermèdia que actués com 

a trampa en cas de retorn). 

Ja que per fer possible aquest mètode el gas emmagatzemat ha de ser pur, tot seguit s’explica al 

següent apartat una possible forma d’operar el reactor AnSBR utilitzat sense introduir-hi nitrogen 

per a permetre l’efecte pulmó. 

Posta en marxa del reactor 

Per fer possible l’anàlisi comentat és necessari trobar alternatives a l’ús del nitrogen. Una possible 

manera de posar en marxa el reactor fins a l’estabilitat de l’operació sense utilitzar nitrogen 

podria ser la proposada aquí. 

Durant el primer cicle del reactor, el qual generalment serveix per a l’aclimatació de la biomassa a 

les noves condicions, no s’agafaria mostres de biogàs, sinó que aquest aniria a parar a la bossa 

utilitzada per a l’efecte pulmó. Durant els primers dos dies aproximadament no s’ompliria la bossa 

de biogàs degut al consum de l’oxigen de l’aire estancat al reactor, i un cop consumit, la pressió 

començaria a augmentar. Per efectuar aquest primer pas sense malmetre la mescla, simplement 

caldria col·locar una pinça que incomuniqués el reactor amb el comptador. Així s’impediria que el 

decreixement de la pressió fes entrar la solució MGC al reactor. Quan es comprovés l’ompliment 

de la bossa, ja es podria treure la pinça, i només caldria esperar a que el biogàs omplís la bossa 

fins al seu màxim, moment  a partir del qual, enlloc d’entrar a la bossa, degut a l’augment de 

pressió, passaria pel tub capil·lar del comptador, efectuant-se, així, la seva mesura volumètrica. 

Apart, durant el primer cicle és difícil realitzar un estudi acurat sobre la resposta de la biomassa al 

substrat introduït ja que part de la matèria orgànica degradable prové de l’inòcul.  

Agitació intermitent 

Com ja s’ha explicat al corresponent apartat, s’ha trobat recomanacions a la bibliografia sobre l’ús 

d’una agitació intermitent per portar a terme l’etapa de reacció dels reactors AnSBR. Aquest tipus 
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d’agitació pot resultar molt adequada per reduir costos energètics i prevenir agitacions excessives 

que desagreguin les estructures i flocs microbians, el qual pot pertorbar les relacions sintròfiques 

entre la biomassa. D’aquesta manera, es redueix l’estrès als microorganismes i es segueix 

permetent la generació de noves combinacions espacials entre substrat i biomassa.  

Degut a les modificacions portades a terme al programa de control de LabView, serà possible 

portar a terme aquest tipus d’agitació a les pròximes operacions amb reactors que es realitzi. El 

sistema utilitzat durant aquest estudi, però, lligava l’agitació amb la calefacció, de manera que si 

es vol utilitzar l’agitació intermitent sense interrompre el manteniment i control de la 

temperatura, s’haurà de portar a terme la calefacció mitjançant un aparell extern a l’agitador, el 

qual es proposa al següent apartat. 

Les freqüències d’agitació intermitent trobades a la bibliografia han estat: 

- 15 minuts cada hora (Angenent et al., 2002) 

- 30 segons cada 10 minuts (Massé i Masse, 2000) 

Calefacció independent de l’agitador 

Al laboratori es disposa d’un termòstat format per una cinta tèrmica i una sonda de temperatura. 

Aquest tipus de calefacció es pot controlar també amb el programa de control. L’inconvenient que 

presenta és que cal enrotllar la cinta al reactor, de manera que no és compatible enganxar-hi la 

cinta adhesiva per visualitzar el volum ocupat per cada fase durant la sedimentació, el qual s’ha 

realitzat durant l’operació portada a terme a aquest estudi. 

S’ha comprovat que el calor de la cinta tèrmica pot cremar la cinta adhesiva, de manera que una 

alternativa podria ser anotar el volum sobre el vidre el reactor amb retolador permanent o 

utilitzar un altre tipus de cinta adhesiva resistent al calor.  
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