
6. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES 

Les conclusions que s’extreuen d’aquest estudi de digestió anaeròbia d’algues 

procedents de les llacunes d’alt rendiment es resumeixen a continuació.  

 

6.1 CONCLUSIONS 

 

Conclusions de la hidròlisi a partir de les microones 

 

1. Existeix una hidròlisi del substrat quan se li aplica un pretractament amb microones. 

La major solubilitat s’obté amb potències elevades amb els majors temps d’aplicació 

de les microones. 

 

2. Un tractament amb microones a 450W i 330 segons, assolint una temperatura de 

99ºC produeix un augment de la solubilització de matèria orgànica del 160%, 

passant d’un 4,25% a un 11,08% de DQOs/DQOt; i un 307% si s’analitza la solubilitat 

dels SV ja que passa d’un 3,91% a un 15,93% de SVd/SVt. 

 

3. El temps d’aplicació de les microones, i al seu defecte, la temperatura que assoleix 

la mostra, és el factor més determinant alhora de dissenyar les condicions òptimes 

per una major hidròlisi del substrat. 

 

Conclusions de l’assaig de digestió anaeròbia 

 

1. El potencial de producció de metà determinat a partir dels assaigs de digestió 

anaeròbia de les microalgues, en règim mesofílic, amb i sense pretractament al 

microones, han estat relativament baixes. Entorn els  2,5 – 5,7 ml CH4/g SV 

respectivament, amb una degradabilitat del substrat d’entre un 25,1 i un 32,7%.  

 

2. Amb l’inòcul adaptat a la degradació de microalgues, el potencial de producció de 

metà i la digestió anaeròbia del substrat han estat superiors.  

 

3. Els assajos que han presentat una major producció de metà coincideixen amb els 

pretractament que han presentat una major solubilitat de la matèria orgànica. 

 

4. L’assaig que presentava les microalgues pretractades en les condicions òptimes ha 

augmentat en un 122% la producció de biogàs respecte el control. 

 

 



6.2 PERSPECTIVES 

1. Estudiar la comparativa entre l’efecte d’un pretractament amb microones i un 

pretractament tèrmic sobre les algues per tal de veure si realment és l’efecte de les 

microones o simplement és l’efecte tèrmic associat que comporta el fet de fer-ho 

amb un microones domèstic. 

2. Analitzar el comportament també amb l’aplicació de potències més grans per tal de 

comprovar si necessitant menys temps s’assoleixen graus d’hidròlisi també alts. 

3. Estudiar i analitzar els àcids grassos volàtils durant l’assaig de digestió anaeròbia per 

tal de seguir millor el procés i poder entendre el comportament de l’assaig en sí. 

 

 



 


