
4. MATERIALS I MÈTODES 

En aquest capítol, primerament es presenta la metodologia seguida per a l’obtenció 

de les algues (substrat), i posteriorment s’exposen les condicions i característiques dels 

tractaments realitzats amb microones sobre aquest substrat. A continuació s’indiquen 

les condicions dels assajos de digestió anaeròbia; i finalment es descriu amb detall tots 

els procediments analítics que ha calgut fer per un correcte seguiment de 

l’experiment. 

 

4.1 Cultiu i recol·lecció d’algues 

 

4.1.1 Descripció del dispositiu dels llacunes d’alta càrrega 

La producció d’algues es van obtenir gràcies a les llacunes d’alt rendiment 

instal·lades al terrat de l’edifici D1 del Campus Nord de la UPC. 

El funcionament de les llacunes d’alt rendiment amb algues correspon a la tesina 

del company de màster Joan Blanch.  

L’aigua residual que alimenta les llacunes d’alta càrrega provenia del husb que 

alimentava els aiguamolls construïts presents al mateix teulat del D1. A la vegada, 

l’aigua del husb provenia del col·lector municipal que discorre pel carrer Gran Capità 

fins a l’edifici anteriorment esmentat. L’aigua sobrant del husb s’emmagatzemava en 

un bidó (figures 4 i 5) on hi estaven connectats uns tubs que per succió, mitjançant 

unes bombes peristàltiques, alimentaven les llacunes (figura 6) amb un cabal 

prèviament determinat i que estava controlat.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dipòsit de regulació (b) Figura 4. Dipòsit de regulació (a) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les llacunes posseïen una població d’algues que es va aconseguir gràcies a 

l’abocament d’aigües estancades amb “verdet” que es van trobar en un dipòsit d’aigua 

d’un dels dispositius experimentals existents al terrat del mateix edifici D1. Cada una 

de les llacunes, com s’ha comentat anteriorment s’alimentaven gràcies a les bombes 

peristàltiques (figura 7) que proporcionaven aigua del dipòsit (de l’aigua sobrant del 

husb) a dues velocitats diferents per tal d’aconseguir que cada una de les llacunes es 

caracteritzés per tenir un cabal diferent. A més, les llacunes disposaven d’una hèlix 

(figura 8) que permetia l’oxigenació de l’aigua i evitar així l’estancament, la velocitat de 

les aspes era de 5 rpm. 

 

Figura 6. Dispositiu general del sistema de llacunes d’alta càrrega 

Figura 8. Aspes per oxigenar les llacunes Figura 7. Bombes peristàltiques 



Cada una de les llacunes tenia una superfície de 1,65 m2. La profunditat de l’aigua 

éra de 0,3 m i el volum de 460 l. Com s’ha comentat, cada una de les llacunes es 

caracteritzava per tenir un cabal diferent, així la llacuna 1 corresponia a un cabal de 4 

l/h amb el corresponent temps de retenció hidràulic (TRH = 5 dies), i la llacuna dos 

corresponia un cabal de 7 l/h amb un temps de retenció hidràulic de 3 dies. D’aquesta 

manera s’intentava observar si amb la variació dels paràmetres hidràulics de les 

llacunes la producció d’algues es veia afectada o no. 

Finalment, l’efluent de les llacunes passava als 

sedimentadors (figura 10). L’àrea superficial dels 

sedimentadors era de 0,0255 m2. La part inferior era cònica 

per facilitar l’extracció de les algues. L’evacuació de 

l’efluent tenia lloc per un sobreeixidor circular central, amb 

perfil dentat en forma de serra. 

A continuació es presenta un esquema general del 

dispositiu de les llacunes d’alt rendiment (figura 11) 

utilitzades per la realització d’aquets projecte.  

 

Figura 9. Aspecte general de les llacunes 

Figura 10. Sedimentador 



 
Figura 11. Esquema general dels dispositiu de les llacunes d’alta càrrega. 

 

Les llacunes d’alta càrrega, dissenyats i operats en les millors condicions segons els 

estudis realitzats per diversos autors, poden arribar a produir una biomassa d'algues 

d’entre 300-400 kg/ha·dia a l'estiu i 200 a 300 kg/ha·dia en temporades d'hivern. El 

rendiment real, però, depèn de l'eficàcia de la formació de flòculs. Per aconseguir una 

adequada separació de les fases és necessari un mínim d'un temps de residència de 2 h 

en els tancs de sedimentació. La formació de flòculs és sensible al clima i a paràmetres 

operatius (per exemple, el sol, les condicions hidràuliques a les llacunes, les variacions 

del cabal i la profunditat de la llacuna). Si les condicions són inadequades, el 20-30% de 

la biomassa es pot arribar a perdre. Una producció de biomassa satisfactòria només 

pot aconseguir-se amb un bon seguiment de la planta i un manteniment rigorós (AI-

Shayji et al., 1994). 

 

4.1.2 Recol·lecció d’algues 

La recol·lecció de les algues es va dur a terme aprofitant la purga dels 

sedimentadors. Tot i que al principi la recol·lecció era mínima, a mesura que el 

dispositiu general de les llacunes d’alta càrrega funcionava millor (molt determinat per 

les condicions climàtiques), les algues es podien obtenir cada vegada més fàcilment 

obrint l’aixeta de purga dels sedimentadors. 

La concentració en sòlids totals (ST) de les algues una vegada agafades directament 

del sedimentador era de l’1%. Els estudis realitzats (Chen et al., 1998) determinen que 

la millor concentració per a realitzar els pretractaments està entre un 3 i un 4% de ST. 



Per tal d’assolir aquest concentració es va procedir a la centrifugació (figures 12 i 13) 

de les algues recol·lectades del sedimentador. 

 

 

 

 

 

 

Per no malmetre les algues, es van fixar unes revolucions relativament baixes (2.000 

rpm) i un temps elevat (15 min). Amb aquestes condicions, les algues, després de les 

centrífuga quedaven a una concentració entre el 8 i el 10% de ST (figures 14 i 15). A 

partir d’aquesta concentració d’algues es pot assolir la concentració desitjada afegint-

hi l’aigua del sobrenedant, resultat de la centrífuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa de la petita mida de les cèl·lules de les microalgues (3 - 30 µm), la 

recuperació de la biomassa pot ser un problema tècnic important, depenent de la 

concentració objectiu. Grima et al. (2003) han examinat algunes solucions tècniques 

que es poden adaptar a una millora de la recol·lecció de la biomassa de les 

microalgues, com la floculació (mitjançant l’adició d’algun floculant), sedimentació, 

flotació o centrifugació. Aquesta última tècnica, la utilitzada per la present tesina, cal 

tenir en compte que pot requerir un elevada demanda energètica. Aquesta despesa 

d'energia podria  repercutir negativament en el procés global de la digestió de les 

microalgues, ja que l'objectiu principal és produir el màxim d’energia neta (Ras et al., 

2010). 

4.1.3 Identificació de les algues  

Figura 12. Centrífuga (a) Figura 13. Centrífuga (b) 

Figura 2. Aspecte de les algues un cop 
centrifugades (9-10% ST) (a) 

Figura 1. Aspecte de les algues un cop 
centrifugades (9-10% ST) (b) 
 



Mitjançant el microscopi òptic del Departament d’Enginyeria Marítima, Hidràulica i 

Ambiental, a partir d’una mostra de les algues centrifugades es van poder determinar 

algunes de les espècies presents al cultiu d’algues que es va crear a les llacunes. 

Principalment s’ha trobat l’espècie Scenedesmus. Aquest tipus d’alga era la 

predominant tot i estar acompanyada d’altres espècies, sobretot diatomees i altres 

algues unicel·lular que es solen trobar en tot tipus de medi i que solen constituir el 

fitoplàncton. La composició d’aquest tipus d’alga sol ser la següent: 

 

Proteïnes 50 – 60% 

Carbohidrats 10 – 17% 

Lípids 12 – 14% 

Àcids nucleics 3 – 6% 

          Taula 1. Composició química de Scenedesmus sp. 

                                                     FONT: www.oilgae.com/algae/comp/comp.html 

 

Scenedesmus és una microalga que pertany a la divisió 

Chlorophyta, classe Chlorophyceae, ordre Chlorococcales i 

família Scenedesmaceae. Pot trobar-se solitària o en 

parelles formant cenobis (normalment de dues o quatre 

cèl·lules, tot i que pot arribar a formar-ne de fins a 8, 16 o 

32). Scenedesmus té una gran capacitat de suportar 

elevades concentracions de nutrients continguts en les 

aigües residuals,  a més de posseir una activitat metabòlica 

elevada i capacitat de resistir variacions ambientals que la 

fan sobreviure i ser un gènere comú d'aigües residuals (Charity et al., 2009). 

Els gèneres de Chlorella i Scenedesmus són els més comuns en la utilització de 

depuració d’aigües residuals mitjançant microalgues. Molts estudis han utilitzat aquest 

tipus de microalgues Golueke et al. (1959) i Charity et al. (2009).  

Com s’ha comentat anteriorment, Scenedesmus estava acompanyada d’altres 

espècies de microoalgues com: 

Nitzschia: diatomea de les família de Bacillariaceae. Com 

colonitzadors, les diatomees es distingeixen per trobar-se en 

qualsevol tipus d'ambient ja sigui marí o d'aigua dolça. 

Els tàxons més rics en lípids es fan servir per desenvolupar 

el biocombustible d'alga. 

Cyclotella: diatomea d’aigua dolça 

 

Figura 3. Scenedesmus sp. 

FONT: www.microscopy-
uk.org.uk/mag/indexmag.html 

Figura 4. Nitzschia 

FONT: www.antarctica.gov.au Euglena: Alga unicel·lular. Forma 

part del fitoplàncton. Apareix en 

grans quantitats en aigües dolces. 



 

                                                                           

 

 

                            

 

 

 

 

4.2 Pretractament de les algues amb microones 

Amb l'objectiu de determinar la potència i el temps de duració més adequats pel 

tractament al microones, es van fer uns assaigs previs amb fangs secundaris per tal de 

veure quina era la seva reacció (analitzant els paràmetres) i establir així unes potències 

i uns temps determinats. 

El primer assaig amb fangs es van fer en base a l’estudi de M. Climent et al. (2007), 

on s’establien dues potències de microones: una de relativament alta (450W, tenint en 

compte que es realitzava amb un microones domèstic), i l’altra potència corresponia a 

la meitat de la primera (200W). 

L’elecció del temps va ser bastant aleatòria basant-se, però, amb l’estudi d’Oswald 

(1998), on s’especifica que la temperatura òptima de pretractament és entre 90 i 

100ºC. Es tindrà en compte el fet que no bullin les algues ja que s’ha demostrat que 

una vegada sobrepassa els 100ºC (bull) la solubilitat de matèria orgànica no té perquè 

augmentar (Park et al., 2003). També es parteix d’una altra premissa, observada en 

estudis anteriors  (Climent et al., 2007), en què com més temps estiguin les algues (o el 

fang en el seu defecte) sota els efectes del microones, més efectiu és el tractament. 

La combinació de potència i temps es relaciona amb el que s’anomena Energia 

Específica (veure equació 1). Aquesta magnitud pot permetre establir més fàcilment 

les relacions amb l’efectivitat del tractament.  

 

Es= 
Potència · temps

Volum
 (KJ Kg�� ) 

 

Els temps, les energies específiques i les temperatures que es van assolir a l’assaig 

dels fangs es poden veure a la taula 2. Per poder determinar l’eficàcia del 

pretractament dels fangs d’una manera fàcil i ràpida es va analitzar l’increment en la 

Figura 6. Cyclotella 

FONT:http://silicasecchi
disk.conncoll.edu/LucidK
eys/Carolina_Key/html/C
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Figura 5. Euglena 
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relació entre els Sòlids Volàtils dissolts i Sòlids Volàtils totals (SVd/SVt) d’abans i després 

del pretractament, ja que d’aquesta manera es podria observar l’augment de matèria 

orgànica que passava a ser soluble, és a dir, que passava a ser més disponible per la 

seva biodegradació. 

 

Les condicions i els resultats de l’increment de la relació entre els SVd/SVt per 

l’assaig realitzat als fangs van ser els següents: 

 

Potència (W) Temps (s) Energia Específica 

(KJ Kg-1) 

Temp. 

assolida (ºC) 

SVd/SVt 

increment 

450 240 216 53,3 32,59 

450 360 324 69 50,23 

450 600 540 99,3 99,74 

850 180 306 66,3 70,38 

850 240 408 82,5 73,16 

850 360 612 100,4 66,23 

       Taula 2. Condicions experimentals i resultats de l’assaig prova 

Es pot observar, com amb una potència més baixa, que va permetre l’aplicació d’un 

major temps, l’increment de SVd/SVt va ser el que va patir un canvi més gran. 

Aquest primer assaig permet tenir unes bases per tal de realitzar l’assaig real amb 

algues. 

Així la determinació dels temps de microones dels assajos amb algues es basarà en 

les temperatures assolides en l’experimentació dels fangs, ja que són temperatures 

molt característiques i permetran una millor anàlisi. La temperatura de 50ºC es podria 

considerar com a condicions termofíliques; la temperatura pròxima las 70ºC correspon 

a condicions termofíliques extremes; i finalment, les temperatures pròximes a 90ºC (a 

part de ser les temperatures òptimes segons estudis anteriors) es poden relacionar 

amb l’aprofitament de la calor que es forma per cogeneració. Així doncs, els temps 

d’exposició del microones vindran determinats per la temperatura que assoleixin les 

algues. Park et al. (2003) utilitzen les mateixes temperatures d’assoliment pel seu 

assaig amb microones per fangs secundaris. 

Com s’ha comentat anteriorment es van realitzar dos assajos amb algues: un primer 

que va ser utilitzat per l’aclimatació del l’inòcul, i un segon per a fer el seguiment de la 

producció de biogàs. 

Tant en el primer com en el segon assaig amb les microoalgues es va seguir la 

mateixa metodologia. La determinació de les potències i dels temps van ser establerts 

gràcies a l’assaig previ amb els fangs. No obstant, veient que s’obtenia una major 



solubilitat de la matèria orgànica sotmetent els fangs a un major temps, utilitzant una 

menor potència, es va decidir canviar les potències de pretractament sent: 450W, com 

a potència alta; i 200W com a potència baixa. 

De cada tractament es van realitzar tres repeticions. La nomenclatura emprada per 

als diferents tractaments és la següent: 

 

Tractament Substrat Inòcul Rèpliques 

Blanc Sense substrat Fang digerit mesofílic 3 

Control Algues sense pretractament Fang digerit mesofílic 3 

Micro 1 Algues pretractades (450W, 2 minuts) Fang digerit mesofílic 3 

Micro 2 Algues pretractades (450W, 4 minuts) Fang digerit mesofílic 3 

Micro 3 Algues pretractades (450W, 6 minuts) Fang digerit mesofílic 3 

Micro 4 Algues pretractades (200W, 6 minuts) Fang digerit mesofílic 3 

Micro 5 Algues pretractades (200W, 8 minuts) Fang digerit mesofílic 3 

Micro 6 Algues pretractades (200W, 14 minuts) Fang digerit mesofílic 3 

Taula 3. Tractaments per l’aclimatació de l’inòcul. Assaig 1.     

 
Tractament Substrat Inòcul Rèpliques 

Control Algues sense pretractament Inòcul adaptat 3 

Micro 1 Algues pretractades (450W, 2 minuts) Inòcul adaptat 3 

Micro 2 Algues pretractades (450W, 3 minuts) Inòcul adaptat 3 

Micro 3 Algues pretractades (450W, 4 minuts) Inòcul adaptat 3 

Micro 4 Algues pretractades (200W, 4 minuts) Inòcul adaptat 3 

Micro 5 Algues pretractades (200W, 6 minuts) Inòcul adaptat 3 

Micro 6 Algues pretractades (200W, 9 minuts) Inòcul adaptat 3 

Taula 4. Tractaments per la mesura de biogàs. Assaig 2. 

 

El procediment de tractament de les algues amb microones va ser el següent: 

- Es va fer un total de 6 tractaments amb microones (com s’indica a la taula 3 i 4). 

- Es van diluir les algues concentrades (9% ST), que s’havien obtingut prèviament 

amb la centrífuga, fins assolir una concentració del 3% en ST. Obtenint el volum 

necessari d’algues que determinaven els càlculs que més endavant s’exposaran. 

 - Cada volum d’algues destinat a un pretractament s’abocaven en vasos de 

precipitats de 500 ml. 

- Es prenia la temperatura de les algues abans de ser introduïes al microones (figura 

20). 

- S’introduïen al microones a una potència (450W i 200W) i un temps determinat 

(basant-nos amb els assajos previs i tenint en compte que les temperatures que 

volem assolir són 50, 70 i 90ºC). 



- Un cop acabat el microones, es prenia la temperatura que havien assolit 

ràpidament i es tapaven amb un film 

de parafilm per evitar que 

s’evaporessin els compostos orgànics 

volàtils. 

 

- Una vegada es refredava, s’agafava 

una mostra per fer les analítiques 

corresponents i la resta es dividia en 

tres volums iguals per omplir les 

ampolletes per a cada una de les rèpliques. 

 

Finalment, els temps en que es van sotmetre les diferents mostres d’algues van ser 

els següents, obtenint així unes energies específiques determinades. 

 

Potència (W) Temps (s) Energia específica Temp. assolida (ºC) 

450 120 169 51 

450 240 338 71,5 

450 330 877 99 

200 360 225 52 

200 480 300 63 

200 840 525 89,4 
        Taula 5. Condicions experimentals del primer assaig 

 

Potència (W) Temps (s) Energia específica Temp. assolida (ºC) 

450 120 270 56,4 

450 180 405 76,1 

450 240 540 90,4 

200 240 240 51,4 

200 360 360 64,3 

200 540 540 91,2 
        Taula 6. Condicions experimentals del segon assaig 

 

Aquest tractament al microones s’espera que afavoreixi la hidròlisi del substrat (les 

microalgues), amb major i/o menor mesura segons els temps i les potències.  

 

Donat que la hidròlisi fa augmentar la proporció de compostos solubles, cal 

monitoritzar l'evolució d'algun paràmetre que permeti caracteritzar quan la 

solubilització és més òptima, com pot ser la relació entre els SVd i els SVt; o la relació 

entre la Demanda Química d’Oxigen soluble (DQOs) i la Demanda Química d’Oxigen 

total (DQOt). Tant els SVd com la DQOs, per l’efecte de les microones s’espera que vagi 

augmentat.  

 

Figura 20. Microones utilitzat 



Pel procés de la digestió anaeròbia la DQO és la mesura que dóna més informació ja 

que durant el procés, moltes partícules es trenquen, es solubilitzen i els 

microorganismes les transformen en àcids, en gasos i en nous microorganismes, amb 

la qual cosa la concentració en SV es pot veure modificada. En canvi, la DQO s’ha de 

mantenir, encara que amb formes diferents: tota la DQO que entra ha de ser igual a 

tota la DQO que surt, ja sigui en forma de residu digerit o en forma de gasos. Com que 

el CO2 que surt en el gas té una DQO nul·la (és una molècula oxidada), la DQO que falti 

en el digerit per a igualar a la d’entrada estarà en forma de metà (CH4, en el biogàs)  

(Institut Català de l'Energia, juliol 2008). 
 

 

4.3 Producció de biogàs 

Els assaigs de digestió anaeròbia es van realitzar per observar diferències i 

contrastar el biogàs produït per les 24 mostres diferents de microoalgues tractades 

amb diferents energies específiques aplicades per microones, per tal de determinar 

quin és l'efecte de la hidròlisi per a cada una.  

 

 

4.3.1 Descripció del mètode, condicions experimentals 

Sota condicions anaeròbies amb una determinada temperatura i pressió es pretén 

determinar la producció de biogàs de les algues pretractades, és a dir, determinar la 

fracció de la DQO del substrat que pot ser degradada anaeròbiament i, per tant, la 

fracció de la DQO que pot ser transformada potencialment en metà. La seva 

determinació també permet estimar la DQO recalcitrant que queda a l’efluent.  

Gràcies al fer-ho en batch es possible conèixer el potencial màxim real de biogàs del 

substrat en qüestió, a més també proporciona una major simplicitat, i d’aquesta 

manera es poden controlar millor el paràmetres. 

L’assaig en batch ofereix els següents resultants: 

- Composició del residu o mescla de residus tant abans com després de l’assaig. 

- Taxa de biodegradabilitat 

- Potencial màxim de biogàs (ml de CH4/g SV) 

- Composició del biogàs en l’instant desitjat. 

Les condicions experimentals en què es desenvolupa l’assaig són les següents: 
 

 



Duració de l'assaig 

La biodegradabilitat d’un substrat pot augmentar per l’adaptació de l’inòcul a la 

degradació de compostos difícils, en determinats casos és interessant que els assaigs 

siguin de llarga duració (vàries setmanes). Tant en el cas del primer assaig (aclimatació 

inòcul), com la del segon, es determinarà el final de l’experimentació quan es deixi de 

produir metà, o arribi a una fase estacionaria. 

 

 Tractament del blanc 

La degradació parcial del propi fang (inòcul) comporta la formació de CH4, per això 

l'assaig ha d'incloure un blanc, sense substrat, que permeti determinar la 

biodegradabilitat del fang. Per tal d'evitar la introducció d'errors experimentals que 

poden ser importants, cal emprar fang biològicament estable. 

 

Concentració de l'inòcul 

Cal introduir fang en excés per tal d'evitar que la degradació del substrat es vegi 

limitada per defecte de biomassa.  

 

La determinació del volum de substrat necessari va ser establert basant-nos amb 

l’estudi de Cho et al. (2005), on s’especifica que per una correcta degradació anaeròbia 

la relació de grams de DQO del substrat partit pels grams de SV de l’inòcul ha de ser de 

0,5. Així doncs tenint determinats tots els paràmetres es pot calcular el volum 

necessari d’inòcul.  

 

Volum �L�· 
g DQOsubstrat

L
·

g SVinòcul

g DQOsubstrat

·
g inòcul

g SVinòcul
 

 

 

Concentració de substrat 

Ha de ser una concentració suficientment alta per a poder determinar amb precisió 

el CH4. Com en el cas de l’inòcul, es seguirà la mateixa metodologia marcada per Cho 

et al. (2005) mantenint la relació de g DQOsubstrat/g SVinòcul de 0,5.  

 

Volum �L�· 
g DQOsubstrat

L
·1000·

L

g DQOsubstrat(microalgae+bacteria)

 

 

Nutrients 

En aquest assaig no se li afegiran nutrients ja que no es tracta d’un assaig de 

biodegradabilitat, si no un assaig en batch, és a dir, cal respectar les condicions reals 

que hi hauria en un reactor real. 

 

(2) 

(3) 



El volum restant fins arribar els 150 ml (es deixen 100 ml d’espai de capçalera), 

seran omplerts amb aigua. I abans de ser tancades les ampolletes se’ls injectarà durant 

30 segons heli per tal d’aconseguir que l’espai de capçalera 

 

4.3.2 Establiment i seguiment de l’assaig 

En el present estudi es van realitzar dos assaigs de digestió anaeròbia. El primer, 

compost per fang digerit i algues, va tenir una durada de 36 dies per tal d’obtenir un 

inòcul suficientment aclimatat per establir-ne un segon amb l’inòcul capaç de degradar 

microalgues amb facilitat. 

D’acord amb les consideracions exposades a l’apartat anterior, cada assaig constava 

de 24 flascons – reactors (figura 21). Excepte els tres reactors corresponents al blanc 

(inòcul sense substrat), la resta de 21 flascons tenien la mateixa quantitat i 

concentració d’inòcul i substrat. Els assaigs constaven de set tractaments diferents, 

fruit de la combinació de les dues potències del microones (450W i 200W) amb els tres 

temps per a cada una de les potències; i l’assaig control, és a dir, les algues sense haver 

sigut pretractades. De cada un se’n realitzaven tres repeticions (taula 3 i taula 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Els assaigs es duien a terme amb els flascons – reactors discontinus, que consistien 

en vials de vidre de 250 ml de capacitat, on s’introduïen 70 g del fang digerit com a 

inòcul pel primer assaig; i 100 g de la barreja del substrat i l’inòcul aclimatat del primer 

assaig pel segon assaig. A continuació s’hi afegien 30 g i 25 g d’algues (pretractades, o 

no, en el cas del control) amb una concentració del 3% de ST, pel primer i segon assaig 

respectivament; a tots els reactors menys al blanc (veure taula 8). Aquestes quantitats 

difereixen entre els dos assajos, degut a la naturalesa de l’inòcul, el segon era més 

concentrat, a més en el segon es va incrementar la concentració d’inòcul respecte la 

de substrat, arrel dels resultats obtinguts durant el primer assaig.   

Figura 27. Detall de les ampolletes utilitzades 
per l’assaig de digestió anaeròbia 

Figura 22. Ampolletes dins l’incubadora on es 
mantenien agitades i a 37ºC 



La resta de volum s’omplia amb aigua fins arribar a un volum total de 150 ml, 

deixant així un espai de capçalera de 100 ml. S’hi va afegir un agitador magnètic a cada 

ampolla per tal d’assegurar la seva agitació constant i així obtenir unes condicions més 

homogènies del reactor. Finalment es va barbotejar durant 30 segons 

aproximadament amb un gas inert (heli) l’ampolla, per tal d’eliminar l’oxigen present 

en l’espai de capçalera; d’aquesta manera es garanteixen les condicions anaeròbies. I 

es van tapar cada una de les ampolles amb un tipus de tap especial pel mostreig de 

gasos, amb vàlvula d’estanqueïtat, que permet l’extracció de les mostres de gas 

assegurant que no es donen pèrdues. Immediatament, els reactors es col·locaven 

sobre les safates agitadores i aquestes s’introduïen a l’incubadora a 37ºC (figura 22).   

Mitjançant els càlculs seguits per Cho et al (2005), s’obté el volum necessari de 

substrat per a cada reactor. Aquest volum es va multiplicar per 4 per tal d’obtenir una 

quantitat suficient per fer 3 rèpliques i quedés encara prou substrat per tal de poder 

realitzar-hi les proves analítiques i guardar-ne una mostra.  Tant al principi com al final 

dels assaigs es van analitzar: sòlids totals (ST), sòlids totals dissolts (STd), sòlids volàtils 

(SV), sòlids volàtils dissolts (SVd), demanda química d’oxigen total (DQOt) i soluble 

(DQOs) i pH.  

Al llarg dels assaigs es va fer el seguiment de la producció i composició del biogàs (3 

cops per setmana) de l’interior dels reactors. Per a fer el seguiment del biogàs, 

s’extreien mostres d’1 ml de gas de l’espai de capçalera de les ampolles, mitjançant 

una agulla cromatogràfica, i s’injectaven immediatament al cromatògraf de gasos.  

 

 

  Components   

Tractaments        

Concentració requerida 

Inòcul  (1) Substrat (1)  Inòcul  (2) Substrat (2) 

17 g SV/Kg 40 g DQO/L  15 g SV/Kg 20 g DQO/L 

Q
u

a
n

ti
ta

ts
 (

g
) 

Blanc 70 0  100 0 

Control 70 30  100 25 

Micro 1 70 30  100 25 

Micro 2 70 30  100 25 

Micro 3 70 30  100 25 

Micro 4 70 30  100 25 

Micro 5 70 30  100 25 

Micro 6 70 30  100 25 

Taula 7. Barreges dels diferents tractaments dels assaigs. Concentracions. (1) 1r assaig, (2) 2n assaig 

 

 

4.3.3 Producció de gas acumulat  



El volum de gas acumulat és una mesura del potencial de producció de biogàs en el 

procés de digestió anaeròbia d’un determinat substrat sota unes determinades 

condicions. És útil per a comparar produccions de diferents tractaments d’un mateix 

experiment. En canvi, per sí sol no és un bon paràmetre comparatiu entre 

experiments, ja que la producció de biogàs depèn de molts factors, com per exemple el 

contingut de sòlids o la DQO al reactor. Per a comparar-lo amb resultats d’altres 

estudis, s’ha de fer referència a la metodologia de l’assaig, i sobretot al volum de 

reactor i a les quantitats de substrat i inòcul emprades.  

 

4.3.4 Taxes de producció de metà i índex de metanogènesi 

Les taxes de producció de metà són el producte de referenciar la producció 

volumètrica de metà segons la matèria seca (ml CH4/g ST) o de matèria la orgànica, 

expressada com a sòlids volàtils (ml CH4/g SV) o com a DQO (ml CH4/g DQO). Són de 

gran utilitat per a comparar estudis de diferents autors. 

La taxa de producció de metà relacionada amb la concentració inicial de matèria 

seca (ST) o de matèria orgànica (SV) resulta especialment interessant com a paràmetre 

comparatiu, ja que és independent de la mida de reactor o de la quantitat de substrat 

i, sobretot, perquè permet comparar la biodegradabilitat de diferents substrats amb 

independència del contingut de matèria orgànica.  

 

Càlcul del volum de metà respecte a la concentració de matèria seca (T) 

 

  

  

Càlcul del volum de metà respecte a la concentració de matèria orgànica (V) 

 

  

 

El càlcul de l’índex de metanogènesi es basa en expressar tots els paràmetres en 

unitats de DQO, d’acord amb Field et al. (1988), i es percentuen en relació a la DQO 

                                            M (ml CH4)                              
T (ml CH4/g ST)    =                             
                                         g Sòlids Totals              

(5) 

                                            M (ml CH4)                              
V (ml CH4/g ST)    =                                         
                                         g Sòlids Volàtils              

(6) 



inicial (DQOi). La  DQO utilitzada pels bacteris (DQOBD) correspon a la suma de la DQO 

convertida en metà (DQOCH4) i en material cel·lular (DQOcel).  

 

Càlcul de l’índex de metanogènesi o metanització (% M)  

 

 

on: DQOCH4 (g) = ml CH4 (20ºC) / 376  

 

 

4.4 Mètodes Analítics 

A continuació es descriuran cada un dels passos per poder determinar els 

paràmetres analítics de control del procés. 

 

 

4.4.1 Sòlids totals (ST) i Sòlids Volàtils (SV) 

Els sòlids totals (ST) són la fracció sòlida d’una mostra que s’obté després de deixar 

la mostra en un procés d’assecament en una estufa a 105ºC durant les hores suficients 

(unes 24h) per a evaporar l’aigua present a la mostra, fins a mantenir un pes constant. 

Un cop extretes de l'estufa, les mostres deshidratades hauran de conservar en un 

ambient sec dins d'un dessecador, on hauran d’estar-s’hi fins que assoleixin una 

temperatura semblant a l’ambient: només llavors s’haurà procedir a pesar les mostres. 

Els sòlids volàtils (SV) són la fracció sòlida d’una mostra, corresponent a la pèrdua 

de pes en calcinar durant quinze minuts a 550ºC la mostra assecada a 105ºC (ST). Els 

SV es calculen com la diferència de pes entre els ST i els sòlids no volàtils (SNV) que 

representen la fracció sòlida de la mostra que no es desintegra després del procés de 

calcinació. De forma aproximada els SV es poden equiparar a la matèria orgànica. 

 

 

 

Figura 8. Estufa 

                    DQOCH4        
% M   =               * 100     

        DQOi 
(7) 



 

 

MATERIAL NECESSARI 

- Estufa de dessecació 

- Balança de precisió 

- Recipient dessecador 

- Forn (mufla) 

- Cassoletes ceràmiques 

 

PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

1. Dessecar les cassoletes a 105ºC fins a pes constant (mínim dues hores), treure-

les de l’estufa, refredar-les en el dessecador i pesar-les (P0). 

2. Introduir a les cassoletes una massa determinada de mostra (M). 

3. Introduir les cassoletes a l’estufa a 105ºC, durant 24 hores (fins a l’evaporació 

total de l’aigua i aconsegueixi un pes constant). 

4. Un cop les cassoletes estan seques i després de refredar-les al dessecador, es 

pesen, essent el pes de la matèria en suspensió la diferència entre aquest valor 

i el pes inicial de la cassoleta (P1). 

5. Per a obtenir els SV cal introduir la mostra a la mufla durant uns 15 minuts. Un 

cop transcorregut aquets temps es deixen refredar les cassoletes al dessecador 

al voltant d’una hora, i quan la cassoleta es troba a temperatura ambient, es 

pesa (P2). 

El percentatge de ST i SV es calcularà mitjançant la següent fórmula: 

                                                   

 

 

4.4.2 Sòlids Totals Dissolts (STd) i Sòlids Volàtils Dissolts (SVd) 

La filtració permet separar la matèria dissolta (no filtrable) de la matèria en 

suspensió (filtrable). Els filtres utilitzats tenen una mida efectiva de porus de 0,47 mm i 

solen ser generalment de fibra de vidre. La matèria retinguda en el filtre es designa 

com a matèria en suspensió (MES) i la matèria que passa a través del filtre s'anomena 

Figura 9. Balança 
Figura 24. Mufla 

(8) (9) 



matèria dissolta, constituïda per molècules i partícules de mida inferior a la mida 

efectiu del porus del filtre. 

Els sòlids dissolts seran un paràmetre indicatiu molt apropiat, i sobretot els SV de la 

matèria filtrada, ja que indicarà la matèria orgànica soluble i per tant, aquella que es 

troba amb més disponibilitat de ser utilitzada pels microorganismes. 

Per al càlcul dels sòlids dissolts, el procediment és bastant anàleg a l’exposat 

anteriorment pels ST i SV. 

PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

1. Prèviament, s’hauran netejat els filtres amb aigua destil·lada i s’han introduït a 

l’estufa per dessecar-los (durant 24h).  

2. Dessecar les cassoletes a 105ºC fins a pes constant (mínim dues hores), treure-

les de l’estufa, refredar-les en el dessecador i pesar-les (P0). 

3. Filtrar (amb el filtre net i dessecat) un cert volum a través del filtres i l’aparell de 

filtració. Com que tant els fangs com les algues són molt espessos i no es 

filtrarien en la seva totalitat, primerament se’ls sotmet a un centrífuga (35.000 

rpm 5 min) per tal d’obtenir una fracció més líquida que sí que sigui capaç de ser 

filtrada. 

4. Introduir a les cassoletes una massa determinada de mostra filtrada (M). 

5. Introduir les cassoletes a l’estufa a 105ºC, durant 24 hores (fins a l’evaporació 

total de l’aigua i aconsegueixi un pes constant). 

6. Un cop les cassoletes estan seques i després de refredar-les al dessecador, es 

pesen, essent el pes de la matèria en suspensió la diferència entre aquest valor i 

el pes inicial de la cassoleta (P1). 

7. Per a obtenir els SV cal introduir la mostra a la mufla durant uns 15 minuts. Un 

cop transcorregut aquets temps es deixen refredar les cassoletes al dessecador al 

voltant d’una hora, i quan la cassoleta es troba a temperatura ambient, es pesa 

(P2). 

                                                  

 

4.4.3 Demanda Química d’Oxigen total (DQOt) 

La demanda química d’oxigen (DQO) és un paràmetre de qualitat que  mesura la 

quantitat de substàncies susceptibles de ser oxidades (matèria orgànica) present en 

una mostra mitjançant un oxidant químic fort. 

(10) (11) 



El mètode utilitzat es basa en la reacció d’una mostra (en aquest cas de fang i 

d’algues, diluït convenientment) amb un oxidant com és el dicromat potàssic, en un 

medi d’àcid sulfúric.  

El dicromat potàssic és l'agent oxidant generalment preferit d'entre els compostos 

de característiques similars, a causa de la seva major capacitat oxidant, la seva 

aplicabilitat a un major ventall de mostres d'aigua i a la seva senzillesa de realització. El 

dicromat aconsegueix oxidar entre un 95 i un 100% de les substàncies orgàniques que 

poden trobar-se en una mostra. En canvi, l'amoníac, tant el present inicialment a la 

mostra com el generat a partir de l’oxidació de la matèria orgànica nitrogenada de la 

mostra, no és oxidat pel dicromat.  No obstant, l’amoníac sí que és oxidat de forma 

eficaç pel clor lliure que es pot generar durant el procés d'oxidació a partir de 

l'oxidació dels clorurs presents inicialment a la mostra. 

 

MATERIAL NECESSARI: 
- Placa calefactora (P-SELECTA) per a tubs d’assaigs (regulada a 150ºC) 
- Tubs d’assaig de vidre amb tap de rosca. 
- Graella per a tubs d’assaig 
- Espectrofotòmetre UV-visible. (SPECTRONIC LOD MILTON ROY) 
 
 
 

 
 
REACTIUS UTILITZATS: 
- Ftalat d’hidrogen de potassi (HOOCC6H4COOK) 
- Dicromat de potassi K2Cr2O7 
- Àcid sulfúric H2SO4 
 
PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 
Primerament es va haver de realitzar la recta de calibrat: 
 
1. Preparar en matrassos aforats set patrons de ftalat de potassi d’hidrogen (FHP) 

amb DQO equivalents a 500, 250, 100, 50, 25 i 0 mg O2 / l 

Figura 26. Termoreactor per la realització de les DQO Figura 10. Espectofotòmetre 



2. Afegir els patrons i els reactius als vials de digestió en l’ordre que s’indica : 2,5 
ml de patró o mostra; 1,5 ml de solució digestora i 3,5 ml de solució àcid 
sulfúric 

3. Tapar els vials amb els taps de rosca i sacsejar els vial per tal d’homogeneïtzar 
la mescla. 

4. Inserir les mostres en el termoreactor i incubar-les durant 2 horas. 
5. Quan les mostres estan fredes, llegir a l’espectrofotòmetre l’absorbància del 

patró de 0 ppm, que s’utilitzarà com a blanc. La mesura es realitzarà a la 
longitud d’ona de 600 nm. 

6. Llegir l’absorbància dels restants patrons y calcular la recta de calibratge. 

(veure annexes resultats de l’obtenció de la recta de calibratge) 

 

PROCEDIMENT DE MESURA DE LA DQOt DE LES MOSTRES: 

1. Agitar la mostra per a la seva homogeneïtzació 
2. Preparar les dilucions adequades (per tal que el seu contingut en DQOt estigui 

dins el rang de lectura). Per a la DQOt les dilucions eren de 1/500. 
3. Realitzar per a les mostres el procediment descrit per als patrons de la recta de 

calibrat des del punt 2. 
4. Determinar la DQO de les mostres en mg O2/L, a partir de la recta de calibrat. 

 

4.4.4 Demanda Química d’Oxigen soluble (DQOs) 

El fonament del mètode és el mateix que per a la DQOt, però en aquest cas el que 

es mesura indirectament és la matèria orgànica i els compostos oxidables presents en 

la fracció soluble d’una determinada mostra.  

En aquest cas, com per l’obtenció dels STd o SVd, és necessària una preparació de la 

mostra per obtenir la fracció soluble. És a dir, era necessària una prèvia centrifugació 

per una posterior filtració. Realment, l’alíquota necessària per la realització de la DQOs 

s’extreia del mateix procediment del que s’obtenien els STd i els SVd.  

 

PROCEDIMENT DE MESURA DE LA DQOs DE LES MOSTRES: 

1. Prèviament, s’hauran netejat els filtres amb aigua destil·lada i s’han introduït a 

l’estufa per dessecar-los (durant 24h).  

2. Filtrar (amb el filtre net i dessecat) un cert volum a través del filtres i l’aparell 

de filtració. Com que tant els fangs com les algues són molt espessos i no es 

filtrarien en la seva totalitat, primerament se’ls sotmet a un centrífuga (35.000 



rpm 5 min) per tal d’obtenir una fracció més líquida que sí que sigui capaç de 

ser filtrada. 

3. Amb el volum filtrat, preparar les dilucions adequades (per tal que el seu 

contingut en DQOt estigui dins el rang de lectura). Per a la DQOs les dilucions 

eren de 1/25. 

4. Realitzar per a les mostres el procediment descrit per als patrons de la recta de 

calibrat des del punt 2. 

5. Determinar la DQO de les mostres en mg O2/L, a partir de la recta de calibrat. 

 

4.4.5 pH 

La seva determinació es va dur a terme mitjançant un pH-metre (amb elèctrodes de 

vidre) mesurant directament sobre les mostres, donat que es tractava de mostres 

força líquides. Es feia el calibratge previ de l’aparell amb les solucions tampó 

comercials a pH 7,02 i 4,00 a 20ºC.  

 

4.4.6 Producció de metà 

La determinació del metà produït en els reactors anaeròbics es va realitzar 

mitjançant cromatografia de gasos.  

Per a extreure el gas a analitzar i realitzar la injecció en el cromatògraf es van 

utilitzar xeringues de la marca “Vici” amb capacitat de 1 ml (Figura 28). La periodicitat 

en l’extracció de mostres de gas va ser de tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i 

divendres). 

 

 

 

 

 

Les ampolletes es treien de la incubadora, localitzat al laboratori de la planta -1 de 

l’edifici D1, en dos grups de 12 (per evitar que estiguin massa temps sense agitació i a 

una temperatura més baixa). Abans de prendre la mostra de gas, s’agitaven 

manualment amb força per tal d’evitar que quedessin bombolles de gas dins del líquid. 

Seguidament s’injectava la punta de l’agulla de la xeringa en el sèptum de l’ampolleta i 

Figura 11. Xeringa tipus “Vici” utilitzada en l’extracció i injecció de gasos 



s’extreia 1ml del gas present a l’espai de capçalera de l’ampolleta. Finalment, aquest 

mil·lilitre de gas era introduït al cromatògraf.  

El cromatògraf era de la marca Thermo Finnigan, model Trace i consta d’un detector 

del tipus TCD (thermal conductivity detector). Les figures 29 i 30 mostra el cromatògraf 

utilitzat: 

 Aquest detector consisteix en un conductor metàl·lic escalfat elèctricament. En 

condicions estàndards, el detector està immers en el flux del gas portador (heli), i la 

seva temperatura està regulada en funció de la conductivitat tèrmica (és a dir, la 

capacitat d’absorbir calor) del gas portador. El pas de molècules de diferents 

conductivitats tèrmiques que les del gas portador (heli) provoca una variació de la 

temperatura en el conductor metàl·lic, que queda registrada com una variació en la 

resistència elèctrica. El nivell mínim de mesura (MDL, minimum detectable level) 

d’aquest detector és de 10 ppm. 

Els paràmetres de funcionament són els següents:  

- temperatura de l’injector 120ºC  

- temperatura de la columna a 32ºC 

- temperatura del detector a 120ºC, 

- gas portador: heli amb un flux de 30 ml/min.  

A major temperatura de la columna, més ràpids apareixen en el cromatograma els 

pics dels diferents gasos, però també els pics apareixen més seguits o junts, i per tant 

són més difícils de distingir. Una temperatura massa baixa de la columna faria que 

calgués massa temps per a obtenir un cromatograma sencer, i això no interessa per 

qüestions d’optimització del temps. 

Figura 12. Cromatògraf de gasos del laboratori de la 
secció d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (a) 

Figura 13. Cromatògraf de gasos del laboratori de la 
secció d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (b) 



El detector del cromatògraf produeix un impuls elèctric a un software que es 

tradueix en un cromatograma. El cromatograma és un diagrama en el qual s’indica el 

temps en l’eix d’abscisses, i les diferències de potencial són registrades pel detector en 

l’eix d’ordenades. Els diferents gasos de la mostra s’identifiquen en el cromatograma a 

través dels pics que apareixen. A continuació (Figura 31) s’adjunta un dels diagrames 

obtinguts. 

 
      Figura 3114. Exemple de cromatògraf. D’esquerra a dreta, pics de nitrogen i metà. 

El mètode utilitzat per aquest assaig està determinat a una temperatura de 32ºC i el 

cromatograma es realitza en 2 minuts i 17 segons. Degut a aquesta configuració del 

cromatògraf només es visualitzen dos gasos: el nitrogen i el metà. Si s’augmentés el 

temps de retenció del cromatògraf es podria arribar a veure també el diòxid de 

carboni. 

No resulta inhabitual que el cromatograma que s’obté presenti variacions 

significatives; en aquest cas cal repetir el mostreig. Les causes poden ser vàries: mal 

funcionament del sèptum per perforació excessiva, pèrdua de pressió interna del gas 

portador, mostra mal presa, etc. 

 

RELACIÓ ÀREA DEL PIC / MOLS: 

L’àrea del pic és proporcional als mols del gas específic. Per a establir una relació 

àrea/mols, és necessari realitzar una recta de calibratge mitjançant un patró de 

concentració coneguda. El patró utilitzat té una concentració de metà coneguda i 

expressada en termes volumètrics. Per a obtenir la recta de calibratge, cal mesurar els 



pics generats en injectar diferents quantitats del gas patró (veure annexes resultats i 

recta de calibratge). 

Per a obtenir una corba de calibratge de la qual es pugui fer una recta de regressió 

representativa, s’analitzen 5 volums diferents de gas patró (1, 0,8, 0,6, 0.4 y 0,2 ml), 

corresponents a diferents quantitats de metà (igual concentració) i es realitzen 

rèpliques per a cada volum. Un cop obtinguts els valors de les àrees dels pics, es 

realitzen els càlculs necessaris per a determinar la quantitat de mols de metà presents 

en cadascun dels volums utilitzats. De cara als càlculs s’estima aplicable la llei dels 

gasos ideals: 

P ⋅V = n ⋅ R ⋅T 

D’aquesta equació es pot extreure el nombre de mols, ja que la pressió (P) de 

sortida del gas patró és coneguda (manòmetre), el volum (V) és el volum extret amb la 

xeringa, R és la constant dels gasos ideals i T la temperatura del gas extret (estimat 

com a temperatura ambient). Així doncs, cada mostra analitzada (nombre de mols 

conegut), es pot relacionar amb una àrea del pic de metà corresponent. 

Amb aquestes dades es pot elaborar un gràfic on en l’eix d’abscisses es mostren les 

àrees mesurades i en l’eix d’ordenades la quantitat de mols associats a cada volum. Un 

cop dibuixats els punts, es realitza una recta de regressió i es verifica que la correlació 

obtinguda és propera a 1. Cal dir, però, que sovint les mostres analitzades al llarg de 

les campanyes presenten major quantitat de mols que el màxim de la recta de 

calibratge. No obstant, s’estima que per majors quantitats de metà continuarà essent 

vàlida l’equació de la recta de calibratge. 
 
                       

REALITZACIÓ DE CÀLCULS 

A partir de les àrees dels pics obtinguts en cada un dels cromatogrames, i 

mitjançant la recta patró, es pot obtenir el nombre de mols presents en el volum 

d’extracció (volum extret amb la xeringa). En base a la hipòtesi que el metà es troba 

homogèniament repartit en tot el volum de capçalera, és directe el càlcul que permet 

obtenir el nombre de mols totals present en aquest volum. Per a realitzar 

correctament el càlcul dels mols de metà generats, cal tenir en compte que amb cada 

extracció de mostra de gas de la capçalera s’estan extraient els mols de metà 

continguts en 1ml. Així doncs, cal sumar a cada valor del nombre de mols (obtingut 

amb el càlcul anteriorment explicat) els mols extrets en el total de punxades anteriors. 

Això cal fer-ho quan es realitza l’assaig continu. Quan es realitza l’assaig discontinu, 

cada reactor s’analitza tan sols un cop. 

(12) 



 

 

 

4.5 Anàlisi estadístic 

L’anàlisi estadístic pretén representar quin és el pes de cada paràmetre en el procés 

del pretractament amb microones. 

Per dur a terme l’anàlisi estadístic de les dades experimentals obtingudes s’ha 

utilitzat el programa R©. Donades les característiques de l’assaig, diferents variables 

dependents (temps, temperatura, potència) i una variable independent (la 

solubilització de la matèria orgànica), es va procedir a fer un anàlisi de variables 

múltiples, és a dir, la variable independent vindrà donada per un coeficient 

independent, acompanyat de les variables dependents que estaran multiplicant amb 

un determinat factor. 

Com que l’assaig 1 i l’assaig dos no coincidien en tots els paràmetres (temps i 

temperatures diferents), s’ha hagut de fer un estadístic per a cada assaig. 

Per la realització de l’anàlisi s’han hagut de tractar prèviament les dades. Com que 

es disposen de poques dades per cada anàlisi i aquestes a més segueixen una escala 

relativa. Per això s’ha procedit a realitzat una transformació logit de les dades. La 

transformació logit relaciona la resposta d’uns paràmetres determinats amb la 

resposta en absència d’aquests paràmetres; la representació de la funció logit respecte 

al logaritme dels paràmetres ofereix generalment una relació lineal1. 

Així doncs s’han transformat a logaritme totes les dades dels paràmetres (temps, 

temperatura, potència i energia específica) i la transformació lògit de la variable 

resposta (la solubilització de la matèria orgànica) que es basa en calcular el logaritme 

del quocient del valor pel seu complementari (log
DQOsoluble

DQOno soluble
). 

S’han realitzat dos estadístics per a cada assaig, un tenint en compte cada una de 

les variables, és a dir, la potència, el temps i la temperatura per separat per veure 

realment quin d’aquets paràmetres té un pes major en la definició d’una millor 

solubilitat; i l’altre agrupant els paràmetres temps i potència mitjançant l’energia 

específica. 

                                                      
1
 www.osman.es/ficha/14208 



Tot i això, els resultats que s’obtinguin de l’estadístic no se’ls pot donar una validesa 

al 100%, ja que realment es disposen de molt poques dades i això fa que els models 

que s’obtinguin puguin ser no extrapolables.  

 


