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Resum 

En l’actualitat, com a conseqüència de diverses activitats humanes, s’aboquen en els cursos 

d’aigua metalls tòxics, entre d’altres contaminants, originant una disminució considerable de 

la qualitat de l’aigua. Amb el propòsit de mantenir els ecosistemes aquàtics així com protegir 

els recursos hídrics, les restriccions en quant el vessament en els cursos d’aigua resulten 

cada cop més estrictes.  

Durant els últims anys, s’ha desenvolupat tecnologies de biosorció, les quals es basen en 

l’eliminació de les espècies contaminants de l’aigua mitjançant la unió passiva de biomassa 

desnaturalitzada. La biosorció es considerada com una possible tècnica per a l’eliminació i/o 

recuperació de metalls degut a la seva potencialitat i conveniència econòmica.  

L’objectiu del projecte és el de calibrar i determinar un protocol d’actuació així com la 

monitorització d’un sistema de descontaminació d’aigües amb contingut de metalls pesants 

a nivells de concentració baixos, específicament a nivells de parts per bilió (ppb). Els 

materials emprats per als assajos són residus procedents de la indústria vinícola, en concret, 

rapa de raïm. 

Per a poder realitzar les mesures fins a tal nivell de concentració, s’aplica una variant de les 

tècniques voltamperomètriques, el mètode HDME (Hanging Mercury Drop Electrode). Una 

de les parts més importants és el calibratge de la tècnica en funció de les condicions de 

treball, el qual finalitza amb la posta a punt de l’aparell de mesura, és a dir, del polarògraf. 

El sistema experimental es compon d’una dissolució de metall de concentració coneguda 

que es bombejada a través d’una columna de llit fix farcida amb rapa de raïm. Un cop 

realitzat el procés d’adsorció les mostres es recullen a la sortida del procés i mesurades amb 

la tècnica. El metall amb l que s’ha realitzat l’optimització del sistema ha estat el Coure (II), 

tot i així, també s’ha estudiat les metalls Cadmi (II), Plom (II) i Zinc (II). 

Obtinguts les concentracions experimentals, es realitza una modelització dels resultats per 

tal de validar la metodologia emprada. És a dir, es realitza una comparació amb tres models 

diferents de corbes de ruptura: Model de Thomas, BDST i Yoon-Nelson. A més de la 

modelització, també es comparen amb altres estudis realitzats prèviament. D’aquesta forma, 

al tenir dues comprovacions, el mètode és valida per partida doble. Els resultats obtinguts 

per a cadascun dels quatre metalls d’estudi s’ajusten adequadament als esperats i, per tant, 

el resultat final corrobora positivament l’objecte d’estudi. 
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1. Glossari 

 

DME  Drop Mercury Electrode 

HMDE  Hanging Mercury Drop Electrode 

Me  Metall 

MME  Multi Mode Electrode 

ppb  Parts per bilió 

ppm  Parts per milió 

RDE  Rotating Disk Electrode 

SMDE  Static Mercury Drop Electrode 

V  Volt 
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2. Prefaci 

2.2. Origen del projecte 

El present Projecte Final de Carrera és una aportació a un estudi el qual es desenvolupa en 

el Departament d’Enginyeria Química de la Escolta Tècnica Superior de Catalunya en el 

projecte de investigació: “Utilización de residuos industriales para la depuración de efluentes 

contaminados con metales pesados (RINDEME)”, finançat per el Ministeri de Ciència i 

innovació, Madrid. Projecte CTM2008-06776-C02-02/TECNO. 

 

2.3. Motivació 

La principal motivació del projecte és aconseguir la depuració d’aigua residuals fins a 

concentracions de ppb bastat en la biosorció amb raspa de raïm. 

En conseqüència, el present Projecte Final de Carrera centra els seus esforços en l’ús de la 

tècnica de voltametria per analitzar mostres d’aigua provinents de l’ús de residus industrials 

per la depuració d’efluents contaminats amb metalls pesants. Es pretén iniciar la 

implementació de la tècnica de voltametria en l’anàlisi en continu dels processos de 

biosorció així com la monitorització de la biosorció en rapa de raïm a una escala de planta 

pilot. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és el d’aplicar la tècnica voltamperomètrica HMDE obtenint un 

sistema apte per mesurar concentracions a nivells molt baixos, fins a nivells de parts per bilió 

(ppb). 

Es pretén fixar un protocol d’actuació per a tal tècnica amb la finalitat d’obtenir una qualitat 

elevada de les dades resultants per tal de servir com a base per a estudis que es facin en un 

futur. 

A mode de validació, un altre dels objectius és contrastar la metodologia emprada amb 

d’altres més convencionals relacionades amb l’àrea d’estudi del projecte. 

3.2. Abast del projecte 

La promulgació de legislacions més restrictives ha comportat la contínua disminució dels 

nivells de concentració de contaminants permesos a les aigües residuals. Aquest fet provoca 

que sigui summament important el desenvolupament de sistemes molt sensibles, eficaços, 

ecològics  i econòmics per a la depuració d’aquestes. 

Un d’aquests sistemes en el que s’està treballant ens els darrers anys és la biosorció de 

metalls pesants utilitzant residus vegetals de baix cost. En aquest projecte s’estudia el 

procés d'adsorció de diferents metalls en una columna de llit fix farcida de rapa de raïm. 

Aquest estudi fa especial incidència en treballar en rangs de concentració de metalls de 

l'ordre dels ppb i del rang baix dels ppm (parts per milió). 

És per aquest motiu que, per tal de realitzar dit estudi, es prepararan mostres sistemàtiques 

de diferents metalls que es passaran per una columna d’adsorció la qual conté el biosorbent, 

es prendran mostres a la sortida i s’analitzaran mitjançant tècniques voltamperomètriques, 

centrant tots els esforços en la tècnica HMDE (Hanging Drop Mercury Electrode). 
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4. Origen 

La contaminació d’aigua pot tenir el seu origen en diverses fonts tant naturals com 

d’activitats humanes. En l’actualitat, la més important, sense cap dubte, és la provocada per 

les activitats humanes. El desenvolupament i la industrialització suposen un major ús de 

l’aigua i del transport fluvial i marítim que son font de contaminació d’aigua. 

 

4.1. Causes naturals 

Algunes de les fonts de contaminació són naturals. Per exemple, el mercuri, el qual es troba 

de manera natural al subsòl i en els oceans, contamina la biosfera molt més que la 

procedent de l’activitat humana. D’una manera molt similar, aquest fet també succeeix amb 

els hidrocarburs. 

Generalment, les fonts de contaminació natural són molt disperses i no provoquen 

concentracions elevades de pol·lució, excepte en llocs molt concrets. En canvi, la 

contaminació d’origen humà, es concentra en zones concretes i, la majoria dels 

contaminants, són molt més perillosos. 

 

4.2. Causes d’activitats humanes 

Principalment, hi ha quatre fonts de contaminació antropogènica: 

4.2.1. Indústria 

Segons la branca de la industria es produeixen diverses tipologies de residus. Normalment, 

en països desenvolupats, moltes de les indústries posseeixen eficaços sistemes de 

depuració d’aigua, sobretot aquelles que produeixen els més perillosos, com metalls tòxics. 

En algun països en vies de desenvolupament, la contaminació de l’aigua per residus 

industrials és molt important. La taula 4.1 mostra la relació existent entre els diferents 

sectors industrials i les substàncies principals contaminants que provoquen. 
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Sector industrial Substàncies contaminants principals 

Construcció Sòlids en suspensió, metalls, pH. 

Mineria 
Sòlids en suspensió, metalls pesants, matèria orgànica, pH, 

cianurs. 

Energia Calor, hidrocarburs i productes químics. 

Tèxtil i pell 
Crom, tanins, tensioactius, sulfurs, colorants, greixos, 
dissolvents orgànics, àcids acètic i fòrmic, sòlids en 

suspensió. 

Automoció Olis lubricants, pintures i aigües residuals. 

Navals Petroli, productes químics, dissolvents i pigments. 

Siderúrgia Pellofes, olis, metalls dissolts, emulsions, soses i àcids. 

Química inorgànica 
Hg, P, fluorurs, cianurs, amoníac, nitrits, àcid sulfhídric, F, 
Mn, Mo, Pb, Ag, Se, Zn, etc. i els compostos de tots ells. 

Química orgànica 
Halògens orgànics, silicats orgànics, compostos cancerígens 

i altres que afecten el balanç d'oxigen. 

Fertilitzants Nitrats i fosfats. 

Pasta i paper Sòlids en suspensió i altres que afecten el balanç d'oxigen. 

Plaguicides 
Halògens orgànics, organofosforats, compostos cancerígens, 

biocides, etc. 

Fibres químiques Olis minerals i altres que afecten el balanç d'oxigen. 

Pintures, vernissos i 
tintes 

Compostos de Zn, Cr, Se, Mo, Ti, Sn, Ba, Co, etc. 

Taula 4.1. Substàncies contaminants principals provinents del sector de la industria 

 

4.2.2. Abocaments urbans 

L’activitat domèstica produeix principalment residus orgànics, però el clavegueram també 

conté tot tipus de substàncies:  emissions d’automòbils (com hidrocarburs, plom i altres 

metalls), sals i àcids entre d’altres. 

La Directiva 91/271/CEE de la Unió Europea sobre el Tractament d’Aigües Residuals 

Urbanes [1] obliga als estats que en formen part a prendre mesures per aconseguir que 
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totes les aigües residuals siguin degudament recollides i sotmeses a tractaments secundaris 

o equivalents abans de ser avocades.  

La obligada construcció de depuradores en els municipis està reduint considerablement 

aquest tipus de contaminació. 

4.2.3. Navegació 

Produeix diversos tipus de contaminació, especialment d’hidrocarburs. Els abocaments de 

petroli, accidentals o provocats, causen importants conseqüències ecològiques. 

En la contaminació marítima, la gran part de la causa de contaminació correspon a aigües 

urbanes i dels abocaments industrials seguit pels abocaments dels vaixells i, finalment, en 

un percentatge més petit, correspon a filtracions naturals i a hidrocarburs . 

 

4.2.4. Agricultura i ramaderia 

Els treballs agrícoles produeixen residus provinents de pesticides, fertilitzants i restes 

orgàniques d’animals i plantes que contaminen de forma difusa però remarcable en l’aigua. 

La majoria dels residus directes provenen de la ramaderia. S’anomenen residus directes a 

aquells que no es realitzen mitjançant xarxes urbanes de sanejament i, per tant, més difícils 

de controlar i depurar. 

A Espanya, la legislació de la Directiva Comunitària 91/676/CEE [2] incideix en els residus 

de nitrats d’origen agrari, remarcant les zones amb més vulnerabilitat, les aigües 

subterrànies i en ecosistemes aquàtics que es troben en estat eutròfic o en perill d’estar-hi. 

En la taula 3.2 s’hi troba diferents fonts de deixalla amb les corresponents concentracions de 

contaminació expressada en DBO. 

 

Font de deixalles Equivalents població Font de deixalles Equivalents població 

Home 1 Vaca 16.4 

Plaça de guarderia 0.5 Cavall 11.3 

Plaça d'escola 0.6 Gallina 0.014 

Plaça de càmping 0.7 Ovella 2.45 

Taula 4.2.  Taula d'equivalents de població (contaminants expressats en DBO).  
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4.3. Efectes de la contaminació de l’aigua 

Els efectes de la contaminació de l’aigua inclouen aquells que afecten a la salut humana. La 

presència de nitrats a l’aigua potable pot produir una malaltia infantil que pot arribar a ser 

mortal. El Cadmi, present a alguns fertilitzants, pot ser absorbit per les plantes; d’ingerir una 

quantitat suficient, el metall pot produir un trastorn alimentari agut, produint lesions al fetge i 

als ronyons. Fa temps que es coneix de la perillositat de substàncies inorgàniques tals com 

el mercuri, l’arsènic i el plom. 

 

4.4. Naturalesa de l’aigua residual 

L’origen, la composició i la quantitat dels residus estan relacionats amb els hàbits de la vida 

quotidiana. Quan un producte residual s’incorpora a l’aigua, el líquid resultant rep el nom 

d’aigua residual.  

 

4.5. Historia de la depuració de l’aigua 

Els diversos processos relacionats amb l’extracció, tractament i control sanitari dels 

productes residuals en l’aigua i procedents tant de vivendes com de indústries, es coneixen 

amb el nom de depuració d’aigües. Aquest procés va sorgir com efecte de la inquietud 

mundial per la contaminació realitzada pels humans al medi ambient des del principi de la 

dècada de 1970. 

Des de èpoques molt antigues s’ha utilitzat diverses metodologies per la eliminació de 

residus en civilitzacions prehistòriques, com és el cas de Creta i de ciutats antigues assíries 

en les que s’ha anat descobrint instal·lacions de clavegueram. En altres civilitzacions, com 

en el cas dels romans, avui dia encara funcionen canalitzacions de desaigües, construïdes 

en l’època romana, les quals tenien la funció de drenatge. La costum d’abocar els residus al 

carrer mostraven que, juntament amb l’aigua residual, es transportaven grans quantitats de 

matèria orgànica. Les excavacions subterrànies privades i latrines es començaren a utilitzar 

a Europa a finals de l’Edat Mitja, on un cop plenes, els obrers les buidaven i dipositaven el 

contingut en els recorreguts de l’aigua o en terrenys no utilitzats o es feia servir com adob en 

les granges més properes.  
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Segles més tard, es va recobrar la construcció de desaigües amb forma de conductes a 

l’aire o rases al carrer. En els seus inicis estava totalment prohibit el fet d’abocar residus en 

aquests conductes, però a partir de l’any 1800 va ser acceptada l’eliminació de residus 

humans a través dels desaigües per aconseguir la seva ràpida dissipació. Els primers 

sistemes sanitaris moderns van néixer amb l’entrada de l’aprovisionament municipal d’aigua 

i la creació de canonades en les cases. Moltes de les ciutats les van crear tot i els temors 

respecte la pèrdua que comportava de recursos, els riscos per la salut que plantejaven i per 

el seu alt cost. No va ser fins al principi del segle XX, quan algunes ciutats i indústries 

reconeixien que l’eliminació de residus en rius causaven problemes de salut. En aquells 

anys es va introduir la fossa sèptica com a mesura de processament d’aigües residuals tant 

a àrees suburbanes con en les rurals. 

4.6. Límits legals de concentració de metalls en aigua 

Segons el Real Decret 140/2003, de 7 de febrer [4], s’estableixen els criteris sanitaris. En els 

quals, també s’hi troben les concentracions màximes permeses per als metalls d’estudi: 

Coure (2 ppb), Plom (10 ppb), Zinc (5 ppb) i Cadmi (5 ppb).  

  

Fig.  4.1. Decantador  d’una depuradora [3] 
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5. Voltametria 

Voltametria és una paraula que recull tres idees fonamentals: Volt, Amper i Metria. Aquestes 

paraules són les tres claus principals del funcionament de la tècnica: 

- Aplicació d’un rang de voltatge amb la mesura del corresponent corrent  

- Mentre el corrent flueix, les espècies químiques es redueixen i s’oxiden en l’elèctrode 

de treball. 

- Sense una reacció electroquímica, no hi ha corrent.  

És a dir, quan s’aplica un rang de voltatge, tenen lloc les reaccions electroquímiques on el ió 

metàl·lic es redueix a metall, el qual es dissol en l’elèctrode de mercuri. Aquesta reacció 

provoca una variació en el nombre d’electrons que es enregistrada pel polarògraf. 

El elements del sistema de voltametria, representants en la figura 5.1, són: 

- Font de tensió amb potenciostat (797 VA Trace Analyzer) 

- Cel·la que conté la mostra i els elèctrodes corresponents 

- Unitat de registre del corrent 

 

Fig.  5.1. Representació esquemàtica del sistema del polarògraf 
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5.1. Principi de la voltametria 

A la voltametria hi ha tres elèctrodes en el sistema, entre altres elements representats a la 

figura 5.2, que constitueixen la voltametria:  

- Elèctrode auxiliar: Posseeix carga positiva i, per tant, actua com a ànode  

- Elèctrode de Treball (MME - Multi Mode Electrode): Posseeix carga negativa i, per 

tant, actua com a càtode. 

- Elèctrode de Referència: Posseeix un potencial d’equilibri estable i conegut. 

 

Entre els elèctrodes de treball i de referència, s’aplica una diferencia de potencial. En el 

moment que s’arriba al potencial de reducció del metall de la mostra, els ions es redueixen a 

metall. El metall es diposita en la gota de mercuri de l’elèctrode. Els altres ions de la mostra 

es difonen cap la superfície de l’elèctrode per la seva posterior reducció. La reacció que es 

du a terme produeix un corrent el qual es mesurat entre el elèctrode de referència i el de 

treball. 

Fig.  5.2. Representació de un elèctrode de treball de gotes de mercuri. 
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La voltametria és un conjunt de tècniques basades en la relació existent entre corrent i 

voltatge durant un procés electroquímic. Un voltamperograma, figura 5.3, és la 

representació gràfica del corrent en funció del potencial de l’elèctrode de treball.  

 

 

Quan la voltametria es du a terme en un elèctrode de gotes de mercuri, el mètode de treball 

s’anomena polarografia. El dispositiu sosté una gota de mercuri a la base del capil·lar. 

Després de mesurar el corrent i el voltatge, la gota es separa mecànicament del capil·lar. A 

continuació, es produeix una nova gota substituint l’anterior i es realitza la següent mesura. 

El fet de renovar la gota de mercuri continuadament assegura un comportament reproduïble 

de la relació entre el corrent i el potencial.  

La gran majoria de les reaccions estudiades en un elèctrode de mercuri són reduccions. El 

mercuri no es adequat per estudiar oxidacions ja que s’oxida en medis no complexos a les 

proximitats de +0,25 V. Per estudiar reaccions d’oxidació per voltametria, l’elèctrode de 

treball ha de ser de Platí, Or o Carboni en dissolucions apropiades ja que permeten un ampli 

interval de potencials redox sense interferències. 

Fig.  5.3. Exemple de la representació gràfica de un voltamperograma 
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El mètode del corrent de difusió és el més emprat per l’anàlisi quantitatiu ja que és 

proporcional a la concentració de l’analit. El corrent de difusió es mesura a partir de la línia 

base registrada sense l’analit, tal i com s’indica a la figura 5.4: 

 

El corrent residual en absència d’analit es deu a la reducció de impureses que existeixen a 

la dissolució o a la superfície dels elèctrodes. A les proximitats de -1,2 V el corrent augmenta 

ràpidament ja que comença la reducció de H+ a H2 (ió hidrogen a hidrogen). 

Per obtenir resultats reproduïbles en anàlisi quantitatiu pel mètode de la polarografia, el 

corrent límit ha d’estar controlada per la velocitat a la que l’analit es difon cap l’elèctrode. 

S’ha de minimitzar la convecció utilitzant una dissolució no agitada. La migració (atracció 

electrostàtica de l’analit) es mínima usant una alta concentració d’electròlit en la dissolució 

de l’analit. 

Hi ha d’haver absència d’oxigen a la mostra ja que reprodueix ones polarogràfiques quan es 

redueix primer a H2O2 (peròxid de hidrogen) i després a H2O (aigua). Generalment, es 

bombolleja amb nitrogen durant uns 5 minuts aproximadament per tal d’eliminar l’oxigen en 

la dissolució. De tal forma que es crea una atmosfera de nitrogen que actua com a 

protectora dels efectes de l’oxigen. La mostra no s’ha de purgar amb nitrogen durant una 

mesura per a que no participi en la convecció de l’analit a l’elèctrode. 

Fig.  5.4. Representació gràfica de la mesura del corrent de difusió (corba inferior) 
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5.2. Corrents faradaic i de carga 

El corrent que es mesura en voltametria es el corrent faradaic, que correspon a la reducció 

de l’analit que te lloc en l’elèctrode de treball. El corrent faradaic es deu a la reducció de 

Me2+ en l’elèctrode de mercuri (Hg(l)). 

El corrent de carga interfereix en totes les mesures. L’elèctrode de treball arriba a un 

potencial més negatiu forçant que els electrons es dirigeixin cap l’elèctrode des del 

potenciostat. Com resposta, els cations que hi ha a la dissolució són atrets cap l’elèctrode i 

els anions repulsats de l’elèctrode. Aquest flux de ions i electrons, anomenat corrent de 

carga, no es deu a les reaccions redox. Interessa minimitzar el corrent de càrrega ja que 

emmascara el corrent faradaic. El corrent de carga normalment controla el límit de detecció 

en polarografia i voltametria.  

 

5.2.1. Flux de ions i electrons, la doble capa elèctrica 

Quan una font d’alimentació aporta o extreu electrons a un elèctrode, la superfície carregada 

de l’elèctrode atrau ions de carga oposada. L’elèctrode carregat i els ions de carga oposada 

més pròxims constitueixen la doble capa elèctrica. Una dissolució amb un potencial de 

carga cero es dona quan no hi ha excés de carga en l’elèctrode. La figura 5.5 representa 

esquemàticament la interfase elèctrode – dissolució. 

La primera capa de molècules formada a la superfície de l’elèctrode es específicament 

adsorbida per les forces de van der Waals i per forces electrostàtiques. El solut adsorbit 

podria estar constituït per molècules neutres, anions o cations. 

A continuació de la capa de molècules específicament adsorbides es forma una altra capa 

on hi abunden els cations, atrets per la carga negativa de l’elèctrode. La concentració de 

cations disminueix a mesura que augmenta la distancia respecte l’elèctrode. Aquesta regió, 

la qual conté una composició diferent a la del interior de la dissolució s’anomena part difusa 

de la doble capa amb un gruix aproximat entre 0,3 i 10 nm. El gruix resta controlat per 

l’equilibri entre l’atracció cap l’elèctrode i el moviment de l’agitació tèrmica.  

Al crear o destruir una espècie per una reacció electroquímica, la concentració a les 

proximitats de l’elèctrode és diferent a la concentració del interior de la dissolució. La regió 

que conté un excés de producte o un dèficit de reactiu s’anomena capa de difusió, la qual no 

s’ha de confondre amb la part difusa de la doble capa. 
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5.3. Anàlisi per redissolució 

En un anàlisi per redissolució (stripping analysis) l’analit que es troba a la dissolució diluïda 

es concentra primer en una pel·lícula fina a la superfície de Hg, normalment, per electro-

reducció. A continuació, l’espècie electroatractiva es redissol o es reextreu (stripped) de 

l’elèctrode, intervenint en la direcció de l’escombrat de voltatge. El potencial es torna més 

positiu oxidant l’espècie de nou a la dissolució. El corrent mesurat durant l’oxidació es 

proporcional a la quantitat d’analit que es diposita.  

La redissolució és la tècnica de voltametria més sensible ja que l’analit es concentra a 

partir d’una dissolució diluïda. Quant més dura el període de concentració, més sensible és 

l’anàlisi. Només es diposita una fracció de l’analit de la dissolució i, per tant, la deposició s’ha 

de realitzar durant uns 5 minuts sense agitar la mostra en qüestió. 

 

Fig.  5.5. Interfase elèctrode - dissolució 
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5.4. Sistema d’elèctrodes 

En el mètode emprat de voltametria s’usen 3 elèctrodes diferents tal i com es pot observar a 

la figura 5.6: 

5.4.1. Elèctrode auxiliar 

Dels diferents tipus d’elèctrodes auxiliars, figura 5.7, l’elèctrode utilitzat és el de Platí ja que 

per a mesurar concentracions de metalls amb el mètode definit, és el més adient al no 

reaccionar amb cap dels elements presents en la metodologia. S’empra per fer la connexió 

amb l’electròlit per a que el corrent es pugui aplicar a l’elèctrode de treball. 

 

Fig.  5.7. Elèctrode auxiliar de platí 

Fig.  5.6. Sistema d’elèctrodes de la cel·la 
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5.4.2. Elèctrode de treball: Multi Mode Electrode (MME) 

És l’elèctrode més important del sistema d’elèctrodes. És on succeeix la reacció de interès, 

per tant, la reacció objecte d’estudi. La figura 5.8 representa l’elèctrode de treball emprat per 

al mètode MME, gràcies al qual es poden estudiar els objectius plantejats.  

 

El funcionament del MME, esquematitzat a la figura 5.9, funciona de la següent manera: El 

mercuri, marcat en groc a l’esquema, surt del capil·lar, marcat en blau, mitjançant l’agulla la 

qual regula el flux formant la gota de mercuri. L’agulla resta controlada pneumàticament per 

nitrogen, contingut en una bombona. El martell s’encarrega de reproduir la mida de les 

gotes, les quals són totes iguals gràcies a ell. 

 

Fig.  5.8. Elèctrode de treball MME 

Fig.  5.9. Esquematització elèctrode de treball 
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Dels mètodes MME existents, l’objecte d’estudi és el HMDE, conegut com l’elèctrode de 

gota sospesa de mercuri, el qual consisteix en una gota de mercuri connectada amb 

l’elèctrode de treball. La gota de mercuri es forma a la punta del capil·lar per desplaçament 

de gotes de mercuri gràcies al sistema pneumàtic. 

5.4.3. Elèctrode de referència: Elèctrode plata – clorur de plata 

En el cas que es tingui una dissolució en la que es vulgui mesurar quantitats relatives d’un o 

més metalls, es pot fer que la dissolució en qüestió formi part d’un sistema on s’hi conté un 

fil de platí com s’observa a la figura 5.10:  

La concentració dels ions clorur és constant, fixada per la solubilitat del clorur potàssic, amb 

el qual es provoca la saturació de la dissolució. Per tant, el voltatge tan sols varia quan varia 

el quocient entre la concentració dels cations que es van formant de metall. 

 

Fig.  5.10. Esquematització d’un elèctrode de referencia 
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Aquesta dissolució, juntament amb el fil de platí de recobert de Ag(s) i AgCl(s) constitueix 

l’elèctrode de referència. L’elèctrode de referència dona un potencial constant. 

El potencial estàndard de reducció del par AgCl | Ag és +0,222V a 25ºC, el qual seria el 

potencial d’un elèctrode de plata – clorur de plata si l’activitat de clorur fos la unitat. Però 

l’activitat del clorur en una dissolució saturada de KCl a 25ºC no és la unitat, motiu pel qual 

el potencial de l’elèctrode és +0,197 V respecte a l’elèctrode estàndard de hidrogen a 25ºC. 

Per tal de minimitzar el contacte entre l’analit i la dissolució de KCl de l’elèctrode, l’elèctrode 

és de doble unió. El inconvenient d’aquest tipus d’elèctrode és la possibilitat de l’obstrucció 

de la seva finestra porosa, causant respostes elèctriques inestables i lentes. 

5.5. Selecció del mètode de treball 

Per seleccionar correctament el mètode de treball, s’ha de tenir en compte la seva aplicació. 

El mètode en qüestió es basa en l’elèctrode de treball. Principalment, es poden escollir entre 

dos mètodes: MME i RDE (Rotating Disk Electrode). El segon mètode, on l’elèctrode 

característic es representa a la figura 5.11, s’utilitza per aplicacions especials no 

corresponents a l’estudi del present projecte. Per tant, la selecció serà sempre la primera. 

 

 

 

Fig.  5.11. Rotating Disk Electrode 
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El MME permet estudiar tant mostres orgàniques com traces de metalls. En general, els 

mètodes per mesurar mostres orgàniques són el DME (Dropping Mercury Electrode) o el 

SMDE (Static Mercury Drop Electrode), en funció de la concentració de la mostra. En canvi, 

si es tracta de traces de metalls, el mètode és el HMDE. La figura 5.12 realitza una 

comparació entre els tres mètodes mencionats a nivell del seu funcionament, així com la 

figura 5.13 la realitza en funció de la concentració: 

Un altre factor important a tenir en compte en l’elecció de l’elèctrode és la concentració que 

s’espera mesurar a la mostra:  

 

Fig.  5.12. Comparació els mètodes DME, SMDE i HMDE 

Fig.  5.13. Relació mètode – concentració 
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No menys important, a l’hora de seleccionar el mètode de treball, és la consideració de la 

potència de mitja ona de la mostra, ja que pot propiciar l’ús d’elèctrodes especials 

representats a la figura 5.14. En el cas particular del mercuri, s’utilitza en rangs de potencial 

negatius o molt petits si el rang és positiu. La següent imatge mostra, en funció del mètode, 

el rang de potencial: 

5.6. Mètode del pols diferencial 

El mètode del pols diferencial es desenvolupa a fi de disminuir el corrent capacitiu. Es tracta 

d’un mode molt eficaç per avaluar la mostra i, a més, és molt sensible a causa de la reducció 

del soroll per evitar possibles errors en la presa de dades. La figura 5.15 esquematitza el 

potencial en funció del temps aplicant diferents pols diferencials. 

 

 

Fig.  5.14. Rang de potencial en funció del mètode 

Fig.  5.15. Rampa de potencial en funció del temps 
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El corrent es mesura abans de cada pols i abans de que el pols finalitzi. Cadascun dels 

polsos, s’apliquen abans de cada graó de voltatge. La mesura del corrent es basa en la 

mida del pic. 

5.7. Electròlit 

La necessitat d’utilitzar un electròlit es deu, principalment, a les següents quatre 

consideracions: 

 Incrementa la conductivitat. 

 Ajusta el pH. 

 En cas necessari, complexa l’analit. 

 Incrementa la selectivitat, és a dir, emmascara els elements que poden interferir. 

A la figura 5.16 es representa la influència de l’electròlit en els valors de potencial en el que 

tenen màxims diferents metalls, entre els que hi ha els metalls d’aquest estudi. 

En conseqüència, la selectivitat augmenta significativament i les interferències es redueixen 

considerablement. 

 

 

Fig.  5.16. Influència de l’electròlit en els pics de potencial 
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5.8. Avaluació de la concentració: Addició estàndard 

El rang recomanat per addició estàndard és del 50 al 100% per addició. És a dir, el 

increment de l'addició ha de ser aproximadament igual a l'alçada de pic corresponent a la 

mostra. Addicions massa grans o petites poden tenir una influència en els resultats 

disminuint la precisió de les dades. 

 

 

 

El mètode de l'addició estàndard s'usa quan es impossible suprimir interferències físiques o 

químiques en la matriu de la mostra. La resposta del instrument ha de ser funció lineal de la 

concentració de l'analit i, també, tenir una ordenada en zero per a concentració zero. Una 

petita quantitat de solució d'analit, de concentració coneguda, s'afegeix a la alíquota d'una 

dissolució de mostra analitzada prèviament. L'anàlisi es repeteix utilitzant reactius, 

paràmetres de instrumentació i procediment idèntics. Les lectures poden ser corregides per 

a qualsevol senyal de fons.  

Les adicions estàndard òptimes són iguals al doble o la meitat d'analit de la mostra inicial. El 

mètode de l'adició estàndard és utilitzat en la química electroanalítica per obtenir resultats 

més exactes que els que resulten de les corbes de calibració. Com les dissolucions a 

analitzar i estàndard es mesuren en idèntiques condicions, les tècniques 

voltamperomètriques depenen quasi del tot de les adicions estàndard per  a resultats 

quantitatius.   

Fig.  5.17. Representació gràfica d’addicions estàndard 
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6. Calibratge de la tècnica voltamperomètrica 

El calibratge de la tècnica voltamperomètrica és la part més important i delicada del projecte 

i, conseqüentment, s’ha dedicat una especial atenció i preparació. 

La tècnica en qüestió es basa en diferents elements, els quals tenen la mateixa importància 

en quant al calibratge es refereix.  

6.1. Cel·la 

 

Per a procedir a la utilització de la cel·la, primer de tot s’ha de netejar. Aquest procés consta 

de vàries etapes, les quals s’ha de seguir metòdicament per tal de no contaminar la mostra 

que es vol analitzar posteriorment: 

i. Abocar el contingut que conté la cel·la al contenidor corresponent als residus amb 

continguts de mercuri. 

ii. Un cop abocat, esbandir-la dos cops amb aigua Milli Q. Acte seguit, continuar 

esbandint la cel·la amb un raig d’àcid nítric 1M per tal d’eliminar les possibles restes 

de contaminació que l’aigua Milli Q no ha eliminat. L’àcid resultant de netejar la 

cel·la, s’aboca al contenidor corresponent de residus àcids. 

Fig.  6.1. Cel·la electroquímica 
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iii. Finalment, tornar a esbandir la cel·la per netejar les restes d’àcid nítric amb aigua 

Milli Q tres cops. 

iv. Al arribar a aquest punt, ja es pot procedir a afegir-hi la següent mostra. 

En quant als elèctrodes, mitjançant un got de precipitats, s’esbandeixen amb aigua Milli Q 

per eliminar qualsevol residu que pugui contaminar la següent mostra a analitzar. Repetir 

aquest procés dos cops més. 

 

6.2. Elèctrode de referència 

6.2.1. Elèctrode extern 

El procés en qüestió no s’ha de dur a terme cada dia. És a dir, es pot realitzar cada dos o 

tres dies: 

i. Retirar l’elèctrode de referència de la cel·la: Desenroscar el connector i extreure el 

suport de la cel·la. Tot seguit, desmuntar la part superior cautelosament ja que es 

una peça molt delicada (elèctrode intern). 

ii. Buidar el seu contingut. Al tractar-se de clorur potàssic, es pot fer a la pica. 

iii. Omplir l’elèctrode amb clorur potàssic 3M de tal forma que sobrepassi la marca 

horitzontal de l’elèctrode. 

iv. Tornar a muntar l’elèctrode introduint l’elèctrode intern i col·locant-ho novament a la 

cel·la. 

Per continuar fent ús de l’elèctrode un cop preparada la part externa, s’ha d’esperar uns 15 

minuts aproximadament per assegurar que l’elèctrode s’estabilitzi i torni a funcionar 

correctament. 

 

6.2.2. Elèctrode intern 

Com en l’elèctrode extern, no s’ha de dur a terme cada dia. Però sí cada dues setmanes per 

tal d’assegurar el bon funcionament. 

i. Desmuntar l’elèctrode de referència i retirar cautelosament la part externa. 
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ii. Treure el tap cuidadosament de la punta inferior de tal forma que l’elèctrode quedi 

invertit. Extremar les precaucions al tractar-se d’una peça molt petita en quant a 

grandària es refereix. 

iii. Sense girar-ho, omplir gota a gota de clorur potàssic 3M evitant la formació de 

bombolles al interior de l’elèctrode. Un cop ple, roscar el tap i ja es pot invertir un 

altre cop per introduir-lo al elèctrode extern. 

iv. Col·locar-ho novament a la cel·la. 

Per continuar fent ús de l’elèctrode un cop preparada la part externa, s’ha d’esperar uns 60 

minuts aproximadament per assegurar l’estabilització de l’elèctrode per al seu correcte 

funcionament. 

 

6.3. Polarògraf 

Per tal d’analitzar la mostra de la cel·la, iniciar el programa. Un cop fet, apareix la següent 

imatge: 

 

Abans de continuar, encendre el polarògraf: A la part posterior esquerra de l’aparell, es troba 

el botó per activar o desactivar l’alimentació elèctrica. Un cop encès, per tal d’accedir al 

menú principal, pitjar el botó “Start measurements”. Si l’encesa no fos correcta, 

automàticament es mostra en pantalla: 

Fig.  6.2. Pantalla inicial del programa 
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Per continuar, comprovar que l’aparell estigui ben encès. Un cop tot  estigui correcte, s’ha 

d’escoltar un “bip” i apareixerà en pantalla el menú principal. 

 

6.4. Bombona gas liquat 

Per tal de procedir a l’obertura de la bombona nitrogen, primer s’ha accedir al següent menú: 

“Utility > Computrace control”. 

  

Per poder obrir la bombona de nitrogen sense causar danys al sistema, s’ha de tenir el 

sistema en purga per tal de tenir totes les vàlvules obertes. Per procedir a la purga, 

seleccionar el mètode de treball, en aquest cas, HMDE. Seguidament, activar l’opció 

“Purge”.  

Si el procés de purga es realitza correctament, el requadre situat a la dreta del botó “Purge” 

es torna de color vermell durant aquesta. 

Fig.  6.3. Missatge d’error. Indicatiu de la no connexió del polarògraf 

Fig.  6.4. Accedir al menú “Computrace Control” 



Estudi del procés de bioadsorció de metalls pesants en rapa de raïm  
mitjançant tècniques voltamperomètriques  Pàg. 41 

 

 

Al obrir la clau general de la bombona, comprovar la pressió indicada pel manòmetre ja que 

el valor que indica ha d’estar comprés entre 1 i 1.1 bar. Al obrir la bombona, el sistema 

comença a bombollejar. Per finalitzar la purga, pitjar un altre cop el botó “Purge”. Si no 

s’activa la purga abans d’obrir la clau de pas de la bombona, pot provocar danys a les 

vàlvules del polàrograf. 

 

6.5. Comprovació funcionament elèctrodes 

Donada la clau general de la bombona, el següent pas a seguir és la comprovació del bon 

funcionament dels elèctrodes. Per a tal, es realitza un test estandarditzat.  

La cel·la ha de contenir 10ml d’aigua Milli Q i dues o tres gotes de clorur potàssic 3M. Tot 

seguit, al menú principal del programa s’accedeix a “Utility > Computrace control”. Per 

accedir al test, pitjar el botó “Eletrode Test”. 

Per defecte, l’opció “MME” s’activa (veure figura 6.6). En cas contrari, s’ha d’activar. Al estar 

activada, ja es procedeix a realitzar el test pitjant el botó “Test”.  

Fig.  6.5. Menú Computrace Control 
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En el cas que el test no doni correctament, a la part esquerra de la finestra anterior apareix 

el següent avís: 

 

 

 

Fig.  6.6. Pantalla principal del “Electrode Test” 

Fig.  6.7. Avís d’error en el Electrode Test 
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Aquest fet pot indicar dos errors: Al tractar-se del primer test, pot ser un simple problema 

d’estabilització. En aquest cas, esperar un o dos minuts i realitzar-ho de nou; si continua 

donant error, es pot deure a la falta de clorur potàssic a la dissolució de la cel·la, el qual 

s’encarrega de la conductivitat de la dissolució. 

Si el test dóna correcte, realitzar-lo dos cops més per tal d’assegurar que realment el factor 

atzar no ha intervingut. El text que apareix un cop realitzat el test amb resultat positiu és: 

6.6. Configuració dels dosinos 

Aquest pas no es necessari portar-lo a terme diàriament si es fa un ús continuat del 

polarògraf. Tot i així, pot donar-se el cas que en la primera mostra a analitzar en un dia 

determinat, presenti error en la seva mesura. És per aquest motiu que s’aconsella realitzar 

l’anàlisi d’una mostra coneguda o d’aigua Milli Q per tal de comprovar el correcte 

funcionament. Per accedir a la configuració del dosino, pitjar l’accés directe del menú 

principal: 

 

Fig.  6.8. Electrode Test correcte 

Fig.  6.9. Accés directe al control dels dosinos 
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Un cop accedit, apareix una finestra que permet accedir a la configuració en qüestió. Tenint 

en compte l’ús del polarògraf, es fan dues distincions per tal de reduir l’error en l’anàlisi de 

les mostres.  

 

Abans de procedir, retirar de la cel·la el tub que conté els tubs procedents dels dosinos i es 

col·loca en un vas de precipitats per tal de no contaminar la cel·la a l’hora de realitzar la 

comprovació. 

a) Ús continuat del polarògraf: 

Si el seu ús es diari o cada dos dies, la seva posada en marxa és senzilla: En la 

casella “Dose volume (ml)”, introduir el valor 0,5, corresponent a les unitats en 

mil·lilitres; tot seguit, pitjar el botó “Dose ON”. En aquest procés el dosino introdueix 

0,5 ml en el vas de precipitats. D’aquesta forma, s’eviten errors en quant la quantitat 

que el dosino introdueix a la cel·la en els propers anàlisis. 

 

 

Fig.  6.10. Menú Dosino Control 
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b) Ús no continuat del polarògraf: 

En canvi, si el polarògraf no s’usa durant tres dies o més, s’aconsella pitjar el botó 

“Prep ON” per tal que el dosino es calibri automàticament per la seva posta en marxa 

evitant l’eliminació de les possibles bombolles que s’hagin pogut formar al interior del 

dosino.  

Un cop realitzades qualsevol de les dues opcions, netejar amb aigua Milli Q les puntes dels 

tubs provinents dels dosinos i tornar-los a introduir a la cel·la. 

6.7. Distorsions en el calibratge 

6.7.1. Blancs 

Els blancs aporten impureses als reactius, a la cel·la i a la pròpia mostra. Per tal de 

solucionar-ho, la mesura correctora a tenir més en compte és la utilització de reactius purs.  

Tot i així, per tal de minimitzar els blancs, fer servir aigua Milli Q així com utilitzar la mínima 

concentració possible de reactius. No es recomana pipetejar mai directament de les 

ampolles de reactiu, ja que si la punta de la pipeta es troba contaminada es contamina tota 

l’ampolla de reactiu.  

Una altra solució és la sostracció de blancs. Aquesta metodologia es basa en calcular tant la 

concentració de blancs com la de la mostra: Per calcular la concentració de blancs, fer servir 

aigua Milli Q i electròlit i, mitjançant l’addició estàndard, determinar la concentració; per 

determinar la concentració de mostra, diluir-la i, mitjançant l’addició estàndard, determinar la 

concentració. Un cop calculades les dues concentracions, la diferència de concentració 

entre la mostra i el blanc és la concentració real de la mostra sense blancs. 

6.7.2. Contaminació humana 

Un aspecte molt important i, de vegades no controlat o tingut en compte, és la contaminació 

que poden aportar les persones que analitzen la mostra. A continuació s’exposen alguns 

dels exemples que poden contaminar de forma puntual la mesura de la mostra: 

Saliva: K, Mg, Na, Cl, P 

Respiració: Na, K, Al, Cl, S, C, N 

Ditades: Na, K, P 

Caspa: Cd, Cl, N, C 
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6.7.3. Cel·la 

És imprescindible esbandir la cel·la amb aigua Milli Q entre mesures. Per evitar l’efecte 

memòria, es pot netejar la cel·la (i per extensió tot el material de vidre) amb àcid diluït, àcid 

nítric en el cas particular del present projecte. Això pot ajudar a disminuir l'adsorció a les 

parets del vidre. Esbandir després amb aigua Milli Q. 

 

6.7.4. Transvasament de la mostra 

Normalment és prou reproduïble abocar el contingut del tub d’assaig a la cel·la de mesura. 

Però s'ha de tenir en compte que una petita quantitat de mostra pot quedar en el tub, 

causant un cert augment en la dispersió dels resultats. Es pot provar d'esbandir els tubs de 

digestió amb aigua Milli Q una o dues vegades a la cel·la per tenir el màxim de 

transferència. 

6.7.5. Intensitat del senyal 

S'ha de intentar obtenir senyals no massa petits. Alçades de pic per sota de 1nA no són 

gaire reproduïbles. Per tant no diluir la mostra en excés. 

6.7.6. Rentat dels tubs 

Assegurar que els tubs i els taps són nets. Es poden netejar submergint-los en un got gran 

amb àcid diluït. Esbandir amb aigua Milli Q. 

 

Fig.  6.11. Extrem dels elèctrodes que analitzen la mostra 
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7. Corbes de ruptura. Modelització 

El criteri més important en el disseny d'una columna d'adsorció és la predicció de la ruptura 

de la columna o la forma del front d'ona de biosorció, la qual es determina mitjançant 

l’alçada del llit (z), la vida útil d'operació i el temps de regeneració del llit. Els factors que 

afecten l'avanç de la columna inclouen tant les variables d'operació com les característiques 

de la mostra. S'ha utilitzat diversos models per realitzar l’estudi. Alguns d'aquests es 

discuteixen a continuació. 

7.1.1. Model BDST (Bed Depth Service Time) 

El model BDST es basa en el cas particular que l'absorció sigui controlada per la reacció 

superficial entre la mostra i la capacitat residual de l’absorbent:  

   
  

 
                

 

 
                 Eq.  7.1 

On C0 és la concentració inicial de l’aigua a tractar (mg/dm3), C és la concentració de la 

mostra en el temps t en minuts (mg/dm3), k és la relació d'absorció de la columna [dm3 / 

(min·mg)] , Z és la longitud del llit (cm), N0 és la capacitat d'absorció del llit (mg/dm3), i U és 

la velocitat de flux lineal de l'alimentació al llit (cm / min). 

7.1.2. Model de Thomas 

Aquest model suposa un comportament d’un llit  flux-pistó i s'utilitza la isoterma de Langmuir 

per a l'equilibri i una cinètica de reacció de segon ordre reversible. Es suposa un factor de 

separació constant, però és aplicable tant en condicions d'absorció favorables com 

desfavorables. La mostra, en general, no està limitada per la cinètica de reacció química, 

però sovint és controlada per la transferència de massa en la interfase. Per tant, aquest 

model és adequat per als processos d'absorció en què les limitacions de la difusió interna i 

externa son absents. L'aplicació del model pot conduir a algun error en els processos 

d'adsorció que segueixen una reacció de primer ordre.  

 

 

  
 

 

       
                  

 
 
         Eq.  7.2 
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On kth és la constant de Thomas [dm3 / (min mg)], q0 és la concentració màxima en fase 

sòlida del solut (mg / g), mc és la massa de metall transferit a la columna (g), Veff és el 

volum de processament (dm3), i Q és el cabal volumètric (dm3/min).  

La forma lineal del model ve donada per: 

   
  

 
    

         

 
                 Eq.  7.3 

El coeficient cinètic, kth, i la capacitat d'absorció del llit, q0, es determinen a partir de la 

intersecció i el pendent, respectivament, de la gràfica “Ln [(C0 / C) - 1]” en funció del temps 

per a un determinat Q. 

7.1.3. Model de Yoon-Nelson 

És un model simple basat en la proporcionalitat existent entre la probabilitat d'absorció de 

cada molècula de metall absorbit i la probabilitat d'absorció. L'equació per a la concentració 

d'avanç del 50% d'un llit fix de adsorbent és: 

   
 

    
                         Eq.  7.4 

on KYN és la constant de Yoon-Nelson (min-1). Els valors de KYN i t0,5 s’obtenen de la pendent 

i la intersecció, respectivament, d'una trama lineal “Ln [C / (C0 - C)]” en funció del temps. 
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8. Part experimental 

8.1.1. Preparació de dissolucions prèvies 

Prèviament a començar la realització del procediment experimental, s’ha de preparar un 

seguit de dissolucions que s’usen al llarg de l’experiment. 

A l’annex s’inclouen tots els càlculs corresponents a cadascuna de les dissolucions 

esmentades. 

 

8.1.2. Procediment experimental per al muntatge de la columna 

El procediment per realitzar el muntatge de la columna per al posterior tractament del les 

dissolucions de metalls es troba detallat en l’article “Computer controlled-flow injection 

potentiometric system based on virtual instrumentation for the monitoring of metal-

biosorption processes” [7]. 

 

8.1.3. Anàlisi de la mostra 

Un cop extreta la mostra de la columna mitjançant el col·lector de fraccions, aquesta es 

diposita en un tub, prenent la quantitat de 8 ml per a cada mostra. 

Primer de tot, emprant una micropipeta del rang de 1-5 ml, pipetejar 3 ml de la mostra i 

dipositar-ho a la cel·la. Tot seguit, per tal de diluir la mostra, amb una micropipeta del rang 

de 1-10 ml pipetejar 7 ml d’aigua Milli Q a la cel·la.  

S’empren dues pipetes diferents per tal de reduir al màxim l’error de mesura de cadascuna 

de les pipetes. És a dir, al emprar-ne diferents per la mostra i per l’aigua Milli Q, al pipetejar 

cadascuna d’elles sempre es comet el mateix error i, per tant, s’augmenta la qualitat de la 

mesura de la mostra. 

 

Anàlisi concentració de la mostra 

Un cop calibrats tots els elements descrits en anteriors apartats per tal d’evitar qualsevol 

error, es procedeix a configurar la metodologia de la presa de mostres mitjançant el 

polarògraf: 
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i. Tenint el menú principal obert, seleccionar l’opció “Working method specification” tal i 

com indica la figura: 

 Un cop seleccionat, apareix la següent finestra: 

A continuació es detalla la configuració de les especificacions del mètode de treball: 

a. El mètode de treball es basa en l’anàlisi HMDE amb una addició automàtica 

emprant els dosinos. Per tant, en el requadre “Electrode”, tal i com es mostra 

en l’anterior figura, l’opció “HMDE” ha d’estar activada ja que és el mètode de 

treball actual així com l’opció “Automatic” en la casella corresponent a 

“Addition”. 

Fig.  8.2. Pantalla especificació mètode de treball 

Fig.  8.1. Selecció del mètode de treball 
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b. A continuació, s’ha de configurar el dosino. Tot i que anteriorment s’ha 

calibrat, alguns paràmetres particulars d’aquests resten per definir. Per a tal, 

s’ha de seleccionar la casella “Dosinos”: 

Els dosinos amb els que es treballa són detectats automàticament, restant en 

gris les cel·les corresponents a altres dosinos no actius. Per als dosinos 

detectats, amb els que es vol treballar, seleccionar l’opció “Use”. A la cel·la 

corresponent a “Content”, s’usa com a descripció per tal de identificar el 

contingut de cadascun d’ells. 

En cas de voler una pre-dosificació, marcar la casella “Use for predose” així 

com la quantitat desitjada en mil·lilitres a la casella “Volume of predose (ml)”. 

ii. Un cop finalitzada la configuració del mètode i del dosino, ja es pot procedir a l’anàlisi 

de la mostra. Per activar el polarògraf, prémer el botó d’accés directe a “Monitor”.  

 

iii. Per tal de realitzar un seguiment visual de l’anàlisi de la mostra, prémer el botó 

d’accés directe “Determination curves”.  

 

Fig.  8.3. Especificació del volum d’addició dels dosinos 

Fig.  8.4. Selecció pantalla de monitorització 



Pàg. 52  Memòria 

 

Gràcies a aquesta opció, s’observa en temps real l’evolució de la mostra analitzada 

iv. Finalment, i un cop introduïda la mostra a analitzar a la cel·la del polarògraf, prémer 

“Start”. A continuació demana el nom de la mostra 

Un cop finalitzat el mostreig i obtingut en pantalla de l’ordinador el resultat, abocar la mostra 

en el pot de residus “Metall amb Hg” ja que el mercuri es extremadament tòxic. 

 

Fig.  8.5.  Selecció pantalla de visualització 

Fig.  8.6. Introducció nom de la mostra 

Fig.  8.7. Contenidor de residus de dissolucions amb Hg 
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Per tal de netejar la cel·la, sense que quedi contaminada per evitar errors en la següent 

mesura, s’ha de procedir molt cautelosament: Al netejar els elèctrodes, usar Aigua Milli Q en 

abundància intentant netejar tota la superfície en contacte amb la cel·la. Realitzar aquest 

procés tres cops; en quant la cel·la, esbandir amb aigua Milli Q i, a continuació, emprar 

HNO3 0.1M. Gràcies a l’àcid, s’elimina tota resta de metall que resti a la cel·la. Repetir el 

procés tres cops. Un cop netejada la cel·la amb l’àcid, tornar a esbandir amb Aigua Milli Q. 

El procés comentat es defineix més específicament en l’apartat 6.1. 

Finalment, un cop netejada la cel·la i col·locada de nou al polarògraf, ja es pot continuar 

analitzant la següent mostra. 
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9. Resultats 

El principal objectiu del present projecte és el de determinar i avaluar si la tècnica de 

voltametria emprada és o no adient per al càlcul de la concentració de metalls en una mostra 

mitjançant biosorció amb rapa. Anteriorment, s’ha explicat el funcionament teòric de la 

tècnica.  

Els estudis realitzats prèviament a la finalització de la present memòria, s’ha centrat en molts 

casos en un únic metall, el Coure (II). Així s’ha demostrat que la columna que s’utilitza per a 

l’adsorció de metall mitjançant residus vegetals funciona en el cas del Coure (II) com a 

metall d’estudi i en el cas de la rapa com biosorbent en el procés d’adsorció.  

Tot i així, a la part final, un cop determinada la metodologia de la tècnica, també s’ha 

estudiat altres metalls com el Cadmi (II), Zinc (II) i Plom(II) per a obtenir resultats de mesura 

però no per a determinar la metodologia. És a dir, com a comprovació de la metodologia 

emprada. De tots els metalls existents, el motiu de l’elecció dels altres tres es descriu a 

continuació: 

 El Cadmi és un metall molt tòxic, i se li atribueixen alguns casos de intoxicació en 

aliments. Petites quantitats de Cd podrien ser les causants d’alteracions adverses en 

les artèries renals. També pot arribar a generar càncer de pell. En quant els animals, 

una concentració de 200 µg/l és tòxica per a certa varietat de peixos. El Cd pot 

arribar a l’aigua mitjançant residus industrials o degut al deteriorament de les 

canonades galvanitzades.  

 El Plom és un important verí que s’acumula a l’organisme. Les aigües naturals molt 

poques vegades contenen quantitats superiors a 5 µg/l, tot i que s’ha informat 

puntualment de quantitats superiors. El Pb d’un abastament d’aigua pot ser d’origen 

industrial, miner i de descàrregues de forns de fosa o de canonades antigues de Pb. 

L’aigua de l’aixeta no dures i lleugerament àcides que no reben el tractament 

adequat, contenen Pb com a resultat de les transferències realitzades en les 

canonades de servei.  

 El Zinc és un element essencial i beneficiós per al creixement humà. Concentracions 

superiors a 5 mg/l poden ser causa del gust amarg i d’opalescència en aigües 

alcalines. La forma més comú de infiltracions de Zn en el subministrament domèstic 

es deu pel deteriorament del ferro galvanitzat i del llautó. El Zn a l’aigua també pot 

tenir el seu origen en la contaminació per residus industrials.   
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En quant a Coure es refereix, també fer una petita referència: Les sals de Coure s’usen en 

els sistemes d’abastament d’aigua per al control del creixement biològic en dipòsits i 

canonades de distribució i per a catalitzar l’oxidació del magnesi. La corrosió dels aliatges 

que contenen Cu en accessoris de canonades pot introduir quantitats mesurables de Cu a 

l’aigua en un sistema de conducció. El Cu és essencial per als éssers humans; es calcula en 

2,0 mg la necessitat diària de Cu per a una persona adulta. 

Un cop orientats els resultats, el següent pas és l’obtenció d’aquests amb les seves 

corresponents conclusions. Primer de tot es farà una reflexió sobre la justificació de la 

concentració del patró utilitzat, ja que el patró és un dels elements més importants per al 

correcte funcionament del mètode. A més, un altre dels elements més importants, és el rang 

del escombrat de potencial que es realitza. Tot seguit, es comenta el fitxer resultat de 

l’anàlisi que realitza el polarògraf per a cada mostra. Finalment, amb els resultats obtinguts, 

es comparen amb els model teòrics i amb anteriors estudis.  

9.1. Optimització de la concentració del patró 

A la part teòrica, es comenta la importància del patró en quant a qualitat de resultats. Una 

concentració baixa de patró afecta negativament en el mesurament de la mostra ja que es 

realitza mitjançant l’addició estàndard, així com una concentració massa elevada. 

El polarògraf, en una mateixa mostra, realitza tres mesures: Una mesura inicial de la mostra 

i, després, en realitza dos més amb les seves corresponents adicions estàndard de patró. 

Cada mesura serà un pic diferent i, la diferència entre pics, ha de ser la mateixa 

aproximadament. Si la concentració no és adient, la qualitat dels resultats no és bona i 

s’indueixen errors en la mesura. 

Per tal d’estudiar la concentració del patró més adient, es preparen dues dissolucions de Cu, 

una primera de 50 ppb i una segona de 250 ppb. El motiu per el que s’escullen aquestes 

concentracions tant baixes és deu a que es vol estudiar el mètode en aquests rangs. 

En quant el patró, s’estudien tres casos: 5 ppm, 50 ppm i 100 ppm.  

Per tal de poder realitzar una comparació raonable, com l’objecte d’estudi és el patró, 

fixarem la concentració de la mostra i es comentaran els resultats obtinguts per a cadascun 

d’ells. L’estudi del patró només es va portar a terme per al Coure (II). Per a cadascun dels 

altres metalls emprats, s’empra una patró de la mateixa concentració, 50 ppm. 
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9.1.1. Mostra de 50 ppb 

Per ordre de concentració, primer s’exposa el resultat obtingut per al patró de 5 ppm, i, 

successivament, el patró de 50 i 100 ppm: 

 

 

La gràfica anterior reflexa com no es poden diferenciar els tres pics que haurien de sortir. És 

a dir, la concentració del patró és tant baixa, que les adicions no són suficientment 

diferenciades en quant a concentració, i la diferencia entre els pics és tant reduïda que no es 

pot mesurar la mostra amb la correcta qualitat. 

No obstant, si s’augmenta la concentració del patró fins a 50 ppm i s’analitza una mostra 

idèntica a l'anterior, es pot observar amb remarcable diferència, la distància entre els tres 

pics de la mostra: 

 

 

Fig.  9.1. Mostra de 50 ppb amb patró de 5 ppm 
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En aquest cas, l’error de mesura és tant sols d’un 4% (s’accepta un error fins a un 10% en 

aquest rang de concentracions tan baixes per estudiar el patró ideal per a les mesures). 

Aquest resultat obtingut s’observa en el full de resultats. Un exemple es troba a la figura 9.10 

marcat en un requadre de color groc. 

Idènticament a l’últim cas, si s’empra el patró de 100 ppm, els tres pics també es diferencien 

amb facilitat. Tot i així, la distància entre pics no és la mateixa. Resultat d’aquesta diferència 

de distàncies entre pics, l’error que apareix en aquest resultat és superior a un 10%. Tot i 

així, el resultat obtingut és bastant millor que el primer cas utilitzant un patró de 5 ppm. 

: 

Fig.  9.2. Mostra de 50 ppb amb patró de 50 ppm 
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Tenint en compte els resultats obtinguts per a una mostra amb una concentració de 50 ppb, 

el patró més adient per a realitzar la mesura amb la tècnica de la voltametria és el de 50 

ppm. No obstant, per comprovar la validesa dels resultats obtinguts, es realitza el mateix 

estudi per a una mostra de 250 ppb. 

 

9.1.2. Mostra de 250 ppb 

Per seguir la mateixa filosofia d’estudi, es representen els resultats obtinguts a nivell 

comparatiu entre els tres patrons a una concentració diferent a l’apartat anterior: 

Fig.  9.3. Mostra de 50 ppb amb patró de 100 ppm 
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Idènticament a l’apartat anterior, no s’observa distància alguna entre els diferents pics. En 

conseqüència, el patró de 5 ppm no conté una concentració suficientment gran per tal de 

que les adicions que es realitzin amb aquest patró surtin amb la qualitat desitjada. Per tant, 

aquest patró resta descartat. 

 

Si s’analitza la mostra amb el patró de 50 ppm, el resultat, tal i com succeeix a l’apartat 

anterior, entra dintre del rang d’error acceptat amb un error del 3%. Per tant, aquest patró 

aporta una bona qualitat de dades. 

Fig.  9.4. Mostra de 250 ppb amb patró de 5 ppm 
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A més, en quant la qualitat de les dades, la gràfica anterior mostra una diferència entre pics 

molt ressaltada així com una diferència entre ells molt similar. 

Finalment, a l’analitzar la mostra amb el patró de 100 ppm. El resultant obtingut usant al 

patró de 100 ppm amb una mostra que conté una concentració 5 vegades superior a la 

primera estudiada és bastant bo. Si més no, l’error en la mesura és d’un 6% (dintre dels 

límits acceptats): 

Fig.  9.5. Mostra de 250 ppb amb patró de 50 ppm 
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Estudiant els sis casos anteriors, automàticament es pot descartar el patró de 5 ppm ja que 

en les seves mesures els pics no es poden diferenciar. Realitzant la comparativa entre els 

altres dos patrons, en el cas de la mostra de 250 ppb, tots dos realitzen una correcta mesura 

de la mostra. Tot i així, l’error del patró de 100 ppm és lleugerament superior. En el cas de la 

mostra de 50 ppb, no hi ha discussió ja que l’única mostra mesurada amb el rang d’error 

acceptat és utilitzant el patró de 50 ppm. 

Amb les resultat obtinguts, és fàcil pensar que el patró de 50 ppm pot funcionar 

correctament amb concentracions del rang de ppb. No obstant, tot i que la concentració 

estudiada és sempre a nivell de ppb, s’ha de tenir en compte, que la dissolució inicial de la 

columna és de 1.5 ppm. Per tant, potser s’ha de combinar els dos patrons depenent de la 

possible concentració de la mostra. 

El fet d’haver de variar el patró en funció de la concentració, no és un fet pràctic. És a dir, si 

amb el patró de 50 ppm poguéssim mesurar totes les mostres, seria ideal. 

  

Fig.  9.6. Mostra de 250 ppb amb patró de 100 ppm 
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9.1.3. Mostra 1.5 ppm 

Preparada una dissolució de 1.5 ppm, el resultat obtingut al mesurar la mostra és el que 

mostra la següent figura. Es pot observar com la distància entre pics és quasi la mateixa i, 

fixant-se en l’error, continua sent inferior al 10%. 

Fig.  9.7.  Mostra de 1.5 ppm amb patró de 50 ppm 

 

Un cop realitzada l’anterior mesura, es pot assegurar que utilitzant un patró de 50 ppm els 

resultats que s’obtinguin tindran una qualitat acceptable per tal d’estudiar correctament la 

tècnica ja que no tindrem mai una concentració superior a 1.5 ppm, la qual correspon a la 

concentració de la dissolució inicial. 

Una altra mesura a realitzar és l’aigua Milli Q, ja que amb ella es preparen totes les 

dissolucions i el nivell de concentració de Coure és el mínim que es pot obtenir (l’error que 

s’obté es del 2% i la qualitat, tal i com s’observa a la gràfica, és excel·lent): 
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9.2. Rang de potencial 

El rang de potencial influeix a l’hora de tenir una bona qualitat en la mostra. Si ajustem un 

rang massa ampli, l’escombrat es massa gran i provoca error. En canvi, si l’escombrat és 

massa petit, pot succeir que el pic del metall no es defineixi correctament i no es pugui 

mesurar del tot correctament. 

Una bona aproximació de l’amplitud del rang és, un cop conegut el potencial del pic de 

potencial per a cada metall,que el potencial que delimita aquest rang sigui de ± 0.15 V. 

Anàlogament en el cas de la determinació de la concentració del patró, l’estudi del rang es 

va dur a terme també només per el cas del Coure (II). 

Per realitzar una comparació més visual, la següent figura mostra un escombrat de potencial 

amb un rang més ampli. A més, en l’anterior figura s’observa clarament com per potencials 

positius massa elevat el mètode emprat no es pot utilitzar ja que no apareixen els pics 

característics. Aquest fet demostra la importància tant del calibratge com de l’elecció del 

metall. 

Fig.  9.8. Mostra d’aigua Milli Q amb patró de 50 ppm 
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9.3. Resultat obtingut del polarògraf 

Un cop mesurada la mostra, s’ha de recopilar els resultats obtinguts on s’hi adjuntin els 

resultats obtinguts. En efecte, un cop mesurada la mostra, el programa que s’usa per a l’ús 

del polarògraf, extreu un arxiu en format PDF que descriu, a grans trets, els informes 

generats.  

Cada informe es compon de quatre pàgines, les quals contenen els resultats obtinguts tant 

numèrics com gràfics. A més, realitza una descripció detallada de tots els processos 

realitzats al llarg de la mostra. En aquest cas en particular, s’analitza aigua Milli Q. 

Metall Pic (V) Rang (V) 

Cu -0,001 -0,15 ; +0,15 

Cd -0,58 -0,73 ; -0,45 

Pb -0,38 -0,53 ; -0,23 

Zn -0,98 -1,13 ; -0,83 

 
Taula 9.1. Rang de potencial per als diferents metalls d’estudi. 

Fig.  9.9. Resultat d’una mostra Cu amb un gran rang de potencial 
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Fig.  9.10. Primera pàgina del document de resultats 
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Fig.  9.11. Segona pàgina del document de resultats 
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Fig.  9.12. Tercera pàgina del document de resultats 
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Fig.  9.13. Quarta pàgina del document de resultats 
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9.4. Resultats de les columnes d’adsorció 

Un cop recopilats tots els resultats dels informes descrits en l’apartat anterior, es recullen 

totes les concentracions dels metalls estudiats mesurades en una taula per poder estudiar 

en més detall els resultats: 

 

 

 

t (min) c (ppb) Volum C/C0 

0 26,637 0 1,91E-02 

2040 20,045 2040 1,44E-02 

4080 15,406 4080 1,10E-02 

6120 26,755 6120 1,92E-02 

9384 42,045 9384 3,01E-02 

12240 106,012 12240 7,59E-02 

14280 224,364 14280 1,61E-01 

16320 419,347 16320 3,00E-01 

18360 652,002 18360 4,67E-01 

20808 945,022 20808 6,77E-01 

22440 1122,04 22440 8,04E-01 

25296 1233,234 25296 8,83E-01 

31416 1278,952 31416 9,54E-01 

34680 1331,467 34680 9,62E-01 

t (min) c (ppb) Volum C/C0 

0 15,813 0 5,94E-03 

360 57,091 360 2,15E-02 

2520 356,83 2520 1,34E-01 

5040 1067,078 5040 4,01E-01 

7560 1478,18 7560 5,56E-01 

10080 1752,524 10080 6,59E-01 

12600 1998,595 12600 7,51E-01 

15120 2100,413 15120 7,90E-01 

17640 2158,531 17640 8,11E-01 

20160 2168,948 20160 8,15E-01 

 

Taula 9.2. Taula resultats de la columna de Cu 

Taula 9.3. Taula resultats de la columna de Cd 
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t (min) c (ppb) Volum C/C0 

360 17,096 360 3,39E-03 

2520 114,243 2520 2,27E-02 

5040 491,889 5040 9,77E-02 

7560 882,882 7560 1,75E-01 

10080 1909,792 10080 3,79E-01 

12600 2708,115 12600 5,38E-01 

15120 3485,933 15120 6,92E-01 

17640 3911,569 17640 7,77E-01 

20160 4360 20160 8,66E-01 

22680 4573,956 22680 9,08E-01 

25200 4613,931 25200 9,16E-01 

27720 4669,967 27720 9,27E-01 

 

t (min) c (ppb) Volum C/C0 

360 175,559 360 1,13E-01 

1440 225,316 1440 1,45E-01 

2520 464,096 2520 2,99E-01 

3600 821,72 3600 5,30E-01 

5040 1013,766 5040 6,54E-01 

6120 1137,759 6120 7,34E-01 

7560 1247,693 7560 8,05E-01 

8640 1304,967 8640 8,42E-01 

10080 1338,18 10080 8,63E-01 

11160 1360,296 11160 8,78E-01 

12600 1348,592 12600 8,70E-01 

 

Taula 9.4. Taula resultats de la columna de Pb 

Taula 9.5. Taula resultats de la columna de Zn 
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La primera columna de la taula, mostra el instant de temps en que la mostra s’ha recollit 

mitjançant el col·lector. La segona, fa referència a la concentració mesurada pel polarògraf. 

En quan la tercera columna, correspon al volum de mostra que ha passat per la columna 

que, al ser el cabal de 1 ml per minut, el seu valor coincideix amb el temps. Finalment, 

l’última d’elles correspon a quocient de la concentració mesurada en aquell instant de temps 

i la concentració de la dissolució inicial. 

Els resultats mesurats s’ha obtingut amb les següents condicions inicials, sent C0 la 

concentració de la dissolució inicial, m la quantitat de rapa a la columna, Q el cabal i Hads 

l’alçada del llit de la columna: 

 

Les concentracions inicials de cadascuna de les columnes no coincideixen ja que la relació 

existent entre les quatre dissolucions és que són equimolars. L’última fila correspon al volum 

del llit de la columna que per a tenir les mateixes condicions en totes les adsorcions dels 

diferents metalls, s’ha realitzat de tal forma que sigui el mateix per a tots els estudis sent r el 

radi de la columna amb un valor de 0,5 cm: 

                       Eq.  9.1 

Tots aquests paràmetres seran necessaris per la modelització de les dades de les 

columnes. A continuació, es mostren les representacions gràfiques de cadascuna de les 

columnes.  

 Columna Cu Columna Cd Columna Pb Columna Zn 

C0 [ppm] 1,396 2,66 5,036 1,55 

m [g] 1,3 1,3 1,3 1,3 

Q [mL/min] 1 1 1 1 

Hads [cm] 6 6 6 6 

BV [mL] 4,7124 4,7124 4,7124 4,7124 

 
Taula 9.6. Condicions inicials 
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9.5. Corbes de ruptura. Modelització  

Gràcies als models de Thomas, BDST i Yoon-Nelson, es realitza una comprovació dels 

resultats obtinguts comparant la variable característica de cada model obtinguda de forma 

teòrica amb les corresponents variables obtingudes experimentalment. Si ambdós valors, 

tant el teòric com l’experimental, coincideixen o són gairebé idèntics, es valida la 

metodologia emprada. 

A continuació es recullen les taules corresponents als respectius models descrits per 

cadascuna de les quatre columnes identificant per a cada model el pendent de l’equació, la 

ordenada en l’origen, la regressió lineal, la constant característica i, finalment, la variable a 

comparar experimentalment i teòrica. 

 

 

 

Fig.  9.14. Representació gràfica de les columnes de Cu, Cd, Pb i Zn 
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Thomas: 

                       
         

       
           Eq.  9.2 

   
  

 
             

         

                   
       Eq.  9.3 

BDST: 

                         
    

       
       Eq.  9.4 

   
  

 
             

         

                       
      Eq.  9.5 

Yoon-Nelson: 

                          Eq.  9.6 

       
       

          
          Eq.  9.7 

 

 

 

 

 

 

Columna Cu 

Thomas BDST Yoon-Nelson 

pendent 
-2,854E-

04 
pendent 

-2,188E-
04 

pendent 2,188E-04 

ord.origen 5,473E+00 ord.origen 4,152E+00 ord.origen 
-

4,152E+00 

R2 9,895E-01 R2 9,107E-01 R2 9,107E-01 

Kth 
[mL/min/mg] 

2,045E-01 
Kbdst 

[mL/min/mg] 
1,568E-01 

Kyn 
[1/min] 

2,188E-04 

q0 [mg/g] 2,059E+01 N0 [mg/L] 5,621E+03 τ [min] 1,897E+04 

 
Taula 9.7. Modelització columna Cu 
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Columna Pb 

Thomas BDST Yoon-Nelson 

pendent 
-2,578E-

04 
pendent 

-2,577E-
04 

pendent 2,577E-04 

ord.origen 3,309E+00 ord.origen 3,309E+00 ord.origen 
-

3,309E+00 

R2 9,843E-01 R2 9,843E-01 R2 9,843E-01 

Kth 
[mL/min/mg] 

5,119E-02 
Kbdst 

[mL/min/mg] 
5,117E-02 

Kyn 
[1/min] 

2,577E-04 

q0 [mg/g] 4,973E+01 N0 [mg/L] 1,372E+04 τ [min] 1,284E+04 

 

Columna Cd 

Thomas BDST Yoon-Nelson 

pendent 
-3,180E-

04 
pendent 

-3,205E-
04 

pendent 3,205E-04 

ord.origen 2,800E+00 ord.origen 2,836E+00 ord.origen 
-

2,836E+00 

R2 9,745E-01 R2 9,745E-01 R2 9,745E-01 

Kth 
[mL/min/mg] 

1,195E-01 
Kbdst 

[mL/min/mg] 
1,205E-01 

Kyn 
[1/min] 

3,205E-04 

q0 [mg/g] 1,802E+01 N0 [mg/L] 4,994E+03 τ [min] 8,848E+03 

 
Taula 9.8. Modelització teòrica columna Cd 

Taula 9.9. Modelització teòrica columna Pb 
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La figura 9.15 representa gràficament les quatre columnes estudiades amb les dades 

experimentals i modelitzades obtingudes per al model de Thomas.   
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Fig.  9.15. Representació gràfica de la corba del model de Thomas 

Columna Zn 

Thomas BDST Yoon-Nelson 

pendent 
-3,374E-

04 
pendent 

-3,421E-
04 

pendent 3,421E-04 

ord.origen 1,588E+00 ord.origen 1,614E+00 ord.origen 
-

1,614E+00 

R2 9,717E-01 R2 9,253E-01 R2 8,656E-01 

Kth 
[mL/min/mg] 

2,177E-01 
Kbdst 

[mL/min/mg] 
2,207E-01 

Kyn 
[1/min] 

3,421E-04 

q0 [mg/g] 5,612E+00 N0 [mg/L] 1,551E+03 τ [min] 4,716E+03 

 

Taula 9.10. Modelització teòrica columna Zn 
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El motiu per el qual la representació de les columnes no s’ha fet individualment, sinó que 

s’ha representat per model, és per observar que, en funció del metall d’estudi, el 

comportament de la columna varia també en quant a modelització.  

Experimentalment, s’observa diferent comportament per als quatre metalls. Per tant, un cop 

realitzada la modelització, es corrobora tal fet. 

Tot i així, no es pot donar per conclosa la modelització de les columnes ja que falta un últim 

vincle entre l’experimentació i la modelització: La comparació dels paràmetres característics 

de cada model amb els obtinguts experimentalment. Tant per al model de Thomas com per 

al model de BDST es compara la capacitat d’absorció i, en el model de Yoon-Nelson, el 

valor numèric del temps per arribar al 50% de la concentració d’entrada.  

La capacitat d’absorció q0 modelitzada en Thomas es pot calcular experimentalment per 

cadascuna de les columnes d’estudi. Primer de tot, s’ha de calcular la integral de la gràfica 

experimental que representa la relació de concentració C/C0 enfront el volum de mostra que 

passa per la columna. Mitjançant un factor de conversió, es coneixen els mil·ligrams de 

metall que son adsorbits a la columna i, finalment, sabent la quantitat de rapa de la columna 

en grams, s’obté el valor de la variable a comparar del model de Thomas. 

 

Un cop realitzada i coneguda la integral de la corba: 

                                                             Eq.  9.8 

                                                 
   

       
    Eq.  9.9 

                 
  

 
  

                   

                   
       Eq.  9.10 

 

En quant el model BDST, la variable a comparar és, com en cas anterior, la capacitat 

d’adsorció del llit N0. Anàlogament al cas anterior, es realitzen exactament els mateixos 

passos i criteris però amb una única variació respecte l’última equació: 

 

                 
  

     
  

                   

        
       

       

       Eq.  9.11 
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Finalment, la variable característica del model Yoon-Nelson és el temps. En concret, el 

temps per arribar al 50% de la relació de concentracions entre la inicial i la concentració en 

funció del temps. Per obtenir tal valor experimentalment, es realitza mitjançant una regressió 

lineal entre els punts més propers al 50% ja que es coneix el temps de recollida de cada 

mostra així com la relació de concentracions. 

A continuació, es mostren quatre taules representatives de les quatre columnes on es pot 

comparar visualment els valors modèlics amb els experimentals. 

 

 

 

 

 
Columna de Cu 

 
Modelització Experimentació 

q0 (mg/g) 20,59 20,48 

N0 (mg/l) 5620,52 5650,61 

t0,5 (min) 18972,86 18669,24 

 
Taula 9.11. Modelització experimental columna Cu 

Taula 9.12. Modelització experimental columna Cd 

 
Columna de Cd 

 
Modelització Experimentació 

q0 (mg/g) 18,02 17,94 

N0 (mg/l) 4994,48 4947,7 

t0,5 (min) 8848,11 9081,78 

 

 
Columna de Pb 

 
Modelització Experimentació 

q0 (mg/g) 49,73 50,38 

N0 (mg/l) 13723,04 13899,38 

t0,5 (min) 12841,23 13293,82 

 
Taula 9.13. Modelització experimental columna Pb 
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Observant els valors obtinguts, el comportament experimental de la columna en funció dels 

metalls en comparació amb el comportament teòric de modelització és molt similar. Tot i 

aquestes petites diferències, les quals són bastant mínimes, es dona per validada la 

metodologia emprada. 

 

9.6. Comparació resultats amb altres mètodes 

Tot i la correspondència existent entre l’experimentació realitzada i la modelització 

d’aquesta, també s’ha realitzat una comparació amb altres estudis ja realitzats per tal de 

ratificar els resultats obtinguts amb la metodologia emprada en el cas de les columnes de 

Cu, Cd i Pb. En el cas particular del Zn, no existeix, actualment, cap article de l’escola 

relacionat amb l’adsorció i, per tant, al validar les tres anteriors, s’accepten els resultats 

obtinguts a falta de comparar-ho. 

En les representacions gràfiques C/C0 en funció del volum total tractat a la columna, 

existeixen dos paràmetres que permeten una comparació molt fiable entre mètodes. 

Aquest dos paràmetres són el volum de ruptura i el volum de saturació de la columna. El 

primer es dona al 5% de la relació de concentracions  i el segon al 90% d’aquesta mateixa 

relació. 

Tot i que les condicions de treball no són les mateixes, en l’article “Application of two sites 

non-equilibrium sorption model for the removal of Cu(II)onto grape stalk wastes in a fixed-

bed column” [8] s’estudia l’estudi per l’adsorció del coure. 

 

 

 

 
Columna de Zn 

 
Modelització Experimentació 

q0 (mg/g) 5,61 5,64 

N0 (mg/l) 1551,29 1556,33 

t0,5 (min) 4716,31 4851,63 

 
Taula 9.14. Modelització experimental columna Zn 
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Anàlogament a la columna de coure, l’article “Cadmium and Lead Removal from Aqueous 

Solution by Grape Stalk Wastes:Modeling of a Fixed-Bed Column”[9] realitza l’estudi per les 

columnes de Cd I Pb. 

La taula 9.15 resum les condicions inicials de concentració i de cabal.  

 

Per tal de realitzar una comparació quantitativa, per a la columna de Coure (II) es relaciona 

la capacitat d’absorció experimental obtinguda. En canvi, per  a les columnes de Cadmi (II) i 

Plom (II), es relaciona la capacitat d’absorció de Thomas. Aquest fet es degut a que per la 

columna de Coure (II) no es va modelitzar la columna. 

En quant la columna de Coure (II), el resultat de l’article és de 35,07 mg/g. Valor superior al 

obtingut en el present estudi recollit a la taula 9.10. No obstant, tenint en compte les 

condicions inicials, la concentració d’estudi és molt més petita en front dels 70 ppm, possible 

causa de la variació de resultats així com la força diferència entre cabals. Tot i així, al 

treballar en condicions inicials diferents, la comparació dels resultats obtinguts és força 

complicada. 

Les columnes de Plom (II) i Cadmi (II) obtenen uns resultats de modelització força similars. 

Si es compara el valor de la capacitat d’absorció modelitzada per Thomas, en l’article [9] 

s’ontenen uns valors de 45,49 mg/g i 17,01 mg/g respectivament. Aquests valors 

s’aproximen als obtinguts tot i les condicions. El fet de poder comparar el valor obtingut de la 

modelització de la columna permet relacionar de manera més directa, tot i les diferències de 

les condicions inicials, els dos estudis.  

Per tant, tot i que la comparació no es pugui fer sota les mateixes condicions, relacionant les 

variacions que pot provocar cada variable en les representacions gràfiques de les columnes 

d’adsorció, aquesta relació és lògica i, en conseqüencia, els resultats obtinguts corresponen 

als estudis anteriors. 

  

 
Cu Cd Pb 

C0 [ppm] 70 60 60 

Q [mL/min] 0,18 0,18 0,18 

 
Taula 9.15. Condicions inicials dels estudis previs [8] i [9] 
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10. Pressupost 

En aquest apartat es desglossen els costos totals que han suposat la realització del projecte 

en costos de capital, corresponents a equips i material de laboratori, i en despeses de la 

realització, corresponents a reactius, recursos humans i altres) 

 

- Despeses de capital 

 

Material i equipament Unitats Cost unitari* (€) Cost total (€) 

Agitador calefactor 1 280 280 

Balança 1 600 600 

Bidons residuals 5 3 15 

Bomba peristàltica 1 2800 2800 

Col·lector de fraccions 1 5200 5200 

Equip polarografia 1 19600 19600 

Iman 1 2 2 

Matraç aforat 1000 ml 2 13,5 27 

Matraç aforat 2000 ml 2 20,1 40,2 

Matraç aforat 500 ml 5 7,5 37,5 

Micro-espàtula 3 2,2 6,6 

Parafilm 1 10 10 

Micropipeta 10 ml 1 150 150 

Micropipeta 5 ml 1 150 150 
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Tubs d’assaig 960 0,13738 131,8848 

Tubs de bomba 10 3 30 

Columna bioadsorció 4 150 600 

Vas precipitats 10 2,5 25 

 

- Despeses de realització 

 

Reactius Unitats Cost unitari* (€) Cost total (€) 

Acetona 1 40,60 0 

CdCl2 1 40,60 0 

Cu(NO3)2 1 40,40 0 

Hg 1 55,40 0 

HNO3  1 68,60 0 

KCl 1 10,20 0 

NH3  1 21,50 0 

Pb(NO3)2 1 29 0 

Zn(NO3)2·3H2O 1 40,30 0 

 

 

Recursos Humans Quantitat (hores) Cost unitari* (€/h) Cost total (€) 

Personal taller 5 40 200 
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Informàtic 5 20 100 

Tècnic laboratori 15 50 750 

Experimentació 800 15 12000 

Anàlisi teòric ** 350 15 5250 

 

Serveis     Cost total (€) 

Electricitat i aigua 
  

500 

 

- Cost global 

 

TOTAL BRUT 48851,78 

I.V.A. (18%) 8793,32 

 

TOTAL COST NET 57645,11 € 

 

*Preus actualitzats a l’any en curs 

**El terme “anàlisi teòric” inclou documentació prèvia, tractament de les dades i redacció del 

projecte. 
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Impacte ambiental 

Tot producte químic és un contaminant tòxic potencial, amb una repercussió nociva tant en 

l’entorn natural com en l’ambient laboral. Per tant, es necessari conèixer les seves 

propietats, efectes que provoquen i la forma de disminuir la seva incidència nociva. A l’annex 

es recull la llei “20/86 del 14 de Mayo de 1986” [6]. És la llei bàsica de residus tòxics i 

perillosos. 

Per aquest motiu, es realitza una separació dels residus tòxics en funció de si es poden 

reciclar o emmagatzemar per a un posterior tractament o recollida. Tots els residus químics 

tenen com a destí final la seva recuperació, transformació o eliminació. 

Aplicant-ho a l’estudi realitzat, el residu més generat és el del Cu, seguits del Cd, Pb i Zn. És 

a dir, les dissolucions de metall. En conseqüència, en tot moment es disposa un dipòsit on 

s’emmagatzema tota dissolució amb contingut de ions metàl·lics.  

Un altre residu general, no tant important en quant a quantitat però si molt important en el 

impacte que pot portar a terme, és el Hg(l), altament tòxic. El mercuri, emprat en tots els 

anàlisi de les mostres, s’ha de gestionar correctament per tal de no provocar cap accident. 

En tot moment, es disposa d’un bidó on només s’aboca les dissolucions que han estat en 

contacte amb Hg(l). Tot i que el mercuri també es tracta d’un metall, la seva toxicitat implica 

l’ús d’un bidó exclusiu. 

Els dos bidons anteriors es tractaven amb exclusivitat per al projecte. En referència als altres 

residus emprats, al ser més generals (àcids, bases, orgànics, etc.), el propi laboratori 

disposa de bidons per tal de realitzar la seva separació. 

No obstant, tot i que es realitzi una separació molt acurada de les dissolucions emprades, no 

s’ha d’oblidar la separació dels residus, més habituals en la vida quotidiana, com el paper, 

plàstic i vidre, els quals també tenen els seus propis recipients. Tot i així, en tot moment 

s’intenta reciclar depenent quin material al propi laboratori. Un exemple clar, són els tubs 

emprats en el col·lector, els quals, un cop utilitzats, es netegen acuradament per la seva 

reutilització. 

Un altre factor a tenir en compte, és el consum energètic, ja que durant el procés de 

biosorció, el qual dura uns 25 dies aproximadament, s’empra electricitat i, òbviament, 

contribueix en certa manera a un impacte ambiental. 
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Conclusions 

Columnes d’adsorció 

1. S’ha realitzat el muntatge de quatre columnes d’adsorció amb concentracions 

equimolars de Cu (II), Cd (II), Pb (II) i Zn (II) sota idèntiques condicions 

experimentals, les mostres extretes de cadascuna de les columnes permeten 

realitzar l’estudi d’elles. 

2. Partint d’unes concentracions baixes entre 1,5 i 5,8 ppm en funció del metall, s’ha 

demostrat que el sistema basat en una columna farcida de rapa de raïm és un 

sistema efectiu per a la descontaminació d’aigües amb un baix contingut de metall.  

3. S’ha representat la corba de ruptura dels metalls estudiats sent l’ordre de sortida de 

cada metall: Zn(II), Cd(II), Pb(II) i, finalment, Cu(II). 

 

Tècnica voltametria – HMDE 

1. S’ha realitzat un protocol d’actuació amb la tècnica voltamperomètrica HMDE per tal 

treballar amb els metalls i rangs previstos. 

2. S’ha realitzat la optimització del patró i s’ha escollit el rang de potencial per poder 

determinar concentracions fins a nivells de ppb. Tenint en compte la concentració de 

partida de la mostra a analitzar, s’ha determinat que per a concentracions inicials 

entre 1,5 i 5,8 ppm, el patró òptim és el de 50 ppm per a cada metall.  

3. S’ha realitzat l’estudi per a quatre metalls diferents: Cu(II), Cd(II), Pb(II) i Zn(II). 

 

Modelització de corbes de ruptura i comparació amb estudis previs 

1. Per tal de validar els resultats, s’ha tractat les dades experimentals segons els 

models de Thomas, BDST i Yoon-Nelson. 

2. Com cadascun dels models defineixen una variable característica, s’ha comparat per 

a cada cas la calculada de forma teòrica amb a calculada experimentalment i s’ha 

demostrat la similitud entre la modelització i la experimentació de les corresponents 

columnes. 

3. Els resultats obtinguts en aquest treball s’han comparat amb estudis previs ja 

reportats amb els metalls estudiats. I, tot i no tenir les mateixes condicions inicials, la 

major part dels casos s’observa una correspondència consolidant la validesa del 

mètode emprat. 
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