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Resum 

 La presència de metalls pesants provinents de diferents tipus d'indústries en els 

sistemes hídrics d'arreu és una qüestió mediambiental molt greu perquè afecta directament 

al ecosistemes fluvials i als éssers vius que hi interactuen incloses les persones. Actualment, 

existeixen mètodes que permeten eliminar aquests metalls dels efluents, però la major part 

resulten cars. En aquest projecte, s'estudia una alternativa pel tractament d'aigua dels rius i 

aqüífers amb un procés de biosorció. Aquesta proposta, si fos realment efectiva, resultaria 

molt econòmica perquè empra restes vegetals com a element adsorbent. Concretament, en 

aquest estudi s'usa rapa de raïm. 

 En relació al procés de biosorció, el projecte demostra que durant el procés de 

retenció del metall pesant, en aquest cas el catió coure(II), s'allibera l'ió calci(II) i protons. La 

presència d'aquests dels cations metàl·lics és mesurada amb elèctrodes selectius d'ions 

(ISE), l’element essencial dels quals són les seves membranes. En aquest projecte s’ha 

sintetitzat una membrana selectiva al calci que compleix amb els requeriments necessaris 

per realitzar un bon estudi. Entre tots ells destaquen mostrar un correcte funcionament dins 

del rang de concentracions dels metalls (de 0,01 mM a 10 mM) en les dissolucions d'estudi, 

una bona sensibilitat i selectivitat suficient, és a dir, que sigui capaç de diferenciar el catió 

calci del catió coure a un nivell adequat. Els elèctrodes són fabricats en tres configuracions 

diferents per les diverses etapes de l’experiments. Malgrat ser verificats els requisits, no és 

possible demostrar relacions evidents dels resultats entre els diversos sensors fabricats. 

 A continuació es dissenya un sistema de flux continu basat en una columna de llit fix 

per tal d'estudiar el procés de biosorció de metall. A banda de la monitorització del calci i el 

coure, s'afegeix la monitorització del pH i de la conductivitat per tal d’analitzar altres 

característiques de l'adsorció. 

 Un avantatge de la biosorció és la possibilitat de reutilitzar la rapa i recuperar el 

metall pesant. En l’estudi s'ha determinat què succeeix durant el procés de biosorció amb 

rapa nova i amb rapa després d'haver recuperat el coure d'un primer cicle per elució amb 

HClO4 0,1 M.  

 En el primer cas, tot sembla indicar que efectivament hi ha un bescanvi iònic entre el 

coure adsorbit i el calci alliberat. Quan el calci s'esgota, el coure ja no és pràcticament 

adsorbit, encara que tampoc assoleix la concentració de l’entrada i això porta a sospitar que 

hi pot haver alguna altra espècie intercanviant-se amb Cu2+, possiblement els protons. En el 

segon cas, com que s'ha extret el coure usant àcid, el bescanvi del coure es duu a terme 

amb protons (H+) encara que es redueix el període d'adsorció. No obstant, són necessaris 

estudis complementaris per validar aquesta explicació.  
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1. Glossari 

 Les abreviacions emprades en la memòria del projecte es recullen a continuació per 

tal de simplificar la lectura i facilitar la comprensió. Es troben ordenades alfabèticament. 

a - Activitat de l'ió estudiat en absència d'interferents 

aCa - Activitat de l'ió calci 

b - Relació entre adsorció i desorció (model de Langmuir) 

C - Concentració de l'ió estudiat en absència d'interferents 

Ceq - Concentració residual del metall en el model de Langmuir 

Cf - Concentració d'equilibri del sorbat en un procés de biosorció 

CaBTMBFF - Bis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]fosfat de calci 

DOPP - Di-n-octilfenilfosfonat 

E – Força electromotriu 

E0 - Potencial estàndard de la reacció considerada 

E0 – Lectura del potencial realitzada per un ISE en absència d’analit  

E1 - Potencial d'una dissolució d'ió principal 

E2 - Potencial d'una dissolució d'ió interferent 

Eblanc – Potencial registrat per una dissolució de ISA 0,1 M 

F - Constant de Faraday 

ISA - Ionic Strenght Adjustor (Ajustador de Força Iònica) 

ISE – Ion-selective Electrode (Elèctrode Selectiu d’Ions) 

KF - Constant del model Freundlich 

LD - Límit de detecció 

LIRL - Límit Inferior de Resposta Lineal 
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LPD – Límit pràctic de detecció 

n - Constant del model Freundlich 

PMk - Massa molecular de k 

PM0 - Massa molecular de la sal de partida 

PVC - Policlorur de vinil 

qmax - Captació específica màxima corresponent a la saturació del biomaterial a unes 

condicions donades (model de Langmuir) 

R - Constant dels gasos ideals 

S - Selectivitat/Pendent de la recta de calibratge dels ISEs 

T - Temperatura del sistema [K] 

THF – Tetrahidrofurà 

zCa - Càrrega de l'ió calci 

zCu - Càrrega de l'ió coure 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Estudis anteriors realitzats per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Uni-

versitat de Girona (UdG) han investigat la possibilitat d’eliminar cations de metalls pesants 

com per exemple el crom, el cadmi, el níquel o el coure d’afluents aquosos contaminats amb 

independència de la font emissora dels mateixos.  

El centre dels estudis desenvolupats fins ara gira al voltant de la utilització de restes 

vegetals d’altres activitats industrials com són el suro, el marro de cafè i la rapa de raïm per 

tal d'avaluar la seva capacitat de biosorció per aquest tipus de cations.  

 La UPC, i concretament el departament d’Enginyeria Química de la Escola Tècnica 

Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), està participant actualment en 

aquesta investigació. Aquest projecte pretén ser una aportació en aquest estudi. 

2.2. Motivació 

La possible utilització de restes vegetals per eliminar l'excessiva concentració de me-

talls pesants d'afluents seria un avanç tecnològic i mediambiental molt important per totes 

les aplicacions que podria tenir en el camp de la depuració d’aigües contaminades pels 

cations anteriorment esmentats ja que el preu d’adquisició i implantació de les quals pot 

arribar a ser molt menor al cost d'altres tècniques. 

Amb la intenció de contribuir en l’estudi global, el projecte present ha estat desenvo-

lupat per tal que el resultats obtinguts i les conclusions extretes puguin ser útils en altres 

estudis en aquest camp. 
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3. Introducció 

El problema de la contaminació de rius, aqüífers i afluents no és pas una temàtica re-

cent. Des de la revolució industrial a mitjans del segle XVIII, les fàbriques han estat vessant 

als rius els residus líquids i en dissolució que generaven en els seus processos industrials. A 

poc a poc, els rius van començar a perdre la flora i la fauna que havien tingut des de 

sempre. La introducció de productes químics, en especial els metalls pesants, en els seus 

ecosistemes van ser la principal causa degut a la toxicitat d'aquestes substàncies en la 

majoria d’organismes vius. Afortunadament, des de mitjans del segle passat s’ha estat 

impulsant polítiques mediambientals que s’han traduït en l’elaboració de projectes per 

depurar l’aigua dolça i tornar als rius la qualitat perduda. 

En aquest projecte s’estudia el cas de contaminació d’efluents per coure(II). Aquest 

metall és actualment un dels més emprats en la industria, bàsicament del sector elèctic. El 

coure és extremadament tòxic per als éssers vius, els efectes del qual s’observen en el 

cervell, la pell, el fetge, el pàncrees i miocardi [21], que són els llocs on es solen dipositar i 

on causen enverinament i altres tipus de desordres cel·lulars, i a on es manifesten a través 

de patologies i simptomatologies molt diverses [13]. A més, no és necessari que l’ésser viu 

afectat hagi estat en contacte directe amb el contaminant perquè com que el coure és 

bioacumulable (s’emmagatzema en els teixits i òrgans dels ésser vius), és possible que 

aquest metall segueixi el cicle de la cadena tròfica i es transmeti. 

Avui dia, el tractament d’aigües contaminades per metalls pesants és un àmbit tecno-

lògic que encara pot millorar a nivell d’efectivitat, econòmic i d’implantació. Les solucions 

com els processos d’eliminació electroquímica, l’aprofitament de zeolites [34], la utilització 

de fang biològics, la precipitació química i l’ús de resines de bescanvi iònic són els mètodes 

convencionals per disminuir la concentració dels esmentats metalls. La Taula 3.1 recull la 

comparació entre aquestes tecnologies. La utilització de matèries primeres de baix cost 

(residus vegetals), l’alta selectivitat a metalls específics, l’alta capacitat d’acumulació d’ions, 

la velocitat amb la que ho fa [32] i la simplicitat de manipulació poden ser factors importants 

per entendre aquesta tècnica com la manera del futur de depuració de metalls pesants de 

l’aigua. 

En el moment de començar el projecte, es planteja la possibilitat que el fenomen quí-

mic que explica la reducció de la concentració de cations de metalls pesants en aigua 

després de travessar una columna de rapa adientment preparada és la biosorció, fonamen-

tada en el bescanvi iònic. Es teoritza que l’ió majoritari que es bescanvia pel corresponent 

metall pesant és el catió calci juntament amb protons. 
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Taula 3.1. Comparació de les tecnologies convencionals. Basat en [32] i [44]. 

Mètode Avantatge Desavantatge 

Precipitació química 
i filtració 

Simple. 

Barat. 

Alta nivell de separació de 
metalls pesants. 

Baix cost d’operació. 

Dificultat de separació per altes concentracions. 

No és selectiva. 

La presència d’agents orgànics disminueix el 
rendiment. 

Genera fangs. 

Oxidació o reducció 
química 

Recuperació del metall. 

Necessitat de diversos productes químics (no és 
universal). 

No és efectiva en sistemes biològics. 

Sensible a les condicions ambientals 
(temperatura). 

Tractament 
electroquímic 

Recuperació del metall. 
Per altes concentracions. 

Cara. 

Osmosi inversa 

La dissolució de sortida és pura i 
es pot reciclar. 

Fàcilment automatitzable. 

No s’afegeix cap espècie química 
nova. 

Necessitat d'altes pressions. 

Mitjana selectivitat i tolerància a canvis en el pH. 

Baix temps de vida amb solucions corrosives. 

Requereix manteniment freqüent per prevenir la 
saturació de les membranes. 

Necessitat de separar les partícules en 
suspensió per evitar la saturació de la 
membrana. 

Cal dimensionar adientment la membrana. 

Car. 

Bescanvi iònic 

Possibilitat de separació a baixes 
concentracions de metall. 

Alta selectivitat. 

Possibilitat de recuperació del 
metall pur. 

Sensible a partícules i per tant cal tractament 
previ. 

La presència a calci, sodi i magnesi disminueix 
el rendiment degut a la saturació de la resina. 

Possibilitat de competència entre metalls 
pesants i altres cations. 

Resines poc tolerants al canvi de pH. 

Resines cares. 

Adsorció 

Carbó com a sorbent i es pot 
regenerar. 

Simplicitat d’operació. 

No adequat per a metalls. 

Cost de l’adsorbent i de la seva regeneració és 
elevat. 

Capacitat d’adsorció molt dependent del pH. 

Necessitat d’eliminar els materials en 
suspensió. 

Evaporació 
La dissolució de sortida és pura i 
es pot reciclar. 

Molta necessitat energètica. 

Cara. 

Genera fangs. 

 

Aquest és el motiu pel qual aquest projecte final de carrera està dedicat a la detecció 

del calci en aigua i a l’evolució pH i la conductivitat en els processos de biosorció. L’èxit 

d’aquest estudi obrirà les portes per analitzar més a fons si la hipòtesi realitzada és 

encertada i a estudiar els sistemes de biosorció de la rapa des d’una altra perspectiva.  
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3.1. Objectius del projecte 

A nivell general, els objectius del projecte són participar de manera activa en l’estudi 

del procés de biosorció del metalls pesants, avançar en el projecte assegurant la fiabilitat del 

treball precedent, aportar nous coneixements i ser rigorós en garantir la traçabilitat i 

reproductibilitat de tot el procés seguit i en els experiments realitzats. 

A nivell específic, els objectius del projecte són desenvolupar un elèctrode selectiu de 

calci capaç de funcionar en un sistema de flux en continu amb una selectivitat suficientment 

elevada respecte altres cations, en especial coure, dissenyar un sistema de flux en continu 

unit a una columna de rebliment de llit fix amb rapa de raïm i observar el seu comportament 

en la biosorció de coure i l’alliberament de calci. A més, implementar un sistema de medició 

multiparamètric per analitzar les variacions de pH i conductivitat del sistema. 

3.2. Abast del projecte 

El sistema desenvolupat en el projecte per a l'estudis de la biosorció de coure i poste-

rior alliberació de calci espera arribar a ser una base per a la monitorització del procés de 

bescanvi iònic, així com de la variació del pH i la conductivitat. No obstant, no es descarta 

que en projectes posteriors pugui ser adaptat, ampliat o millorat. 
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4. Elaboració del sensor selectiu de calci (II) 

4.1. Elèctrodes selectius d’ions (ISE) 

L’elèctrode selectiu del catió calci preparat forma part del grup de sensors anomenats 

abreviadament ISE (Ion-selective Electrode). Aquests sensors es caracteritzen per estar 

constituïts per una membrana que és capaç d’interactuar amb una espècie iònica concreta 

de manera que és possible detectar un senyal potenciomètric en ser aquesta present. 

Aquest senyal, alhora, es pot relacionar amb la concentració de l’ió en qüestió com es 

mostra al capítol 5. Per això hom diu que són elèctrodes selectius. Es poden classificar en 

cinc grups.  

Els elèctrodes amb membrana de vidre són sensibles als protons i als cations dels 

metalls alcalins. La capa hidratada de la membrana presenta una forta afinitat per als cations 

monovalents i, d’aquesta manera, permet la mesura directa d’ions com Na+, K+ i Li+ encara 

que també sovint es poden detectar altres cations com NH4
+ o Ca2+. Modificant la composi-

ció de la membrana de vidre és possible augmentar la selectivitat d’anàlisi. 

Els elèctrodes de membrana impregnada amb un precipitat es caracteritzen per la 

seva membrana de polímer inert (normalment silicona o PVC) a la qual s’inclouen sals 

insolubles. En elèctrodes selectius a iodurs, a l’interior de l’elèctrode es localitza una solució 

d’iodur de potassi (KI) en el qual hi ha immers l’elèctrode de referència d’iodur de plata (AgI). 

La part que controla el comportament de l’elèctrode és la membrana de plàstic, que una 

vegada immersa en la dissolució a analitzar, es carrega negativament segons la concentra-

ció de l’ió iodur de la solució. Homòlogament, es troben elèctrodes d’aquest grup selectius a 

altres halurs (clorurs i bromurs) i sulfurs, entre altres. 

Els elèctrodes de membrana cristal·lina d'estat sòlid són els més utilitats. La membra-

na està constituïda per un monocristall de fluorur de lantani al qual s’afegeixen petites 

quantitats d’europi per incrementar la conductivitat. La resposta d’aquest ISE és molt bona i 

en especial en sistemes en molt baixa concentració de fluorurs [4]. La interferència de molts 

ions es neutralitza treballant a pH entre 4 i 9. D’altra banda, afegeixen complexones (com 

l’àcid ciclohexadiaminatetraacètic o CDTA) que disminueix considerablement la influència 

d’alguns ions metàl·lics els quals formen complexos amb el fluorur (Al3+ i Fe3+, especial-

ment). A part del selectiu de fluorur, existeix el format amb Ag2S que detecta plata i sulfurs 

fins a concentracions de 10-6 M [4]. Si s’afegeix altres precipitats a la membrana, per 

exemple AgI i CuS, s’aconsegueix major selectivitat respecte l’iodur i el coure. 
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Els elèctrodes de membranes líquides actuen degut a una reacció de bescanvi iònic 

que té lloc en una capa de líquid immiscible en aigua. Aquesta capa de solució està 

separada de la mostra a analitzar mitjançant una membrana semipermeable i de l’elèctrode 

convencional de dissolució interna de referència per una segona membrana semipermeable. 

Aquest grup d’ISE es pot emprar per a l’anàlisi de metalls (com Ca2+, Cu2+, Pb2+) i alguns 

anions (com NO3
-, ClO4

-, Cl-). 

Existeix un altre tipus d’ISE constituït pels elèctrodes enzimàtics. Aquest tipus està 

format per enzims, proteïnes d’elevada acció catalítica, específics per certs substrats. Com a 

fruit de les reaccions catalítiques, amb freqüència es generen o consumeixen protons (H+). 

Per tant, un elèctrode de vidre recobert amb una capa d’un enzim immobilitat pot donar 

resposta quantitativa a certs substrats específics com la ureasa o la penicilinasa per la 

detecció de la urea i penicilina, respectivament. 

Els avantatges de la potenciometria directa que ofereix la tecnologia ISE són el motiu 

de l’elecció d’aquesta tècnica per la detecció de calci en dissolució aquosa. Destaquen la 

rapidesa de resposta (mesures a temps real), la sensibilitat, la possibilitat de treballar en un 

rang ampli de concentració (pot arribar fins ppb), l’independència del tipus de mostres per la 

mesura de potencial i la mínima influència d’interferències [17]. 

4.1.1. La membrana 

La constitució d’una membrana pot arribar a ser molt diversa. Existeixen moltes for-

mes de membrana com les membranes homogènies d’estat sòlid, les heterogènies d’estat 

sòlid, les membranes líquides, les sondes de membranes sensibles de gasos o les 

membranes enzimàtiques, cadascuna amb unes característiques específiques. En aquest 

projecte es treballa amb la membrana heterogènia d’estat sòlid pel que fa al coure i la 

membrana líquida pel que fa al calci. L’explicació se centrarà en aquest tipus.  

Les membranes d’estat sòlid, com totes les altres, tenen una formulació complexa. La 

composició de les membranes sol estar formada per famílies de components que a 

continuació es classifiquen segons la seva funció.  

El model més entenedor d’aquest fenomen és el d’una membrana que per una banda 

està en contacte amb una dissolució de composició constant (interna) i per l’altra amb una 

de variable (externa), que és la mostra. Les superfícies de cada costat delimiten la part 

interna de la membrana (Fig. 4.1). El potencial detectat en la membrana és la suma del 

potencial en la cara interna i l’externa.  

En primer lloc, es troba el medi de la membrana, és a dir, el cos sòlid que ha de confi-

nar la resta de constituents i és on es durà a terme el fenomen que permetrà la detecció dels 

ions. És imprescindible que aquest element no interfereixi en les lectures de potencial que 
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es generin. Els polímers són les espècies químiques més habituals per a aquesta tasca ja 

que tenen la capacitat de formar matrius polimèriques que serviran de suport per la resta de 

constituents de la membrana. Per tot això, el policlorur de vinil (PVC) és la substància més 

habitual per desenvolupar aquesta funció. 

 

Fig. 4.1. Estructura de la membrana selectiva d’ions ([6] i [35]). 

En segon lloc, destaca el compost químic que interacciona amb l’ió escollit i genera el 

procés que desencadena la detecció de l’ió. En la major part de casos, la classe de 

compostos que desenvolupen aquesta tasca és l'ionòfor. La interacció entre l'ió triat i la 

membrana es deu o bé a un bescanvi de càrregues (moviment d'electrons) o bé a una 

estructura macrocíclica amb càrrega neutra, on l'ió troba unes cavitats que el rodegen. Això 

genera una diferència de potencial que pot ser mesurada amb un transductor adient. 

Existeix un gran ventall de compostos capaços de detectar un mateix ió. Les composicions 

de membranes són les responsables de les característiques de selecció. 

En tercer lloc, existeixen plastificants la funció dels quals és facilitar el moviment de 

soluts per la membrana. S'ha observat en altres estudis [14] que la presència d'aquests 

compostos en membranes arriben a aconseguir unes propietats físiques òptimes i assegurar 

una elevada mobilitat dels seus constituents. Per a obtenir una membrana el més homogè-

nia possible, és necessari que el plastificant sigui físicament compatible amb el medi de la 

membrana. Alguns exemples són l'acetat de benzil, el bis(2-etilhexil) ftalat (dioctil ftalat) o 

DOP i el bis(n-octil) sebacat o DOS. 

Finalment, es troben els additius, compostos químics que són compensadors de càr-

rega. La seva tasca és induir una resposta selectiva quan no hi ha suficient quantitat 

d'ionòfor [14] i garantir la neutralitat de la càrrega global de la membrana. Per aquest motiu, 

la seva concentració en la membrana ha de ser l’adequada per a cada composició. Les 

conseqüències més destacades de la seva addició són la reducció del temps de resposta i 

de la resistència interna de la membrana i la millora la selectivitat d'ions monovalents i 

divalents [37]. El borat de tetrafenil és un additiu important. 

4.1.2. Els cossos de l’elèctrode 

Per a l’aplicació del sistema de membranes del qual es basa la tècnica dels sensors 

selectius d’ions, cal una estructura de suport per a la membrana i pel transductor que 

transforma i transmet les senyals captades a un sistema adient de tractament de dades. 
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En tot el projecte se n’utilitzen tres classes de configuracions d’elèctrodes disponibles: 

elèctrode convencional amb dissolució interna de referència, elèctrode convencional amb 

suport de grafit i elèctrode de flux amb suport de grafit. La diferència essencial entre el 

primer i els altres dos tipus d’elèctrode és la necessitat en la primera configuració d’un 

sistema tradicional REDOX entre un fil de metall i una dissolució interna determinada que 

estableixi el flux de corrent que permeti detectar la diferència de potencial; mentre que pel 

segon grup no cal cap referència líquida per mesurar la diferència de potencial. 

El motiu pel qual només s’utilitzen aquests tipus concrets d'implementacions d’ISE és 

estudiar la membrana partint des de l’elèctrode més senzill tenint en compte el principi de 

funcionament (l’elèctrode amb dissolució interna de referència) i anant cap al més complex 

(l’elèctrode de flux amb suport de grafit). Els cossos amb dissolució interna i els de suport de 

grafit s’han estudiat i han resultat adequats pel tipus d’estudi que es vol dur a terme en 

aquest projecte [43]. L’elèctrode tubular en flux també ha estat utilitzat en altres projectes 

anteriors demostrant també la seva idoneïtat per aquests tipus estudis [24]. 

L’elèctrode amb sistema de referència líquida se l’anomenarà en la resta de la memò-

ria Philips ja que el cos de l’elèctrode és subministrat per la casa comercial PHILIPS® model 

90100. Aquest instrument consta de tres parts diferenciades: el capçal, el tronc i el 

connector. El capçal és l’espai destinat a dipositat la membrana. El tronc conté un fil de 

Ag/AgCl i té un receptacle interior per omplir d’un electròlit adient. La Fig. 4.2 representa un 

esquema de la seva estructura. La diferència de potencial produïda és recollida per un 

connector i enviada cap al pHmetre capaç de transformar el senyal per tal que sigui 

utilitzable per a la monitorització. A l'annex A hi ha imatges de l'estructura i elements reals. 

 

Fig. 4.2. Esquema de l’elèctrode Philips. 

El segon tipus d’ISE que es comentarà és l’elèctrode anomenat generalment conven-

cional amb suport de grafit. El principal avantatge respecte l’anterior model (Philips) és la 
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Anell 

Membrana 
Connector 

Grafit i resina epoxi 

seva gran compacitat. D’altra banda, l’estructura és força més senzilla ja que consta de dues 

parts: el cos i el connector. El cos de l’elèctrode està format per un tub de PVC de forma 

cilíndrica obert per un extrem on hi ha inserida una capa de compòsit de grafit i resina epoxi 

units al connector. La membrana s’ha d’adherir a la superfície externa del compòsit. El grafit, 

com a material semiconductor, rep l’efecte de la membrana selectiva i transmet el senyal al 

connector que l’enviarà a un transductor. Es mostra en la Fig. 4.3. La fabricació del sensor 

s'explica a [16].  

 

Fig. 4.3. Elèctrode convencional de suport de grafit. 

La darrera classe d’ISE és l’elèctrode tubular de flux. La seva característica més des-

tacada és la possibilitat de realitzar mesures en sistemes de flux continu. La seva estructura 

és semblant al tipus anterior. Externament està format per un anell de metacrilat que 

determina la mida de l’elèctrode i on també s’hi ubica el connector. Dins d’aquest suport 

anul·lar, és troba una bloc de compòsit de compòsit i resina epoxi recobert externament per 

una capa de resina epoxi, que és un aïllant elèctric. Concèntricament, es perfora el grafit 

amb un diàmetre molt petit (normalment 1,75 mm) i en les parets del forat realitzat 

s’adhereix la membrana selectiva. La Fig. 4.4 mostra el disseny d’aquest elèctrode 

 

 

 

    

Fig. 4.4. L’elèctrode tubular de flux amb suport de grafit i resina epoxi. 

4.1.3. Sistemes de tractament dels senyals 

Una vegada es recull el senyal potenciomètric de l’elèctrode ISE, és necessari adaptar 

aquest senyal a un sistema universal de referència alhora que ha de ser útil, és a dir, 

representable i emmagatzemable. Per aconseguir això i que el senyal sigui utilitzable, són 

fonamentals tres elements més a banda de l’ISE: un elèctrode de referència, un processador 

de senyals i un programa (software) de tractament de dades. 

Connector 

Membrana i grafit 

Tub 
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L’elèctrode de referència és indispensable per tancar el circuit elèctric establert entre 

el sistema analitzat i l’ISE. En aquest estudi s’utilitza l’ORION model 900200 que és del tipus 

Ag/AgCl amb doble unió. L’extrem està submergit en la mateixa dissolució que l'ISE.  

Paral·lelament, proporciona un potencial constant (però depenent de la temperatura) 

permetent expressar les diferències de potencial enregistrades a l’ISE en l’escala universal 

de potencials, la d’hidrogen corregint el potencial de Calomelans. A més, per ser vàlid, 

l’elèctrode de referència no ha de interferir en la resposta de l’ió a detectar per l’ISE.  

L’estructura de l’elèctrode de referència utilitzat al llarg del projecte és relativament 

semblant a la corresponent de l’ISE amb referència líquida interna. La diferència és que en 

aquest cas l’elèctrode requereix per al seu funcionament dues dissolucions diferents ja que 

hi ha dos espais interns separats. En el més interior, es troba un cilindre que conté un fil de 

Ag/AgCl unit per l’extrem al connector i on s’hi ha d’introduir la dissolució interna de 

referència venuda juntament amb l’elèctrode. El principal avantatge d’aquesta mena 

d’elèctrode de referència és la seva estabilitat a altes temperatures encara que tenen 

l’inconvenient de ser sensibles a la llum [43]. En la carcassa més externa (concèntrica amb 

l’anterior) s’hi ha d’introduir una dilució d'elevada força iònica i equitransferent (mateixa 

càrrega de cations i anions) per facilitar el moviment de càrregues [17]. Per al seu òptim 

funcionament, cal assegurar que ambdues dissolucions estan plenes i que la punta de 

l’elèctrode estigui banyada per al pròpia dissolució externa.  

El processador de senyal té la finalitat d’amplificar, filtrar, linealitzar i modular els se-

nyals procedents dels elèctrodes per tal de compatibilitzar la conversió de senyal analògica 

(entrada) a digital (sortida) amb el pas del temps [11]. No obstant, l’eficiència d’aquest 

procés no és òptima perquè es generen interferències (soroll) i errors del senyal, que 

provoquen distorsions en el senyal rebuda.  

L’adquisició de dades es realitza en el processador de senyal. Aquesta operació con-

sisteix en captar el senyal adequat en el processador de senyal, tractar-lo i mesurar-lo 

després de la conversió d’analògic a digital. La targeta d’adquisició de dades és l’element 

que recull aquests senyals modificats i les disposa per sistema de tractament de dades. El 

model de la targeta d'adquisició del projecte és PCI 17-12 d'Advantech. La resolució 

(nombre de bits que representen el senyal analògic), el rang de l’aparell (límits de digitalitza-

ció) i l’ajust del límit del senyal d’entrada que es mesura són els paràmetres més importants 

a tenir en compte ja que tots ells estan relacionats [17] i tenen enorme influència en la 

caracterització del procés de mesura. 

L’últim dels elements esmentats és el software de tractament de dades. Aquesta eina pot 

estar continguda en instruments (hardware) de diferents format, però en el cas de l’ordinador 

es necessita una targeta d’adquisició de dades [17]¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Per al projecte s’utilitzen instruments virtuals (VIs) creats en l’entorn LabVIEW 
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(National Instruments USA) i tenen com a finalitat recollir de manera gràfica i numèrica els 

senyals registrats pels elèctrodes i alhora les emmagatzema quan rep l’ordre adient. 

4.2. Construcció dels elèctrodes selectius de calci 

4.2.1. Selecció de la formulació de la membrana 

Tal com s’ha explicat anteriorment, la primera etapa de tot el projecte és també la més 

crítica. Per tal d’aconseguir un bons resultats, és a dir, una alta selectivitat pel catió Ca2+ i 

una bona reproductibilitat; caldrà formular i sintetitzar una membrana capaç de respondre a 

les necessitats del projecte. 

Consultant el catàleg comercial de FLUKA [39], concretament les propostes d'aplica-

ció i les referències citades, en el mateix s’escull la sal de calci de la família dels organofos-

fats presentada a la Fig. 4.5 i anomenada bis[4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)-fenil]-fosfat (abreviat 

com CaBTMBFF i fórmula empírica C28H42Ca0,5O4P) perquè les corresponents membranes 

han de complir en especial aquests requisits: el pendent de la recta de calibratge ha de ser 

propera a 30 mV/decada, el coeficient de selectivitat del calci enfront a altres ions semblants 

(X) ha de resultar prou elevada pel que es marca el mínim de  (valor de baixa 

interacció), el rang de pH de treball es trobi entre 4 i 7 i el límit de detecció ha de ser pròxim 

a 1 µM. En el capítol següent s'explicaran els conceptes de pendent de la recta de calibratge 

i coeficient potenciomètric de selectivitat i es determinaran per la membrana sintetitzada 

finalment. 

  

Fig. 4.5. Bis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]fosfat de calci [39]. 

Utilitzant la referència [25] que s’ofereix en el catàleg, es formula una membrana amb 

les proporcions definides en la Taula 4.1. Aquesta composició també conté di-n-octil-fenil-

fosfonat de calci (DOPP) que actua com a plastificant (considerat adient combinant-lo amb 

organofosfats [20]) i policlorur de vinil (PVC) que actua com a matriu polimèrica per als altres 

components. Cal destacar que l’avantatge del DOPP respecte altres plastificants com el 2-

nitrofenil octil èter (o-NPOE) o el sebacat de bis(2-etilhexil) (DOS) és la major solubilitat del 
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DOPP en el CaBTMBFF [37]. Malgrat aquests avantatges, s’ha observat que variacions 

sensibles de quantitat en el DOPP produeixen canvis significatius en la selectivitat de calci.  

Les fitxes de seguretat de cada component es troben en l’Annex K. 

Taula 4.1. Composició de la membrana [25]. 

Producte Massa teòrica (percentatge del total) 

CaBTMBFF 40 mg (7,0 %) 

DOPP 360 mg (63,2 %) 

PVC 170 mg (29,8 %) 

Total 570 mg (100 %) 

A banda de l’anteriorment mencionat, és important assegurar que la membrana 

s’ajusta als requisits anteriors. La millor manera per determinar-ho és construir elèctrodes de 

constitució més senzilla amb els quals es pugui avaluar els paràmetres de funcionament i 

així poder decidir si aquesta membrana és útil per la segona part de l’estudi. 

4.2.2. Preparació de la membrana 

 La construcció dels ISE comença per la preparació de les membranes pels elèctro-

des. El procediment per la seva formació és idèntic pels tres tipus de sensors que s’han de 

preparar, l’únic que canvia és la manera de implementar-la amb l’elèctrode. 

La primera part consisteix en el pesatge dels compostos sòlids que formaran part de la 

membrana, és a dir, el CABTMBPP i el PVC. L’eina adequada és una balança analítica amb 

una resolució mínima de 0,1 mg. Per al projecte s’ha emprat la balança del laboratori (Uni 

Bloc model UW620H) de la planta 4 de l’ETSEIB. 

S’utilitza un tub d’assaig amb rosca (PIREX model 15) com a recipient dels productes 

pesats, prèviament tarat. S’introdueix en primer lloc el CaBTMBPP degut a ser el producte 

crític per l’elaboració de la membrana; així que si hi ha alguna errada en la seva mesura i 

s’ha de tornar a repetir, no es perdi cap més substància. A continuació s’afegeix el PVC. 

Aleshores s’homogenitza la mescla sòlida amb un agitador de tubs (SBS model AT-1). El 

DOPP té la peculiaritat que és una substància líquida, pel que resulta molt més pràctic 

mesurar-lo volumètricament ja que es coneix la densitat. Per això, s’usa una micropipeta 

(Thermo Scientific model Finnipipette) mesurant el volum de 130,2 μl corresponent als 

càlculs de l’Annex C.1. Es torna a agitar la mescla heterogènia en l’agitador de tubs SBS. 

La darrera part de la preparació de la membrana és la dissolució en tetrahidrofurà 

(THF). Aquest dissolvent orgànic i apolar és molt volàtil i facilita la deposició de la membrana 
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sobre l’elèctrode. Aquesta característica permet en poc temps tenir la membrana sòlida i 

adherida a l’elèctrode en qüestió. 

Experimentalment s’ha comprovat que cada tipus de sensor ha de tenir una membra-

na de 100 mg totals i s’ha d’utilitzar 1 mL de THF. No obstant, per al cas dels elèctrodes 

convencionals amb suport de grafit i els tubulars la quantitat de membrana preparada 

serveix per fabricar-ne tres o quatre unitats. La Taula 4.2 recull la composició de les diferents 

membranes preparades per als diferents elèctrodes. Cal comentar que la dissolució de la 

membrana pels elèctrodes Philips i convencionals amb suport de grafit es va preparar 

conjuntament. 

Cal reiterar la importància d’aconseguir que la dissolució la qual servirà per crear la 

membrana sigui el més homogènia possible per tal d'obtenir resultats fiables i això es 

propicia agitant-la amb el vòrtex. Per tant, no s’accepta una mescla amb fases sòlides. Si 

succeís, les solucions serien dues: tornar a repetir la dissolució, com és el cas del projecte 

degut a l’aparició d’una massa sòlida insoluble (a la Taula 4.2. elèctrode tubular 1), o agitar-

la més per intentar dissoldre un altra massa apareguda, tal com va ser necessari en el cas 

de l’elèctrode tubular 2 (a l’esmentada taula). Concretament, a l’experimentació es va 

esperar un dia abans d’implantar-la la membrana a l’elèctrode tubular 1, havent estat 

protegida amb parafilm. En aquest cas, agitant la dissolució es va aconseguir fer desaparèi-

xer el sòlid però el dia següent va tornar a formar-se i aquest cop, en lloc de dissoldre’s amb 

el vòrtex, es va emblanquir tot el líquid. Per això es va preparar la segona membrana per 

l’elèctrode tubular (2), que malgrat formar també una fase sòlida, mitjançant l’agitació 

s’obtingué la dilució homogènia; aleshores fou implantada als elèctrodes tubulars.   

. 

Taula 4.2. Composicions reals pels ISE. Els percentatges de la Taula 4.1 són la referència.  

Producte 
Quantitat real dels elèctrodes 

Philips i convencionals 
Quantitat real de 

l’elèctrode tubular 1 
Quantitat real de 

l’elèctrode tubular 2 

CaBTMBFF 
[mg] 

13,9 (6,9 %) 7,5 (7,5 %) 7,0 (7,0 %) 

DOPP 
130,0 μL = 126,1 mg  

(62,8 %) 

65,2 μL = 63,2 mg  

(62,9 %) 

65,2 μL =  63,2 mg 

 (63,0 %) 

PVC [mg] 60,8 (30,3 %) 29,7 (29,6 %) 30,2 (30,0 %) 

Total [mg] 200,8 (100 %) 100,4 (100 %) 100,4 (100 %) 

THF [mL] 2,00 1,00 1,00 
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4.2.3. Muntatge de l’elèctrode convencional amb dissolució interna de 

referència Philips: Ca-L2 i Ca-L2-2 

Realitzada ja la dissolució amb THF, la primera etapa per construir l’elèctrode amb 

sistema de dissolució interna de referència o Philips (Ca-L2 i Ca-L2-2) consisteix en donar la 

forma adequada a la membrana. Per a aquest elèctrode cal que sigui plana. Per això, es 

dissenya una estructura tal com es pot observar en la Fig. 4.6. El motiu d’aquest disseny és 

confinar la dissolució que formarà la membrana en una superfície plana i donar-li una 

geometria circular. Les gomes elàstiques serveixen per assegurar l’estanqueïtat de la 

membrana mentre s’evapora el THF.  

 

Fig. 4.6. Muntatge per la solidificació de la membrana pel Philips. 

 

Una vegada s’ha construït el muntatge anterior, cal introduir gota a gota la dissolució 

preparada per formar la membrana emprant per a tal fita una pipeta Pasteur. La capa de 

líquid dipositada es distribueix homogèniament sobre el suport. Es vigila que la dissolució no 

estigui en contacte amb la goma elàstica ja que provocaria una ruptura d’aquesta degut al 

fort caràcter dissolvent del THF. De la mateixa manera, s’evita la formació de bombolles 

d’aire dins la membrana ja que podrien quedar confinades. 

Finalment, es tapa amb paper de laboratori per una banda per protegir la membrana i 

de l’altra perquè l’evaporació del THF sigui molt lenta. Transcorregudes 24 h, aquest 

compost ja ha desaparegut completament. Aleshores, es desmunta l’estructura, se separa la 

tira del cilindre i amb l’ajut d’unes pinces es desenganxa la membrana plàstica. 

Sobre un paper satinat, per exemple el protector del parafilm, es diposita la membrana 

amb compte. Utilitzant el punxó curosament, es talla un petit cercle del diàmetre compatible 

amb l'obertura del capçal de l’elèctrode Philips. La resta es guarda embolcallada amb el 

mateix paper satinat. Paral·lelament, es prepara el tronc i el capçal del sensor. Inicialment es 

parteix de les peces recollides a la Fig. 4.7 pel capçal i a la Fig. 4.8 pel tronc. 
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Fig. 4.7. Components del capçal del Philips. A) Anell de plàstic B) Cos de suport C) Pressionador de 

la membrana. 

 

 

Fig. 4.8. Components del tronc del Philips. A) Conté la dissolució interna i el fil de plata B) Separador 

metàl·lic C) Cos extern on s'acoblen el capçal i el connector elèctric. 

 

4.2.4. Muntatge de l’elèctrode convencional de suport de grafit: Ca-G4, Ca-

G5 i Ca-G6 

La construcció d’aquest elèctrode és més senzilla que el cas anterior si es disposa 

d’un cos amb suport de grafit ja utilitzat en altres experiments. En aquest cas, és necessari 

netejar l'elèctrode de qualsevol rastre de membrana precedent. El procediment consisteix en 

una primera fase en separar la membrana que hi ha. L’eina més adient és un cúter. S’ha de 

tallar en cisalla procurant no tallar l’embolcall polimèric del sensor ni ratllant el grafit. Per 

eliminar les restes més petites, es poleix amb paper de vidre i es renta amb acetona. A 

continuació, s’usa paper abrasiu ORION per polir encara més la cara del grafit i així 

aconseguir una superfície uniforme, encara que abans de seguir cal tornar a netejar 

l’elèctrode amb acetona. 

 Com ja s’ha esmentat prèviament, amb la quantitat de dissolució es fabriquen tres 

sensors: Ca-G4, Ca-G5 i Ca-G6. El procés consisteix en dipositar sobre la cara de grafit un 

parell de gotes de la dissolució (cap al final millor que sigui d’una en una) a cada elèctrode 

emprant una pipeta Pasteur. Aquest procediment es repetirà fins a esgotar tot el líquid 

deixant entre aplicacions de gotes un minut, encara que no hi ha cap problema si es deixa 

passar més temps. 

Durant el procés d’addició de gotes sobre la membrana, cal ser molt curós perquè no 

quedin bombolles que puguin causar problemes de funcionament com soroll o inestabilitat 

del senyal. No obstant, la dificultat a l’hora de realitzar el goteig ha comportat que els 
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sensors de grafit tinguin petites bombolles. Finalment, cal esperar que s’evapori el THF. I, tal 

com s’ha explicat pel Philips, es cobreix amb paper de laboratori. En un dia ja està a punt. 

 

Fig. 4.9. Connector tipus llapis. 

A l'apartat A.2 es recull un diagrama de preparació d'aquest tipus d'elèctrodes. A més, 

a l'Annex B es localitza tota la informació corresponent a uns altres sensors fabricats (Ca-

G1, Ca-G2 i Ca-G3) que van resultar defectuosos. 

Un aspecte destacat d’aquest tipus de sensor és la manera com s’utilitzen aquest 

elèctrodes per analitzar les mostres. El laboratori disposa de dos instruments. El primer és 

un connector mascle amb forma de llapis (Fig. 4.9) per on s’uneix a la femella del sensor. 

L’altre extrem del mascle acaba en un connector del tipus BNC. La forma de llapis s’utilitza 

per facilitar la subjecció de l’elèctrode a un peu amb pinça, per exemple. El segon dispositiu 

és un connector múltiple basat en un suport fabricat amb làmina de circuit imprès, que és 

molt resistent tant mecànicament com tèrmica. Tal com es pot observar en la Fig. 4.10, hi ha 

connectors mascle/femella que serveixen per enllaçar els sensor i el cable elèctric alhora 

que faciliten la fixació dels sensors per analitzar una mostra. 

 

Fig. 4.10. Connector múltiple amb suport de circuit imprès. 
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4.2.5. Muntatge de l’elèctrode tubular: Ca-T1, Ca-T2, Ca-T3 i Ca-T4. 

Aquest tipus d’ISE seran necessaris per la segona part del projecte. Anàlogament al 

cas anterior, es disposa d’aquest tipus d’elèctrodes procedent d’estudis previs i que caldrà 

comprovar si la seva connexió elèctrica està en bon estat. Això es realitza amb una simple 

prova amb un tester, per una banda connectant un born dins el forat i l’altre en el connector 

de l’elèctrode i per l’altra comprovant que entre l’interior del forat i la cara externa de la 

resina epoxi estan aïllades elèctricament. 

La neteja dels elèctrodes es realitza indirectament quan es perforen al laboratori de 

mecànica de l’ETSEIB per homogenitzar el diàmetre dels forats. D’aquesta manera, a part 

de facilitar la formació de la membrana, s’elimina qualsevol rastre de membranes anteriors. 

En el cas de no disposar de cap elèctrode construït, a l'Annex A.2 es mostra un diagrama de 

fabricació d'aquest tipus d'elèctrodes. 

L’adhesió de la membrana és molt semblant al cas dels sensors amb suport de grafit. 

El mètode consisteix en introduir una gota amb una pipeta Pasteur pel forat per a continua-

ció distribuir-la per l’interior bufant suaument i anar repetint aquesta operació fins a esgotar 

tota la dissolució de la membrana. Cal recordar que el total del líquid estava destinat a tres o 

quatre elèctrodes que s’anomenaran a partir d’ara Ca-T1, Ca-T2, Ca-T3 i Ca-T4. 

Per tal d’aconseguir un nivell òptim d’homogeneïtat, a l’hora d’introduir la gota s’ha 

d’alternar ambdós costats del forat i cobrir els 360º del mateix. Un cop acabat tot el procés, 

es deixen secar igual que els elèctrodes homòlegs. 
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5. Estudi dels sensors selectius de calci 

El següent pas de l’estudi consisteix en avaluar els diferents sensors elaborats per 

extreure’n els paràmetres característics de la membrana i del sensor i saber, en conseqüèn-

cia, si són adequats per l’estudi amb una columna de rapa. En aquest capítol es presenten 

com són les anàlisis realitzades sistemàticament per tal d’assegurar que els estudis 

posteriors estan fonamentats en una base consolidada, és a dir, que no s’ha deixat per 

comprovar cap aspecte fonamental. 

5.1. Paràmetres d’estudi: definició 

La metodologia desenvolupada en aquest projecte pretén obtenir dades per quantificar 

la qualitat dels ISE preparats i d’aquesta manera comparar els resultats i extreure’n 

conclusions. L’avaluació de la membrana front a l'analit així com la influència d'un altre ió 

interferent (coure) són els principals prioritats a estudiar.  

L'estudi potenciomètric d'una sistema com l'estudiat en el projecte és correspost a un 

comportament com el mostrat en la Fig. 5.1 on es distingeixen tres trams. En el tram z hi ha 

resposta de l'ISE constant perquè l'activitat de l'ió analitzat (per les condicions del sistema 

normalment equival a concentració [26]) es troba per sota del límit de detecció (LD). El tram 

y es caracteritza per originar-se una resposta potenciomètrica en funció de l'activitat encara 

que la seva dinàmica no és lineal i que finalitza en el límit inferior de resposta lineal (LIRL). 

El tram x correspon a la resposta lineal del sensor. 

 

Fig. 5.1. Corba característica típica dels ISE [1]. 
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5.1.1. Corba característica pel tram lineal: pendent, ordenada en l’origen i 

coeficient de regressió 

Considerant que el procés de detecció es basa en reaccions d’oxidació i reducció, en 

altres paraules, del moviment dels electrons, és vàlida l’equació de Nerst pel cas ideal 

d'absència d'ions interferents (Eq 5.1 [1]). E és el potencial real de la reacció, E0 és el 

potencial estàndard, R la constant dels gasos ideals (8,314 J/mol·K), T és la temperatura del 

sistema, z és la càrrega de l'ió, F és la constant de Faraday (9,6448·104 C/mol e-) i a és 

l’activitat de l’ió afectat pel moviment de càrregues.  

A baixes concentracions (menors a 0,01 M [36]) l'activitat és aproximable a la concen-

tració de l’ió C (M o mol·dm-3) tal com es mostra a l’Eq 5.2. Aquesta expressió és especial-

ment interessant ja que permet expressar el comportament del sistema de manera lineal en 

un rang determinat. Les expressions Eq. 5.4 i 5.5 mostren altres relacions importants del 

coeficient d'activitat γ i la força iònica µ ([9], [15] i [36]). 

a
zF

RT
EE log303,20

    (Eq. 5.1) 

Ca ·      (Eq. 5.2) 

C
zF

RT
EE log303,20

    (Eq. 5.3) 

1
509,0log 2z     (Eq. 5.4) 

 
25,0 ii zC        (Eq. 5.5) 

La parametrització del tram lineal de la corba característica es basa en la mesura de la 

resposta potenciomètrica captada per l'ISE en funció de la concentració. La linealització 

obtinguda mitjançant el mètode dels mínims quadrats (utilitzant el programa Microsoft Excel) 

permet el càlcul de tres paràmetres relacionats directament amb la recta (Eq. 5.6).  

CSEE ·log0     (Eq. 5.6) 

El primer és el pendent de la recta, també anomenat sensibilitat (S) segons IUPAC 

[10]. El seu valor numèric determina quant varia la lectura de potencial davant d’una variació 

d’una dècada de concentració. Per això és important aconseguir el major valor possible. A 
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25ºC i per un catió divalent, el valor numèric es troba al voltant de +29,6 mV/dècada [6]. El 

segon aspecte destacat de la recta obtinguda és l’ordenada en l’origen (b). 

El darrer paràmetre és el coeficient de regressió lineal de la recta. Perquè la recta pu-

gui considerar-se acceptable com a aproximació de comportament, ha de succeir que 

aquest coeficient sigui el més proper a la unitat possible; el criteri utilitzat serà un valor de R2 

major a 0,99 [33].  

5.1.2. Límits de detecció 

Els límits de detecció d'un sistema d’anàlisi es defineix com la quantitat o concentració 

llindar neta que pot ser detectada amb fiabilitat estadística per un mètode analític determinat 

[42]. Encara que també existeix el concepte de límit superior de resposta lineal com la 

concentració màxima mesurable amb un comportament lineal, habitualment s'assumeix que 

el límit de detecció és el límit inferior de resposta lineal. Aquest consisteix en la mínima 

concentració mesurada dins el rang lineal. Aquest darrer es pot observa a la Fig. 5.1. 

 A banda d’aquests límits, es pot definir el límit pràctic de detecció (LPD). Aquest punt 

simbolitza el moment a partir del qual la resposta del sensor comença a ser sensible als 

increments de concentració de l’analit. Matemàticament és la intersecció entre la recta 

horitzontal que talla amb l'ordenada a l'origen i el tram lineal de la corba característica. 

El càlcul es realitza a partir de l’equació de la recta corresponent al tram lineal (on m 

és el pendent i b l’ordenada en l’origen) i la lectura del senyal quan no hi ha analit o està en 

concentració menor a LD (E0) de la manera següent: 

m

bE
LPDbCmE 0

0 ·     (Eq. 5.7) 

5.1.3. Temps de resposta 

Es denomina temps de resposta d'un elèctrode com el temps que tarda en donar una 

resposta al 95% del valor final de potencial. Sol ser més ràpid quan es mesuren dissolucions 

de més diluïdes a més concentrades.  

5.1.4. Temps de vida 

Els temps de vida d'un sistema de mesura selectiu d'ions es pot definir segons Disten 

([12]) com l'interval de temps entre el condicionament de la membrana i el moment en el 

qual com a mínim un paràmetre de la membrana canvia sensiblement. Típicament es 

percep quan hi ha una pèrdua de sensibilitat o un augment del temps de resposta. 
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La duració d'un sensor sol estar condicionada per molts factors com per exemple el 

gruix de la membrana, el radi d'aquesta en contacte amb la dissolució a analitzar, el 

coeficient de difusió, el límit de detecció entre altres [12]. No obstant, el mode d'utilització i 

d'emmagatzematge també hi influeixen.  

És possible, contràriament, seguir una sèrie de pautes per augmentar el temps de vida 

d'un ISE. Un estudi realitzat per Naja ([26]) confirma que mantenint els sensors en medis de 

pH aproximadament constant (s'accepten variacions inferiors a 0,5), temperatura constant 

(preferiblement a 25 ± 0,5 ºC) i disposar-los a una profunditat fixa i agitació homogènia es 

pot aconseguir un augment significatiu en el temps de vida.   

En molts casos, l'elèctrode pot recuperar-se mitjançant un polit de la membrana, com 

és el cas de l’ISE de coure emprat en l’estudi. En altres casos, com seria ISE de membrana 

líquida com els de calci usats, es pot aplicar un condicionament de la membrana (veure el 

subapartat B.2.1 de l'annex). Si després d’això la sensibilitat no retorna als valors nerstians 

es considera que l'elèctrode ja no és útil i que per tant s'ha de substituir. 

5.1.5. Selectivitat: coeficient de selectivitat 

Aquest paràmetre és summament important a l’hora d’avaluar la qualitat d’una mem-

brana i, de retruc, la qualitat d’un sensor ISE. La informació aportada és el nivell de 

diferenciació que el sensor és capaç de mesurar entre l’ió principal que es vol estudiar i 

altres ions de la mateixa naturalesa. Per la futura aplicació del sensor de calci, es considera 

com a ió principal el Ca(II) i com interferent el Cu(II). A la referència [31] es localitza una 

taula on es recull per l'ISE format per CaBTMBFF i PVC alguns valors de coeficients de 

selectivitat de calci amb K(I) i Mg(II) juntament amb el mètode més adient per estudiar-los. 

Existeixen molts mètodes pel càlcul del coeficient de selectivitat. Un dels més senzills 

és el mètode de les dissolucions separades, recomanat quan es treballa amb elèctrodes que 

demostren una resposta nerstiana [43]. Aquest procediment es basa en l’estudi de dos ions: 

el principal i l’interferent, en el cas del present projecte seran calci i coure, respectivament. 

L’anàlisi consisteix en dos passos. En primer lloc, es prepara una dissolució mare de l’ió 

principal a una concentració coneguda i aleshores es mesura la resposta (E1) a l’addició d’un 

volum V a una concentració C del mateix ió. En segon lloc i a part de la primera anàlisi, es 

mesura la resposta (E2) a l’addició d’un volum V‘ d’una concentració definida C’ de 

l’interferent dins una dissolució de l’ió interferent també a una concentració determinada. 

Amb els resultats de l’experimentació anterior, es calcula el coeficient de selectivitat 

entre el calci (ió principal) i el coure (ió interferent) del sensor ISE (
pot

CuCaK , ) com s’expressa 

en l’equació Eq. 5.9 [1] i [15]. Aquesta expressió es basa en l'equació de Nicolsky-Eisenman 

(Eq. 5.8) [43]. 
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RTconstE ,ln             (Eq. 5.8) 

Els paràmetres S, zCa, zCu i aCa són el pendent de la recta de calibrat, el nombre de 

càrregues dels ions calci i coure i l’activitat del calci, respectivament. 

Ca

Cu

Capot

CuCa a
z

z

S

EE
K ·log1log 12

,
   (Eq. 5.9) 

Com que el nombre de càrregues dels ions coure i calci són els mateixos (+2), 

l’expressió anterior se simplifica a l’Eq. 5.10. 

S

EE
K pot

CuCa

12

,log                 (Eq. 5.10) 

Tal com han constatat els investigadors amb el temps, el coeficient de selectivitat no 

és una constant física, sinó més a viat un valors que depèn de les condicions experimentals. 

Aquest com altres factors exposats per a Umezawa et al ([43]) fan que l'àmbit de validesa 

sigui restringit al mateix tipus d'anàlisi, impedint extrapolacions directes dels resultats. 

5.1.6. Factors principals que influeixen en els paràmetres dels sensors 

Alguns dels paràmetres anteriorment mostrats són dependents de condicions del sis-

tema d'anàlisi. És, per tant, molt important conèixer quin són i mantenir-los constants al llarg 

de l'experimentació per evitar errors. 

El primer factor a considerar és el pH. Els protons i els anions OH- poden interactuar 

amb algun component de la membrana del sensor o es poden formar espècies químiques 

que variïn la concentració d'analit de la mescla. Aquest efecte pot ser previst emprant 

diagrames de Pourbaix, que correlacionen els compostos que formen els metalls en funció 

del pH i el pe, fonamentalment. Programes com l'Hydra i el Medusa, comentats a l'Annex J, 

permeten obtenir aquests gràfics. Durant tot l’estudi no seran fixats ja que interessa obtenir 

els paràmetres de la recta en sistemes de variació dinàmica del pH com és el cas de la 

biosorció. No obstant, la variació màxima és relativament petita: 1 dècada de l'escala 

logarítmica. 

El segon factor és la temperatura. Tal com s'observa en l'Eq. 5.3, és un factor que 

modifica en comportament del sensor. En l'experimentació no és controlada de manera 

directa perquè es considera que les variacions de temperatura al laboratori no exerciran una 

alteració no tolerada en el resultat final. Per a atenuar l'efecte en dies de temperatura 
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extrema, s'utilitza un aparell de climatització del laboratori per mantenir la temperatura del 

sistema a un nivell moderat. 

El tercer aspecte que influeix en el sensors és la força iònica (Eq. 5.5). Aquest parà-

metre combina la quantitat i la càrrega dels ions en dissolució. En els experiments s'utilitza 

sempre l'ajustador de força iònica (ISA) per tal de reduir al màxim els efectes de la variació 

de concentració de les mostres i facilitar la resposta dels elèctrodes potenciomètrics tal com 

es porta fent des de projectes anteriors. 

En darrer lloc, la presència d'ions interferents també és causa de distorsions en la res-

posta tal com s'ha comentat prèviament. Aquest factor serà utilitzat en alguns experiments 

per estudiar diferents aspectes dels sensors i/o reaccions. 

5.2. Descripció de l’equipament d'anàlisi per l'estudi dels 

sensors selectius de calci convencionals amb dissolució 

interna de referència i amb suport de grafit en un sistema 

batch amb addicions externes 

Abans d’entrar en els experiments en si, cal presentar les característiques de l'estudi: 

sistema de mescla perfecta o batch i addicions externes. El primer terme implica que la 

dissolució que s’estudiarà estarà agitada per garantir que a qualsevol punt dels recipient la 

composició sigui pràcticament la mateixa. El segon terme significa que els experiments es 

duran a terme en un recipient on l’única variació de volum sera deguda a addicions que es 

realitzin externament. El volum i la concentració de les esmentades addicions estan 

definides de tal manera que permetin recollir mostres significatives en el rang de concentra-

ció entre 0,01 mM i 10 mM. 

En aquest apartat es comença a establir la base d'estudi per arribar a l'aplicació final 

dels sensors fabricats. Per tant, és imprescindible assegurar que els resultats obtinguts a 

partir d'ara siguin fiables. Al capítol B de l'annex es realitzen estudis amb aquesta finalitat 

usant ISEs amb una altra composició de membrana, que finalment serà descartada. 

Així doncs, al llarg de l'apartat es definirà la infraestructura necessària per realitzar les 

anàlisis pròpies del sistema d'addicions externes i de mescla perfecta. Aquest muntatge és 

necessari per l'experimentació amb el sensor convencionals de dissolució interna de 

referència (Ca-L2-2) i els sensors convencionals amb suport de grafit (Ca-G4, Ca-G5 i Ca-

G6). La Fig. 5.3 recull una imatge del sistema d'anàlisi de mostres dividit en seccions. Cada 

secció és comentada a continuació. 
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La secció de mesura està formada per dos grups d’elements: els elèctrodes (referèn-

cia i ISE) i el vas de precipitats amb la dissolució a analitzar (Fig. A.3.1 a l'annex A). Malgrat 

la composició d’aquesta dissolució pot variar entre els diferents experiments, generalment 

està composta dels següents elements: la dissolució de fons (també conegut com ISA), 

l'analit i els ions interferents.  

 

Fig. 5.3. Sistema experimental global. Enquadrades les seccions de mesura, agitació, tractament i 

transmissió de la senyal i adquisició, tractament i emmagatzematge de dades. 

La dissolució de fons serveix per donar una força iònica constant, que implica un coe-

ficient d'activitat de l'analit en la dissolució constant, millora la conductivitat de la mostra, i per 

tant el contacte elèctric entre els elèctrodes, i redueix l'efecte dels potencials de corrent [24]. 

L'ISA és una dissolució de NaNO3 0,1 M. 

L’analit per al sensor de calci és una dissolució que conté ió calci preparada a partir de 

Ca(NO3)2·4H2O(s). La informació relacionada amb la seva preparació es troba a l’Annex D. 

Els ions interferents són aquells que produeixen en el sistema de mesura variacions de 

resposta respecte el mateix experiment comptant només amb la presència de l'ISA i l'analit. 

En aquesta part del projecte es considera ió interferent del sensor de calci a l’ió coure i 

s'empra per preparar la dissolució de Cu(NO3)2 ·3H2O(s). En els experiments es parteix 

sempre, tret que s’especifiqui el contrari, del medi de mesura i es va afegint l’analit. 

La secció d’agitació consisteix en un agitador magnètic que acciona un imant agitador, 

localitzada dins del vas de precipitats. Sempre funcionarà a un règim de gir de 900 rpm 

perquè és una velocitat mitja d’aquest tipus de aparells i suficient per realitzar la mescla 

homogènia. 
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La secció de  ad quisició, tractament i transmissió de senyal recull els senyals proce-

dents dels sensors per la cara frontal (a la Fig 5.3 és visible) i de la referència per la cara 

oposada mitjançant cables amb connexions del tipus BNC. D'altra banda, la connexió dels 

mateixos cables amb els elèctrodes es realitza mitjançant terminals del tipus banana. La 

tasca que du a terme aquesta part és recollir els esmentats senyals per adequar-los al 

sistema de tractament posterior fins l’ordinador per a la seva manipulació següent, és a dir, 

els filtra, amplifica i transmet. A més, es realitza la conversió A-D en la targeta d’adquisició 

de dades instal·lada en el mateix PC. En l’Annex E s’explicita l’avaluació prèvia per analitzar 

quins canals funcionen millor per utilitzar-los en l’experimentació posterior. Per reduir 

l’existència d’errors sistemàtics en els lectures potenciomètriques, s’empraran sempre que 

sigui possible els mateixos canals. 

Finalment s’ubica la secció tractament i emmagatzematge de dades. Els senyals pro-

cedents de la secció anterior arriben a l'ordinador i són inputs en els softwares programats 

en l’entorn LabVIEW especialment per aquest tipus d'experiments. El funcionament 

d’aquesta eina s’explica en l’Annex F. 

Un element important per assegurar un bon funcionament és la introducció d'un siste-

ma SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda) marca APC model Back-UPS CS 500. El 

motiu d'aplicació és la prevenció defectes de la xarxa elèctrica sobre el sistema d'adquisició 

de dades com sobretensions, caigudes de tensió, talls d'alimentació, variació de freqüència, 

entre altres [3]. Aquest dispositiu, que alimenta a l'ordinador, a l'amplificador i l'agitador, 

permet el funcionament dels experiments en tals circumstàncies de manera segura durant 

30 min al consum nominal previst. 

Un tret comú de tot l’estudi és que entre cada anàlisi cal netejar correctament els elèc-

trodes. En el cas dels ISE, és suficient mullar tota la superfície de la membrana amb aigua 

desionitzada i després secar-los empapant paper de laboratori de manera que no rasqui la 

membrana. Per a l’elèctrode de referència, només cal mullar la punta amb aigua desionitza-

da, secar-la i deixant fluir un parell de gotes de la dissolució externa per mantenir el flux iònic 

entre la mostra i el sistema redox inclòs en l’elèctrode. 

5.3. Descripció del sistema d'anàlisi per a l'estudi dels sen-

sors selectius de calci tubular. Introducció de sensors de 

pH i conductivitat 

El sistema d'anàlisi en flux possibilita l'anàlisi de mostres en continu, pel que és molt 

adequat per la seva aplicació en la monitorització d'un procés real tal com es tractarà en el 

capítol 7. 
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Per la concepció dels sensors de calci tubular (Ca-T1, Ca-T2, Ca-T3 i Ca-T4), cal re-

dissenyar un sistema de funcionament respecte el cas anterior, això és mantenint la secció 

de transmissió i l'adquisició, tractament i emmagatzematge de dades. A més, l'estudi de 

calci i coure realitzat fins ara és complementat amb tres nous sensors: una sonda de pH 

(MR16-705), una sonda de conductivitat (MR16-900) i un nou elèctrode de referència 

(MR16-702) compatible per l'anàlisi en flux. Tots ells són de l'empresa Microelectrodes, Inc. 

(EUA). En l'Annex G es comenten les peculiaritats de cadascun. 

A part dels elèctrodes, s'incorpora a l'instrumental emprat un multímetre ORION 5-Star 

de Thermo Electron Corporation [41] compatible amb els sensors anteriors i que permet 

analitzar el pH i la conductivitat en paral·lel als sensors de calci i coure. Per a això, es 

necessita un software especial, Star Plus Navigator 21 de ThermoFisher Scientific, per 

aconseguir acoblar el mesurador amb l'ordinador que s'ha utilitzat fins aleshores. L'avantat-

ge de l'emmagatzemament de les dades a l'ordinador radica en tenir la possibilitat de 

correlacionar les dades pròpies dels ISE amb les mesures de pH i conductivitat. En l'Annex 

G es presenten més detalls. Així doncs, aquest nou equip s'afegeix a la llista d'instruments 

alimentats pel SAI juntament a la bomba peristàltica emprada. 

Essencialment, les dissolucions emprades seran patrons de Ca(NO3)2 i de Cu(NO3)2 a 

concentracions de 10-5 M, 10-4 M, 10-3 M i 10-2 M preparades a partir d'una dissolució mare 

de 0,1 M. Els càlculs associats es troben a l'Annex D. 

5.3.1. Sistema d'anàlisi: distribució 

El muntatge resultant es representa en l'Annex A.4. En la Fig. 5.4 és mostrat l'esque-

ma equivalent per facilitar l'explicació. Tal com s'ha esmentat prèviament, per a l'estudi en 

flux seran de menester, per l'ordre d'entrada al circuit, la sonda de conductivitat, una bomba 

peristàltica (Minipuls 3 de GILSON), un connector de metacrilat de tres vies, l'elèctrode de 

referència, la sonda de pH, una presa de terra i els sensors de calci i coure. Les dissolucions 

que s'empraran per a les anàlisis són els patrons anteriors i una dissolució d'ISA 0,2 M (la 

preparació s'exposa en l'Annex D.6). Les unions entre cada element són mitjançant tubs de 

tefló de 0,8 mm de diàmetre intern i s'enllacen amb connectors de rosca de la marca 

OMNIFIT. 

L'inici del circuit per a l'anàlisi de patrons i mostres és on apareix Calibració, fent refe-

rència a la figura. El canvi de dissolució es realitza manualment. En aquest punt, el fluid és 

impulsat per la bomba. A continuació se situa la sonda de conductivitat, que respon de 

manera quasi instantània. 

La bomba peristàltica es regula tal com es descriu en l'Annex C.2. Els dos canals que 

s'utilitzen són per l'ISA i la dissolució que pertoqui (patró o mostra). El cabal de cada canal 
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és 30 mL/h de tal manera que a la sortida de la bomba, les dues dilucions es mesclen en el 

connector de metacrilat de tres vies (imatge a l'Annex A.4) reduint a la meitat les concentra-

cions inicials. D'aquesta manera, la concentració de la força iònica és 0,1 M, la mateixa dels 

experiments en batch. 

 

Fig. 5.4. Esquema del disseny d'anàlisi en flux. 

Abans de la mescla de la dissolució de calibratge i l'ISA esdevé la lectura de conducti-

vitat a la sonda adient. La importància de mesurar-la d'aquesta manera radica, per una 

banda, en obtenir el valor únicament del patró (i més endavant de la mostra) i, de l'altra, en 

evitar l'emmascarament del valor corresponent al patró ja que l'ISA per definició és una 

dissolució concentrada en ions i que influeix fortament en la conductivitat. 

Una vegada formada la mescla amb l'ISA, la dissolució passa ràpidament per l'elèc-

trode de referència i la sonda de pH. Després, el fluid passa per un dispositiu de presa de 

terra també tubular que té com objectiu filtrar el soroll elèctric i que en anterior projectes ha 

demostrat ser necessari per l'estabilitat del sistema de mesura. Aquest element es connecta 

a objecte metàl·lic que estigui aïllat; en l'estudi una aixeta en desús. 

A una certa distància dels elèctrodes anteriors, es troben els sensors de calci i coure 

dins d'una estructura compacta tipus sandvitx (veure Fig.A.4.4 de l'Annex A). Finalment, el 

líquid sortint és abocat a rebuig en un dipòsit adequat per tractament de residus posterior.  

Respecte l'elèctrode de referència, cal destacar l'inconvenient que representa la sepa-

ració entre els sensors de calci i coure respecte i la referència. El motiu d'aquesta disposició 

és eliminar les interferències que es produïen entre la sonda de pH i els sensors pel fet 

d'ésser situats en sèrie i molt propers. A més, com que els dos tipus de dispositius 

necessiten el mateix elèctrode de referència, es realitza un enllaç des d'aquest a l'ORION 5-
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Star i al processador compartint la mateixa referència. D'aquesta manera s'aconsegueix 

compatibilitzar les mesures potenciomètriques. 

La separació entre la sonda de conductivitat i la de pH mitjançant la bomba peristàltica 

és també un mètode per minimitzar els problemes elèctrics de soroll que sinó altrament 

succeeixen. 

5.3.2. Posada en marxa dels experiments: calibratges i obtenció de la corba 

característica de cada sensor 

Partint del muntatge descrit, és important realitzar sempre els mateixos passos per 

preparar els elèctrodes, les dissolucions i les calibracions. Per aquest motiu es detalla etapa 

per etapa el desenvolupament per iniciar l'anàlisi de mostres. Sengles explicacions es 

disposen en l'Annex F i G. 

 Renovar la dissolució interna de l'elèctrode de referència 

 Calibrar pH  

 Calibrar conductivitat  

 Calibrar el sensor de calci 

 Calibrar el sensor de coure 

Després de finalitzar aquest procés, es canvia l'última dissolució per aigua desionitza-

da (Milli-Q, Millipore) amb la finalitat de netejar tot el circuit.  

5.4. Metodologia per a l'anàlisi de l'efecte de l'ió interferent 

Cu2+ en els sensors de calci 

La importància del coeficient de selectivitat radica, tal com s'ha comentat a l'inici del 

capítol, en indicar la capacitat de distinció del sensor de l'ió principal (Ca2+) respecte 

l'interferent (Cu2+). Per a la correcta aplicació dels algoritmes de càlcul pel mètode de les 

dissolucions separades, s'ha seguit la següent metodologia d'anàlisi. 

L'estudi en flux pels sensors tubulars s'inicia calibrant el calci emprant per això els pa-

trons comentats anteriorment de 10-5, 10-4, 10-3 i 10-2 M. Tot seguit, es netegen amb aigua 

desionitzada. Finalment es procedeix amb el calibratge del coure amb patrons de les 

mateixes concentracions que les anteriors. 

Per tal de controlar que els calibratges de coure sigui correctes, s'usa un ISE de coure: 

Cu-T2. La composició de la seva membrana és sulfur de plata i sulfur de coure en una 

proporció 1:1 amb resina epoxi heterogènia i fou fabricat en projectes anteriors. 
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6. Monitorització del bescanvi iònic en el procés 

de biosorció del coure(II) emprant rapa de raïm 

6.1. Biosorció 

El procés de biosorció és un cas d'adsorció el qual involucra una fase sòlida (biosor-

bent) formada per biomassa i una fase líquida (solvent, normalment aigua) que conté una 

espècie química dissolta que ha de ser adsorbida (sorbat) que en aquest cas és el coure(II). 

Degut a la més alta afinitat del sorbent pel sorbat, aquest és atret cap al sòlid i retingut 

mitjançant diferents mecanismes. Aquesta reacció esdevé fins que l'equilibri s'estableix entre 

la quantitat de sorbat enllaçat i la porció permanent en dissolució (com a concentració final, 

d'equlibri o residual Cf). 

La qualitat del material biosorbent es considera en relació a la quantitat de sorbat que 

és capaç de captar. Aquest concepte rep el nom de capacitat de captació de metall per 

unitat sòlida (volum o pes) del biosorbent (q). Existeixen biosorbents amb la capacitat 

d'adsorbir diferents metalls i altres que actuen només amb certs metalls [1]. 

Els biosorbents naturals normalment són classificats, en funció del seu origen, en dos 

grups: la biomassa microbial i biomassa vegetal. Del primer tipus existeixen els subgrups de 

les algues, fongs i bacteris. 

Per a aquest projecte s'utilitza rapa de raïm emprat en el procés de fabricació del vi 

subministrada per un productor de la denominació d'origen Empordà - Costa Brava. Anàlisis 

enològiques realitzades [23] determinen la composició química pel raïm de la que destaca: 

80% aigua, 2-3% de minerals de calci i potassi i 3% de tanins. Aquesta darrera substància 

és la responsable del color, el gust amarg, l'astringència, la capacitat d'envelliment i el cos 

del vi. Així doncs, es pot esperar que les branques del cep continguin certa concentració 

d'aquestes substàncies. 

El seu procés de preparació per a l'estudi en aquest projecte consisteix bàsicament en 

esbandir-la tres vegades en aigua desionitzada (milli-Q), rentar-la amb ultrasons, secar-la a 

l’estufa  a 110ºC fins que el pes resti constant i finalment trossejar-la i tamisar-la fins obtenir 

una mida de partícula de 0,8 - 1,0 mm. A l'Annex H es detalla aquesta operació. 

6.1.1. Mecanismes de biosorció 

Considerant que la biosorció es deu a biomassa vegetal morta i que per tant és un 

fenomen que reté passivament ions metàl·lics, són menyspreables les reaccions degudes a 
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agents microbiològics. Amb aquesta suposició, es defineixen diferents mecanismes de 

segrest de metalls: complexació, adsorció física, intercanvi iònic i precipitació i quimiosorció. 

La complexació esdevé quan el metall s’uneix als centres actius de la paret cel·lular 

mitjançant enllaços químics format complexes. En alguns casos, tal com s’expliquen Igwe i 

Ibia ([21]), succeeix que són grups OH- de la cel·lulosa que forma la paret cel·lular del 

vegetal (formada per una llarga cadena de β-D-glucosa) els que reaccionen amb els cations 

metàl·lics per formar complexes. Estudis realitzats [1] demostren que certs microorganismes 

generen àcids orgànics que poden actuar com agents quelants dels metalls pesants formant 

molècules organo-metàl·liques.  

L’adsorció física es basa en la unió de la superfície del sorbent i el metall degut a les 

forces d’atracció electrostàtica o de van de Waals. A escala atòmica, el que succeeix és que 

els àtoms i les molècules estan completament rodejats per altres de manera que les seves 

forces atractives resten equilibrades. A nivell superficial això no es compleix, pel que es 

necessiten que altres àtoms i molècules s’uneixin generant el fenomen d’adsorció. Aquest 

mecanisme és el més dèbil de tots: l'energia d'enllaç és de l'ordre de 5 kcal/mol mentre que 

la resta varien de 10 a 100 kcal/mol [21]. 

El bescanvi iònic es troba habitualment en ions metàl·lics divalents els quals intercan-

vien amb altres ions dels polisacàrids de la biomassa. Aquests glúcids estan formats en gran 

part de cations Na+, K+, Ca2+ i Mg2+ en les seves estructures. Aquests són els ions que 

s’intercanvien amb els metalls a adsorbir.  

La quimiosorció i la precipitació són els dos mecanismes menys freqüents. En la pri-

mera, la unió entre sorbent i metall es produeix per enllaços químics de reaccions redox. En 

la segona, el mecanisme està associat a la formació d’un complex en la paret cel·lular que 

posteriorment s’hidrolitza. 

Aquests mecanismes depenen dels metall i del material adsorbent. La gran complexi-

tat dels biosorbents indueixen a considerar que en el procés de biosorció poden esdevenir 

més d’un dels anteriors mecanismes simultàniament [2]. Es considera que en el cas de les 

restes vegetal com la rapa de raïm el mecanisme principal és el bescanvi iònic ja que els 

resultats d’altres anàlisis [28] confirmen que aquesta aproximació es verifica en la major part 

de casos. 

En la recerca de condicions òptimes pel procés de biosorció, és clar que l'element 

principal d'avaluació és el biosorbent. Estudis [22] han demostrat que la biomassa emprada 

(en particular l'alga Sargassum fluitans) en aquest procés pot ser modificada enriquint-la 

amb altres cations com H+, Ca2+, Na, normalment. Així s'aconsegueixen canviar característi-
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ques del procés de biosorció i/o desorció com per exemple la capacitat d'adsorció, la 

selectivitat, l'estabilitat química o les propietats físiques del biosorbent.  

6.1.2. Isotermes d'equilibri d'adsorció en sistemes d'un solvat 

El procés de biosorció, normalment exotèrmic, és sovint descrit mitjançant l'ajust de 

punts experimentals amb models per a la representació de les isotermes d'adsorció 

d'equilibri. Aquestes isotermes solen ser una relació entre la quantitat adsorbida i la que 

resta en dissolució a una temperatura determinada. Si es considera la dissolució amb metall 

per adsorbir només conté un sol tipus de solbat, aleshores es pot treballar amb dos dels 

models més senzills: Langmuir i Freundlich. Ambdós es poden aplicar en casos de pH 

constant. 

El model de Langmuir s'expressa amb Eq. 6.1 on q és la capacitat d'adsorció de bio-

sorbent (mg de metall per g de biosorbent), Ceq és la concentració residual del metall, és a 

dir, que no s'adsorbeix (M), qmax és la captació específica màxima corresponent a la 

saturació del biomaterial a unes condicions donades i b és la relació entre adsorció i 

desorció. Aquest model no té en consideració el mecanisme concret de la biosorció. 

 
eq

eq

Cb

Cbq
q

·1

··max
                 (Eq. 6.1) 

El model de Freundlich (Eq. 6.2) és experimental i afegeix els paràmetres de KF i n, 

que són constants. Comparada amb l'expressió anterior, aquesta és menys intuïtiva perquè 

manquen paràmetres característics com qmax o b, que està relacionat amb l'energia 

d'adsorció segons l'equació d'Arrhenius [45].  

n
eqF CKq
1

·                  (Eq. 6.2) 

Les isotermes d'adsorció poden mostrar un comportament irregular degut a la natura-

lesa complexa del material biosorbent i dels centres actius, a més de la gran variació que 

presenten les dissolucions químiques d'alguns compostos metàl·lics. L'avaluació de 

l'evolució de les isotermes d'adsorció necessita ser complementada amb un estudi previ de 

la cinètica i finalment amb proves dinàmiques en flux continu [1]. 

A banda de les expressions mencionades, existeixen altres models més complexes i 

aproximats per representar el fenomen de la biosorció com per exemple els models de 

Brunauer-Emmett-Teller, Dubinin-Radushkevich, Radke-Prausnitz, Florry-Huggins ([21] i 

[45]) i Donnan ([38]). 
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6.1.3. Corba de ruptura 

L'evolució del procés de biosorció es mostra a través de la representació de la concen-

tració de sorbat que surt del sistema d'adsorció en funció del temps. La dinàmica de la 

biosorció sovint segueix una progrés en forma de S [46]. En un estadi inicial, pràcticament 

tot el metall és captat pel biosorbent ja que tots els seus centres d'adsorció estan lliures. A 

poc a poc, s'observa una reducció de la quantitat de sorbat retingut en forma d'augment de 

concentració de sortida. Aquesta tendència més i menys lineal segueix fins que ja no es 

capta res més: el biosorbent està saturat. Aquesta darrera fase es detecta quan la 

concentració de sortida és la d'entrada. Aquestes tres etapes donen lloc al que es coneix 

com corba de ruptura. El punt de ruptura coincideix amb el temps en el qual la concentració 

de sortida supera un cert nivell, normalment relacionat amb límit legals de tolerància [19]. 

Aquesta evolució és l'habitual i es representa en la Fig. 6.1. No obstant, hi poden haver 

altres formes no simètriques en el seu comportament que caldria ajustar polinomialment. 

 

Fig. 6.1. Corba de ruptura típica [19]. 

6.1.4. Factors que afecten al procés de biosorció 

La biosorció és un procés molt complex en el qual la seva eficiència depèn de diversos 

factors. Malgrat no haver uns criteris específic per a aquest procés, existeixen una sèrie de 

pautes per garantir unes condicions, encara que no òptimes, permeten obtenir uns bon 

resultats tal com es descriu a [1] i [27]. 

La temperatura és un paràmetre que sembla no modificar el comportament del procés 

en un rang comprés entre 20 i 35ºC. No obstant, l'efecte de la temperatura en cada procés 
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de biosorció depèn dels metalls involucrats i del biosorbent. En el cas d'un sistema Ca2+-

Cu2+ i utilitzant com a sorbent un fragment d'alginat, Haug et al. ([18]) observen que la 

selectivitat augmenta en incrementar-se la temperatura, sent segons [27] un sistema 

endotèrmic, poc comú en biosorció. 

El pH és necessari controlar-lo perquè en depenen la química dels metalls i l'activitat 

dels diferents grups funcionals de la biomassa, principalment. A més, els pHs extrems 

causen danys a l'estructura del biosorvent.  

La presència de varis ions metàl·lics en el solvent pot afectar a l'adsorció de la resta ja 

que es genera competència entre ells pels punts d'enllaç del biosorbent. La intensitat de la 

inhibició entre cations depèn també de la naturalesa dels ions involucrats i del tipus de 

biomassa. 

A part de l'efecte anterior, el tipus de biomassa influeix a més a la qualitat de la biosor-

ció. Per exemple, Naja et al. [27] citen estudis on s'observa que la biomassa morta (restes 

vegetals) és més eficient que la viva (microorganismes i fongs). 

En darrer lloc, la presència d'anions (lligands) pot arribar a portar, a nivell teòric, a la 

formació de complexes més afins que el metall lliure a retenir-se a la biomassa, el cas 

contrari o fins i tot la interacció dels lligands amb el biosorbent, canviant l'estructura d'enllaç 

del mateix. A la pràctica, aquest efecte no es gaire important si no es tracta d'un lligand amb 

alta capacitat de complexar, per exemple l'EDTA.  

6.2. Sistema d’anàlisi per a la monitorització del bescanvi 

iònic del procés de biosorció 

El disseny del nou sistema d'anàlisi per a la monitorització del procés de bescanvi iò-

nic ja comentat consisteix en una ampliació del corresponent a l'anàlisi en flux. Aquest 

complement es basa en adaptar una segona entrada al sistema d'anàlisi tal com es mostra 

en la Fig. 6.2. Així, el muntatge esdevé un sistema in-line on la secció destinada a la 

monitorització està en sèrie amb la columna de biosorció. 

A l'inici de la nova branca d'entrada al sistema es troba la dissolució de càrrega, amb 

Cu(NO3)2 a una concentració de 35 ppm. La seva funció és emular un afluent afectat per 

una alta concentració de coure divalent. El volum d'aquesta dissolució és 4 L ja que els 

experiments que es duran a terme són llargs i conseqüentment requereixen gran quantitat 

de dissolució. A l'Annex D.7 es presenta com es prepara l'esmentada dissolució. 

La vàlvula antireflux és en realitat un connector d'una via. La seva funció principal és 

impedir que es buidi la columna provocant el seu deteriorament conseqüència de l'entrada 
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d'aire entre la rapa. Aquest fenomen reduiria la superfície de contacte de la resta vegetal de 

la columna i provocaria una disminució de la quantitat de coure adsorbit respecte l'equilibri. 

 

Fig. 6.2. Esquema del disseny d'anàlisi en flux per a la monitorització del procés de bescanvi iònic. 

La principal novetat d'aquest sistema és la columna de llit fix (d'Omnifit) dins la qual la 

rapa de raïm netejat i granulat adientment és el biosorbent que es diposita en l'interior. La 

preparació de la columna es recull en l'Annex H.2. A la sortida se situa un connector de tres 

vies (de la casa Omnifit, tipus Standard bore size 1,5mm) per regular l'entrada i triar si es 

desitja dur a terme un calibratge o una anàlisi de biosorció. 

 La dissolució rica en metall pot travessar la columna tant en sentit ascendent com 

descendent. La mida de les partícules no pot ser gaire petit perquè causaria sobrepressions 

dins la columna. Si fos massa gran reduiria la superfície de contacte i per tant la capacitat 

d'adsorció. El cabal del flux ha de ser controlat per tal de regular el temps de residència. 

Cabals superiors a l'òptim causarien una aparent saturació de la columna prematura ja que 

el temps de residència no seria suficient perquè ocupar tots els punts d'adsorció, mentre que 

un cabal menor reduiria l'efectivitat del procés d'adsorció global segons Naja i Volesky [28]. 

La durada del procés de biosorció fins assoliment de la saturació de la rapa de raïm és 

aproximadament de 24 h [30], pel que els experiments que es realitzen superen aquest 

període. 

Una vegada la rapa arriba al límit d'adsorció, és possible recuperar-la. La manera d'a-

conseguir-ho és fent passar una dissolució de HClO4 0,1 M (Annex D.8) durant tres o quatre 

hores. Amb això s'allibera el metall retingut i es bescanvia per protons. Aquest procés 
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s'anomena regeneració del biosorbent i és en realitat una desorció. Així, s'aconsegueix 

recuperar el metall i es pot reaprofitar. A part del perclòric, normalment s'empren altres àcids 

inorgànics per a aquesta aplicació com el clorhídirc, el nítric o el sulfúric. Quan es duu a 

terme en la columna de l'experimentació, es desconnecta el circuit complet posterior a la 

bomba per prevenir desperfectes en els ISE deguts a que el pH tan baix pot danyar el PVC 

de les membranes.  

El bon funcionament d'aquest tipus de columna està condicionat per dos problemes 

que són l'entrada d'aire (quedant bombolles intersticials en la rapa) i l'entrada d'altres sòlids 

dins la columna. Ambdós factors causen alteracions en la dinàmica del procés de biosorció. 

Concretament redueixen la superfície específica del llit i varien el cabal amb les conseqüèn-

cies abans esmentades. El segon factor pot causar sobrepressions en la columna. 
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7. Part experimental: resultats i discussió 

Una vegada s'han realitzat les explicacions corresponents, es procedeix a recollir els 

resultats derivat de cada part així com les conclusions oportunes per a cadascuna. A l'Annex 

I es recull el conjunt de material i reactius emprats en tota l'experimentació. 

En cada experiment es prenen les xifres significatives relacionades amb el nivell de 

resolució dels aparells. Per exemple, les lectures del LabVIEW difícilment superen a 0,1 mV, 

per tant aquestes mesures i els resultats derivats s'expressaran segons aquest criteri. 

L'única excepció és R2 ja que es presenta amb més xifres per tal d'evitar aproximacions que 

indueixin a errors (com per exemple evitar l'aproximació de R2=1 en les regressions lineals) 

durant tot el projecte. 

7.1. Determinació dels paràmetres característics del tram 

lineal dels sensors sense ió interferent 

Amb l’objectiu de verificar la qualitat dels sensors fabricats, es determinen el conjunt 

de paràmetres relacionats amb la recta de calibratge mencionats en el capítol 5. Els 

experiments duts a terme segueixen les especificacions realitzades en Sistema d'anàlisi per 

l'estudi dels sensors selectius de calci convencionals de dissolució interna de referència i 

convencionals amb suport de grafit en un sistema batch amb addicions externes (apartat 

5.2). 

7.1.1. Resultats experimentals 

A continuació es presenten les Taules 7.1 a 7.5 que recullen els valors calculats per a 

cadascun dels calibratges realitzats en diferents experiments per a cada sensor de calci i 

l’estudi estadístic dels resultats. Les Figures 7.1 a 7.5 mostren una corba de calibratge per a 

cada sensor. 

Cada experiment ha estat realitzat a temperatura de laboratori pràcticament constant, 

encara que aquesta no fos exactament igual tots els dies de l'any. La velocitat d'agitació així 

com la corresponent a la bomba s'han mantingut sempre en el mateix valor, respectivament. 

El procediment de treball sempre ha estat el mateix. Les concentracions emprades han estat 

les corresponents al tipus d'experiment i han estat preparades adientment. 

Per als càlculs dels diferents paràmetres, s'ha emprat l'Excel® del paquet Microsoft 

Office® 2007 de Windows© seguint els criteris comentats a l'apartat 5.1 de la memòria. El 

període de recollida de mostres va des de l'abril de 2009 fins el desembre del mateix any en 
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funció del moment de la seva fabricació i aplicació. Per al tractament estadístic posterior 

usant el software Minitab® 15 de l'empresa Minitab Inc. ©, es prenen 12 mostres de 

calibratges per a cada sensor encara que hi ha un parell d'excepcions: Ca-T1 i Ca-T4. 

Taula 7.1. Resultats dels calibratges pel sensor Ca-L2-2. 

Data Pendent [mV/dècada] Ord. Origen [mV] R
2
 LPD [M] 

01/04/2009 28,3 64,2 0,99918 1,30E-05 

01/04/2009 27,1 58,8 0,99475 1,44E-05 

02/04/2009 26,9 66,9 0,99973 3,10E-05 

03/04/2009 27,8 70,2 0,99908 1,86E-05 

06/04/2009 27,8 68,4 0,99918 1,20E-05 

06/04/2009 26,3 65,3 0,99631 1,96E-05 

07/04/2009 27,2 68,5 0,99839 1,38E-05 

07/04/2009 29,0 73,1 0,99394 9,55E-06 

08/04/2009 27,2 67,6 0,99910 1,17E-05 

08/04/2009 27,2 68,3 0,99870 1,31E-05 

04/05/2009 29,4 62,2 0,99817 1,06E-05 

04/05/2009 28,6 57,1 0,99757 1,43E-05 

     

PROMIG 27,7 65,9 0,99784 1,51E-05 

VARIÀNCIA 0,9 21,6 3,51E-06 3,36E-11 

Per als ISEs de dissolució interna de referència (Ca-L2-2) i els convencional amb su-

port de grafit (Ca-G4, Ca-G5 i Ca-G6), el punt blau a log (C) = -5 correspon a valor assignat 

arbitràriament al blanc de ISA (Annex F).  

 

Fig. 7.1. Recta de calibratge dels sensor Ca-L2-2 del dia 01-04-2009. 
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Taula 7.2. Resultats dels calibratges pel sensor Ca-G4. 

Data Pendent [mV/dècada] Ord. Origen [mV] R
2
 LPD [M] 

25/03/2009 38,1 210,8 0,99648 6,61E-05 

27/03/2009 34,2 185,6 0,99757 4,19E-05 

01/04/2009 30,7 164,9 0,99896 1,91E-05 

02/04/2009 30,2 166,0 0,99743 3,36E-05 

03/04/2009 28,6 158,6 0,99901 1,19E-05 

06/04/2009 27,5 148,7 0,99649 1,82E-05 

06/04/2009 27,8 143,5 0,99925 1,50E-05 

07/04/2009 28,7 153,5 0,99804 7,95E-06 

07/04/2009 28,3 154,4 0,99849 9,66E-06 

08/04/2009 26,8 146,7 0,99745 1,39E-05 

08/04/2009 28,9 191,0 0,99820 9,69E-06 

04/05/2009 29,8 187,1 0,99756 1,29E-05 

     

PROMIG 30,0 167,6 0,99791 2,17E-05 

VARIÀNCIA 10,3 450,3 8,45E-07 1,56E-05 

 
 
 
 

 

Fig. 7.2. Recta de calibratge dels sensor Ca-G4 del dia 01-04-2009. 
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Taula 7.3. Resultats dels calibratges pel sensor Ca-G5. 

Data Pendent [mV/dècada] Ord. Origen [mV] R
2
 LPD [M] 

01/04/2009 30,6 239,1 0,99849 1,80E-05 

02/04/2009 28,6 223,3 0,99912 3,22E-05 

03/04/2009 30,4 203,6 0,99808 1,76E-05 

06/04/2009 27,6 204,0 0,99775 1,78E-05 

06/04/2009 28,2 207,0 0,99912 1,11E-05 

07/04/2009 27,9 192,5 0,99801 1,29E-05 

07/04/2009 29,2 202,3 0,99947 8,24E-06 

08/04/2009 27,4 192,2 0,99838 1,46E-05 

08/04/2009 28,4 198,1 0,99754 1,22E-05 

04/05/2009 29,4 215,7 0,99695 1,26E-05 

04/05/2009 29,0 216,5 0,99885 9,72E-06 

27/05/2009 27,9 176,6 0,99731 1,82E-05 

     

PROMIG 28,7 205,9 0,99825 1,54E-05 

VARIÀNCIA 1,1 265,9 6,22E-07 3,96E-11 

 

 

 

Fig. 7.3. Recta de calibratge dels sensor Ca-G5 del dia 01-04-2009. 
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Taula 7.4. Resultats dels calibratges pel sensor Ca-G6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4. Recta de calibratge dels sensor Ca-G6 del dia 01-04-2009. 

El cas de l'estudi de l'ISE Ca-T1 és particular. Aquest sensor és l'emprat en l'aplicació 

de monitorització del procés de bescanvi iònic de la biosorció. Per aquest motiu, la quantitat 

de calibratges ha estat molt superior a la resta de casos. La Taula 7.5a mostra els resultats 

de tots els calibratges utilitzats en tota l'experimentació. La Taula 7.5b conté els dotze millors 

calibratges amb el criteri de major ajust lineal. 

Data Pendent [mV/dècada] Ord. Origen [mV] R
2
 LPD [M] 

01/04/2009 31,4 227,3 0,99992 2,78E-05 

02/04/2009 28,9 222,6 0,99977 3,00E-05 

06/04/2009 28,4 210,2 0,99916 1,27E-05 

07/04/2009 29,5 195,0 0,99871 9,04E-06 

07/04/2009 27,7 184,6 0,99869 1,27E-05 

08/04/2009 28,3 195,2 0,99911 1,04E-05 

04/05/2009 28,5 223,4 0,99930 1,01E-05 

04/05/2009 29,5 220,9 0,99804 1,18E-05 

27/05/2009 28,0 180,7 0,99820 1,73E-05 

03/06/2009 29,8 186,1 0,99970 6,63E-06 

25/06/2009 29,5 371,2 0,99831 2,62E-05 

25/06/2009 29,9 329,6 0,99755 8,38E-06 

     

PROMIG 29,1 228,9 0,99887 1,53E-05 

VARIÀNCIA 1,0 3569,5 5,61E-07 6,69E-11 
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Taula 7.5a. Resultats de tots els calibratges realitzats als sensor Ca-T1. 

Data Pendent [mV/dècada] Ord. Origen [mV] R
2
 LPD [M] 

18/09/2009 23,5 200,9 0,99982 9,69E-06 

21/09/2009 24,4 155,5 0,99356 1,23E-05 

22/09/2009 25,4 351,4 0,99921 1,07E-05 

23/09/2009 26,1 327,6 0,99657 1,18E-05 

25/09/2009 26,8 332,1 0,99518 1,21E-05 

28/09/2009 25,6 270,7 0,99675 1,17E-05 

29/09/2009 26,6 273,7 0,99574 1,11E-05 

30/09/2009 29,6 315,6 0,99805 8,94E-06 

02/10/2009 26,6 291,3 0,98544 1,38E-05 

05/10/2009 27,9 283,2 0,99996 9,88E-06 

06/10/2009 27,4 327,3 0,99085 8,43E-06 

08/10/2009 31,6 419,8 0,99098 7,66E-06 

13/10/2009 32,4 333,9 0,98861 7,95E-06 

14/10/2009 33,2 357,6 0,99419 8,33E-06 

15/10/2009 33,2 360,9 0,97709 6,78E-06 

15/10/2009 28,0 342,6 0,99611 1,02E-05 

16/10/2009 29,9 308,3 0,99259 1,01E-05 

19/10/2009 30,7 332,2 0,99832 9,85E-06 

19/10/2009 28,8 304,4 0,99794 8,90E-06 

20/10/2009 30,0 281,5 0,99957 9,56E-06 

20/10/2009 27,2 279,7 0,99874 1,06E-05 

21/10/2009 28,2 278,1 0,99940 9,82E-06 

21/10/2009 27,1 278,3 0,99889 1,10E-05 

22/10/2009 27,3 278,6 0,99492 9,46E-06 

23/10/2009 29,4 328,3 0,99768 9,11E-06 

05/11/2009 29,8 300,4 0,99750 9,26E-06 

09/11/2009 29,4 282,0 0,99737 9,53E-06 

19/11/2009 31,7 294,7 0,99905 1,04E-05 

26/11/2009 31,6 345,6 0,99915 9,22E-06 

30/11/2009 35,4 381,4 0,96224 5,77E-06 

07/12/2009 35,8 350,2 0,98040 6,72E-06 

10/12/2009 29,1 366,4 0,99349 8,07E-06 

15/12/2009 33,3 321,2 0,98458 7,10E-06 

17/12/2009 31,6 344,3 0,94911 5,52E-06 

21/12/2009 25,2 334,3 0,98723 1,24E-05 

     

PROMIG 29,1 312,4 0,99218 9,53E-06 

VARIÀNCIA 9,3 2372,3 1,18E-04 3,62E-12 
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És rellevant que els primers vuit calibratges presentin un valor mig tan reduït. Tal com 

es justifica més endavant, és possible que durant les primeres anàlisis l'ISE estigui sent 

sotmès a un procés de condicionament. Aquest fenomen és comentat a l'Annex B.  

Taula 7.5b. Els millors resultats dels calibratges pel sensor Ca-T1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.5. Recta de calibratge dels sensor Ca-T1 del dia 5-10-2009. 

Data Pendent [mV/dècada] Ord. Origen [mV] R
2
 LPD [M] 

30/09/2009 29,6 315,6 0,99805 8,94E-06 

05/10/2009 27,9 283,2 0,99996 9,88E-06 

19/10/2009 30,7 332,2 0,99832 9,85E-06 

19/10/2009 28,8 304,4 0,99794 8,90E-06 

20/10/2009 30,0 281,5 0,99957 9,56E-06 

20/10/2009 27,2 279,7 0,99874 1,06E-05 

21/10/2009 28,2 278,1 0,99940 9,82E-06 

21/10/2009 27,1 278,3 0,99889 1,10E-05 

23/10/2009 29,4 328,3 0,99768 9,11E-06 

05/11/2009 29,8 300,4 0,99750 9,26E-06 

19/11/2009 31,7 294,7 0,99905 1,04E-05 

26/11/2009 31,6 345,6 0,99915 9,22E-06 

     

PROMIG 29,3 301,9 0,99869 9,70E-06 

VARIÀNCIA 2,5 560,0 6,18E-07 4,43E-13 
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Els resultats corresponents als sensors Ca-T2 i Ca-T3 no es presenten ja que aquests 

ISE van resultar defectuosos. Les seves lectures eren irregulars, molt fluctuants i sense cap 

tendència observable. 

Taula 7.6. Resultats dels calibratges pel sensor Ca-T4. 

Data Pendent [mV/dècada] Ord. Origen [mV] R
2
 LPD [M] 

26/05/2009 28,3 63,8 0,99974 1,10E-05 

26/06/2009 30,3 199,6 0,99934 8,25E-06 

29/06/2009 36,1 243,0 0,99908 1,65E-05 

13/08/2009 32,6 216,7 0,99835 6,37E-06 

09/09/2009 27,3 230,9 0,99757 8,94E-06 

16/09/2009 23,5 207,6 0,99860 1,06E-05 

     

PROMIG 29,7 193,6 0,99878 1,03E-05 

VARIÀNCIA 19,2 4291,2 6,00E-07 1,20E-11 

La connexió elèctrica del sensor Ca-T4 es malmeté després d'haver realitzat els expe-

riments recollits a la Taula 7.6. S'ha inclòs perquè per la quantitat de calibratges realitzats es 

considera suficient per indicar com es comportava el conjunt membrana-elèctrode, però no 

pels estudis estadístics posteriors. L'anàlisi representada en la Fig. 7.6 correspon a un 

experiment en flux amb les dissolucions de referència dels experiments en batch; per això hi 

ha sis punts de calibratge (Taula F.1 de l'Annex F). 

 

Fig. 7.6. Recta de calibratge dels sensor Ca-T4 del dia 26-6-2009. El punt turquesa a log (C) = -5 

correspon a valor assignat arbitràriament al blanc de ISA (Annex F) 
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7.1.2. Discussió de resultats 

A partir dels resultats, es destaca que la qualitat del tram lineal dels sensors selectius 

de calci depèn de l'ISE considerat. El nombre de calibratges duts a terme per a cada 

elèctrode és inicialment el mateix (N=12). La primera anàlisi estadística és avaluar el grau de 

semblança amb el valor de referència (29,6 mV/dècada) per a cada sensor. Aplicant el 

concepte de interval de confiança amb el paràmetre α=0,05, és a dir a una probabilitat 

d'error del 5%, s'obtenen el resultats presentats en la Taula 7.7. 

Taula 7.7. Sensibilitat dels sensors amb un interval de confiança del 95%. 

Sensor 
Sensibilitat 

[mV/dècada] 
Valor mínim  
[mV/dècada] 

Valor màxim  
[mV/dècada] 

Ca-L2-2 27,7 ± 0,6 27,1 28,3 

Ca-G4 30,0 ± 2,0 27,9 32,0 

Ca-G5 28,7 ± 0,7 28,1 29,4 

Ca-G6 29,1 ± 0,6 28,5 29,8 

Ca-T1 29,3 ± 1,0 28,3 30,3 

Aquesta primera anàlisi confirma que els sensors Ca-L2-2 i Ca-G5 no arribarà al valor 

de referència amb un 95% de probabilitat. Els rangs més esperats són relativament estrets 

menors a la unitat (tret del cas del Ca-G4) i això afavoreix a l'estabilitat en el comportament. 

No obstant, tots els valors de pendent són elevats i garanteixen una bona sensibilitat a la 

presència de calci. 

Anàlogament, es duu a terme l'estudi de l'ordenada a l'origen sota les mateixes hipò-

tesis. El resultat es recull a la Taula 7.8. En seguida s'observa una diferència de rangs en el 

valor de l'ordenada en l'origen segons la tecnologia d'ISE (elèctrode de convencional de 

dissolució interna de referència, convencional de suport de grafit o tubular).  

Taula 7.8. Ordenada a l'origen dels sensors amb un interval de confiança del 95%. 

Sensor Ordenada a l'origen [mV] Valor mínim [mV] Valor màxim [mV] 

Ca-L2-2 66,0 ± 3,0 62,9 68,8 

Ca-G4 167,6 ± 13,5 154,1 181,0 

Ca-G5 205,9 ± 10,4 195,6 216,3 

Ca-G6 228,9 ± 38,0 190,9 266,9 

Ca-T1 301,8 ± 15,0 286,8 316,9 

Observant els resultats obtinguts en la taula anterior, es constaten dos factors que 

justifiquen els resultats. En primer lloc, el fet que l'ISE convencional de dissolució interna de 

referència sigui el que presenta menor variabilitat en el valor en l'ordenada a l'origen es 

degut a ser termodinàmicament més estable ja que justament disposa d'una referència 

aproximadament constant. I en segon lloc, és important recordar que el càlcul de l'ordenada 
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a l'origen és una extrapolació, pel que qualsevulla petita variació genera una desviació 

amplificada. 

A un segon nivell d'avaluació dels resultats, s'intentarà confirmar la hipòtesi nul·la que 

el comportament dels tres sensors convencionals responen a un mateix patró, en altres 

paraules, són equivalents davant la hipòtesi que no ho són. La representació gràfica dels 

resultats dels tres sensors es mostra en la Fig. 7.7 pel cas dels pendents i en la Fig. 7.8 per 

les ordenades a l'origen. 

 

Fig. 7.7. Representació dels resultats de la sensibilitat dels sensors convencionals amb suport de 

grafit. 

La hipòtesi nul·la aplicada al pendent o sensibilitat requereix que es compleixi la con-

dició de normalitat de les respostes dels sensors. Treballant amb el Minitab s'obté que els 

sensors Ca-G5 i Ca-G6 es distribueixen normalment però Ca-G4 no. A l'Annex I es recullen 

el resultat d'aquestes anàlisis estadístiques. Les condicions de independència i aleatorietat 

es compleixen. La igualtat de variàncies no es pot desmentir amb un 95% d'interval de 

confiança (Annex I.2). Per tant, és correcte comparar Ca-G5 i Ca-G6. Després de fer-ho 

amb l'opció 2-sample t del software esmentat, s'obté un p-valor igual 0,352. Això implica que 

no es pot afirmar que sigui certa la hipòtesi oposada a la nul·la (la diferència de sensibilitats 

entre els sensors convencionals amb suport de grafit) i, en conseqüència, és possible 

afirmar que Ca-G5 i Ca-G6 tenen un comportament similar en relació als pendents. 

 

Fig. 7.8. Representació dels resultats de l'ordenada a l'origen dels sensors convencionals amb suport 

de grafit. 

Seguint la metodologia anterior, es pretén confirmar la hipòtesi nul·la per a l'ordenada 

a l'origen. En aquest cas, solament es pot afirmar la normalitat pels sensors Ca-G4 i Ca-G5. 

Assegurant les condicions de independència i aleatorietat, s'estudia la igualtat de variàncies. 

El resultat és la impossibilitat de contradir la hipòtesi d'igualtat degut els respectius p-valors 

(Annex I.2). Tot això porta a estudiar si el comportament d'ambdós sensors és equivalent 

(hipòtesi nul·la). Aplicant l'acció de 2-sample t del Minitab per aquests dos elèctrodes, s'obté 
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un p-valor de 0,000, inferior al límit de confiança 0,05. Així doncs, es rebutja la semblança de 

comportaments respecte l'ordenada a l'origen. 

La conclusió d'aquest segon nivell d'anàlisi és complexa. Per una banda, no es pot 

afirmar la diferència de comportaments en qüestió de la sensibilitat o pendent entre els 

sensors Ca-G5 i Ca-G6. Tanmateix, és possible afirmar amb un nivell de confiança del 95% 

que amb l'ordenada en l'origen, no es pot afirmar cap semblança de comportament. 

A un nivell global dels ISE de calci, s'estudiarà si és possible afirmar que existeix la 

evidència que el major nombre possible dels cinc sensors tinguin un comportament comú, 

com a mínim en els pendents. A la llum dels resultats obtinguts fins el moment, seria 

necessari demostrar que existeix tal relació entre Ca-L2-2 i Ca-T1 perquè el contrast global 

tingui sentit. 

La representació dels valors obtinguts en el calibratge es presenten en la Fig. 7.9. La 

dispersió és evident. La condició de normalitat de cada sensor no és refusada (Annex I.2). 

Les condicions d'aleatorietat i independència es compleixen. La diferència de variàncies no 

es pot afirmar amb un nivell de confiança de 95%. Aleshores, se selecciona el tractament del 

Minitab 2-sample t per aquests dos elèctrodes. El resultat és un p-valor de 0,007, inferior al 

paràmetre α de valor 0,05. Per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la cosa que implica que el 

comportament dels sensors en relació de la seva sensibilitat no segueixen un mateix patró 

de comportament. 

  

Fig. 7.9. Representació dels resultats del pendent dels sensors Ca-L2-2 i Ca-T1. 

Tot aquest estudi estadístic ha confirmat que el comportament dels sensors entre sí no 

està determinat per la composició de la membrana sinó que està determinada per altres 

factors. Tanmateix i a nivell individual, els ISE analitzats funcionen a un nivell de sensibilitat 

correcte encara que la majoria per sota del valor teòric de 29,6 mV/dècada. 

Si es considera el paràmetre de LPD, s'observa qualitativament una semblança desta-

cada de les mitjanes al voltant de 1,54·10-5 M (Annex I.3). No es pot dur a terme el mateix 

estudi estadístic usat per al pendent i l'ordenada a l'origen ja que la comprovació de 

normalitat dels valors obtinguts només no ha pogut ser desmentida en el cas de Ca-T1 amb 

un nivell de confiança de 95% tal com es presenta a l'Annex I.2.  

Així doncs, encara que no és possible analitzar aquest paràmetre estadísticament 

amb el procediment anterior, es prendrà el valor de mitjana de mitjanes com característic de 
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la membrana. Aquest valor, encara que no és rigorosament vàlid per haver combinat 

diferents tecnologies els sensors com objectes d'estudi, dóna una idea bastant exacta del 

resultat teòric. 

La circumstància que els calibratges dels sensors convencionals (tant de dissolució 

interna de referència i amb suport hagin seguit un procediment de calibratge diferent als 

sensors tubular pot haver contribuït en aquest resultat. La principal conseqüència és no ser 

possible una generalització en les característiques dels sensors degut a que la pròpia recta 

de calibratge és diferent entre les tres modalitats d'ISE.   

 

Fig. 7.10. Representació dels resultats del LPD de tots els sensors. 

Un altre aspecte a destacar és haver obtingut bones correlacions lineals (R2 major a 

0,99), la majoria dels casos sense haver d'eliminar cap punt. Això confirma que encara que 

els sensors no han demostrar ser reproduïbles totalment, tots ells presenten uns bons 

pendent de calibratge. 

7.2. Determinació del coeficient de selectivitat pel mètode de 

les dissolucions separades  

Al capítol 5 s'ha explicat el mètode de les dissolucions separades per al càlcul del coe-

ficient de selectivitat. El procediment per recollir les dades necessàries és exactament 

l'explicat a l'apartat 5.4. Els calibratges han estat realitzats pel sensor Ca-T1 i Cu-T2. 

L'elèctrode Ca-T4 es trencà durant la manipulació i no es va poder seguir utilitzant per a 

l'experimentació. 

7.2.1. Resultats experimentals 

Els resultats dels calibratges es presenten per parelles de sensors ja que es pretén 

recollir la dualitat sensor de calci - sensor de coure. El nombre d'experiments realitzats és 

setze en cadascun dels cations. La Taula 7.9 i 7.10 mostren els resultats per al sensor de 

calci Ca-T1. Els corresponents al Cu-T2 es troben en l’Annex I.5. D'aquestes dues taules 

destaca el fet que les dates de calibratge no corresponen en tots els casos. Això és degut a 
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que en més d'una ocasió no va ser possible dur a terme els calibratges amb calci i coure 

pels dos sensors. En canvi, sí que hi ha coincidència en qüestió de dates entre la Taula 7.9 i 

la Taula I.3 ja que ambdós calibratges es realitzen amb calci. De la mateixa manera, les 

Taules 7.10 i I.4 estan relacionades perquè corresponen al calibratge amb coure. 

 

Taula 7.9. Resultats dels calibratges de calci pel sensor Ca-T1.  

Data Pendent [mV/dècada] Ord. Origen [mV] R
2
 LPD [M] 

18/09/2009 23,5 200,9 0,99982 9,69E-06 

21/09/2009 24,4 155,5 0,99356 1,23E-05 

22/09/2009 25,4 351,4 0,99921 1,07E-05 

23/09/2009 26,1 327,6 0,99657 1,18E-05 

25/09/2009 26,8 332,1 0,99518 1,21E-05 

28/09/2009 25,6 270,7 0,99675 1,17E-05 

29/09/2009 26,6 273,7 0,99574 1,11E-05 

30/09/2009 29,6 315,6 0,99805 8,94E-06 

02/10/2009 26,6 291,3 0,98544 1,38E-05 

05/10/2009 27,9 283,2 0,99996 9,88E-06 

06/10/2009 27,4 327,3 0,99085 8,43E-06 

08/10/2009 31,6 419,8 0,99098 7,66E-06 

13/10/2009 32,4 333,9 0,98861 7,95E-06 

14/10/2009 33,2 357,6 0,99419 8,33E-06 

22/10/2009 27,3 278,6 0,99492 9,46E-06 

19/11/2009 31,7 294,7 0,99905 1,04E-05 

26/11/2009 31,6 345,6 0,99915 9,22E-06 

30/11/2009 35,4 381,4 0,96224 5,77E-06 

07/12/2009 35,8 350,2 0,98040 6,72E-06 

10/12/2009 29,1 366,4 0,99349 8,07E-06 

15/12/2009 33,3 321,2 0,98458 7,10E-06 

17/12/2009 31,6 344,3 0,94911 5,52E-06 

21/12/2009 25,2 334,3 0,98723 1,24E-05 

     
PROMIG 29,1 315,5 0,99022 9,52E-06 

VARIÀNCIA 12,9 3227,6 0,00015 5,04E-12 
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Taula 7.10. Resultats dels calibratges de coure pel sensor Ca-T1.  

Data Pendent [mV/dècada] Ord. Origen [mV] R
2
 LPD [M] 

21/09/2009 8,7 63,1 0,96074 1,30E-05 

29/09/2009 -1,0 133,2 0,17757 8,07E-04 

05/10/2009 2,1 154,9 0,95601 5,48E-06 

06/10/2009 3,4 199,0 0,83335 2,28E-05 

08/10/2009 2,3 268,1 0,60234 1,13E-06 

13/10/2009 4,9 198,6 0,99751 1,06E-05 

14/10/2009 3,2 211,6 0,74310 4,86E-06 

22/10/2009 2,6 154,8 0,84869 1,51E-05 

10/11/2009 5,3 134,7 0,99607 1,16E-05 

19/11/2009 4,6 172,2 0,78439 7,55E-06 

30/11/2009 16,4 269,5 0,99717 9,97E-10 

07/12/2009 13,6 251,5 0,97070 1,50E-10 

10/12/2009 12,5 273,5 0,95090 6,50E-14 

15/12/2009 26,0 289,4 0,92556 2,98E-08 

17/12/2009 19,2 291,1 0,98117 4,78E-11 

21/12/2009 27,9 299,0 0,99686 3,65E-07 

     

PROMIG 9,5 210,3 0,85763 5,62E-05 

VARIÀNCIA 78,8 4958,5 0,04574 4,01E-08 

 

S’observa el comportament també pràcticament constant del sensor Ca-T1 en presèn-

cia de coure. No obstant, en els darrers estudis (a partir del 30 de novembre) la resposta 

d’aquest sensor ha mostrat una lleugera tendència creixent en augmentar la concentració de 

coure. Exemplificació d’això són els calibratges on R2 és més pròxima a la unitat (o superior 

a 0,95) i el pendent es troba per sobre la mitjana. Això vol dir que la membrana es va 

contaminant de Cu2+,  que li disminueix la sensibilitat de calci i coure. 

El mètode de les dissolucions separades acaba reduint-se a l'expressió Eq. 5.10 per 

mitjà de les hipòtesis plantejades al captítol 5. La Taula 7.11 recull el càlcul del coeficient per 

cada parella de calibratges calci-coure. L’experimentació demostra que la seva magnitud 

està lligada a la concentració emprada. Per això, s’inclouen els valors referits a dues 

concentracions diferents. També es calcula la selectivitat del sensor Cu-T2 al catió coure 

prenent com a interferent el catió calci. 
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Taula 7.11. Coeficients de selectivitat del sistema calci-coure per al Ca-T1 i coure-calci per al Cu-T2. 
 

  
Sensor Ca-T1 

pot

CuCaK ,log  

Sensor Cu-T2 
pot

CaCuK ,log  

Data Referència 10 mM

 

Referència 0,1 mM

 

Referència 10 mM

 

Referència 0,1 mM

 

05/10/2009 -2,78 -0,90 -4,79 -2,69 

06/10/2009 -2,82 -1,31 -5,02 -2,95 

08/10/2009 -2,89 -1,13 -4,01 -1,99 

13/10/2009 -2,35 -0,86 -4,61 -2,59 

14/10/2009 -2,48 -0,77 -4,36 -2,51 

22/10/2009 -2,61 -0,88 -4,85 -3,03 

19/11/2009 -2,08 -0,30 -4,07 -3,52 

30/11/2009 -1,91 -1,25 -3,58 -2,31 

07/12/2009 -1,31 -0,57 -4,13 -2,34 

10/12/2009 -1,86 -1,12 -4,32 -2,29 

15/12/2009 -0,34 -0,67 -3,58 -1,41 

17/12/2009 -0,54 -0,43 -4,04 -2,21 

21/12/2009 -1,60 -1,50 -4,35 -2,23 

  De la mateixa manera que amb els pendents, s’observa un canvi de tendència en 

l'ISE Ca-T1 en els valors de selectivitat a partir del 30 de novembre. L’efecte produït és una 

reducció de la selectivitat respecte els valors anteriors a aquesta data, tal com s'havia anotat 

observant els valor dels pendents de les rectes de calibratge del sensor de calci emprant 

coure. La Fig. 7.11 mostra gràficament aquesta fenomen de oscil·lació com Deteriorament 

de Ca-T1. En canvi, no s'observa l'efecte anàleg en l'ISE Cu-T2 amb el calibratge en calci. 

 

Fig. 7.11. Representació dels valors dels coeficients de selectivitat per Ca-T1 i Cu-T2. 
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Des d’un punt de vista estadístic, els resultats obtingut pels dos sensors a les concen-

tracions indicades són caracteritzats pels següents intervals amb un 95% de nivell de 

confiança. S’eliminen de l’estudi de la selectivitat del Ca-T1 els càlculs de les dates 

esmentades (a partir del 30 de novembre). 

Taula 7.12. Coeficients de selectivitat dels sensors Ca-T1 i Cu-T2 amb un interval de confiança del 

95%. 

Sensor Referència 
Coeficient de selectivitat 

Error màxim [%] pot

CuCaK ,log  
pot

CaCuK ,log  

Ca-T1 
10 mM -2,57± 0,27  10,5 

0,1 mM -0,88± 0,29  33,1 

Cu-T2 
10 mM  -4,28± 0.27 6,6 

0,1 mM  -2,49± 0,31 12,8 

 

7.2.2. Discussió dels resultats 

La selectivitat determinada pel sensor selectiu de calci Ca-T1 ha resultat ser suficient-

ment elevada (-2,57) a concentracions relativament elevades de Ca2+. En altres paraules, la 

resposta a una concentració del catió calci és més de cent vegades major que l'equivalent 

de l'ió coure (II). No obstant, el resultat mig presenta una variació sensible superior al 10%. 

No és per tant un resultat totalment satisfactori degut a que aquest error és considerat 

lleugerament elevat, prenent com a referència acceptada un 5%. 

Tal com s’observa en la Taula 7.11 i 7.12, la selectivitat del sensor Ca-T1 minva signi-

ficativament en reduir-se la concentració. La conseqüència d’aquest resultat és la baixa 

selectivitat del sensor per a valors de concentració inferiors a 10 mM que pot causar errors 

d’interpretació per a lectures potenciomètriques en sistemes on ambdós cations estigui 

presents a baixa concentració. 

Si pel contrari s'analitza el sensor Cu-T2, queda palès que és molt més selectiu al cou-

re del que ho és Ca-T1 amb el calci. A més, l'error comés considerant un nivell de confiança 

del 95% és lleugerament superior a 5% per a una concentració de 10 mM, que es considera 

el valor de referència per l'error. Així doncs, aquest sensor ofereix una selectivitat més que 

acceptable i un marge de variació pràcticament petit. 

D'altra banda, a baixes concentracions la selectivitat cau de manera considerable. A 

diferència del Ca-T1, el Cu-T2 segueix per sobre del límit de -2,00. L'error relatiu, en canvi, 

es duplica. Per tant, a diferència del que succeeix a baixes concentracions al Ca-T1, la 

pèrdua de selectivitat i l'error existent són suficients per seguir considerant que l'ISE de 

coure està poc influït pel Ca2+. 



Desenvolupament de sensors de flux destinats a la monitorització del bescanvi iònic en processos de biosorció de 
metalls pesants 

Pàg. 65 

   

 

Com s'ha comentat, el sensor de calci presenta dos característiques remarcables. En 

primer lloc, el deteriorament del sensor de calci detectat a partir del dia 30 de novembre es 

mostra, en termes de selectivitat, com una disminució destacada que fa perdre la qualitat de 

l'ISE de calci. Les causes probablement són l'envelliment de la membrana i l'enverinament 

de la membrana causat per la presència de cations Cu(II) que s'hi incorporen augmentant el 

senyal potenciomètric del sensor davant d'aquest ió. En segon lloc, la dependència de la 

concentració d'ions en el valor del coeficient de selectivitat. Per això, el sensor de Ca-T1 

demostra ser més selectiu a concentracions properes a 10 mM que ha 0,1 mM.  

7.3. Monitorització del procés de bescanvi iònic en un procés 

de biosorció de coure a partir d'una dissolució de 35 

ppm 

La darrera part del projecte consisteix en aplicar el sensor de calci fabricat, en particu-

lar Ca-T1, per monitoritzar l'evolució del calci a la sortida de la columna de biosorció. A la 

utilització del sensor de coure Cu-T2 com a element per monitoritzar el coure real que surti 

en tot moment, s'incorporan les sondes de pH i conductivitat. D'aquesta manera s'amplia la 

capacitat de caracterització del procés de biosorció ja que es controlen més variables 

químiques. A l'Annex I.4 es detalla el seu ús en els calibratges. 

Com ja s'ha comentat, aquests processos es caracteritzen per la seva considerable 

durada (més de 24 h) fet que crea la necessitat d'automatitzar-los. Aquesta automatització 

de la mesura s'aconsegueix mitjançant les opcions que ofereixen el Control i Adquisició 

Semiautomàtica de LabVIEW (Annex F.2) i Star Plus Navigator 21 de ThermoFisher 

Scientific (Annex G.5). 

Dins les possibilitats que ofereix el camp de la biosorció, s'han estudiat tant processos 

de biosorció emprant rapa nova com amb rapa recuperada després de l'elució del metall. 

Això és així com a exemple del potencial que pot arribar a tenir la monitorització plantejada 

en aquest projecte.  

Tots els experiments comentats a continuació són definits amb un mateix protocol 

d'adquisició de dades. Com que el procés de biosorció es fonamenta amb un fenomen 

d'equilibri, els primers instants són quan s'observa un major canvi en les variables del 

sistema. Projectes anteriors ([30] i [19]) demostraven que emprant rapa de raïm la columna 

s'esgota cap a les 40 h d'experiment, encara que estudis anteriors als experiments mostrats 

a continuació permeten distingir que la rapa deixa d'adsorbir coure de manera significativa 

abans d'aquest instant. Així doncs, les característiques del procés d'adquisició se separa en 

dues parts. La Taula 7.13 les exposa. 
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El programa Star Plus Navigator emmagatzema dades puntuals que no presenten 

soroll. En canvi, el sistema d'adquisició de dades està sotmès a aquest fenomen així que es 

recullen lectures potenciomètriques durant un minut per després determinar la mitjana i 

mitigar l'efecte del soroll. La definició d'aquest períodes de mesura és justificada perquè 

d'aquesta manera existeix una relació entre la mesura dels sensors de calci i coure amb les 

lectures de pH i conductivitat. 

Taula 7.13. Algoritme d'adquisició de dades per a la monitorització. 

 Primera hora Temps restant 

Star Plus Navigator 21 Puntual 5 min Puntual 15 min 

LabVIEW 1 min 4 min 1 min 14 min 

 Adquisició Demora Adquisició Demora 

 

7.3.1. Experiment 1: biosorció amb rapa nova (cicle 1) 

La columna de biosorció es prepara a partir de 1,301 g de rapa de raïm seca. Després 

de tractar-la i introduir-la dins la columna tal com s'indica en l'Annex H es mesura l'alçada del 

llit: 5,3 cm. El cabal de pas de la dissolució provinent de la columna i la corresponent a l'ISA 

es fixa a 30 mL/h per a cadascuna seguint els criteris de la regulació de la bomba peristàltica 

presentats a l'apartat C.2 de l'annex. La dissolució de coure(II) de 35 ppm introduïda en la 

columna es prepara segons es comenta a l'Annex D. L'experiment s'inicia amb el calibratge 

dels sensors de calci i coure així com del pH i la conductivitat. Els resultats obtinguts es 

presenten en la Taula 7.14. 

Taula 7.14. Paràmetres de calibratge dels ISE el dia 30 de novembre del 2009. 

 Cu-T2 Ca-T1 

S [mV/dècada] 32,1 29,8 

E0 [mV] 342,9 323,0 

La durada de l'anàlisi és propera a les 27 h. No obstant, un problema informàtic en 

l'ordinador atura el procés d'adquisició de dades mitjançant el LabVIEW després de 26 h de 

funcionament. Tanmateix, la lectura i emmagatzematge del pH i la conductivitat segueixen 

amb normalitat. Degut a l'enorme quantitat de dades recollides, a la part I.6.1 de l'annex es 

recullen tant els resultats del calibratge com les lectures corresponents a la monitorització i 

la conversió dels valors potenciomètrics a concentració. 
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Fig. 7.12. Monitorització de l'evolució de les concentracions (en ppm respectives de cada ió) i el pH . 

Les figures 7.12, 7.13 i 7.14 mostren diferents representacions gràfiques de les dife-

rents variables monitoritzades del procés de bescanvi iònic esdevingut en la biosorció de 

coure en la columna. La sonda de conductivitat presenta un salt al voltant de les 18 h 

d'experiment que són assignades a errors de lectura dels sensors.  

 

Fig. 7.13. Monitorització de l'evolució de les concentracions (en ppm respectives de cada ió) i la 

conductivitat . 
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La primera lectura dels sensors correspon al moment previ a l'arribada del flux de dis-

solució provinent de la columna, és a dir, el líquid que hi circula és l'aigua desionitzada 

emprada per la neteja durant 10 min posterior a l'últim calibratge. Les properes mesures 

(aproximadament fins a la cinquena hora) mostren clarament l'etapa inicial de la biosorció. 

La rapa està capturant el coure a canvi d'alliberar calci ràpidament. Com que inicialment la 

concentració iònica del fluid en els sensors era negligible, la conductivitat també ho era. En 

començar a aparèixer Ca2+, aquesta variable comença a pujar fins a estabilitzar-se.  

Després de cinc hores, la concentració de calci inicia una disminució causada per l'es-

gotament en calci de la rapa de raïm. Això implica la incapacitat de la columna de biosorció 

per capturar més coure mitjançant el mecanisme principal de adsorció que és el bescanvi 

iònic amb calci. Conseqüentment, el coure comença deixar de ser retingut i incrementa la 

seva concentració en la solució de sortida. No obstant, en el període d'adquisició establert 

no arriba a la cota de 35 ppm ó 0,551 mM, que seria el valor màxim esperat. Paral·lelament, 

s'observa que la lectura de la calci no desapareix a partir de les 20 hores d'experiment, quan 

se suposa que ha finalitzat el procés de biosorció. Això podria ser signe que alguna altra 

espècie química està reaccionant amb el sensor Ca-T1. Aquest fenomen també podria 

explicar-se a partir de l'enverinament del sensor amb el coure. 

 

Fig. 7.14. Monitorització del procés de bescanvi iònic amb totes les variables. 

Analitzant conjuntament el pH i la conductivitat, s'aprecia el mateix comportament. 

Quan la concentració de coure comença a estabilitzar-se a les 18 h d'experiment, el pH 

disminueix fins a 4,17 (24,7h) i la conductivitat s'incrementa fins a 116 µS/cm en el mateix 

moment.  
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Si el sistema és estudiat amb l'ajuda dels programes HYDRA i MEDUSA (Annex J) tal 

com apareix a l'Annex I.6.1, es conclou que l'opció de formació d'alguna espècie química de 

coure o calci diferent a Ca2+ i Cu2+ que modifiqui la resposta del sistema és rebutjada a nivell 

teòric en les condicions esmentades.  

Descartada la causa de formació d'espècies químiques com l'explicació de l'augment 

de pH, es considera com l'opció més probable la columna de biosorció com l'origen de 

l'augment de protons. La hipòtesi proposada és que un cop esgotat el calci de la rapa i la 

concentració de Cu2+ dins la columna supera un cert nivell, s'allibera H+, l'enllaç amb la 

biomassa és més fort que el corresponent al catió Ca2+ [22]. Aquesta seria la justificació al 

fet que la concentració de sortida no arribés als valors inicials de 35 ppm. És necessari un 

estudi específic en aquesta línia per validar aquesta suposició. En l'anàlisi realitzada a la 

referència [22] és el que succeeix. En qualsevol cas, l'augment de protons i l'elevada 

concentració de Cu2+ explica el creixement de la conductivitat. 

A continuació es recullen els resultats dels calibratges de calci i coure previs a l'expe-

riment. L'objectiu és comprovar si les mesures realitzades en la columna són coherent amb 

els resultats dels calibratges. 

En el tram de predomini de l'ió calci a la sortida de la columna, la concentració pic és 

al voltant de 0,8 mM (que s'aproxima a 1 mM). En aquest punt, el valor del pH és proper a 5 i 

la conductivitat marca un valor aproximadament de 105 µS/cm. Contrastant amb el patró de 

10-3 M de Ca2+, les lectures de pH i conductivitat són 5,5 i 100 µS/cm, respectivament. En 

conclusió, són molt semblants en conductivitat però menys en pH. 

 

Fig. I.15a. Corbes de pH i conductivitat en el calibratge de calci del dia 30 de novembre del 2009. 

A partir de l'esgotament de l'ió calci a la sortida de la columna, la concentració de cou-

re tendeix a estabilitzar-se cap a 0,3 mM (que s'aproxima a 0,1 mM). A grans trets, en 
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aquest tram el rang de pH varia entre 4 i 5 i la conductivitat es mou entre 105 i 115 µS/cm. 

Per al patró de 10-4 M de Cu2+, les lectures de pH i conductivitat són 5,75 i 20 µS/cm, 

respectivament. En aquest cas, els valors registrats pel pH són coherents però la conductivi-

tat és notablement discrepant. Això constataria que fos una altra espècie la que controla la 

conductivitat, segurament els protons. 

  

Fig. I.15b. Corbes de pH i conductivitat en el calibratge de coure del dia 30 de novembre del 2009. 

D'aquesta manera i a falta d'un estudi centrat en les espècies químiques generades en 

la columna, es conclou que el comportament del pH i la conductivitat s'aproxima a l'observat 

durant els calibratges llevat de la conductivitat a partir de l'increment de la concentració de 

coure i el descens de la concentració de calci a la sortida de la columna. La presència de 

protons o algun altre ió poden ser la causa. 

En el màxim de calci i en la zona final de coure, s'observen fluctuacions degut possi-

blement a la variabilitat de la concentració de la sortida de calci (només en el primer cas) o a 

interferències electromagnètiques puntuals, les quals comporten que una petita desviació 

del valor mig de la lectura potenciomètrica incrementi de manera exponencial el valor de la 

concentració calculada amb la recta de calibratge. 

7.3.2. Experiment 2: elució i cicle 2 de biosorció 

El procés conegut com elució és una desorció duta a terme emprant àcid perclòric 0,1 

M (Annex D.8) durant quatre hores, temps suficient per eliminar el coure adsorbit a la 

columna [30]. Durant aquesta operació es detecta la presència de petites bombolles a la 

part inferior de la columna. Malgrat haver-hi poques, és un esdeveniment no esperat. Per 

eliminar-les, quan es finalitza l'elució s'obre la columna i s'extreu la rapa. Aleshores, cal 

tornar a omplir la columna amb la mateixa rapa de la manera que s'ha realitzat en el primer 

experiment. L'alçada del llit resultant 5,8 cm.  
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Es procedeix amb les mateixes passes que en l'experiment anterior. La Taula 7.15 

recull el calibratge i els valors obtinguts per a cada elèctrode. Les representacions gràfiques 

de l'experiment 2 es mostren a Fig. 7.16, 7.17 i 7.18. 

 

Fig. 7.16. Monitorització de l'evolució de les concentracions (en ppm) i el pH . 

 

 

Fig. 7.17. Monitorització de l'evolució de les concentracions (en ppm) i la conductivitat. 
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Taula 7.15. Paràmetres de calibratge dels ISE el dia 7 de desembre del 2009. 

 Cu-T2 Ca-T1 

S [mV/dècada] 32,7 35,8 

E0 [mV] 339,6 350,1 

D'altra banda, el sensor de calci registre un pic a les 0,74 h amb un valor de 7,3 ppm. 

Aquest nivell es redueix en primera instància a poc a poc fins que comença el fenomen de la 

caiguda de conductivitat i creixement de pH. En aquest moment, el senyal del Ca-T1 cau 

lleugerament. 

Finalment, les lectures dels ISE experimenten un creixement suau fins que s'acaba 

l'estudi. Mentre que el Ca-T1 no presenta fluctuacions destacables, el Cu-T2 és propens a la 

variació de la concentració registrada. Malgrat això, la concentració detectada en el tram 

final, quan la columna ha arribat al punt de ruptura, és lleugerament superior als 35 ppm de 

la dissolució d'entrada al sistema. 

Unificant les diferents variables implicades en l'estudi, és possible elaborar una expli-

cació a les observacions efectuades. 

 

Fig. 7.18. Monitorització de l'evolució de les concentracions (en mM), el pH i la conductivitat. 

Inicialment, la columna és carregada amb protons degut al procés d'elució que ha ex-

tret el coure a canvi de fixar H+. En arribar coure a 35 ppm, s'observa un creixement ràpid i 

important d'aquests protons a la sortida de la columna. Això provoca l'augment de conducti-

vitat d'aquesta dissolució. L'increment del senyal de Ca-T1 pot ser degut a la influència dels 
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protons, als quals la membrana del sensor no deu ser suficientment selectiva. El raonament 

és lògic ja que en el primer cicle s'ha bescanviat el calci que contenia la columna i el qual no 

ha estat restaurat. Per confirmar aquesta teoria, caldria un estudi propi que en aquest 

projecte no s'ha dut a terme. 

El següent comportament que esdevé es la caiguda de la concentració de protons que 

s'inicia a les 2,14 h des de l'inici de l'experiment. La causa és l'esgotament que comença a 

localitzar-se en tota la biomassa. A mesura que això succeeix, el coure deixa de ser retingut 

dins la membrana i apareix en la dissolució de sortida de la columna de biosorció. Resulta 

evident que els protons són els determinants en la conductivitat.  

Quan la concentració de protons procedents del bescanvi iònic de la columna és pràc-

ticament negligible (cap a les 10 h), la concentració de coure pren el control del comporta-

ment del pH i la conductivitat. La Fig. 7.19 mostren que en relació a la conductivitat i per una 

concentració propera a 1 mM (superior a la màxima concentració mesurada en l'experi-

ment), no s'arriba al nivell de 100 µS/cm registrats en el tram de predomini del coure. 

L'evolució del pH durant el calibratge no sembla que respongui a un comportament 

justificable. 

 

Fig. 7.19. Corbes de pH i conductivitat en el calibratge de coure del dia 7 de desembre del 2009. 

A partir que la concentració de protons és menor a 0,1 mM, l'evolució del pH i la con-

ductivitat s'estabilitza. Això succeeix al voltant de les 10 h. En aquest instant comença 

l'etapa de control del coure. Si es compara el comportament observat en aquesta part de 

l'experiment amb el valor mesurat en el calibratge (Annex I), es conclou que el valor de 

conductivitat a la concentració esmentada per al cicle 2 és major. Concretament, per al 

calibratge de coure a la concentració de 0,1 mM, el valor d'aquesta magnitud és aproxima-

dament 20 µS/cm i a l'experiment és 120 µS/cm. Aquest succés podria estar relacionat amb 
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altres ions provinent del biosorbent, encara que és menys probable que en el cicle 1 perquè 

tampoc han estat regenerats. 

El creixement constant de la lectura potenciomètrica i conseqüent efecte en el càlcul 

de les concentracions no sembla tenir explicació. Probablement es tracti d'un fenomen de 

deriva, tal com es pot observar en l'Annex I.6.2. 
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8. Tractament de residus 

La caracterització dels focus de contaminació mediambiental del projecte es concentra 

en els productes químics emprats o obtinguts en els diferents experiments del laboratori. Les 

mesures preventives a prendre es fonamenten en el tractament de residus. En relació al 

tipus de residus, es classifica el tipus de residu en líquids, gasosos i sòlids, bàsicament.  

En primer lloc, dels residus líquids relacionats amb el projecte es distingeixen alhora 

dues classes: metalls i reaccions àcid-base. Tal com marca el Reial Decret 833/1988, el 

952/1997, l'ordre estatal MAM/304/2002 i reglamentació derivada en relació als residus 

mediambientals, aquests productes han de ser tractats degudament en empreses especialit-

zades. És per això que s'han de recollir en recipients adequats per un cop plens ser enviats 

a dites empreses. 

En segon lloc, els residus gasosos són minoritaris en aquest projecte, sent el THF l'ú-

nic compost emprat perillós durant la manipulació. Per prevenir possibles problemes i 

segons la normativa vigent, les operacions en les quals es treballa amb aquesta substància 

es duen a terme en una campana de laboratori amb filtre per compostos orgànics.  

En tercer lloc, els residus sòlids engloben a elements de naturalesa molt diferent. Per 

una banda es troben els residus ordinaris, bàsicament papers i plàstics, que no han estat en 

contacte directe amb productes químics. El reciclatge dels quals es realitza juntament amb 

la resta de residus d'aquest tipus de l'escola. El vidre es genera en menor mesura ja que 

prové de material trencat del laboratori com per exemple pipetes Pasteur. Per altra banda hi 

ha un grup de material que han contungut productes químics i que no es pot o no hi ha 

interès en reaprofitar com la rapa de raïm emprada com a biosorbent una vegada eluïda i el 

recipients comercials de les dissolucions emprades. Aquest tipus de residu es consideren 

sòlids contaminats i han de ser recollits i tractar per una empresa especialitzada. 

En consideració dels elèctrodes destinats a l'estudi amb membranes selectives d'ions i 

fabricats a l'ETSEIB, recollits en la Taula I.1 de l'Annex I, la primera opció en cas de mal 

funcionament és reutilitzar-lo. La primera acció en aquest cas és verificar que la font d'error 

sigui una mala implantació de la membrana sobre l'elèctrode. Si es conclou que no és la 

causa, es procedeix al desmuntatge de l'elèctrode per tal de reutilitzar, com a mínim, el cos. 

Com s'acaba d'esmentar, la manera d'eliminar qualsevulla resta de membrana adheri-

da a la superfície dels elèctrodes utilitzats (elèctrodes de dissolució de referència interna, 

convencionals amb suport de grafit i els elèctrodes tubular) és diferent en funció del tipus 

considerat.  
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Els elèctrodes de dissolució de referència interna requereixen simplement ser netejats 

amb acetona, que és un bon dissolvent per a la membrana polimèrica. Com que la 

membrana es troba confinada en la part del capçal, és fàcil canviar-la i netejant amb la 

cetona s'aconsegueix eliminar qualsevol resta de membrana. 

Pels elèctrodes convencionals amb suport de grafit, el procediment és el següent. 

Primer cal extreure la membrana adherida, llima la superfície de grafit amb paper de vidre, 

eliminar les restes de grafit amb acetona, realitzar un segon pulit més acurat amb paper 

abrassiu (marca Orion), tornar a rentar amb acetona i finalment llimar el cos polimèrica de 

l'elèctrode fins que quedi del seu color blanc original. 

La neteja dels elèctrodes tubular és similar al cas anterior. En primer lloc, es llima amb 

paper abrassiu de manera que hi càpiga pel conducte intern i després es neteja amb 

acetona. Per assegurar una bona eliminació de la membrana, es torna a repetir aquest 

procés una vegada més. 

Per més informació, a l'Annex K es recullen les fitxes de seguretat dels productes 

químics emprats en tot el projecte. 
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9. Costos del projecte 

El darrer aspecte a considerar en aquest projecte és el cost de la implantació del pro-

jecte. Tal com es recull a les següents taules, els costos es reparteixen en costos d'equip i 

material del laboratori, costos d'implantació del projecte que alhora es compon de les 

despeses en productes químics, serveis, recursos humans, principalment. 

Taula 9.1. Costos associats a material, instruments i productes químics. 

Instrument Quantitat 
Preu 

unitari 
[€/un] 

Preu total 

Acetona (5 L/un) 1 50,00 50,00 € 

Àcid perclòric (500 g/un) 1 37,50 37,50 € 

Agitador de tubs SBS 1 180,00 180,00 € 

Agitador-escalfador magnètic J.P. Selecta 1 280,00 280,00 € 

Amplificador de senyal 1 180,00 180,00 € 

Balança de precisió Uni Bloc 1 600,00 600,00 € 

Bis[4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)-fenil]-fosfat de calci  1 160,00 160,00 € 

Bomba peristàltica GILSON 1 700,00 700,00 € 

Cables elèctrics amb connectors BNC i/o banana 12 3,00 36,00 € 

Clorur de calci dihidratat (250 g/un) 1 23,00 23,00 € 

Columna de biosorció OMNIFIT 1 266,45 266,45 € 

Connectors per tubs (10 un/bossa) 2 9,05 18,10 € 

Cristal·litzador 1 100,00 100,00 € 

Desionitzador d'aigua Millipore 1 236,10 236,10 € 

Di-n-octil-fenil-fosfonat (10 mL/un) 1 208,20 208,20 € 

Bany d'ultrasons J.P. Selecta 1 500,00 500,00 € 

Elèctrode tubular 4 80,00 320,00 € 

Elèctrode de referència ORION 1 205,89 205,89 € 

Elèctrode PHILIPS 1 80,00 80,00 € 

Elèctrode convencional amb suport de grafit 4 60,00 240,00 € 

Estufa elèctrica 1 685,00 685,00 € 

Guants de laboratori 4 9,50 38,00 € 

LabVIEW 7.1 Base 1 1500,00 1.500,00 € 

Matràs aforat 1 L HIRSCHMANN/DURAN 1 10,00 10,00 € 

Matràs aforat 100 mL Scharlau 1 5,00 5,00 € 

Matràs aforat 2 L labbox 1 13,00 13,00 € 

Matràs aforat 250 mL 1 7,50 7,50 € 

Microelèctrode de referència tubular Microelectrodes, Inc.  1 180,00 180,00 € 

Micropipetes Thermo Scientific 3 360,00 1.080,00 € 

Molinet de café 1 25,00 25,00 € 

Mosca magnètica (un/bossa) 1 30,00 30,00 € 
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Nitrat de calci tetrahidratat (500 g/un) 1 44,80 44,80 € 

Nitrat de coure(II) trihidratat (250 g/un) 1 21,90 21,90 € 

Nitrat de sodi (kg/un) 1 18,80 18,80 € 

Ordinador Intel Pentium IV 1 400,00 400,00 € 

Paper abrassiu ORION 1 12,00 12,00 € 

Paper de vidre (10 cm x 10 cm) 1 1,50 1,50 € 

Parafilm 1 10,00 10,00 € 

Parella cargol-rosca 4 1,50 6,00 € 

Patrons de conductivitat (125 mL/un) 2 20,00 40,00 € 

pH-metre ORION 1 1117,03 1.117,03 € 

Pipeta Pasteur (un/bossa) 1 40,00 40,00 € 

Pot de plàstic 20 2,00 40,00 € 

Presa de terra 1 15,00 15,00 € 

PVC (10 g/un) 1 23,10 23,10 € 

Rosques per tubs (10 un/bossa) 2 9,05 18,10 € 

SAI APC  1 90,00 90,00 € 

Soldador de tubs i accessoris VICI AG International 1 80,00 80,00 € 

Sonda de conductivitat Microelectrodes, Inc. 1 319,68 319,68 € 

Sonda de pH Microelectrodes, Inc.  1 231,87 231,87 € 

Suport de metacrilat 4 50,00 200,00 € 

Suport d'elèctrodes 1 20,00 20,00 € 

Tamisadora i tamisos Filtra Vibración 1 400,00 400,00 € 

Tampons de pH (125 mL/un) 4 20,00 80,00 € 

Targeta Advantech 1 150,00 150,00 € 

Tethahidrofurà (1 L/un) 1 81,90 81,90 € 

Thermo Electron Corporation ORION 5-Star i software 1 1622,08 1.622,10 € 

Tubs de flux Omnifit (20 un/bossa) 1 27,48 27,48 € 

Tubs d'assaig amb rosca PIREX 3 10,00 30,00 € 

Tubs de la bomba Tygon (10 un/bossa) 1 30,00 30,00 € 

Vas de precipitats 100 mL 1 10,00 10,00 € 

TOTAL INSTRUMENTACIÓ I PRODUCTES QUÍMICS   13.176,00 € 

Taula 9.2. Costos associats a personal. 

Recurs humà Durada Cost unitari [€/h] Cost total [€] 

Personal taller 10 20,00 € 200,00 € 

Informàtic 15 15,00 € 225,00 € 

Tècnic de laboratori 15 20,00 € 300,00 € 

Experimentació 500 20,00 € 10.000,00 € 

Recerca bibliogràfica 60 15,00 € 900,00 € 

Tractament de dades 60 20,00 € 1.200,00 € 

Elaboració de la memòria 200 20,00 € 4.000,00 € 

Administració 4 15,00 € 60,00 € 

TOTAL PERSONAL   16.885,00 € 
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Taula 9.3. Costos associats a serveis. 

Servei   Cost total 

Aigua   250,00 € 

Electricitat   300,00 € 

Impressió   65,00 € 

TOTAL SERVEIS   615,00€ 

Per tant, si se sumen les despeses associades a aquests tres conceptes, el cost del 

projecte ascendeix a 36.197,68 €, IVA inclós. 
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Conclusions 

La tasca realitzada en aquest projecte s'ha centrat en dos àmbits. El primer ha estat la 

implementació i caracterització de diversos sensors selectius de calci amb una mateixa 

composició. La segona part ha aprofitat el treball dut a terme prèviament per tal d'estudiar el 

procés de bescanvi iònic associat a la biosorció de coure (II) en una columna de llit fix 

constituït per rapa de raïm tractada. 

Respecte la implementació i caracterització dels elèctrodes, la seva linealitat ha resul-

tat molt bona tot i que no s'ha obtingut una uniformitat de resposta entre els diferents ISE de 

calci preparats. No obstant, en el cas dels elèctrodes convencionals amb suport de grafit 

s'ha aconseguit relacionar el pendent entre dos d'ells. Això pot ser un indici que orienti futurs 

experiments per confirmar que dins una mateixa classe de sensors, els pendents de la recta 

de calibratge puguin ser equivalents. És possible que la diferència de metodologia per 

realitzar els calibratges (en batch i en flux) pugui ser una causa. 

En relació a aquesta observació, no és possible generalitzar el comportament de tots 

els ISE malgrat tenir tots ells una sensibilitat adequada com per ser emprats en l'aplicació de 

processos com els realitzats en aquest projecte. I la lleugera diferència de composició de les 

membranes no ha manifestat ser determinat ja que elèctrodes amb la mateixa membrana no 

han demostrat un comportament estadísticament equivalent. 

La selectivitat determinada pel mètode de les dissolucions separades és fortament 

dependent de la concentració de l'ió principal i de l'ió interferent. Els resultats demostren que 

a major concentració (0,01 M), el sensor de calci és més selectiu al coure del que ho és a 

baixa concentració (0,1 mM). 

El límit de detecció determinat és de l'ordre de 10 µM, així que no hi ha cap mena de 

dificultat a l'hora de treballar amb les dissolucions obtingudes en el procés de biosorció. No 

obstant, degut a la baixa selectivitat a concentracions diluïdes, existeix una incertesa del que 

succeeix al sensor de calci quan se suposa que ja s'ha esgotat aquest catió de la rapa. 

Les característiques de temps de resposta i temps de vida no s'han avaluat de manera 

rigorosa ja que no era l'objectiu principal del projecte. Tanmateix, s'ha constatat que un 

sensor de calci respon correctament com a mínim tres mesos i que estar en contacte 

prolongadament amb dissolucions de coure modifica dràsticament el seu comportament 

davant dels cations Ca2+ i Cu2+ incrementant la resposta al coure dels ISE de calci.  
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Tractant el tema del procés de biosorció, s'han proposat una explicació del que succe-

eix durant un dos cicles a partir de rapa en forma natural, és a dir, sense haver-la sotmés a 

processos de protonació o d'enriquiment en calci.  

La monitorització del primer cicle mostra l'adsorció del coure en la etapa inicial i l'allibe-

ració del calci de la rapa. La conductivitat està lligada al catió de major concentració. El pH, 

en canvi, no sembla estar relacionat amb el calci ni el coure sinó que disminueix quan el 

calci s'esgota. Això porta a pensar que a partir d'aquest moment s'inicia una segona etapa 

de bescanvi iònic amb els protons de la rapa, d'enllaç més fort que els de calci. Aquest 

fenomen explicaria perquè el coure que surt de la columna no assoleix el valor inicial (35 

ppm). 

Una vegada realitzada l'elució per eliminar el coure de la rapa, es duu a terme el se-

gon cicle de biosorció sense aplicar cap procés de regeneració de calci. L'evolució de 

l'experiment ha demostrat que en el primer moment hi ha una sortida molt important de 

protons abans de l'increment de coure a la sortida de la columna. Malgrat no ser tan 

marcada, hi ha una resposta del sensor de calci quan encara en prou feines hi ha coure. 

Això correspon al moment en el qual la concentració de H+ augmenta considerablement. 

Aquests dos esdeveniments poden estar lligats si resulta que la selectivitat de l'ISE de calci 

respecte els protons és baixa. Aquesta suposició caldria ser verificada. 

Les dificultats manifestades al llarg del projecte han perjudicat alguns experiments. 

Primerament, el soroll present en els sistemes de mesura amb ISE (tan de calci com de 

coure) ha exigit durant els calibratges la intervenció humana per registrar un valor mig de les 

lectures degut a la variabilitat aportada per aquest factor. La seva causa és la sensibilitat 

electromagnètica respecte l'entorn. És necessari anul·lar aquest fenomen per millorar la 

fiabilitat del sistema.  

En segon lloc, els problemes informàtics han ocasionat parades d'adquisició de dades 

ja sigui en el LabVIEW com en el Star Plus Navigator. L'ordinador usat en l'experimentació 

ha de ser capaç de suportar el volum de dades emmagatzemats. 

I en darrer lloc, s'ha observat que els canvis de temperatura es tradueixen en un canvi 

en el comportament dels sensors. És aconsellable establir un sistema per mantenir la 

temperatura del sistema i així anul·lar aquest efecte. 

En conclusió, i avaluant els objectius proposats pel projecte. Els elèctrodes selectius 

de calci preparats han complert els requeriments proposats i s'ha aconseguit una monitorit-

zació de concentracions dels cations Ca2+ i Cu2+ simultàniament al pH i la conductivitat.  
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Propostes de continuïtat 

Finalment, en aquesta memòria es proposen alguns aspectes que podrien contemplar-

se en futurs projectes a l'hora d'avaluar el funcionament de nous sensors i estudiar els 

processos de biosorció. 

 Manteniment de la temperatura del sistema constant. 

 Modificació del sistema de mesura en continu per tal d'aproximar els ISE i la sonda 

de pH a l'elèctrode de referència evitant les greus interferències esdevingudes durant 

el període de disseny. 

 La possibilitat de contrastar els valors obtinguts pel coeficient de selectivitat mitjan-

çant el mètode de les dissolucions separarades amb altres dels aplicats actualment 

com  el mètode d'interferència fixa o el matched potencial method, per exemple. 

 Analitzar la diferència de comportament de la rapa durant el procés de biosorció si és 

sotmesa a precàrregues de calci o protons en el cas del primer cicle o amb calci en 

el cas del segon. Aquest pretractament s'ha estudiat en altres treballs ([8], [22] i [28]) 

amb resultats molt interessants. 

 Determinar l'existència d'un pH, el qual si es manté constant durant la biosorció, 

provoca una eficiència òptima tal com es proposa a [7] pel cas de l'alga marró As-

cophyllum nodosum. 

 Monitoritzar el procés de desorció de la mateixa manera que es realitza la biosorció. 

 Contrastar amb altres tècniques d'anàlisi (com AAS) la quantitat de coure present a 

la sortida de la columna. Per a tal fita, cal incloure un col·lector de mostres. 

 Estudiar amb detall de la presència d'altres cations en el procés de bescanvi iònic i 

calcular els balanços de massa corresponents. 

 Determinar el temps de vida i de resposta dels sensors. 

 Establir un model del procés de degradació de la rapa durant l'experimentació. 
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