
ANNEX 1: Procediments analítics 

I.1. Procediment per la determinació del pH 

Prèviament a la determinació del pH de les mostres s’ha de realitzar el calibratge de 

l’elèctrode. Una vegada l’equip està en marxa cal introduir la temperatura de treball al pH-

metre. Seguidament s’ha de prémer la tecla “CAL” i després “pH”. El pH-metre ens demanarà 

que s’utilitzi el primer tampó, s’ha de submergir l’elèctrode a la solució 4,01 i prémer de nou la 

tecla “CAL”. A continuació caldrà utilitzar el tampó de pH 7,01 i finalment el tampó de pH 9,11. 

Una vegada acabat el calibratge es pot procedir a determinar el pH de les mostres. Cal realitzar 

una neteja de l’elèctrode amb aigua destil·lada cada vegada que es submergeixi en una 

solució. 

I.2. Procediment per la determinació del nitrogen amoniacal per 

destil·lació 

Abans de començar l’anàlisi de les mostres s’ha de netejar el circuit del destil·lador amb l’opció 

“Lavado” i calibrar el valorador automàtic. Un cop net i escalfat cal fer blancs (només amb 

aigua destil·lada) fins que la valoració d’aquest requereixi un volum d’àcid igual o inferior a 

0,08 mL. Abans de destil·lar les mostres es comprova que l’equip funciona correctament 

utilitzant un patró comercial que conté 778 ppm N-NH4
+, també caldrà realitzar un patró al 

finalitzar l’anàlisi. 

Per la determinació del N-NH4
+ de les mostres es pesa la quantitat necessària de mostra 

(aproximadament 2 g per les mostres del compartiment anòdic i 5 g per les mostres del 

compartiment catòdic) dins un tub de digestió Kjeldahl. El destil·lat es recull sobre la solució 

fixadora (H3BO3) i es valora amb àcid clorhídric (HCl) 0,1 N amb el valorador automàtic. 

 

 



Els volums i condicions utilitzats durant la destil·lació són els següents: 

 5 mL d’aigua destil·lada 

 5 mL NaOH 40% 

 15 mL H3BO3 2% 

Per obtenir el resultat en mg N-NH4
+/L s’ha d’aplicar l’expressió següent: 
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   (    ) 

On: 

 VHCl (mL): volum d’HCl consumit en la valoració de la mostra o del blanc 

 NHCl (N): normalitat de l’HCl emprat en la valoració 

 Vmostra (mL): volum de mostra destil·lat 

I.3. Procediment per la determinació de la DQO 

espectofotomètricament 

En primer lloc es pesen 0,5 g de mostra en un tub de rosca de 10 mL. Seguidament s’hi 

afegeixen 1,5 mL de dicromat de potassi (K2Cr2O7) 0,5 N i 1,5 mL de sulfat de plata (Ag2SO4). 

Juntament amb les mostres cal preparar un blanc (porta la mateixa quantitat de reactius i 0,5 g 

d’aigua Mili-Q) i un control (la mateixa quantitat de reactius i 0,5 g de patró amb una 

concentració coneguda) . A continuació s’agiten els tubs i es col·loquen al digestor durant 2 h a 

150ºC. Una vegada finalitzada la digestió es deixen refredar els tubs fins a temperatura 

ambient. 

Abans de la lectura de les mostres cal realitzar el zero de l’espectrofotòmetre i la lectura dels 

patrons per obtenir la recta de calibrat. Els patrons són estables durant almenys un mes, és per 

això que no és necessari preparar-los. Per fer el zero es llegeix el blanc i es polsa l’opció “Cero”. 

Seguidament es llegeixen els patrons i finalment es fa la lectura del blanc preparat per 



l’analista, el control i les mostres. La longitud d’ona emprada per la mesura de la DQO és de 

605 nm. 

Els resultats de la DQO de les diferents mostres es calculen interpolant en la recta de calibrat 

obtinguda amb els patrons, aplicant la següent equació: 

          (    ) 

On:  

 y: valor de l’absorbància mesurada en l’espectrofotòmetre 

 a: ordenada en l’origen  

 b: pendent de la recta 

 x: concentració de DQO en mg O2/kg present en el tub 

A continuació, corregim aquest càlcul restant la concentració del blanc a la mostra, i 

considerant el pes exacte de la mostra en el tub. D’aquesta manera s’obtindrà la concentració 

de DQO present a la mostra en mg O2/kg. 

I.4. Procediment per la determinació d’anions i cations per 

cromatografia iònica 

Per la determinació de cations s’utilitza un eluent de 1,7 mmol/L d’àcid nítric (HNO3) i 0,7 

mmol/L d’àcid dipicolínic, en canvi, en la determinació d’anions es treballa amb àcid sulfúric 

(H2SO4) 0,05 M i l’eluent és de 1,8 mmol/L de carbonat de sodi (Na2CO3) i 1,7 mmol/L de 

hidrogencarbonat de sodi (NaHCO3). 

Per la preparació de les mostres a analitzar cal diferenciar entre les mostres del substrat de la 

cambra anòdica i les mostres del catòlit. Per les mostres de l’anòlit es realitza una 

centrifugació seguida d’una dilució 1:100. Després s’agafen 10 mL de dilució en una xeringa de 

plàstic i es fa passar per un cartutx BondElut JR C18 1000 mg o 500 mg Varian i per un filtre de 



membrana de Nylon 0.47 mm 0.45 µm. A les mostres del catòlit es realitza una dilució 1:10 

seguida de la filtració a través d’un filtre de Nylon 25 mm 0,45 µm. 

En la preparació de l’equip prèvia a l’anàlisi de les mostres s’ha de col·locar la columna, els 

eluents i posar en marxa les bombes. Els tubs amb els patrons, blancs i mostres es col·loquen 

en el mostrejador segons l’ordre que s’ha definit en el software. Un cop s’ha estabilitzat 

l’equip ja es pot iniciar el mostreig. Un cop finalitzat l’anàlisi s’ha de treure la columna i netejar 

el circuit.  

Finalment cal realitzar un recalibratge, per cada cromatograma es comprova que la 

identificació i integració dels pics és correcte (si és necessari es corregiran els temps de 

retenció i s’eliminaran els pics que no interessen). Després, per cada cromatograma del patró, 

se l’assignarà el nivell de calibratge. Un cop s’ha recalibrat l’equip s’ha de procedir a 

reprocessar les mostres i a comprovar que els pics han estat identificats correctament. 

Els resultats dels diferents cations/anions de les mostres es calculen interpolant en la recta de 

calibrat obtinguda amb els patrons, aplicant la següent equació: 

          (    ) 

On:  

 y: valor de l’àrea del pic cromatogràfic 

 a: ordenada en l’origen (intercepció) 

 b: pendent de la recta 

 x: variable, en aquest cas la concentració de l’analit en µg/mL 

A continuació es realitza una correcció restant la concentració del blanc a la mostra, 

seguidament s’ha de considerar la dilució de la mostra (si s’ha realitzat). D’aquesta manera 

s’obtindrà la concentració dels diferents cations/anions presents en la mostra en µg/g (mg/kg) 



I.5. Procediment per la determinació dels AGVs 

Per la preparació de les mostres, en primer lloc, es duu a terme la centrifugació de la mostra a 

13.000 rpm durant 30 minuts, seguidament s’agafen 700 µL de sobrenedant amb l’ajuda d’una 

pipeta automàtica i es col·loca en un vial. Després s’afegeixen 700 µL de Tert-

ButhylMethylEther i una gota d’HCl concentrat. Es tapa el vial amb la càpsula d’alumini i es 

crimpa. Finalment cal agitar enèrgicament els tubs i esperar que es separin les dues fases. 

Es col·loquen el blanc, els patrons en ordre ascendent de concentració i les mostres en el carro 

mostrejador segons l’ordre que s’ha definit en la seqüència d’anàlisi. El mostrejador disposa de 

tres llocs on col·locar els dissolvents de neteja (metanol, un vial buit i èter:hexà 1:1). Cada vuit 

o deu injeccions de mostres s’ha de netejar la columna per assegurar un correcte 

funcionament. 

La mostra s’injecta amb una microxeringa a l’ injector que es troba a alta temperatura on es 

vaporitza i es transporta a la columna per la fase mòbil gasosa (gas carrier). La columna es 

troba dins d’un forn de temperatura variable, lloc on es realitza la separació dels components 

de la mostra. El detector produeix una senyal elèctrica, a mesura que cada component separat 

passa a través d’ell, proporcional a la quantitat de matèria. Aquesta senyal es enviada a un 

sistema de registre i integració, el qual genera un cromatograma en funció del temps. Cada pic 

que s’observa en el cromatograma correspon a un component de la mostra original. 

L’integrador calcula l’àrea corresponent a cada pic, que es proporcional a la quantitat d’analit. 

Una vegada s’han injectat els patrons cal fer un calibratge prèvi a la injecció de les mostres. Per 

cada cromatograma de patró injectat es comprova que la identificació de pics es correcta, si és 

necessari es pot modificar la integració manualment. Es crea una nova corba de calibratge. 

Una vegada comprovat que el calibratge és correcte es reprocessen els patrons com si fossin 

mostres. En cas que no hagi estat possible el recalibratge abans de que es comencin a injectar 

les mostres, els cromatogrames s’han de reprocessar amb el nou calibratge. 

Els resultats dels diferents analits de les mostres es calculen interpolant en la recta de calibrat 

obtinguda amb els patrons, aplicant la següent equació: 

          (    ) 



On: 

 y: valor de l’àrea del pic cromatogràfic dividit entre l’àrea del PI 

 a: ordenada en l’origen (intercepció) 

 b: pendent de la recta 

 x: variable, en aquest cas és la concentració d’analit dividit entre la concentració del PI 

(que es 1) en µg/mL. 

A continuació es corregeix el càlcul restant la concentració del blanc a la mostra i si cal es 

considera la dilució realitzada. 

I.6. Procediment per la determinació del CH4, CO2, H2 al biogàs 

En primer lloc cal seleccionar en el software el mètode cromatogràfica dient, en el cas que 

ocupa es seleccionarà la opció “Front” que permet determinar aire (H2-N2-O2), CH4, CO2 i 

possibles traces de sulfhídric (H2S). Un cop l’equip està estabilitzat es pot iniciar l’anàlisi i 

injecció de les mostres. 

Seguidament cal crear una seqüència d’injecció. S’ha de realitzar una extracció del biogàs amb 

la xeringa cromatogràfica, el volum necessari d’injecció és de 0,2 mL. La injecció de la mostra al 

cromatògraf es realitza obrint la vàlvula de la xeringa un cop travessat el sèptum, pressionant 

sobre l’èmbol i posteriorment, tancant la vàlvula de la xeringa. La pressió de la xeringa sobre el 

capçal d’injecció produeix el “Run” automàtic de la seqüència d’injecció. 

Abans d’injectar una nova mostra cal esperar que la temperatura del forn sigui la adequada. En 

el moment que és possible realitzar la nova injecció el software del cromatògraf indica 

“Waiting for injection” a la part inferior de la pantalla. 

Una vegada injectades totes les mostres cal seleccionar el mètode “OFF.METH”, d’aquesta 

manera es disminueix la temperatura de l’equipament i es desactiva l’electrònica. 

A partir de l’àrea obtinguda per a cada component i interpolant la recta de regressió lineal 

s’obtenen els resultats de la mostra en mols o fracció molar per cadascun dels components. 


