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Presentació 

L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar el mètode d’extracció líquid-líquid i el mètode de 

separació per membranes líquides suportades per tal d’eliminar el bor de dissolucions aquoses. 

Per estudiar aquests mètodes es realitzaran una sèrie d’assajos d’extracció líquid-líquid per 

determinar quines són les condicions més optimes de treball, variant els components que formen la fase 

aquosa i la fase orgànica. 

Un cop realitzats els assajos amb l’extracció líquid-líquid es passarà a realitzar els assajos per a les 

membranes líquides suportades, on s’aplicaran les millors condicions obtingudes en els assajos de les 

extraccions líquid-líquid per tal d’estudiar el comportament de les membranes líquides suportades. 

L’extracció líquid-líquid és una operació de transferència de matèria en la que la substància (analit) 

que es vol extreure es troba dissolta en una fase líquida, i amb el contacte amb una altre fase líquida 

immiscible, es transportarà l’analit d’una fase a l’altre.  

En aquest projecte, l’analit que es vol separar és el bor, que inicialment es troba en una fase aquosa. 

Per fer l’extracció, es posarà en contacte la fase aquosa amb una fase orgànica que conté extractant, i es 

separaran les fases. Aquest es el procediment que es segueix per l’extracció, però desprès de l’extracció, 

quan l’analit es troba a la fase orgànica, es realitza el procés de stripping per tal de deixar lliure la fase 

orgànica d’analit. Quan es vol reutilitzar la fase orgànica, després de realitzar el stripping, es procedeix a 

realitzar el rentat, que consisteix en produir un contacte entre la fase orgànica i una nova fase aquosa 

sense analit, i eliminar les possibles condicions de stripping que puguin quedar, ja que si es realitzes 

directament la següent extracció, els percentatges extrets no serien bons. 

La concentració de bor a la que treballarem en la majoria d’assajos d’aquest projecte és de             

1000 mg/L. S’ha escollit aquesta concentració per tal de tenir resultats clars, podent aplicar després 

aquests mètodes l’eliminació del bor de dissolucions més diluïdes com l’aigua del mar, o el tractament de 

les taladrines. 
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1. Aspectes generals 

En aquest projecte s’ha volgut estudiar els sistemes d’eliminació del bor per extracció líquid-líquid i 

per membranes líquides suportades. Es vol estudiar l’eliminació del bor principalment per dos motius: 

- Fer potable l’aigua del mar. 

- Eliminació del bor en les taladrines. 

Les aigües potables contenen concentracions entre 0,1 i 0,2 mg/litre, mentre que l’aigua del mar conté 

concentracions que rodegen el mil·ligram per litre, per tant, s’ha d’eliminar el bor de l’aigua del mar per 

poder fer-la potable. 

En les taladrines, és un producte que s’utilitza pel tall i mecanitzat de peces metàl·liques. Contenen 

concentracions de bor superiors als 100 mg/litre, per tant, s’ha de fer un bon tractament per eliminar el 

bor ja que els processos de depuració de les estacions depuradores no l’eliminen, ja que concentracions de 

bor elevades en el mediambient poden ser perjudicials per a les plantes i animals. 

 

1.1. El Bor 

El Bor, B, element químic amb nombre atòmic 5 i pes atòmic de 10,811 g/mol, ocupa el primer lloc 

del Grup III-A de la taula periòdica d’elements. Es classifica com a metal·loide. Els compostos naturals 

del bor es troben com una mescla de dos isòtops estables, 11B (80,1%) i 10B (19,9%). 

El bor en estat pur és insoluble amb l’aigua, alcohols i solucions alcalines. Però, es soluble en 

l’àcid nítric, sulfúric i en metalls fosos com l’alumini o el ferro. 

 

1.1.1. Estat natural 

El bor contribueix el 0,001% en la composició de l’escorça terrestre, on s’han identificat una 

seixantena d’espècies minerals, predominant els borats. 

En bor en estat natural no es troba lliure, les fonts de bor provenen de diferents minerals con la 

kernita o ulexita.  

Els compostos minerals més importants són tetraborats de sodi de diferents graus d’hidratació, com 

ara el tetraborat de sodi decahidratat conegut com bòrax. 
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El bor es troba a l’aigua del mar en concentracions que rodegen al 1 mg/litre, encara que en alguns 

llocs les concentracions poden arribar als 4,6 mg/litre. Es troba com component de dues molècules 

hidratades, el H3BO i el B(OH)4
-. La proporció en que es troben aquestes dues molècules depèn del pH de 

l’aigua (en medis bàsics predomina el B(OH)4
-, mentre que en medis àcids predomina el H3BO.  

 

1.1.2. Historia 

Al 1.808 Louis Thenard i Joseph Gay-Lussac a França, i Humphrey Davy a Gran Bretanya, van 

obtenir bor impur a partir de la reducció de l’àcid bòric amb potassi. Però no va ser fins al 1.824 que es va 

reconèixer com a nou element químic. I fins al 1.909 no es va obtenir bor pur, a mans de Weintraub, 

aïllant bor pur per l’escalfament d’una mescla d’hidrogen i clorur de bor, en un arc voltaic d’alt potencial. 

Tot i que no es va descobrir fins al 1.808, el bor ja s’utilitzava des de l’antiguitat, en l’antic Egipte, un 

mineral que contenia bor i altres minerals s’utilitzava en la momificació. També s’utilitzava en la 

fabricació de vidres o en processos de refineria d’or i plata. 

 

1.1.3. Propietats 

El bor elemental és un semiconductor elèctric. És el segon element més dur (per darrera del diamant) 

i existeixen diverses modificacions cristal·lines, on totes d’elles contenen unitats estructurals de B12, on es 

diferencien unes de les altres en la forma en que s’uneixen unes a les altres a la xarxa cristal·lina. 

El bor forma una sèrie de trihalurs, els quals són components moleculars de baix punt de fusió. 

Els halurs de bor són àcids de Lewis, a les reaccions, l’àtom de bor accepta un parell d’electrons per 

completar l’octet.  

Taula 1.1. Propietats físiques del Bor 

Propietats Bor 
Nombre atòmic 5 

Pes atòmic (g/mol) 10,811 
Estructura electrònica 1s22s22p1 

València 3 
Densitat 2,34 g/cm3 

Punt de fusió 2300ºC 
Punt d’ebullició 4002ºC 
Entalpia de fusió 22,18 kJ/mol 

Entalpia de vaporització 480 kJ/mol 
Duresa 9,3 Mohs 



Aspectes generals 
 

 4 

 

Hi ha productes derivats del bor que produeixen irritacions en el ser humà, però cap dels seus 

derivats es conegut com a component cancerigen.  

Per a les plantes, el bor és un element essencial en la seva nutrició, però la exposició d’altes 

concentracions de bor pot provocar efectes negatius.  

 

1.1.3.1. Metal·loides 

Els metal·loides, o semi-metalls, tenen unes propietats intermèdies entre els elements metalls i els 

elements no metalls. Acostumen a ser semiconductors. Els altres metal·loides de la taula periòdica, a més 

a més del bor, són: silici, germani, arsènic, antimoni, tel·luri i poloni. 

Aquests elements es troben a la taula periòdica en una estreta regió en diagonal, tal i com es mostra a 

la Figura 1.1. on es troben identificats en color lila. 

 

Figura 1.1. Taula Periòdica d’elements. 

 

Els metal·loides mostren semi-conducció elèctrica o es poden tornar en semiconductors a causa de les 

impureses. En els sòlids, els electrons de valència no estan tant lliurament deslocalitzats com passa amb 

els metalls, i existeix un enllaç covalent.  
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1.1.4. Derivats del bor 

1.1.4.1. Àcid bòric 

L’aplicació més important dels borats és la producció d’àcid bòric. Aquest s’obté a partir de la 

descomposició d’un mineral amb àcid sulfúric, i la separació del sulfat metàl·lic mitjançant una 

cristal·lització. 

L’àcid bòric, H3BO3, és un sòlid poc soluble, un àcid dèbil amb pKa = 9,2(Ka = 6·10-10). La seva 

dissociació es representa com 

+− +↔+ HOHBOHBOH 4233 )(  

L’àcid bòric és estable i soluble en aigua (depenent de la concentració i la temperatura). A la Taula 

1.2. es mostren solubilitats de l’àcid bòric depenent de la temperatura 

Taula 1.2. Solubilitat per 100 mL d’aigua 

Temperatura, ºC H3BO3, grams 
0 2,52 

10 3,49 
20 4,72 
30 6,23 
40 8,08 
50 10,27 
60 12,97 
70 15,75 
80 19,10 
90 23,27 
100 27,53 

 

1.1.5. Aplicacions 

Els compostos de bor tenen una àmplia varietat d’aplicacions: el bòrax (Na2B4O5(OH)5·10H2O) es fa 

servir en algunes formulacions de detergents, ajudant als processos de neteja i deixant un suau resplendor 

a la roba neta. 

El bor s’incorpora en els vidres de borosilicat com el Pyrex, aquets vidres tenen coeficients 

d’expansió tèrmica més baixos que els vidres tous, per tant, resisteixen millor als canvis ràpids de 

temperatura. 

Les fibres de bor elemental es combinen amb plàstics epòxids per produir materials de gran duresa.  
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El nitrur de bor cúbic es forma a altes pressions i es casi tant dur com el diamant, s’utilitza per tallar 

eines i com abrasiu. A altes temperatures és més resistent a la oxidació que el diamant. 

A la industria metal·lúrgia es fa servir el bor per obtenir acers de gran resistència, denominats, acers 

durs. 

La major part de retardants de flama contenen bor, que es descompon tèrmicament formant àcid 

bòric, alliberant aigua en una reacció endotèrmica, per tant, actuen com a retardants físics al absorbir el 

calor en el procés de descomposició. D’altra banda, l’àcid bòric també actua formant una capa protectora. 

En el camp de l’energia atòmica, el bor s’utilitza en instruments dissenyats per detectar i comptar les 

emissions de neutrons. Té una gran capacitat d’absorció de neutrons, es fa servir com amortiguador de 

control en reactors nuclear, i com un material constituent dels escuts de neutrons. 

 

1.2. Extracció líquid-líquid 

L’extracció líquid-líquid és una operació unitària de transferència de matèria entre dues fases 

immiscibles, en les quals en una d’elles hi ha una substància dissolta que es transfereix a l’altra fase 

líquida. 

Passat un temps de contacte, el solut es reparteix entre les dues fases, el extracte i el refinat. 

- Extracte: fase on es troba el extractant i el solut extret. 

- Refinat: fase de la qual es retira el solut. 

 

 

 

                                 

 

Figura 1.2. Esquema transferència del solut entre les fases. 

 

Extracte 

Refinat  
+ 

Solut

Extracte 
+ 

Solut

Refinat 

Temps 
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Per tal de poder tenir una bona extracció, les dues fases han de ser immiscibles entre elles per evitar 

tenir una sola fase al final o creació d’emulsions. 

Les etapes bàsiques de l’extracció líquid-líquid son la mescla i contacte (per tal de poder transferir el 

solut d’una fase a l’altra), i la separació de les fases. 

Per completar el procés d’extracció i recuperar el solut que s’ha quedat en el extracte, es fa un 

stripping, que consisteix en posar el extracte amb una altra fase immiscible. Amb aquest procés, el 

extracte queda net de solut i es pot reutilitzar. 

 

1.2.1. Equips d’extracció 

Hi ha dos tipus d’extraccions: 

- Extracció en discontinu. 

- Extracció en continu. 

En el procés discontinu d’una sola etapa, es mesclen el dissolvent (extractant) i la dissolució amb el 

solut en un mateix recipient, deixant que es separin en dues fases: el extracte que conté el solut i el 

refinat, que queda com una dissolució molt diluïda (veure figura 1.3. Extracció discontinua d’una sola 

etapa). 

 

Figura 1.3. Extracció discontinua d’una sola etapa. 

 

Extracte + Solut 

Dissolvent (Extractant) 

Dissolució + solut 

Refinat 

Mescla 
i 

Separació 
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Les operacions continues en dues etapes, la mescla i la separació es realitzen en recipients separats. 

Aconseguint una total separació al final del procés. Aquest tipus de extracció en continu s’utilitza quan es 

tenen grans quantitats i s’han de fer varis contactes entre les fases. 

Els equips extractors més importants són: 

- Mescladors-Sedimentadors: aquests equips es poden fer servir per extraccions discontinues o 

bé per extraccions continues. 

Per a extraccions discontinues, el mesclador i sedimentador pot ser la mateixa unitat. Al 

acabar el cicle de la mescla, les diferents fases es decanten per gravetat. 

Per a flux continu, el mesclador i sedimentador són unitats diferents. El mesclador pot ser un 

tanc agitat equipat amb línies d’entrada i sortida, i el sedimentador acostuma a ser un 

decantador continu que treballa per gravetat. 

En el cas de necessitar diferents contactes, es fa servir un sistema amb varis mescladors-

sedimentadors que operen el flux en contracorrent, tal i com es mostra a la Figura 1.4. el 

refinat que ve de cada sedimentació en converteix en  l’alimentació del següent mesclador, on 

es posa en contacte amb un extractant o solvent pur.  

 

Figura 1.4. Sistema de contacte múltiple amb dissolvent nou. 

 

- Torres verticals: aquestes torres treballen amb contacte diferencial (extracció en continu). El 

líquid menys dens s’introdueix pel fons i es dispersa en petites gotes mitjançant 

pulveritzadors. Les gotes ascendeixen pel líquid més pesat, que circula de forma continua del 

cap de la columna (part superior) fins a la cua (part inferior). Les gotes del líquid més lleuger 

es recullen al cap de la columna, i el líquid més pesat es recull per la cua. 
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- Extractors de torre agitats: aquestes torres també treballen amb contacte diferencial. Les 

turbines que es troben al interior de les torres agitades, aporten als líquids l’energia mecànica 

necessària per mesclar-se i separar-se.  

 

- Extractors centrífugs: La dispersió i separació de les fases s’accelera gràcies a la força 

centrifuga. Els extractors tipus Podbielniak, tenen una cinta perforada situada al interior 

d’una carcassa metàl·lica enganxada a una espiral. El líquid lleuger es bombeja fins a la part 

exterior de la cinta, mentre que per la part interior, s’injecta el líquid pesat. El líquid pesat té 

tendència a moure’s cap al exterior i el líquid lleuger té tendència a moure’s cap al interior, 

d’aquesta manera es produeix el contacte líquid-líqud. 

 

1.2.2. Components de l’extracció líquid-líquid 

1.2.2.1. Components de la fase aquosa 

A la fase aquosa hi ha el solut que es vol separar. Existeixen tres factors que influeixen en el procés 

d’extracció general: 

- La concentració del solut. 

- La concentració dels agents salins. 

- pH. 

Si la concentració del solut és massa elevada, pot ser que l’agent extractant no treballi en bones 

condicions, i que el rendiment d’extracció sigui molt baix.  

Els agents salins, normalment sals inorgàniques, poden influir en la millora de l’extracció elevant la 

densitat de la fase aquosa. D’altra banda aquestes sals, en aquest projecte sulfats, reaccionen amb el solut, 

en aquest cas el bor, dificultant la transferència del solut a la fase orgànica degut a que ja s’han format 

compostos neutres que no reaccionen amb l’agent extractant. 

El pH de la fase aquosa pot influir molt en la extracció del solut. La formació dels complexos de 

l’agent extractant amb el solut depenen de si aquest es troba en medi bàsic o medi àcid. 

En aquest projecte, per poder tenir una bona reacció amb els extractants que s’han escollit per 

treballar, es necessita un medi àcid per tal de tenir àcid bòric en el medi, que és el compost que reacciona 

per amb els extractants per formar complexes. Si es tingues un pH bàsic, tindríem borats a la solució 
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aquosa, el qual faria reduir la quantitat de bor extret ja que per les propietats físiques dels borats amb 

aquests agents extractants no són les més optimes per a l’extracció del bor. 

 

1.2.2.2. Components de la fase orgànica 

La fase orgànica extraurà el solut de la fase aquosa, per tant la propietat que ha de tenir 

fonamentalment és que sigui una fase completament immiscible amb la fase aquosa. En aquest projecte la 

fase orgànica conté tres tipus de reactius diferents que els podem classificar en: 

- Agents extractants. 

- Dissolvents orgànics. 

- Modificadors de fase. 

L’agent extractant és el component que ha de reaccionar amb el solut de la fase aquosa. És a dir, ha 

de tenir una afinitat amb el ió metàl·lic que es vol extreure. Aquesta afinitat porta a la formació de 

complexes entre l’agent extractat i el solut de la fase aquosa.  

El dissolvent orgànic ha de tenir una baixa solubilitat amb l’aigua, no a de reaccionar amb el solut de 

la fase aquosa i ha de poder ser diluir l’agent extractant.  

El modificador de fase és un reactiu que s’afegeix a la fase orgànica per tal de millorar les propietats 

d’aquesta. Millora la solubilitat de l’agent extractant amb el dissolvent orgànic, optimitza la separació 

entre les fases, augmenta la solubilitat dels complexos formats amb el solut i millora el procés 

d’extracció. 

Els agents extractants utilitzats en aquest projecte, són diols no contigus, on la seva estructura permet 

la bona addició amb l’àcid bòric. 

 

1.2.3. Aplicacions 

L’operació d’extracció líquid-líquid s’utilitza per separar components d’una dissolució, l’aplicació 

més considerable es la separació de productes derivats del petroli.  

L’extracció acostuma a ser complementària de la destil·lació sent preferible en els casos següents: 

- Quan la destil·lació requereix quantitats de calor excessivament elevades. 
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- Quan la formació d’azeòtrops limita el grau de separació que es pot obtenir mitjançant la 

destil·lació. 

- Quan s’ha d’evitar l’aportació de calor. 

- Quan els components a separar són de naturalesa completament diferent. 

Una altra aplicació important es troba en els processos metal·lúrgics, en la purificació de combustible 

d’urani i per a la recuperació d’elements de combustible ja gastats en la industria nuclear. 

 

1.2.4. Avantatges i inconvenients 

L’extracció líquid-líquid és un mètode de separació ràpid, que té una bona eficàcia i té un gran camp 

d’aplicació. 

Però, en algunes extraccions, es possible la formació d’emulsions, que dificulten l’extracció. Altres 

inconvenients d’aquest tipus d’extracció són la gran quantitat de dissolvent orgànic que s’ha d’utilitzar,i 

la possibilitat de pèrdues degut a que l’extracció consta de diferents etapes (extracció, stripping, i en 

alguns casos rentat). 

 

1.3. Separació per membranes líquides suportades 

Es pot definir en termes generals una membrana com a material que actua de barrera entre dos fluids, 

i que restringeix o afavoreix el pas d’alguns components per ella per passar d’un fluid a l’altre. 

En aquest projecte, els assajos realitzats amb membranes s’han fet amb membranes líquides 

suportades. Aquesta tècnica consisteix en posar una fase d’alimentació que conte el metall en estudi, en 

contacte amb una fase de recuperació, separades per una capa porosa banyada per substàncies orgàniques 

que permeten el pas del metall per tal de ser recuperat posteriorment.  

Les membranes han de ser estables i eficients per tal de suportar les turbulències de l’agitació i la 

diferència de pressions per a que el solvent no surti dels porus i es trenqui la membrana. 

La utilització de membranes líquides suportades (Supported Liquid Membranes, SLM) ofereix la 

possibilitat de selectivitats elevades, factors de concentració elevats i utilització de petites quantitats 

d’agent extractant. 
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La membrana de les SLM consisteix en una petita capa de material porós impregnat de la fase 

orgànica, que facilita el transport dels components desitjats entre un fluid i l’altre. 

El transport de l’analit (en aquest projecte el bor) entre les dos parts de la membrana pot venir 

influenciat per diferents factors com la velocitat d’agitació de les dos fases, l’àrea de contacte de la 

membrana líquida suportada i la seva geometria. 

Els factors químics que poden influenciar en el transport de l’analit són principalment el pH de les 

fases aquoses, la força iònica de les fases aquoses, la concentració d’analit i la composició de la fase 

orgànica amb la que s’ha impregnat la membrana. 

Les membranes en les quals s’impregna de la fase orgànica, són membranes de microfiltració amb 

porus entre 0,02 i 1 μm. Les característiques que han de tenir aquests suports són:  

- Elevada porositat. 

- Mida de porus petita 

- No ser gaire gruixut. 

- Resistència química. 

- Hidrofobicitat. 

- Baix cost. 

Les SLM tenen aplicacions en els camps de: 

- Separació de metalls. 

- Aplicacions biomèdiques. 

- Anàlisi d’aliments. 

- Anàlisi mediambiental. 

Existeixen més tipus de membranes líquides: membranes líquides de volum (Bulk Liquid Membrane, 

BLM) i membranes líquides d’emulsió (Emulsion Liquid Membrane, EML). 

Les dissolucions de càrrega i stripping en les membranes BLM, estan separades per la fase de 

membrana que consisteix en un líquid immiscible que es troba en un tub. Per aquest tipus de membrana, 

el volum utilitzat de fase orgànica és elevat. 
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Les membranes EML, es coneixen com emulsions dobles, per realitzar la separació dels components 

desitjats, la fase orgànica es troba en forma de gotes d’oli dins de la fase aquosa. El principal problema 

d’aquestes membranes és la gran possibilitat de formació d’emulsions entre les dos fases. 

 

1.3.1. Avantatges i inconvenients 

Els principals avantatges que tenen les membranes líquides suportades són: 

- Ús mínim de dissolvents orgànics. 

- Risc de contaminació mínim (l’extracció i recuperació de l’analit té lloc en una mateixa 

etapa). 

- Fàcil automatització. 

- Baix cost. 

- Selectives i aptes per a processos de purificació. 

La principal limitació que presenten és la baixa estabilitat de la membrana causada per les diferències 

de pressió existents i les pèrdues de dissolució orgànica per solubilització en les fases aquoses. 

Un altre inconvenient de les SLM, és el llarg temps d’aplicació. 

 

1.4. Propietats dels reactius utilitzats a la fase orgànica 

1.4.1. Dissolvents orgànics 

Com ja s’ha explicat al apartat 1.2.2.2. d’aquest mateix projecte, la funció principal dels dissolvents 

orgànics és que siguin immiscibles amb la fase aquosa i que dissolguin els agents extractants. 

En aquest projecte s’ha fet assajos amb dos dissolvents diferents, el Solvesso i el Querosè. 

 

1.4.1.1. Solvesso 200 

El Solvesso 200 és un dissolvent orgànic general, és un component aromàtic de color groc, procedent 

de hidrocarburs del petroli. En aquest projecte es va començar a fer servir com a dissolvent el Solvesso ja 

que coneixíem que l’agent extractant TMPD es dissolia en una proporció de 4 g en 100 mL de Solvesso.  
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A partir d’aquesta base es van dur a terme els càlculs per saber en quina concentració d’extractant 

s’estava treballant, per tal de poder treballar amb les mateixes concentracions per a tots els extractants. 

 

1.4.1.2. Querosè 

 El querosè està format per una combinació complexa de destil·lats de petroli. A part de fer-se servir 

com a dissolvent, també s’utilitza com a combustible. És un líquid transparent, el seu punt d’ebullició es 

troba entre els 130-135ºC, i és insoluble en aigua.  

 

1.4.2. Modificadors de fase 

Els modificadors de fase utilitzats son el TBP, Decanol i Dodecanol. S’han fet diferents assajos amb 

cadascun d’ells per tal de veure quin d’ells obté millors extraccions de bor. Seguidament es mostren les 

fórmules químiques d’aquests elements: 

- Tributylphosphat, conegut comercialment com a TBP: C12H27O4P 

- Decanol: OHCHCHCH 2823 )(  

- Dodecanol: OHCHCHCH 21023 )(  

 

1.4.3. Extractants 

Els extractants utilitzats són diols no contigus, amb cadena de carbonis curta. Aquests extractants 

tenen una certa polaritat, causada pels diols. S’ha d’anar en compte amb aquests extractants a l’hora de 

preparar la dissolució de la fase orgànica per dos motius: 

- Els dissolvents utilitzats (el Solvesso 200 i Querosè) no són polars, de tal manera que fan que 

la dissolució dels extractants sigui més complicada.  

- El dur a terme el contacte entre la fase aquosa i la fase orgànica, al haver-hi aigua que és 

polar, pot ser que aquesta s’enllaci amb les molècules dels extractants polars, separant-los de 

la fase orgànica i creant fases turbulentes i extraccions dolentes. 

Els extractants utilitzats són el TMPD, BEPD, EHD i MPED. 
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1.4.3.1. TMPD 

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol: (CH3)2CHCH(OH)C(CH3)2CH2OH. 

 

Figura 1.5. TMPD 

Extractant conegut com a TMPD, el reactiu es troba en estat sòlid. La Figura 1.5. mostra una 

molècula de TMPD. 

La reacció que es produeix entre el TMPD i el H3BO3: 

 

1.4.3.2. BEPD 

2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol: C9H20O2. 

 

 

Figura 1.6. BEPD 

Extractant conegut com a BEPD, el reactiu també es troba en estat sòlid. La Figura 1.6. mostra una 

molècula de BEPD. 

Reacció entre el BEPD i el H3BO3: 
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1.4.3.3. EHD 

2-Ethyl-1,3-hexanediol: C8H18O2. 

 

Figura 1.7. EHD 

Extractant conegut com a EHD, el reactiu es troba en estat líquid. La Figura 1.7. mostra una molècula 

de EHD. 

Reacció entre el EHD i el H3BO3: 

 

1.4.3.4. MPED 

2-Methyl-2,4-pentanediol: CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH. 

 

Figura 1.8. MPED 

Extractant conegut com MPED, el reactiu es troba en estat líquid. La figura 1.8. mostra una molècula 

de MPED. 
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Reacció entre el MPED i el H3BO3: 

  

 

1.5. Instrumentalització 

1.5.1. Espectrofotometria molecular 

Per a l’anàlisi de les mostres obtingudes dels assajos d’aquest projecte, el mètode utilitzat és el de 

espectrofotometria molecular.  

Les molècules s’exposen a tres tipus de transicions quantitzades quan s’exciten per radiació 

ultraviolada, visible o infraroig. La excitació amb la radiació ultraviolada i visible determina la promoció 

d’un  electró d’un orbital molecular o atòmic de baixa energia cap a un orbital de major energia. 

La llum d’una certa longitud d’ona, està associada amb els fotons, cada un dels quals posseeix una 

quantitat definida d’energia. 

L’absorbància d’una dissolució (A) es defineix per la següent equació: 

P
PTA 0

10 loglog =−=  

On T, és la transmitància de la dissolució que es defineix com la fracció incident transmesa per a 

dissolució. Normalment la transmitància s’expressa en tant per cent. Com a conseqüència de les 

interaccions amb els fotons i les partícules absorbents, la potencia del feix disminueix.  

La figura 1.9. mostra com la interacció entre la radiació i les parets del recipient es inevitable, 

produint-se pèrdues de potència en cada interfase com a resultat de les reflexions i possiblement 

d’absorció.  
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Figura 1.9. Interferències del recipient 

 

Per compensar aquests efectes, la potencia del feix transmesa a través de la cel·la que conté la 

dissolució absorbent, es compara amb un feix que passa a través d’una cel·la idèntica que tant sols conte 

dissolvent. 

L’espectrofotometria molecular està basada en la radiació ultraviolada, visible i infraroja, i s’utilitza 

en la determinació i identificació de moltes espècies orgàniques i inorgàniques. 

Per dur a terme un bon procediment s’han de tenir en compte varis factors: 

- Selecció de la longitud d’ona: s’aconsegueix una màxima sensibilitat quan s’elegeix com a 

longitud d’ona la mesura fotomètrica del pic màxim d’absorció de l’analit, que és on hi ha la 

màxima variació d’absorbància per unitat de concentració. 

- Variables que influeixen en l’absorbància: l’absorbància ve influenciada per variables com 

la naturalesa del dissolvent, el pH, la temperatura, la concentració de l’electròlit, el temps de 

reacció i la presència de substàncies interferents. Els efectes d’aquestes variables s’han 

d’estudiar bé per tal d’establir el conjunt de condicions més optimes per obtenir les dades 

correctes. 

- Neteja i bona utilització de les cubetes: s’han de tenir cubetes netes i de bona qualitat per tal 

de que hi hagi el mínim d’interferències possibles a l’hora de fer l’anàlisi de les mostres. 

- Determinació de la relació entre l’absorbància i la concentració: las dissolucions patrons 

per el calibrat han de tenir una composició global el més semblant possible a la de les mostres 

i han tenir un interval raonable de concentració d’analit.  

 

Feix incident 
Feix emergent 

Pèrdues per reflexió

Pèrdues per dispersió en la solució 
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En aquest projecte per a l’anàlisi del bor, s’ha empleat com a colorant el 4-Hydroxy-5-(2-

hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt hydrate 

(C17H12NNaO8S2·xH2O), conegut com Azomethine H. El procediment experimental fet servir s’explica al 

apartat 2.3.6. d’aquest mateix projecte. La figura 1.10. mostra una molècula d’Azomethine H. 

 

Figura 1.10. Molècula d’Azomethine H 

1.5.2. pH-metre 

La mesura del pH es basa en el potencial que es crea entre la dissolució a analitzar i l’elèctrode. Els 

elèctrodes utilitzats són elèctrodes de vidre. A la figura 1.11. es mostra una combinació típica l’elèctrode 

per a la mesura del pH. 

 

Figura 1.11. Combinació d’elèctrodes per a la mesura de pH. 



Aspectes generals 
 

 20 

 

La cel·la consisteix d’un elèctrode indicador i un de referència de plata/clorur de plata o de 

calomelans saturat submergit en una dissolució amb un pH determinat. L’elèctrode indicador consisteix 

en una membrana fina de vidre sensible al pH situada al extrem d’un tub gruixut de vidre. Aquest tub 

conte una petita quantitat d’àcid clorhídric dissolt en clorur de plata saturat. Dins d’aquesta dissolució hi 

ha un elèctrode de referència connectat al aparell per mesurar el potencial. 
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2. Procediment experimental 

En aquesta part del projecte s’exposen els reactius, els material, la metodologia de treball i la 

instrumentació necessària per a realitzar l’estudi. 

L’objectiu és estudiar el comportament dels agents extractants amb el bor, determinar amb quin dels 

extractants és tenen millors percentatges d’extracció, i treballar amb el millor extractant en diferents 

condicions, per tal de determinar quines condicions la fase orgànica extreu més àcid bòric. 

Els resultats obtinguts dels assajos realitzats es mostren al apartat 3 d’aquest projecte. 

Hi ha cinc aspectes generals que es poden diferenciar de la part experimental: 

- Preparació dels reactius. 

- Procés d’extracció. 

- Procés de stripping i rentat. 

- Separació per membranes líquides suportades. 

- Anàlisi de les mostres. 

 

2.1. Reactius utilitzats 

2.1.1. Reactius fase aquosa 

- Àcid bòric (H3BO3): pes molecular de 61,83 g/mol. Amb una puresa del 99.8%. 

- Sulfat de sodi anhidra (Na2SO4): pes molecular de 142,05 g/mol. Amb una puresa del 100%. 

- Aigua bidestil·lada (H2O): amb pes molecular de 18,01 g/mol. 

 

2.1.2. Reactius fase orgànica 

- Solvesso 200 dissolvent 

- Querosè dissolvent. 
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- TMPD (2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol): (CH3)2CHCH(OH)C(CH3)2CH2OH. Extractant sòlid. 

Amb una puresa del 97%. 

- BEPD (2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol): C9H20O2. Extractant sòlid. Amb una puresa del 99%.  

- EHD (2-Ethyl-1,3-hexanediol): C8H18O2. Extractant líquid. Amb una puresa del 98%. 

- MPD (2-Methyl-2,4-pentanediol): CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH. Extractant líquid amb una 

puresa del 99%. 

- Decanol (Modificador de fase): CH3(CH2)8CH2OH 

- Dodecanol (Modificador de fase): CH3(CH2)10CH2OH 

- TBP: Tributylphosphat (Modificador de fase): C12H27O4P 

 

2.1.3. Altres reactius 

Reactius emprats en els processos de stripping, rentat, anàlisi de les mostres. 

- Hidròxid de sodi (NaOH): amb pes molecular de 40,0 g/mol. Amb una puresa del 97%. Utilitzat 

per a fer el stripping. 

- Àcid sulfúric (H2SO4) concentrat. Utilitzat per a fer el renta i els assajos de variació de l’acidesa 

de la fase aquosa (Apartat 3.3.). 

- Acetat d’amoni. Solució tampó anàlisi mostres. 

- Àcid acètic. Solució tampó anàlisi mostres. 

- Azomethine H. Colorant anàlisi mostres per espectrofotometria molecular. 

- Àcid ascòrbic. Anàlisi mostres 

 

2.2. Instrumentació i materials 

La instrumentació utilitzada en els assajos d’aquest projecte és la següent: 

- Balança: marca Cobos i model CB-Junior. Amb una capacitat màxima de 300 g, amb un error de 

0,001 g. 
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Figura 2.1. Balança Cobos 

 

- Agitador mecànic de vaivé: marca SBS, utilitzant una velocitat d’agitació de 141 revolucions per 

minut. 

 

Figura 2.2. Agitador de vaivé 

 

- pH-metre: marca Crison model Micro pH 2000. Disposa d’un elèctrode de vidre per a la mesura 

del pH. Amb un error de pH de 0,01. 

 

Figura 2.3. pH-metre Crison. 
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- Espectrofotòmetre d’absorció molecular: marca Shimadzu model UV-1603.  

 

Figura 2.4. Espectrofotòmetre d’absorció molecular 

 

- Embuts de decantació. 

 

Figura 2.5. Embut de decantació 

 

- Muntatge membranes líquides suportades. 

 

Figura 2.6. Muntatge separació per membranes líquides suportades. 

Les membranes utilitzades en el projecte són membranes de la marca DURAPORE ® MEMBRANE 

FILTERS de 0,45µm HV. 
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- Altres materials típics de laboratori com provetes, vas de precipitats, embuts, matrassos aforats, 

etc. 

 

2.2.1. pH-metre 

Per tenir un bon funcionament del pH-metre s’han de seguir una sèrie de passos: 

- Si el pH-metre estava apagat, deixar-lo encès sense treballar al menys durant 15 minuts. 

- El primer pas a realitzar és calibrar el pH-metre. En aquest cas, la calibració del pH-metre 

utilitzat, s’ha realitzat amb dos punts, on s’han fet servir dissolucions tampó de pH 4 i 7. 

Per calibrar, s’introdueix l’elèctrode a la dissolució de pH 7 i s’agita suaument. Es teclegen els 

botons de pH i el que té un dibuix d’una ampolla i s’espera a que s’estabilitzi el pH i a la pantalla 

es mostri el numero 4. Això vol dir que ja es pot introduir l’elèctrode a la dissolució tampó de    

pH 4. 

Es neteja bé l’elèctrode i s’introdueix a la dissolució de pH 4. Fins que s’estabilitza el pH a la 

pantalla del pH-metre. 

- Un cop acabada la calibració, es torna a netejar el elèctrode amb aigua destil·lada. Per fer la 

lectura de la mostra, s’introdueix l’elèctrode, i es tecleja el botó de pH, un cop s’estabilitza el pH 

de la mostra, es mostra el valor del pH a la pantalla del pH-metre. 

 

2.2.2. Espectrofotòmetre d’absorció molecular 

El factor de dilució s’ha d’aplicar a cada una de les mostres que es volen analitzar per tal de que les 

concentracions d’aquestes estiguin dins del rang de valors dels patrons. Aquest factor relaciona el volum 

de la mostra amb el volum total. El factor de dilució es pot expressar com: 

mostra

total

V
VDF =..  

Quan ja es tenen calculats tots el factors de dilució i ben etiquetats els vials on s’introduiran les 

mostres, es procedeix a realitzar les dilucions i preparació per a la lectura de les mostres. 
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Passos a seguir per a la preparació de l’anàlisi de les mostres: 

1. Càlcul del factor de dilució 

2. Si cal, diluir la mostra amb aigua. 

3. Introducció de la mostra en un matràs aforat de 25 mL. 

4. Addició de 5 mL de solució tampó de pH 4,5. 

5. Addició de 5 mL de la solució de Azomethine (1g/100 mL). 

6. Enrasar amb aigua bidestil·lada. 

7. Deixar reposar les mostres al menys dues hores. 

8. Encendre el espectrofotòmetre 15 minuts abans de la lectura de les mostres. 

9. Lectura dels patrons (Longitud d’ona a 415 nm).  

10. Lectura de les mostres (Longitud d’ona a 415 nm). 

La Figura 2.7. és una fotografia d’unes mostres preparades per a ser analitzades, després de deixar-les 

reposar dos hores. 

 

Figura 2.7. Mostres preparades per analitzar 

És molt important anar en compte al preparar les dilucions o introduir les mostres a analitzar al 

matràs on es prepararà la mostra per a la lectura. Un petit error en l’addició de la mostra pot variar molt la 

concentració de la mostra a mesurar. Ja que s’ha treballat a concentracions elevades de bor, i s’han de fer 

dilucions per a poder estar dins del rang de concentracions optimes per l’anàlisi de les mostres pel mètode 

utilitzat. 
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2.3. Metodologia de treball 

2.3.1. Preparació dissolucions 

2.3.1.1. Solut en estat sòlid 

Independentment dels reactius que s’hagin d’utilitzar, la metodologia a seguir per a preparar una 

dissolució inorgànica o orgànica amb el solut en estat líquid és la mateixa. 

Primer s’han de realitzar els càlculs de la massa necessària de cada un dels sòlids i quin volum de 

dissolució es vol preparar. 

El procediment és el següent: 

- Col·locació d’un vas de precipitats net i sec a la balança, es tara. Amb l’ajuda d’una espàtula es 

col·loca el sòlid dins del vas de precipitats fins a tenir la quantitat desitjada. 

- Col·locació del vas de precipitats amb el sòlid sobre una placa amb sistema d’agitació. Es posa 

una mica d’aigua, dissolució de SO4
2-, o bé el dissolvent orgànic (depenen de quina sigui la 

solució matriu que s’ha d’utilitzar). Amb l’ajuda d’una agitador magnètic, es va agitant el sòlid a 

la solució fins que es dissol. En el cas que no s’acabi de dissoldre s’introdueix més solució 

matriu. 

- Un cop està dissolt, es posa en un matràs aforat, es neteja el vas de precipitats amb la solució 

matriu, i es va posant al matràs aforat fins a enrasar. 

 

2.3.1.2. Solut en estat líquid 

Primer de tot s’han de calcular els volums necessaris de cada reactiu, un cop calculats, el procediment 

sempre és el mateix: 

- Amb una mica del reactiu en un vas de precipitats, s’utilitza una pipeta per agafar el volum 

necessari i es diposita dins d’un matràs aforat on abans s’hi ha posat una mica de solució matriu.  

- Un cop el reactiu està al matràs, s’enrasa amb la solució matriu. 

Si els reactius alliberen gasos tòxics aquests processos s’han de fer dins d’una campana extractora. 
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2.3.2. Procés d’extracció 

Abans de començar amb el procés d’extracció i seguir amb els processos de stripping i rentat, s’ha de 

preparar el muntatge que subjectarà els embuts de decantació. 

Amb unes barres metàl·liques i unes pinces, es prepara el muntatge tal i com es veu a la Figura 2.8.  

per tal de poder tenir un embut al costat de l’altre. 

 

Figura 2.8. Muntatge embuts de decantació 

Desprès es preparen els embuts de decantació. Aquests tenen que estar ben nets i secs. S’han de tapar 

bé per la part inferior per tal de no perdre part de les dissolucions que s’introduiran. 

Amb l’ajuda d’una pipeta, s’introdueix primer la quantitat desitjada (en aquest estudi 10 mL) de la 

solució orgànica que conté el extractant, i després la mateixa quantitat de fase inorgànica que conté el bor. 

D’aquesta manera, degut a la diferència de densitats, es produeix un primer contacte de les dues fases, ja 

que per la diferència de densitats, la fase orgànica es posarà a la part superior de la fase aquosa. 

Es tapen bé els embuts, i es porten els embuts al agitador mecànic de vaivé on estaran en agitació 

durant 20 minuts. 

Quan ha acabat l’agitació, es tornen a penjar els embuts al muntatge. Un cop s’hagin separat les fases,  

es retira la fase aquosa del embut, i es posa en vials que estiguin ben etiquetats per tal de poder-los 

analitzar després i saber en quines condicions s’ha treballat. 

El rendiment d’extracció s’expressa com el percentatge de la quantitat de bor extret per la fase 

orgànica (Morg) dividit entre el bor inicial de la fase aquosa (Maq). S’expressa amb la següent equació: 

100·%
aq

org

M
M

E =  
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2.3.3. Procés de stripping 

Abans de començar amb el procés de strippings s’han de netejar les possibles restes de orgànic o fase 

aquosa que hi pugui haver a la clau de pas de la part inferior de l’embut. Es pot netejar amb una mica de 

paper i obrint una mica la clau. 

El procediment que es segueix per a fer el stripping és molt semblant al procés d’extracció. 

En aquest cas se li afegeix la solució aquosa que es fa servir per el stripping, hidròxid de sodi 0,5 M. 

S’introdueixen 10 mL de NaOH 0,5 M amb l’ajuda d’una pipeta als embuts de decantació. Es tapen 

bé i s’agiten durant 20 minuts al agitador de vaivé. 

Un cop s’han agitat s’han separat per complet les dues fases, es retira la fase aquosa en diferents vials, 

i es passa a realitzar el procés de rentat. 

El rendiment de stripping s’expressa com el percentatge de bor extret de la fase orgànica (Maq) dividit 

pel bor que conte inicialment la fase orgànica (Morg). Aquest percentatge s’expressa amb la següent 

equació: 

100·%
org

aq

M
M

S  

 

2.3.4. Procés de rentat 

 El procés de rentat es fa igual que la extracció o el stripping. La fase aquosa que se li afegeix es 

una dissolució de sulfat de sodi 0,5 M. 

 Quan ja s’ha fet la agitació, s’han separat les fases i s’ha extret la fase aquosa, es pot tornar a 

començar fent una altra extracció si s’ha de reutilitzar la fase orgànica amb el extractant. 

 

2.3.5. Membranes líquides suportades 

El procediment d’extracció de bor per membranes segueix els següents passos: 

1. Preparació de la solució de la fase orgànica amb l’agent extractant, el modificador de fase i el 

dissolvent orgànic.  

2. Impregnació de la membrana de la fase orgànica durant una nit. 
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3. Introducció de la membrana impregnada al muntatge. 

4. Introducció de la fase aquosa de càrrega en un costat del muntatge (1000 mg/L B i 0,5 M 

Na2SO4). 

5. Introducció de la dissolució de stripping al altre costat del muntatge. La dissolució de 

stripping a part de contenir el 0,1 M de NaOH, també conté 0,2 M de Na2SO4 per tal que hi 

hagi salinitat a les dues parts del muntatge i assegurar el transport del bor per la membrana. 

6. Col·locació dels agitadors a les dues parts del muntatge. 

7. Cada cert temps (en aquest projecte hora i mitja), extracció de 20 mL de la solució de NaOH. 

Els 20 mL extrets es guarden per poder ser analitzats. 

8. Addició de 20 mL de la solució de 0,1 M de NaOH i 0,2 M de Na2SO4 a la fase del stripping.  

Per tal de no quedar-se sense solució al muntatge. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Esquema del muntatge de les membranes 

El volum de cada un dels compartiments del muntatge d’aquest projecte es de 210 o 220 cm3 

(depenent del muntatge utilitzat). 

 

2.3.6. Anàlisi de les mostres 

Els instruments d’anàlisi utilitzats són el pH-metre i el espectrofotòmetre d’absorció molecular. 

S’han utilitzat dos mètodes per analitzar les mostres, anàlisi continu i anàlisi discontinu. 

Fase 
Carrega 
1000mg/L B 

+ 
0,5M Na2SO4 

0,1M NaOH 
+ 

0,2M Na2SO4 

Fase 
Stripping 
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Abans de començar a mesurar els patrons i les mostres s’han de netejar bé les cubetes amb aigua 

destil·lada. Un cop netes amb aigua, a la cubeta on es posarà el blanc (solució patró sense bor), es neteja 

una mica amb aquesta solució. Un cop neta s’omple de la solució i es posa al espectrofotòmetre a la part 

destinada a aquesta cubeta. 

Per mesurar els patrons s’han d’anar posant a l’altra cubeta, i mesurar un per un fins a crear la recta o 

corba dels patrons (depenent si la lectura és continua o discontinua). 

Un cop mesurats els patrons, es segueix la mateixa metodologia per a la lectura de les mostres, on 

gràcies als patrons, es pot relacionar l’absorbància que dona cada mostra amb la concentració que conté. 

L’anàlisi continu té com a avantatge que la mesura de les mostres és més ràpida, però els resultats 

obtinguts no són tant precisos com en l’anàlisi discontinu, ja que la sensibilitat de la mesura és més 

dolenta. 

 

2.3.6.1. Preparació dels reactius 

Solució tampó pH 4,5 

- Dissolució de 100 g d’acetat d’amoni en un vas de precipitats que conté 160 mL d’àcid acètic 

glacial i 20 mL d’aigua bidestil·lada. 

- Si l’acetat d’amoni no es dissol, afegir aigua bidestil·lada fins a que es dissolgui per complet. 

- Ajustar el pH de la solució fins a 4,5 afegint àcid acètic en cas de voler baixar el pH o amoníac si 

es vol augmentar. 

 

Solució colorant Azomethine H 

Per a preparar 100 mL de solució: 

- Dissoldre 1 g d’Azomethine H i 2 g d’àcid ascòrbic en 50 mL d’aigua calenta (però a una 

temperatura inferior de 70ºC). 

- Enrasar en un matràs aforat de 100 mL amb aigua bidestil·lada. 

Aquesta solució no es pot deixar preparada d’un dia per l’altre, la seva preparació ha de ser el mateix 

dia ja que sinó, va agafant color, i al fer la mesura de les mostres dona resultats erronis. 
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Solució mare per als patrons 

S’ha de preparar una dissolució de 10 mg/l de bor. 

- Es pipeteja 1 mL de la solució de 1000 mg/l de B i s’introdueix en un matràs de 100 mL. 

- Enrasar el matràs amb aigua bidestil·lada. 

 

Preparació dels patrons 

Per a la preparació dels patrons, s’han afegit els volums que indica la Taula 2.1. en matrassos aforats 

de 25 mL. 

Taula 2.1. Volums a afegir per a la preparació dels patrons (25 mL de volum total) 

Concentració
Solució Mare 

Patró 
Solució 

tampó pH 4,5
Solució 
colorant Patró 

(µg Bor) (mL) (mL) (mL) 
0 0 0 
1 10 1 
2 20 2 
3 30 3 

5 5 

 

Preparació de les mostres 

- Afegir en un matràs aforat de 25 mL la quantitat de mostra necessària (aquesta quantitat es mostra 

a l’Annex). La mostra no ha de contenir més 30 μg de bor, ja que els patrons es troben en el rang 

de 0 a 30 μg de bor (a concentracions més elevades s’ha comprovat que l’estabilitat de la mesura 

de les mostres no és bona, donant valors erronis). 

- Afegir 5 mL de la solució tampó de pH 4,5. 

- Afegir 5 mL de la solució colorant d’Azomethine H. 

- Enrasar amb aigua bidestil·lada. 
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2.3.6.2. Mesura continua 

La mesura dels patrons crearà una corba d’ordre dos que relacionarà l’absorbància amb la 

concentració de la mostra. 

La figura 2.10. mostra un exemple de la corba patró que generen els patrons amb aquest tipus de 

lectura. 
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Figura 2.10. Corba patró en la lectura continua de mostres 

Per poder dur a terme una mesura continua de les mostres, a part de configurar l’aparell per aquest 

tipus de lectura, s’han de fer servir dos tipus de materials més, una bomba de flux i una cubeta de flux 

continu. 

La bomba va aspirant la mostra i la porta fins a la cubeta, al cap d’un minut, el valor de l’absorbància 

s’ha estabilitzat, això vol dir que dins de la cubeta tant sols hi ha la mostra que s’està analitzant en aquell 

moment i no queden restes de les mostres anteriors. 

S’anota l’absorbància en aquell moment i a partir de la corba que relaciona la concentració dels 

patrons amb l’absorbància, es calcula la concentració de bor que hi ha a la mostra. 

 

2.3.6.3. Mesura discontinua 

Aquesta mesura és més precisa i sensible ja que cada cop que es vol mesurar una mostra es neteja la 

cubeta. 

Els patrons d’aquest tipus de mesura donen una recta patró que relaciona l’absorbància amb la 

concentració de les mostres. 



Procediment Experimental 
 

 34 

La figura 2.11. mostra l’exemple d’una recta patró amb aquest tipus de mesura. 
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Figura 2.11. Recta patró en la lectura discontinua 

Com es pot observar en les figures 2.10 i 2.11 dels exemples de la relació de la concentració dels 

patrons amb l’absorbància, el rang d’absorbància per la mesura en discontinu, és més gran (tenint la 

mateixa concentració) que no pas el rang d’absorbància de la mesura continua. Per tant, la mesura 

discontinua de les mostres és més sensible, donant valors més exactes de la concentració de bor que hi ha 

a la mostra a analitzar. 
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3. Assajos i resultats 

En aquest apartat del projecte es mostren els percentatges d’extracció obtinguts dels assajos realitzats 

al laboratori. 

L’objectiu dels assajos és estudiar quines són les condicions més optimes per extreure bor que prové 

d’una fase aquosa en medi sulfat. 

Els assajos realitzats son els següents: 

- Efecte del dissolvent orgànic i modificador de fase. 

- Reutilització de la fase orgànica.  

- Efecte del pH de la fase aquosa. 

- Efecte de la concentració de l’agent extractant. 

- Isotermes. 

- Membranes. 

En aquest apartat tant sols es mostren les extraccions, els valors dels strippings i dels pH de les 

mostres es troben a l’Annex. 

D’altra banda, al Annex també es mostraran les taules dels percentatges de les extraccions, ja que en 

aquest apartat tant sols es mostraran les extraccions obtingudes gràficament. 

Els strippings s’han realitzat amb NaOH per tal de que el pH de la dissolució baixi, i l’àcid bòric que 

esta formant un complex juntament amb l’agent extractant, es separi d’aquest i el bor es trobi en forma de 

borats per tal de separar-se de la fase orgànica. 

 

3.1. Variació del dissolvent orgànic i el modificador de fase 

Aquestes proves inicials s’han dut a terme per tal d’elegir o descartar els components que formen la 

fase orgànica, com l’extractant, el modificador de fase, o bé, el dissolvent orgànic a utilitzar. 

Els dissolvents orgànics estudiats en aquests assajos són el Solvesso 200 i el querosè. S’han escollit 

aquests dos dissolvents perquè són immiscibles amb l’aigua, que és un dels factors principals per poder 

dur a terme una bona extracció. 
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Els modificadors de fase utilitzats en aquests assajos, tant el TBP com el Decanol, són reactius amb 

certa polaritat, que faciliten la dissolució dels extractants a la fase orgànica. Tant els modificadors de fase 

com els extractants estan formats de molècules polars, mentre que els dissolvents orgànics no. Per tant, 

els modificadors de fase milloren la solubilitat dels extractants en la fase orgànica. 

Tot i així, pot haver-hi problemes a l’hora de treballar amb els modificadors de fase: al tenir les 

molècules polars i reaccionar amb els extractants, pot ser que les molècules no reaccionin bé amb l’àcid 

bòric, d’altra banda, també es pot tenir la problemàtica de que el modificador de fase es solubilitzi en 

l’aigua. 

Els assajos realitzats en aquest apartat s’han dut a terme amb les següents condicions: 

- La concentració de cada un dels extractants en els assajos és de 0,2654 M. 

- La quantitat de modificador de fase (TBP o Decanol) varia entre el 0 i el 10% en volum. 

- La fase aquosa sempre és igual, 1000 mg/l B i 0,5 M H2SO4 i la dissolució aquosa per al 

stripping també és sempre la mateixa, 0,5 M de NaOH. 

 

3.1.1. Solvesso 200 

Al realitzar els assajos, al fer l’agitació i deixar reposar els embuts per tal de que es separessin les 

dues fases, no s’observava cap diferència entre els embuts que pugés determinar a simple vista si s’havia 

extret més o menys bor. Es cert que no tots els embuts tenien el mateix aspecte, els embuts que no 

contenien cap modificador de fase, la fase aquosa era transparent, però a les parets del embut hi havia 

gotes de fase orgànica. Mentre que als embuts que contenien modificador de fase, ja fos Decanol o TBP, 

la fase aquosa no contenia cap gota de fase orgànica i el seu aspecte era transparent una mica tèrbol. 

La terbolesa de la fase aquosa pot ser deguda a la dissolució del modificador de fase en l’aigua. 
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A la Figura 3.1. es mostren els resultats obtinguts en la primera extracció de bor.  
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Figura 3.1. Percentatges d’extraccions amb Solvesso 200  i diferents modificadors de fase 

 

Depenent del modificador de fase i la seva quantitat a la fase orgànica, s’obtenen millors percentatges 

d’extracció. A la figura 3.1. es pot observar com el Decanol millora més les condicions d’extracció que 

no pas el TBP.  

Tant un modificador de fase com l’altre acostumen a millorar els percentatges d’extracció comparats 

amb els percentatges dels assajos de la fase orgànica sense modificador. 

Per tal de comprovar que el pH no és el causant d’aquestes diferencies de rendiment d’extracció, s’ha 

mesurat el pH de cada un dels vials que contenen les mostres de les extraccions. El pH inicial de la fase 

aquosa abans de fer l’extracció és de 5,56 ,mentre que els valors de pH de les mostres es troba entre el 

4,75 i 6. Per tant, no es pot dir que aquests valors de pH pugin influir en la quantitat de bor extret. (La 

influència del pH en l’extracció es troba explicada en l’apartat 3.3. d’aquest projecte). 

 

3.1.2. Querosè 

Amb el querosè com a dissolvent orgànic no s’han pogut realitzar els assajos sense modificador de 

fase ja que els extractants no es dissolen deguda a la no polaritat del dissolvent. Tant sols s’han fet proves 
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amb el 10% en volum de TBP o Decanol. Els resultats obtinguts utilitzant el querosè es mostren a la 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Percentatges d’extracció amb Querosè i diferents modificadors de fase 

 

Com es pot observar a l’anterior figura, les extraccions amb el 10% en volum de TBP són millors, 

però s’ha elegit continuar treballant amb el Decanol per dos motius: 

- El % de Stripping amb el Decanol és més elevat que amb TBP, per tant si en comptes 

d’eliminar el bor es vol recuperar, és més fàcil (veure valors dels Strippings al Annex). 

- El TBP en altes concentracions afecta al suport de les membranes líquides suportades. 

 

3.1.3. Conclusions 

Tot i que les extraccions obtingudes amb el Solvesso són millors, les següents proves es faran 

utilitzant Querosè com a dissolvent orgànic ja que és menys tòxic (el Solvesso  200 està compost per 

aromàtics que són perjudicial), i d’altra banda, es coneix que el Solvesso 200 en extraccions on la fase 

aquosa és àcida, fa de transportador de protons. 

Degut a les extraccions dolentes del MPED, s’ha elegit prescindir d’aquest agent extractant per fer els 

següents assajos. Aquests percentatges d’extracció més baixos que els altres extractants com ja s’ha 
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comentat anteriorment, pot ser degut a la reacció de l’extractant amb el modificador de fase o bé, la 

dissolució de l’extractant en la fase aquosa. 

 

3.2. Reutilització de la fase orgànica 

L’objectiu dels assajos realitzats en aquest apartat és determinar en quines condicions la fase orgànica 

obté millors extraccions quan es reutilitza. 

Depenent del modificador de fase, el dissolvent i l’agent extractant elegits, es poden obtenir millors o 

pitjors extraccions degut a la solubilitat del modificador de fase i de l’extractant en la fase aquosa. 

S’ha escollit realitzar aquests assajos perquè a mida que es van realitzant extraccions, reutilitzant la 

fase orgànica, els components que la formen es van dissolvent en l’aigua, perdent les propietats que 

donen una bona extracció del bor. 

Al realitzat les agitacions per a les segones, terceres, quartes i cinquenes extraccions, es podia 

observar en els embuts de decantació (un cop havien reposat i les fases s’havien separat correctament), 

que a mida que es feien més extraccions amb la mateixa fase orgànica, la fase aquosa cada cop es veia 

més tèrbola. 

Les condicions en les que s’ha treballat en aquests assajos són les següents: 

- La fase aquosa sempre és igual, 1000 mg/l B i 0,5 M H2SO4 i la dissolució aquosa per al 

stripping també és sempre la mateixa, 0,5 M de NaOH. 

- Concentració dels agents extractants 0,2654 M. 

 

3.2.1. Solvesso 200 

La figura 3.3. mostra els resultats obtinguts de la reutilització de la fase orgànica, utilitzant el 10% en 

volum de Decanol com a modificador de fase i Solvesso com a dissolvent orgànic. 
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Figura 3.3. Reutilització agent extractant dissolvent Solvesso 200  i 10% Decanol 

 

A l’anterior figura es pot observar que el BEPD, encara que no és el extractant que dona millors 

percentatges d’extracció a les dos primeres extraccions, és el que millors extraccions obté en la 

tercera, quarta i cinquena extracció, donant percentatges d’extracció superiors al 60% d’extracció en 

la quarta i cinquena repetició, mentre que els altres extractants, el TMPD i el EHD, no arriben al 40%. 

Aquests percentatges d’extracció poden ser deguts a que el BEPD i el Decanol creïn un enllaç 

entre ells que fa que les primeres extraccions no siguin tant bones com amb els altres extractants, però 

en les següents, com que ja hi ha un enllaç entre aquests dos components, la dissolució de qualsevol 

d’ells en l’aigua sigui més baixa que la dissolució del EHD i TMPD en la fase aquosa.  

 

3.2.2. Querosè 

Amb el querosè s’han fet assajos de la reutilització de la fase orgànica utilitzant diferents 

concentracions del modificador de fase, i també utilitzant dos modificadors de fase diferents, el 

Decanol i el Dodecanol. 

3.2.2.1. Decanol 

Aquests assajos s’han realitzat variant el volum de Decanol i estudiant la reutilització de la fase 

orgànica. 
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Els volums de Decanol que s’han fet servir són del 10, 20 i 30%, i s’ha estudiat la reutilització 

dels extractants TMPD, BEPD i EHD.  

Les Figures.3.4, 3.5 i 3.6 mostren els percentatges d’extracció que s’han obtingut. 
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Figura 3.4. Percentatges d’extracció amb el 10 % volum en Decanol 

La figura 3.4. mostra els resultats obtinguts amb el 10% de decanol com a modificador de fase.  

Si es comparen els percentatges d’extracció obtinguts amb el 10% de Decanol utilitzant Solvesso 

200 amb les extraccions del querosè, es pot observar que l’estabilitat del BEPD coincideix, donant 

percentatges d’extracció de les reutilitzacions de les fases més elevades que no els extractants EHD i 

TMPD. 

La figura 3.5. mostra els resultats del 20% en volum de decanol. Mostrant com a les dues 

primeres extraccions els percentatges d’extracció obtinguts de tots tres extractants són bons, però a 

partir de la tercera extracció ja es comencen a veure canvis.  
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Figura 3.5. Percentatges d’extracció amb el  20 % volum en Decanol 

En la tercera extracció, la quantitat de bor extret amb TMPD, encara és superior a l’extracció del 

BEPD, pot ser degut a que al tenir més quantitat de Decanol, al fer les extraccions, la fase orgànica 

encara conté suficient Decanol per mantenir el TMPD a la fase per tal de que reaccioni amb l’àcid 

bòric, però a la quarta i cinquena extracció el BEPD dona millors extraccions. 

La següent figura (Figura 3.6.) mostra els resultats obtinguts amb el 30% de decanol. Les 

extraccions dels extractants amb aquestes condicions són millors que els percentatges d’extracció que 

s’han obtingut en els assajos del 10 i 20% de decanol amb querosè. 
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Figura 3.6. Percentatges d’extracció amb el 30 % volum en Decanol 

 

Com es pot observar a la figura, en les extraccions del BEPD on s’ha reutilitzant la fase orgànica, 

és a dir, a partir de la segona extracció, s’obtenen extraccions molt semblats, per tant, la dissolució 

del Decanol o del BEPD en l’aigua es produeix en la primera extracció. 

Tant les extraccions del EHD com del TMPD, al reutilitzar la fase orgànica cada cop es van 

obtenint pitjors percentatges d’extracció, això vol dir, que la dissolució del Decanol i dels extractants 

no es produeix tant sols en la primera extracció com amb el BEPD, sinó que en aquests dos casos, les 

dissolucions dels components de la fase orgànica en la fase aquosa es van produint cada cop que es fa 

una extracció, és a dir, cada cop que hi ha un contacte de la fase orgànica amb la fase aquosa. 

Però no tant sols es produeix contacte entre la fase orgànica i la fase aquosa en l’extracció. En el 

procés que s’ha seguit en aquest projecte, després de la extracció es realitza un stripping, on també hi 

ha un contacte de la fase orgànica amb una fase aquosa, i també es realitza un rentat un es produeix 

un altre contacte entre fase orgànica i fase aquosa. 

 

3.2.2.2. Dodecanol 

S’ha escollit treballar també amb Dodecanol perquè la seva cadena de carbonis és més llarga que 

la del Decanol, i es vol estudiar el comportament d’aquest modificador de fase perquè pot ser que al 
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tenir una cadena de carbonis més llarga que el Decanol, li costi més dissoldre’s en l’aigua, donant 

percentatges d’extracció en la reutilització de la fase orgànica més elevats. 

Aquests assajos s’han realitzat variant del 5% al 20% la quantitat de Dodecanol a la fase orgànica. 

La figura 3.7 mostra els resultats obtinguts amb el 5% de Dodecanol. 
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Figura 3.7. Percentatge d’extracció amb 5%  Dodecanol 

Els percentatges d’extracció obtinguts amb el BEPD en les extraccions on s’ha reutilitzat la fase 

aquosa són millors que els obtinguts amb el EHD o TMPD.  

Aquests percentatges d’extracció no són bons si es comparen amb els percentatges d’extracció del 

Decanol, pot ser degut a que en aquest cas hi ha menys quantitat de modificador de fase a la fase 

orgànica, i això fa que aquest i l’extractant es solubilitzin en la fase aquosa degut a la polaritat. 
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Figura 3.8.Percentatges d’extracció amb el  10%  Dodecanol 

La Figura 3.8. mostra els resultats obtinguts amb el 10% de Dodecanol, com es pot observar, al 

augmentar la quantitat de Dodecanol a la fase orgànica, les extraccions on s’ha reutilitzat la fase aquosa 

són millors que no les obtingudes amb 5% de Dodecanol. 

Però, també es pot observar que les primeres extraccions del 5% i del 10% de Dodecanol són molt 

semblats. Volent dir que la funció que realitza el modificador de fase en aquesta primera extracció és 

ajudar a dissoldre l’extractant en la fase orgànica. 

La Figura 3.9. mostra els resultats obtinguts amb el 15% de Dodecanol. 
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Figura 3.9. Percentatges d’extracció amb el 15% Dodecanol 

Les extraccions obtingudes amb el BEPD amb el 15 i el 10% de Dodecanol són molt semblants, per 

tant, amb aquest extractant no es veu que hi hagi una relació entre el bor extret quan es reutilitza la fase 

orgànica i la quantitat de Dodecanol emprada. 

D’altra banda, els percentatges d’extracció que donen els altres extractants, el TMPD i el EHD 

milloren si hi ha més quantitat de Dodecanol. 

Això vol dir que amb el 10% de Dodecanol, el TMPD o el EHD que hi havia a la fase orgànica no 

tenia la quantitat suficient de Dodecanol per no dissoldre’s en l’aigua, donant percentatges d’extracció 

més baixos cada cop que es reutilitzava la fase orgànica. 

Per acabar amb els assajos de la reutilització de la fase aquosa, es mostren a la Figura 3.10. els 

resultats que s’han obtingut amb un 20% de Dodecanol a la fase orgànica. 
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Figura 3.10. Percentatges d’extracció amb el 20% Dodecanol 

 

Com en els dos casos anteriors, les extraccions del BEPD, continuen sent molt semblants, volent dir, 

que l’augment de Dodecanol a la fase orgànica entre el 10% i el 20% no influeix amb la quanitat de bor 

extret quan es reutilitza l’extractant. 

Les extraccions obtingudes amb el TMPD en aquest cas tampoc varien molt respecte als percentatges 

d’extracció obtinguts amb el 15% de Dodecanol, és a dir, l’augment de Dodecanol a la fase orgànica entre 

el 15 i el 20% no influeix en el bor que extreu el TMPD en la reutilització. 

Tant sols el EHD millora les extraccions amb el 20% de Dodecanol. 

 

3.2.3. Conclusions 

Comparant tots els percentatges de les extraccions obtinguts en aquests assajos, s’arriba a la conclusió 

de que el BEPD, és l’extractant més estable en quan a la reutilització de la fase orgànica dels extractants 

estudiats. 

Les extraccions del BEPD a mida que es va reutilitzant la fase orgànica casi no varia a partir de la 

segona extracció. Això vol dir que en la primera extracció, una part del BEPD i del modificador de fase es 

dissolent a la fase aquosa, i desprès en la reutilització no es veuen afectats per la polaritat de l’aigua, 

creant així percentatges d’extracció semblants en les diferents reutilitzacions. 
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D’altra banda, els percentatges de les extraccions del TMPD i el EHD acostumen a veure’s afectats 

per la quantitat de modificador de fase i la reutilització de la fase orgànica. Això vol dir que cada cop que 

hi ha un contacte entre la fase orgànica amb una fase aquosa, el modificador de fase i l’extractant es 

veuen afectats degut a la polaritat de l’aigua, i es dissolen en la fase aquosa, donant percentatges 

d’extracció més baixos a mida que es va reutilitzant la fase orgànica. 

Com s’ha comentat en les conclusions de l’apartat 3.1. d’aquest projecte, es continua treballant amb el 

querosè, deixant de banda el Solvesso 200 per les seves propietats.  

També es descarta continuar treballant amb el Dodecanol perquè a l’hora de manipular-lo i fer les 

solucions orgàniques, al ser un reactiu que es troba en estat sòlid, la dilució del extractant és més 

complicada, i al no donar percentatges d’extracció millors que els del Decanol, es decideix treballat amb 

el Decanol, que és més fàcil de manipular ja que es troba en estat líquid, i els extractants es dissolen amb 

més facilitat. 

Si s’observen les cinquenes extraccions del Decanol en querosè, la millor condició de treball es troba 

amb l’extractant TMPD quan hi ha un 30% de Decanol, per tant, els següents assajos es realitzaran amb 

aquestes condicions de treball a la fase orgànica. 

 

3.3. Variació del pH de la fase aquosa 

L’objectiu d’aquests assajos és estudiar el comportament de l’agent extractant quan varia el pH de la 

solució aquosa. Aquest estudi es vol realitzar perquè l’element que reacciona amb l’extractant és l’àcid 

bòric, i aquest té una Ka= 6·10-10, això vol dir que a partir d’un pH superior a 9 en la fase aquosa, pot 

disminuir la quantitat de bor extret degut a que l’espècie predominant a la solució aquosa no és el H3BO3, 

sinó el B(OH)4
-. 

Per realitzar aquest estudi s’han fet diferents extraccions amb embuts amb la mateixa concentració  de 

Bor a la fase aquosa (1000 mg/L), però variant el medi àcid en que es troben les solucions. 

S’han fet proves variant la concentració de H2SO4 des de 0,5 M fins a la solució neutre inicial (0,5 M 

de Na2SO4), tenint així solucions aquoses en medi àcid. I per altra banda també s’han fet proves 

augmentant el pH de la solució aquosa amb NaOH. 

Les condicions escollides per a la fase orgànica són de 0,3 M TMPD 30% volum de Decanol i 

querosè. 
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L’elecció del 0,3 M de TMPD en lloc de la que s’ha utilitzat en els anteriors assajos (Apartats 3.1 i 

3.2) es troba al apartat 3.4. d’aquest mateix projecte, on s’han realitzat proves amb diferents 

concentracions d’extractant. 

A la Figura 3.11. es mostren els resultats que s’han obtingut amb aquestes proves. 
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Figura 3.11. Percentatge d’extracció en funció del pH de la solució aquosa 

El que es pot observar amb els resultats obtinguts, és que, fins que no s’arriba a un pH superior a 9, el 

percentatge d’extracció és molt elevat. Això vol dir que a partir d’aquest pH en el medi aquós comença a 

haver-hi borats, i no tot el bor que hi ha a la fase aquosa es troba en àcid bòric. 

A partir de pH superiors a 6, la tendència és que a mida que s’augmenta el pH de la solució aquosa, el 

percentatge d’extracció va disminuint.  

La raó d’aquesta disminució de bor extret a mesura que augmenta el pH de la solució aquosa és que 

l’agent extractant utilitzat, el TMPD, reacciona bé amb el H3BO3, en canvi si es té un pH bàsic, al medi 

no hi tindrem àcid bòric, sinó borats, i els borats no s’addicionen tant bé al extractant com àcid bòric. 

 

3.3.1. Conclusions 

Observant les extraccions obtingudes en aquests assajos, podem concloure que el pH de la solució 

aquosa no té una influència molt apreciable a pH inferiors a 6, ja que el bor es troba a les molècules de 
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l’àcid bòric, però a la que el medi es va tornant més bàsic, comença ha haver-hi borats al medi, dificultant 

l’enllaç de l’àcid bòric amb l’extractant. Quan s’arriba a pH superiors a 9, l’espècie predominant són els 

borats. 

Al veure el comportament de l’extractant quan s’augmenta el pH de la solució aquosa en aquest 

apartat, queda justificada la raó de la utilització de NaOH per a realitzar els strippings. El NaOH 

augmenta el pH de tal manera que es trenca l’enllaç entre l’àcid bòric i l’extractant. 

 

3.4.  Variació de la concentració de l’agent extractant 

Els objectius d’aquests assajos, són obtenir una constant d’extracció de la reacció del àcid bòric amb 

el TMPD, i determinar quina és la concentració d’agent extractant més optima per treballar, tenint en 

compte la concentració d’extractant i l’eficàcia d’extracció. 

La reacció que es produeix entre l’àcid bòric i l’extractant és la següent: 

nEHBOEnBOH 3333 ↔+  (R1. Reacció) 

La constant d’extracció prové de la reacció (R1). 

n
n

e EBOH
EBOH

K
]][[
][

33

33=  (Eq.1. Constant d’extracció) 

On: 

- ][ 33 nEBOH  és la concentració en l’equilibri del complex format entre l’extractant 

(TMPD en aquest cas) i l’àcid bòric. 

- ][ 33BOH  és la concentració en l’equilibri del àcid bòric lliure en la fase aquosa. 

- ][ nE  és la concentració del extractant lliure (TMPD) en l’equilibri, en la fase orgànica. 

- n és el coeficient estequiomètric de la reacció entre l’àcid bòric i l’extractant. 

Per calcular la constant d’extracció (Eq.1) primer s’ha de saber quin és el coeficient estequiomètric, n, 

és a dir, saber quants mols d’extractant reaccionen amb un mol de àcid bòric. Per calcular l’ordre de 

reacció fer els següents càlculs: 

- Determinar la Constant de Distribució (Eq.2) 
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][
][

33

33

BOH
EBOH

D n=  (Eq.2. Constant de distribució) 

 La constant de distribució és la relació de concentració de bor que hi ha a la fase orgànica 

i la concentració de bor a la fase aquosa. 

 

- La Eq.1. es pot linealitzar de tal manera que ens queda: 

]ln[lnln EnKD e +=  (Eq.3. Linealització de l’equació de Ke) 

La concentració de cada una de les especies es determina a partir dels resultats de l’anàlisi de les 

mostres, on es calcula el bor extret, però com es pot veure en les equacions anteriors, en cap d’elles 

apareix la concentració de bor en l’equilibri, per tant, s’han de fer balanços de matèria del bor. 

La mesura de les mostres determina la quanitat bor hi ha a la fase aquosa, per tant, el bor que hi ha en 

aquesta mostra, és l’equivalent al bor que hi ha en l’àcid bòric lliure, i el bor que hi ha al complex format 

entre l’extractant i l’àcid bòric és la resta del bor de l’àcid bòric lliure del bor que hi ha inicialment abans 

de fer l’extracció: 

[B]inicial = [H3BO3]inicial 

[B]eq = [H3BO3]eq + ][ 33 nEBOH  eq 

La representació gràfica de lnD respecte ln[E], permet obtenir el valor del coeficient estequiomètric, 

n, i de Ke. 

Aquesta representació lineal, permet construir una recta on la pendent és el coeficient estequiomètric, 

n. 

Les condicions de treball que s’han tingut en aquests assajos són les següents: 

- Variació de la concentració d’extractant entre 0,05 i el 0,5 M de TMPD 

- 30% en volum de Decanol a la fase orgànica utilitzant querosè com a dissolvent. 

- Fase aquosa de 1000 mg/L B i 0,5M H2SO4. 
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Els percentatges d’extracció obtinguts es mostren a la Figura 3.12. on es pot observar que com més 

concentració d’extractant hi ha a la fase orgànica millors percentatges d’extracció s’obtenen. 
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Figura 3.12. Percentatges d’extracció front  a la concentració de TMPD 

 

La Figura 3.13 mostra els resultats de l’equació Eq.3, suposant que el coeficient estequiomètric és 1, 

és a dir, un mol de H3BO3 reacciona amb un mol de TMPD. 
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Figura 3.13. Coeficient estequiomètric, n=1 
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La pendent de la recta dona un valor de 0,8579. S’aproxima al coeficient estequiomètric 1 per a la 

reacció de l’àcid bòric i l’extractant. La reacció queda de la següent manera: 

EHBOEBOH 3333 ↔+ (Eq. 4) 

A partir de l’equació de la recta (y = 0,8579x + 3,2861), sabem que: 

lnKe = 3,2861; per tant: 

Ke = 28,65 mol/L. 

 

Amb els càlculs que s’acaben de realitzar, per una constant d’extracció de 28,65 mol/L, es calculen 

els percentatges teòrics d’extracció per als punts que s’han realitzat experimentalment i es comparen. 

A la Figura 3.14. es veuen representats amb punts els percentatges d’extracció experimentals, mentre 

que a la corba es representen els percentatges teòrics d’extracció per a una constant Ke = 28,65 mol/L. 

0

20

40

60

80

100

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50
[TMPD]

%
 E

xt
ra

cc
ió

 

Figura 3.14. Comparació percentatges d’extracció  experimentals amb percentatges teòrics per a Ke = 28,65 mol/L. 
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3.4.1. Ajust de la constant d’extracció 

Per tal d’ajustar el màxim possible els percentatges d’extracció teòrics a partir de la constant 

d’extracció calculada, als percentatges d’extracció experimentals, s’ha tornat a calcular la constant 

d’extracció amb l’ajuda d’una eina informàtica d’aproximació, el Solver. On s’han introduir els valors 

experimentals de les extraccions, i s’ha recalculat la constant d’extracció de tal manera la suma de les 

diferencies entre els percentatges teòrics i experimentals sigui la mínima. 

El valor de la constant d’extracció calculada novament és de Ke = 36,19 mol/L. Per tant, aquest es el 

valor de la constant d’extracció que fa que els percentatges teòrics i experimentals de les extraccions 

s’aproximin el màxim possible. 

Les taules amb els resultat d’aquests càlculs es poden veure al Annex d’aquest projecte.  

La Figura 3.15. representa els punts dels percentatges d’extracció experimentals, i la corba amb els 

percentatges d’extracció teòrics per a una Ke = 36,19 mol/L. 

 

Figura 3.15. Comparació percentatges experimentals amb valors teòrics per ala Ke
 que s’aproxima més als percentatges 

experimental.. 

 

3.4.2. Conclusions 

Les conclusions obtingudes amb aquestes proves són les següents: 

- La constant d’extracció experimental obtinguda d’aquestes proves és Ke = 36,19 mol/L. 
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- A major concentració d’extractant, s’obté un millor percentatge d’extracció. 

- Amb la reutilització de l’agent extractant, com més concentració de TMPD té aquest, menor 

és la diferencia entre la primera i la segona extracció. 

El valor obtingut de la Ke es compararà en el següent apartat amb el valor de la Ke obtinguda amb els 

assajos de les isotermes. 

 

3.5. Isotermes 

L’objectiu d’aquestes proves és obtenir el valor de la constant d’extracció a partir de la modificació 

de la concentració de bor a la fase aquosa, però mantenint les mateixes condicions a la fase orgànica.  

Per a realitzar la isoterma, per a l’extracció s’han fet servir set embuts diferents, on en cada un d’ells 

tant sols variava la concentració de bor de la fase aquosa, mentre que la concentració de sulfats i de 

l’agent extractant eren totes les mateixes (0,3 M de TMPD, 10% en volum de decanol en querosè). La 

concentració de bor de la solució aquosa inicial variava de 500 a 7000 mg/L B. 

La Figura 3.16. mostra els percentatges d’extracció experimentals (representats amb punts) i la corba 

de la isoterma amb la constant d’extracció calculada amb els percentatges d’extracció experimentals, 

representant la concentració de bor de la fase orgànica front a la concentració de bor de la fase aquosa. 

 

Figura 3.16. Corba isoterma per a una Ke = 40,86 mol/L  comparada amb els valors experimentals. 
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Com en l’apartat anterior d’aquest projecte (Apartat 3.4.) s’ha fet una aproximació dels valors teòrics 

amb els valors experimentals mitjançant l’eina Solver. La constant d’extracció obtinguda en aquest 

cas és Ke = 40,86 mol/L.  

 

3.5.1. Conclusions 

La Figura 3.17. mostra els punts dels valors experimentals dels dos assajos anteriors, els de la 

modificació de la concentració d’extractant, i els de la modificació de bor a la fase aquosa.  
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 Figura 3.17.Comparació dels valors experimentals obtinguts. 

 

Per obtenir un valor de la constant d’extracció que tingui en compte els valors obtinguts dels 

assajos de variació de la concentració d’extractant i els assajos de la variació de la concentració de bor, 

s’ha tornat a calcular la constant afegint tots els valors experimentals i aplicant de nou l’eina Solver per 

tal d’obtenir la Ke més semblant als valors experimentals. 
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La Figura 3.18. mostra la corba que representa els valors d’extracció teòrics per a una constant 

d’extracció de Ke = 39,15 mol/L. 
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 Figura 3.18.Corba d’extracció per la Ke = 39,15 mol/L. 

 

Per tant, per a la reacció: 

TMPDHBOTMPDBOH Ke
3333 ⎯→←+  

On, Ke = 39,15 mol/L. 

 

3.6. Membranes líquides suportades 

Amb les concentracions de bor analitzades en aquests assajos, es vol estudiar el comportament de les 

membranes líquides suportades amb les condicions de la fase orgànica que s’ha decidit treballar, és a dir, 

amb una concentració de 0,3 M de TMPD amb el 30% en volum de Decanol en querosè. 

Les concentracions de bor de les mostres analitzades, s’han hagut de corregir tenint en compte els 

volums de les mostres extrets de la fase de stripping, ja que cada cop que s’agafava mostra per analitzar, 

després s’introduïa més solució de stripping. 

Les concentracions corregides de bor obtingudes experimentalment en aquests assajos es mostren a la         

Figura 3.19. 
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Figura 3.19. Concentració de Bor extret front al temps depenent de la concentració d’extractant a la membrana. 

 

En els tres assajos realitzats s’observa un increment de la concentració de bor lineal en funció del 

temps. També es pot observar que com més concentració de TMPD hi hagi a la membrana, més quantitat 

de bor s’extreu. 

Per calcular la permeabilitat d ela membrana s’ha de fer un balanç en estat no estacionari del H3BO3 a 

la fase de carrega. On, l’acumulació (A) és igual a l’entrada (E) més la producció (P), menys la sortida (S) 

i menys el consum (C): 

A = E  + P  - S - C  

L’equació de velocitat pel transport de l’àcid bòric es pot representar com: 

[ ]3 3d mol H BO
 = - υ

dt  (Eq.1. Equació de velocitat de transport del H3BO3) 

On: 

- υ: velocitat de transport de l’àcid bòric (mol/s). 

- t: temps (s). 
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L’espècie de bor transportada és l’àcid bòric, de tal manera que ens queda: 

)(
)(

3333

3333
21 BOHBOH

BOHBOH CCPA
dt

dC
V

dt
VCd

−−==  (Eq.2) 

On: 

- V: volum en cm3. 

- P: permeabilitat aparent de la membrana (m/s). 

- 
33BOHC : concentració (mol/L) d’àcid bòric. 

- 
331 BOHC : concentració (mol/L) d’àcid bòric en la solució de càrrega. 

- 
332 BOHC : concentració (mol/L) d’àcid bòric en la solució stripping. 

Integrant l’equació queda que: 

dt
V
PA

C
dC t

c

C ∫∫ −=
01

11

0

 (Eq.3) 

t
V
PA

C
C

=−
0

1ln  (Eq.4) 

On C0 és la concentració (mol/L) d’àcid bòric al compartiment de càrrega. 

La representació lineal de l’equació 4 dona una recta on la pendent és : 
V
PA

, i al ser constants els 

valors de l’àrea (A) i el volum (V) és pot calcular la permeabilitat de la membrana. 

 

3.6.1. Concentració de TMPD de 0,15 M 

Amb els percentatges d’extracció experimentals, i l’equació 4, es calcula la permeabilitat aparent per 

cada una de les concentracions utilitzades en les membranes líquides suportades. 

La Figura 3.20. mostra la gràfica de l’equació 4 amb els valors experimentals dels assajos realitzats 

amb 0,15 M de TMPD. 
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y = 5,18E-04x
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Figura 3.20. Gràfica pel càlcul de la permeabilitat per a una concentració de 0,15 M de TMPD. 

L’equació de la recta és igual a: 

y = 5,18·10-4 x 

es a dir, la membrana amb 0,15 M de TMPD i 30% en volum de Decanol en querosè, té una 

permeabilitat aparent, P = 0,008 m/s. 

3.6.2. Concentració de TMPD de 0,30M 

y = 6,33E-04x
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Figura 3.21. Gràfica pel càlcul de la permeabilitat per a una concentració de 0,30 M de TMPD. 

L’equació de la recta és igual a: 

y = 6,33·10-4 x 
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es a dir, la membrana amb 0,30M de TMPD i 30% en volum de decanol en querosè, té una 

permeabilitat aparent, P = 0,010 m/s. 

 

3.6.3. Concentració de TMPD de 0,50M 

y = 9,99E-04x
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Figura 3.22. Gràfica pel càlcul de la permeabilitat per a una concentració de 0,50 M de TMPD. 

 

L’equació de la recta és igual a: 

y = 9,99·10-4 x 

es a dir, la membrana amb 0,30M de TMPD i 30% en volum de Decanol en querosè, té una 

permeabilitat aparent, P = 0,015 m/s. 

 

3.6.4. Conclusions 

La permeabilitat aparent de les membranes per a cada una de les concentracions d’extractant 

estudiades es mostra a la taula 3.1. 
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Taula 3.1. Permeabilitat aparent de les membranes utilitzades 

[TMPD] mol/l Permeabilitat m/s
0,15 0,008 
0,30 0,010 
0,50 0,015 

 

La Figura 3.23. mostra els resultats de la permeabilitat aparent de la taula 3.1. on es pot observar com 

la permeabilitat de la membrana augmenta a mesura que augmenta la concentració d’extractant. 

 

 

Figura 3.23.Permeabilitat de les membranes en funció a la concentració d’extractant. 

 

L’equació que representa la permeabilitat de la membrana respecte a la concentració d’extractant, ve 

representada per: 

y = 0,0554x + 0,0131 

Per acabar d’estudiar el comportament de les membranes líquides suportades, s’hauria de realitzar 

una altre experiment amb la membrana impregnada de la fase orgànica sense extractant, per tal de saber si 

amb concentració d’extractant nul·la, la permeabilitat també ho és, ja que segons l’equació de la recta de 

la Figura 3.23. a zero concentració de bor, la permeabilitat és 0,0046 m/s. 

El factor que fa que la permeabilitat a concentració nul·la no sigui zero, pot ser deguda a la solubilitat 

de l’extractant (TMPD) o el modificador de fase (Decanol) en la fase aquosa al llarg del temps. 
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4. Conclusions 

Un cop realitat els assajos d’extracció i separació per membranes líquides suportades del bor en medi 

sulfat, depenent del assaig realitzat, s’han arribat diferents conclusions: 

- Amb la variació del modificador de fase i la seva reutilització en extraccions, s’ha arribat a la 

conclusió que la millor condició de treball de la fase orgànica és tenir 0,3 M de TMPD amb el 

30% en volum de Decanol en querosè. 

- Amb menys volum de Decanol a la fase orgànica, el percentatge d’extracció de bor 

disminueix. 

- El TMPD s’ha escollit com a extractant per treballar perquè en les cinquenes extraccions amb 

la condició del 30% en volum en querosè era l’extractant que major percentatge d’extracció 

donava. 

- Amb l’augment de concentració de l’extractant, el TMPD, el percentatge l’extracció també 

augmenta. 

- L’acidesa de la fase aquosa influeix en el transport del bor entre una fase i l’altra, ja que el 

complex que es forma a la fase orgànica es forma entre l’àcid bòric i l’extractant, i a pH 

superiors a 9, el percentatge d’extracció disminueix considerablement ja que a la fase aquosa 

no hi ha àcid bòric, sinó borats. 

- Una dissolució de NaOH 0,5 M és bona per a realitzar el stripping ja que augmenta el pH del 

medi, i les molècules de H3BO3 que hi havia, passen a ser borats, que no tenen una bona 

estructura per enllaçar-se amb els extractants utilitzats (1,3-diols). 

- La constant d’extracció per a la reacció: 

TMPDHBOTMPDBOH Ke
3333 ⎯→←+  

és de Ke = 39,15 mol/L. 

- En la separació de bor pel procés de membranes líquides suportades, exiteix una relació entre 

la concentració d’extractant utilitzat i la quantitat de bor extret, com més concentració 

d’extractant hi ha, més bor s’extreu. 

- En les membranes líquides suportades, al augmentar la concentració de TMPD, també 

augmenta la permeabilitat aparent de la membrana. 
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6. ANNEX 

6.A. VALORS EXPERIMENTALS 
 
En cas de que no es comenti el contrari, els parametres que es mantenen en els assajos són: 
 

- Concentració de bor inicial de la fase aquosa de 1000 mg/L. 
- Concentració de Na2SO4 a la fase aquosa inicial de 0,5 M. 
- Concentració d’extractant a la fase orgànica de 0,2654 M. 
- Els percentatges de Decanol, Dodecanol i TBP que es mostren a les taules són percentatges de 

volum. 
 
Taula A.1. Valors de les extraccions, strippings i pH de les fases aquoses de les extraccions utilitzant 

Solvesso 200 com a dissolvent orgànic 
 

Mostra [B] fase aquosa a 
l'extracció, mg/l % Extracció [B] fase aquosa 

al stripping, mg/l % Stripping pH fase 
aquosa  

E1 TMPD 124,1 87,6 718,2 82,0 5,1 

E1 BEPD 232,0 76,8 656,9 85,5 5,1 

E1 EHD 207,1 79,3 683,5 86,2 4,8 

E1 MPED 652,7 34,7 246,0 70,8 4,8 

E1 TMPD 
10%Decanol 

63,2 93,7 896,5 95,7 5,4 

E1 BEPD 
10%Decanol 

209,5 79,0 679,7 86,0 6,1 

E1 EHD 
10%Decanol 

39,4 96,1 800,1 83,3 6,4 

E1 MPED 
10%Decanol 

412,3 58,8 432,7 73,6 6,3 

E1 TMPD 
5%Decanol 

73,4 92,7 815,9 88,1 4,8 

E1 BEPD 
5%Decanol 

215,7 78,4 706,6 90,1 5,8 

E1 EHD 
5%Decanol 

107,9 89,2 842,5 94,4 5,5 

E1 MPED 
5%Decanol 

449,4 55,1 565,1 102,6 5,7 

E1 TMPD 
10%TBP 

205,7 79,4 691,1 87,0 4,8 

E1 BEPD 
10%TBP 

411,3 58,9 547,5 93,0 5,3 

E1 EHD 
10%TBP 

209,6 79,0 638,2 80,7 6,0 

E1 MPED 
10%TBP 

503,5 49,6 402,7 81,1 5,1 

E1 TMPD 
5%TBP 

81,7 91,8 951,3 103,6 5,2 

E1 BEPD 
5%TBP 

93,2 90,7 702,9 77,5 5,2 

E1 EHD 
5%TBP 

295,9 70,4 780,9 110,9 4,9 

E1 MPED 
5%TBP 

107,4 89,3 429,6 48,1 5,1 
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Taula A.2. Valors de les extraccions, strippings i pH de les fases aquoses de les extraccions utilitzant 

querosè com a dissolvent orgànic 
 

Mostra [B] fase aquosa a 
l'extracció, mg/l % Extracció [B] fase aquosa 

al stripping, mg/l % Stripping pH fase 
aquosa  

E1 TMPD 
10%Decanol 

95,5 90,5 843,1 93,2 4,8 

E1 BEPD 
10%Decanol 

84,3 91,6 624,8 68,2 6,1 

E1 EHD 
10%Decanol 

191,7 80,8 806,8 99,8 5,5 

E1 MPED 
10%Decanol 

524,9 47,5 447,4 94,2 6,7 

E1 TMPD 
10%TBP 

73,6 92,6 698,2 75,4 4,5 

E1 BEPD 
10%TBP 

135,0 86,5 417,5 48,3 6,3 

E1 EHD 
10%TBP 

97,9 90,2 530,0 58,7 7,0 

E1 MPED 
10%TBP 

144,3 85,6 274,0 32,0 5,2 

 
 
Taula A.3. Valors de les extraccions, strippings reutilitzant la fase orgànica utilitzant Solvesso 200 

com a dissolvent orgànic 
 

Mostra [B] fase aquosa a 
l'extracció, mg/l % Extracció [B] fase aquosa al 

stripping, mg/l % Stripping

E1 TMPD 10%Decanol 63,2 93,7 940,6 100,4 

E1 BEPD 10%Decanol 209,5 79,0 826,1 104,5 

E1 EHD 10%Decanol 39,4 96,1 945,9 98,5 

E2 TMPD 10%Decanol 93,6 90,6 919,3 101,4 

E2 BEPD 10%Decanol 273,3 72,7 795,8 109,5 

E2 EHD 10%Decanol 128,5 87,1 898,3 103,1 

E3 TMPD 10%Decanol 357,6 64,2 731,8 113,9 

E3 BEPD 10%Decanol 312,6 68,7 741,5 107,9 

E3 EHD 10%Decanol 401,8 59,8 669,8 112,0 

E4 TMPD 10%Decanol 759,5 24,0 366,5 152,4 

E4 BEPD 10%Decanol 351,4 64,9 727,0 112,1 

E4 EHD 10%Decanol 666,0 33,4 417,5 125,0 

E5 TMPD 10%Decanol 925,6 7,4 - - 

E5 BEPD 10%Decanol 389,0 61,1 - - 

E5 EHD 10%Decanol 693,0 30,7 - - 
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Taula A.4. Valors de les extraccions, strippings reutilitzant la fase orgànica amb el 10% de Decanol 

en querosè 
 

Mostra 
[B] fase 

aquosa a 
l'extracció, 

mg/l 

% 
Extracció

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 

% 
Stripping

E1 TMPD 95,5 90,5 843,1 93,2 

E1 BEPD 84,3 91,6 624,8 68,2 

E1 EHD 191,7 80,8 806,8 99,8 

E2 TMPD 256,2 74,4 783,0 105,3 

E2 BEPD 491,1 50,9 595,1 116,9 

E2 EHD 466,1 53,4 558,6 104,6 

E3 TMPD 595,3 40,5 461,9 114,1 

E3 BEPD 515,4 48,5 574,3 118,5 

E3 EHD 649,0 35,1 348,7 99,3 

E4 TMPD 842,4 15,8 189,5 120,3 

E4 BEPD 580,6 41,9 483,3 115,2 

E4 EHD 965,3 3,5 122,5 353,0 

E5 TMPD 768,9 23,1 - - 

E5 BEPD - - - - 

E5 EHD 965,3 3,5 - - 
 
 
Taula A.5. Valors de les extraccions, strippings reutilitzant la fase orgànica amb el 20% de Decanol 

en querosè 
 

Mostra 
[B] fase 

aquosa a 
l'extracció, 

mg/l 

% 
Extracció

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 

% 
Stripping

pH fase 
aquosa 

extracció 

E1 TMPD 23,2 97,7 775,5 79,4 4,9 
E1 BEPD 93,5 90,6 538,1 59,4 6,2 
E1 EHD 47,9 95,2 686,6 72,1 6,00 

E2 TMPD 45,3 95,5 863,3 90,4 6,3 
E2 BEPD 101,1 89,9 500,0 55,6 6,7 
E2 EHD 80,2 92,0 644,0 70,0 6,3 

E3 TMPD 372,6 62,7 602,6 96,1 7,7 
E3 BEPD 532,7 46,7 490,7 105,0 7,5 
E3 EHD 542,0 45,8 418,8 91,5 7,5 

E4 TMPD 560,7 43,9 454,1 103,4 7,4 
E4 BEPD 546,7 45,3 427,5 94,3 7,5 
E4 EHD 705,0 29,5 312,6 106,0 7,4 

E5 TMPD 731,9 26,8 - - 7,2 
E5 BEPD 547,3 45,3 - - 7,3 
E5 EHD 792,4 20,8 - - 7,1 
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Taula A.6. Valors de les extraccions, strippings reutilitzant la fase orgànica amb el 30% de Decanol 

en querosè 
 

Mostra 
[B] fase 

aquosa a 
l'extracció, 

mg/l 

% 
Extracció

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 

% 
Stripping

pH fase 
aquosa 

extracció 

E1 TMPD 135,8 86,4 893,5 103,4 5,0 
E1 BEPD 95,8 90,4 463,1 51,2 5,9 
E1 EHD 264,9 73,5 798,5 108,6 5,6 

E2 TMPD 193,4 80,7 863,3 107,0 6,8 
E2 BEPD 519,2 48,1 509,4 105,9 6,6 
E2 EHD 389,4 61,1 597,6 97,9 6,9 

E3 TMPD 308,8 69,1 730,4 105,7 7,7 
E3 BEPD 514,6 48,5 449,6 92,6 7,4 
E3 EHD 479,2 52,1 467,7 89,8 7,7 

E4 TMPD 445,4 55,5 587,5 105,9 7,6 
E4 BEPD 542,0 45,8 481,4 105,1 7,5 
E4 EHD 598,9 40,1 397,4 99,1 7,4 

E5 TMPD 524,7 47,5 - - 7,5 
E5 BEPD 535,9 46,4 - - 7,5 
E5 EHD 667,5 33,2 - - 7,3 

 
 

Taula A.7. Valors de les extraccions, strippings reutilitzant la fase orgànica amb el 5% de 
Dodecanol en querosè 

 

Mostra 
[B] fase 

aquosa a 
l'extracció, 

mg/l 
% 

Extracció

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 
% 

Stripping pH 
E1 TMPD 103,2 89,7 848,7 94,6 7,8 

E1 BEPD 393,4 60,7 688,9 113,6 7,7 

E1 EHD 224,1 77,6 811,8 104,6 7,9 

E2 TMPD 436,5 56,3 591,2 104,9 5,4 

E2 BEPD 413,2 58,7 769,8 131,2 4,9 

E2 EHD 555,4 55,5 476,5 107,2 4,3 

E3 TMPD 813,5 18,7 248,7 133,4 5,3 

E3 BEPD 573,5 57,4 555,0 130,1 5,0 

E3 EHD - - 140,8 - 4,0 

E4 TMPD 933,9 6,6 93,7 141,8 4,6 

E4 BEPD 483,7 51,6 539,9 104,6 4,9 

E4 EHD 921,7 7,8 57,9 73,8 4,0 

E5 TMPD 1014,4 0,0 - - 5,4 

E5 BEPD 693,7 30,6 - - 6,5 

E5 EHD 993,4 0,7 - - 4,0 
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Taula A.8. Valors de les extraccions, strippings reutilitzant la fase orgànica amb el 10% de 

Dodecanol en querosè 
 

Mostra 
[B] fase 

aquosa a 
l'extracció, 

mg/l 

% 
Extracció

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 

% 
Stripping pH 

E1 TMPD 107,4 89,3 892,7 100,0 8,0 

E1 BEPD 397,4 60,3 666,6 110,6 7,6 

E1 EHD 238,6 76,1 769,8 101,1 7,8 

E2 TMPD 269,8 73,0 848,7 116,2 4,2 

E2 BEPD 432,7 56,7 607,0 107,0 4,5 

E2 EHD 412,8 41,3 565,3 96,3 6,4 

E3 TMPD 629,4 37,1 439,3 118,5 4,1 

E3 BEPD 661,9 33,8 510,2 150,9 4,2 

E3 EHD 883,3 11,7 274,1 234,9 5,0 

E4 TMPD 954,7 4,5 248,7 548,7 4,2 

E4 BEPD 641,9 35,8 500,4 139,8 4,2 

E4 EHD 870,2 13,0 129,7 99,9 4,8 

E5 TMPD 986,5 1,3 - - 6,2 

E5 BEPD 603,2 39,7 - - 5,2 

E5 EHD 924,2 7,6 - - 4,6 
 
 

Taula A.9. Valors de les extraccions, strippings reutilitzant la fase orgànica amb el 15% de 
Dodecanol en querosè 

 

Mostra 
[B] fase 

aquosa a 
l'extracció, 

mg/l 

% 
Extracció

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 

% 
Stripping pH 

E1 TMPD 119,6 88,0 1010,8 114,8 8,0 

E1 BEPD 413,5 58,7 575,6 98,1 7,6 

E1 EHD 241,7 75,8 781,7 103,1 7,8 

E2 TMPD 242,7 75,7 824,0 108,8 4,9 

E2 BEPD 445,4 55,5 628,3 113,3 6,3 

E2 EHD 477,2 47,7 688,9 131,8 6,4 

E3 TMPD 508,9 50,9 700,2 142,6 4,7 

E3 BEPD 556,6 44,3 596,4 134,5 6,2 

E3 EHD - - 381,8 - 6,0 

E4 TMPD 658,7 34,1 394,7 115,7 4,6 

E4 BEPD 519,0 48,1 467,1 97,1 5,0 

E4 EHD 731,6 26,8 207,8 77,4 6,2 

E5 TMPD 819,2 18,1 - - 6,7 

E5 BEPD 562,6 43,7 - - 6,3 

E5 EHD 857,6 14,2 - - 6,3 
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Taula A.10. Valors de les extraccions, strippings reutilitzant la fase orgànica amb el 20% de 

Dodecanol en querosè 
 

Mostra 
[B] fase 

aquosa a 
l'extracció, 

mg/l 

% 
Extracció

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 

% 
Stripping pH 

E1 TMPD 117,2 88,3 924,8 104,8 7,9 

E1 BEPD 406,9 59,3 555,0 93,6 7,6 

E1 EHD 237,3 76,3 787,7 103,3 7,8 

E2 TMPD 225,0 77,5 799,7 103,2 5,7 

E2 BEPD 503,7 50,4 644,6 129,9 6,4 

E2 EHD 375,5 62,5 700,2 112,1 5,6 

E3 TMPD 446,6 44,7 717,3 129,6 6,9 

E3 BEPD 554,7 44,5 580,7 130,4 5,8 

E3 EHD 401,0 59,9 467,1 78,0 4,5 

E4 TMPD 648,8 35,1 544,9 155,1 4,9 

E4 BEPD 547,1 45,3 515,1 113,7 4,5 

E4 EHD 581,3 41,9 308,2 73,6 6,8 

E5 TMPD 902,3 9,8 - - 6,3 

E5 BEPD 640,5 35,9 - - 5,2 

E5 EHD 750,6 24,9 - - - 
 
 

Taula A.11. Valors de les extraccións i els strippings modificant l’acidesa de la fase aquosa inicial 
(en aquest cas no es manté la concentració de Na2SO2) amb concentració de TMPD de 0,3 M 

 

pH fase 
aquosa 
inicial 

[B] fase 
aquosa a 

l'extracció, 
mg/l 

% 
Extracció

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 

% 
Stripping 

pH fase 
aquosa 

extracció 

0,5 90,6 90,9 921,5 101,3 0,5 
1,5 103,1 89,7 889,5 99,2 1,5 
2,6 109,4 89,1 907,2 101,9 2,5 
3,6 110,3 89,0 856,0 96,2 3,6 
4,8 109,8 89,0 906,9 101,9 5,2 
5,6 109,1 89,1 903,0 101,4 5,3 
5,7 108,5 89,2 877,2 98,4 6,3 
6,4 173,0 82,7 833,5 100,8 6,5 
7,0 164,6 83,5 942,9 112,9 7,6 
8,0 202,5 79,7 844,8 105,9 8,5 
9,0 468,8 53,1 852,6 160,5 9,7 
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Taula A.12. Valors experimentals variant la concentració de TMPD 
 

Variació 
[TMPD] 

[B] fase 
aquosa a 

l'extracció, 
mg/l 

% 
Extracció

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 

% 
Stripping

pH fase 
aquosa 

extracció 

0,05 M 597,2 40,3 468,1 116,2 5,5 

0,10 M 376,4 62,4 621,3 99,6 7,0 

0,15 M 245,2 75,5 753,0 99,8 6,1 

0,20 M 181,9 81,8 793,1 96,9 6,0 

0,25 M 156,1 84,4 820,0 97,2 6,7 

0,30 M 118,4 88,2 881,3 100,0 7,0 

0,40 M 96,5 90,3 849,7 94,0 6,2 

0,50 M 66,1 93,4 - - 7,3 

 
 

Taula A.13. Càlculs per trobar la Ke quan el coeficient estequiomètric n = 1 
 

[TMPD] 
inicial 

[H3BO3] 
inicial %E Mols H3BO3 

extrets 
[TMPD], 

M ln [TMPD] [H3BO3]lliure 
equilibri [BO3H3TMPDn] D ln D 

0,05 0,0925 40,3 0,037 0,013 -4,363 0,055 0,037 0,674 -0,394 
0,10 0,0925 62,3 0,058 0,042 -3,163 0,035 0,058 1,657 0,505 
0,15 0,0925 75,5 0,070 0,080 -2,523 0,023 0,070 3,078 1,124 
0,20 0,0925 81,8 0,076 0,124 -2,085 0,017 0,076 4,498 1,504 
0,25 0,0925 84,4 0,078 0,172 -1,761 0,014 0,078 5,406 1,688 
0,30 0,0925 88,2 0,082 0,218 -1,521 0,011 0,082 7,446 2,008 
0,40 0,0925 90,3 0,084 0,316 -1,151 0,009 0,084 9,363 2,237 
0,50 0,0925 93,4 0,086 0,414 -0,883 0,006 0,086 14,129 2,648 

 
n =1 

y = 0,8997x +3,3552 
x = 0; y = lnKe = 3,3552 

Ke = 28,65 mol/L 
 
 

Taula A.14. Aplicació del Solver per a trobar la Ke que més s’aproxima als valors experimentals 
amb els assajos de la variació de la concentració de TMPD; n = 1 

 
[H3BO3]inicial [TMPD]inicial 

[H3BO3]lliure 
equilibri 

[TMPD], 
M [BO3H3TMPD] %E %E 

experimental 
Error 

0,0925 0,05 0,0585 0,0160 0,0340 36,7 40,3 3,5606 
0,0925 0,10 0,0360 0,0435 0,0565 61,1 62,4 1,2325 
0,0925 0,15 0,0235 0,0810 0,0690 74,6 75,5 0,9110 
0,0925 0,20 0,0168 0,1243 0,0757 81,8 81,8 0,0000 
0,0925 0,25 0,0129 0,1704 0,0796 86,0 84,4 1,6523 
0,0925 0,30 0,0104 0,2179 0,0821 88,7 88,2 0,5879 
0,0925 0,40 0,0075 0,3150 0,0850 91,9 90,3 1,5862 
0,0925 0,50 0,0058 0,4133 0,0867 93,7 93,4 0,3430 

     Suma Errors 9,8734 
 

Per a que la suma de la diferència entre els valors experimentals i els valors d’extracció calculats sigui la 
mínima (9,8734); la Ke = 36,19 mol/L . 
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Taula A.15. Valors experimentals variant la concentració de bor inicial, amb 0,3 M de TMPD 
 

Variació 
[B]inicial, 
mg/L 

[B] fase 
aquosa a 

l'extracció, 
mg/l 

[B] fase 
orgànica a 
l'extracció, 

mg/l 
% Extracció 

[B] fase 
aquosa al 
stripping, 

mg/l 
% Stripping 

pH fase 
aquosa 

extracció

500 48,0 452,0 90,4 562,6 124,5 6,3 
1000 111,5 888,5 88,8 848,2 95,5 7,0 
2000 312,7 1687,3 84,4 1523,3 90,3 5,0 
3000 717,8 2282,2 76,1 2141,5 93,8 5,5 
4000 1232,7 2767,3 69,2 2522,6 91,2 5,3 
5500 2329,2 3170,8 57,7 2766,1 87,2 5,4 
7000 3715,3 3284,7 46,9 3045,6 92,7 4,8 

 
 
 
 

Taula A.16. Aplicació del Solver per a trobar la Ke que més s’aproxima als valors experimentals 
amb els assajos de la variació de la concentració de bor inicial; n = 1 

 

[H3BO3]inicial [TMPD]inicial 
[H3BO3]lliure 

equilibri 
[TMPD], 

M [BO3H3TMPD] %E %E 
experimental 

Error 

0,0462 0,30 0,0040 0,2578 0,0422 91,3 90,4 0,8628 
0,0925 0,30 0,0094 0,2169 0,0831 89,9 88,8 1,0210 
0,1850 0,30 0,0272 0,1422 0,1578 85,3 84,4 0,8981 
0,2775 0,30 0,0622 0,0847 0,2153 77,6 76,1 2,2829 
0,3700 0,30 0,1206 0,0506 0,2494 67,4 69,2 3,1617 
0,5087 0,30 0,2368 0,0281 0,2719 53,4 57,7 17,6870
0,6475 0,30 0,3663 0,0188 0,2812 43,4 46,9 12,2048

     Suma Errors 38,1182
 
Per a que la suma de la diferència entre els valors experimentals i els valors d’extracció calculats sigui la 
mínima (38,1182); la Ke = 40,86 mol/L. 
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Taula A.17. Aplicació del Solver per als valors experimentals de la variació de concentració de 
TMPD i variació de concentració de bor inicial 

 
[H3BO3]inicial [TMPD]inicial 

[H3BO3]lliure 
equilibri 

[TMPD], 
M [BO3H3TMPD] %E %E 

experimental 
Error 

0,0925 0,05 0,0578 0,0153 0,0347 37,5 40,3 2,7874 
0,0925 0,10 0,0348 0,0423 0,0577 62,4 62,4 0,0000 
0,0925 0,15 0,0224 0,0799 0,0701 75,8 75,5 0,2992 
0,0925 0,20 0,0159 0,1234 0,0766 82,8 81,8 1,0333 
0,0925 0,25 0,0121 0,1696 0,0804 86,9 84,4 2,5179 
0,0925 0,30 0,0097 0,2172 0,0828 89,5 88,2 1,3215 
0,0925 0,40 0,0069 0,3144 0,0856 92,5 90,3 2,1400 
0,0925 0,50 0,0054 0,4129 0,0871 94,2 93,4 0,7846 
0,0462 0,30 0,0042 0,2579 0,0421 91,0 90,4 0,3493 
0,0925 0,30 0,0097 0,2172 0,0828 89,5 88,8 0,3987 
0,1850 0,30 0,0280 0,1430 0,1570 84,8 84,4 0,2344 
0,2775 0,30 0,0635 0,0860 0,2140 77,1 76,1 1,0734 
0,3700 0,30 0,1219 0,0520 0,2480 67,0 69,2 4,5796 
0,5087 0,30 0,2378 0,0291 0,2709 53,3 57,7 19,3654
0,6475 0,30 0,3670 0,0195 0,2805 43,3 46,9 13,0021

     Suma Errors 49,8868
 
 
Per a que la suma de la diferència entre els valors experimentals i els valors d’extracció calculats sigui la 
mínima (49,8868); la Ke = 39,15 mol/L . 
 
 

Taula A.18. Valors de experimentals de la membrana amb 0,15 M de TMPD, i càlcul de la 
permeabilitat aparent 

 
V= 220 ml     CoH3BO3= 0,0950 M 

Vmostres= 20 ml     R= 3,8 cm 
       A= 0,005 m2 
          

Mostra Min Hora V(ml) μg B 
μg B a la 
mostra 

mg/L 
B 

[B] 
(mol/L) 

H3BO3 
(mg/L) -ln (C/C0) 

1 22 1,37 15 13,137 17,516 0,876 8,101E-05 0,0949 0,0009
2 52 2,87 9 14,727 32,727 1,709 1,581E-04 0,0948 0,0017
4 22 4,37 7 16,231 46,374 2,512 2,323E-04 0,0948 0,0024
5 52 5,87 6 17,183 57,276 3,209 2,968E-04 0,0947 0,0031
7 22 7,37 5 17,276 69,103 3,968 3,670E-04 0,0946 0,0039
8 52 8,87 4 16,150 80,748 4,734 4,379E-04 0,0946 0,0046

10 22 10,37 4 17,374 86,872 5,237 4,844E-04 0,0945 0,0051
          
        P= 0,008 m/s
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Taula A.19. Valors de experimentals de la membrana amb 0,30 M de TMPD, i càlcul de la 
permeabilitat aparent 

 
V= 210 ml     CoH3BO3= 0,095 M 
Vmostres= 25 ml     R= 3,8 cm 
       A= 0,00454 m2 
          

Mostra Min Hora V(ml) μg B 
μg B a la 
mostra mg/L B [B] (mol/L)

H3BO3 
(mg/L) -ln (C/C0) 

1 30 1,5 10 23,366 46,731 2,3366 2,161E-04 0,0948 0,0023
3 0 3 8 19,166 47,915 2,5946 2,400E-04 0,0948 0,0025
4 30 4,5 5 15,569 62,278 3,4779 3,217E-04 0,0947 0,0034
6 0 6 4 15,091 75,457 4,3235 3,999E-04 0,0946 0,0042
7 30 7,5 3 12,844 85,625 5,0308 4,653E-04 0,0945 0,0049
9 0 9 2 9,122 91,220 5,5103 5,097E-04 0,0945 0,0054

10 30 10,5 2 9,907 99,073 6,0904 5,634E-04 0,0944 0,0059
          
        P= 0,010 m/s

 
 
 

Taula A.20. Valors de experimentals de la membrana amb 0,50 M de TMPD, i càlcul de la 
permeabilitat aparent 

 
V= 210 ml     CoH3BO3= 0,095 M 
       R= 3,8 cm 
Vmostres= 20 ml     A= 0,00454 m2 
          

Mostra Min Hora V(ml) μg B 
μg B a la 
mostra mg/L B [B] (mol/L) 

H3BO3 
(mg/L) -ln (C/C0) 

1 30 1,5 10 25,728 51,456 2,5728 2,380E-04 0,09476 0,0025
3 0 3 7 27,365 78,185 4,133 3,823E-04 0,09462 0,004
4 30 4,5 5 24,544 98,174 5,4273 5,020E-04 0,0945 0,0053
6 0 6 4 23,052 115,258 6,6067 6,111E-04 0,09439 0,0065
7 30 7,5 3 19,621 130,806 7,7233 7,144E-04 0,09429 0,0075
9 0 9 2 15,203 152,033 9,1303 8,445E-04 0,09416 0,0089

10 30 10,5 2 15,552 155,516 9,6725 8,947E-04 0,09411 0,0095
          
        P= 0,015 m/s
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6.B. CALCULS PREPARACIÓ DISSOLUCIONS 
 

Preparació dissolucions fase aquosa 

Extracció : Dissolució Mare: 1000 mg/L B + 0,5M SO4
2-  

Preparació de 500mL a partir de H3BO3 i Na2SO4. 

3 3

3 3 (teòrics) 3 3 (reals)
3 3

3 3 3 3 (teòrics)

1mol H BO1000mg B 1g B 1mol B0,5L 
1L 1000mg B 10,811g B 1mol B

61,83g H BO 99,8g H BO
2,854g H BO

1mol H BO 100g H BO

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ =
 

2-
4 2 4 2 4

2 42-
4 2 4

0,5mol SO 1mol Na SO 142,05g Na SO0,5L  35,5125g Na SO
1L 1mol SO 1mol Na SO

⋅ ⋅ ⋅ =  

  

Stripping: 0,5M NaOH  

Preparació de 500mL. 

(teòric) (real)

(teòric)

40,0g NaOH 100g NaOH0,5mol NaOH0,5L 10,31g NaOH
1L 1mol NaOH 97g NaOH

⋅ ⋅ ⋅ =  

  

Rentat: 0,5M SO4
2- 

2-
4 2 4 2 4

2 42-
4 2 4

0,5mol SO 1mol Na SO 142,05g Na SO0,5L  35,5125g Na SO
1L 1mol SO 1mol Na SO

⋅ ⋅ ⋅ =  
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Preparació dissolucions fase orgànica 

4% TMPD (en massa) 

Preparació de 100mL. 

4g de TMPD es dissolen bé en 100g de Solvesso. Per tenir la mateixa concentració en tots els 

extractants, es parteix d’aquest 4% de TMPD i es calcula la concentració.  

(     ) (teòrics)

(reals) (teòrics)

4g TMPD 97g TMPD 1mol TMPD 0,2654M
0,1L 100g TMPD 146,2g TMPD

⋅ ⋅ =  

 

0,2654M BEPD 

Preparació de 100mL. 

(teòrics) (reals)

(teòrics)

160,26g BEPD 100g BEPD0,2654mol BEPD100mL 4,296g BEPD
1000mL 1mol BEPD 97g BEPD

⋅ ⋅ ⋅ =  

 

0,2654M EHD  

Preparació de 100mL. 

(teòrics) (reals)

(teòrics)

146,23g EHD 100g EHD0,2654mol EHD100mL 3,960g EHD
1000mL 1mol EHD 98g EHD

⋅ ⋅ ⋅ =  

 

0,2654M MPED 

Preparació de 100mL. 

(teòrics) (reals)

(teòrics)

118,18g MPED 100g MPED0,2654mol MPED100mL 3,168g EHD
1000mL 1mol MPED 99g MPED

⋅ ⋅ ⋅ =  

 

10% Decanol 

El 10% de decanol és en volum. Per tant, es necessiten 10mL de decanol per a preparar una 

dissolució de 100mL. 

Per preparar una dissolució de 0,2654M de TMPD (per expemple) i 10% decanol, fa falta: 

10mL Decanol + 4g TMPD 
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Després s’ha d’enrassar amb el dissolvent orgànic en que es treballi en aquell moment (en aquest 

projecte s’ha fet servir solvesso i querosè). 

També s’ha preparat dissolucions del 5%(o altres valors) en volum de decanol. On per preparar 

100mL de dissolució fan falta 5mL de decanol. 

 

10% TBP 

Al igual que amb el decanol, si es volen 100mL d’una dissolució amb el 10% en volum de TBP, 

fan falta 10mL de TBP, la quantitat d’extractant que es vol i finalment enrassar amb el dissolvent orgànic. 

 

0,40M TMPD + 30% Decanol 

Preparació de 50mL. 

(teòrics) (reals)

(teòrics)

146,23g TMPD 100g TMPD0,40mol TMPD50mL 3,02g TMPD
1000mL 1mol TMPD 97g TMPD

⋅ ⋅ ⋅ =  

30mL Decanol50mL 15mL Decanol
100mL

⋅ =  

 

0,30M TMPD 

Preparació de 10mL a partir de TMPD 0,40M. 

mol TMPD 1L0,30 10mL=7,5mL TMPD 0,40M
L 0,4mol TMPD

⋅ ⋅  

 

0,25M TMPD 

Preparació de 10mL a partir de TMPD 0,40M. 

mol TMPD 1L0,25 10mL=6,25mL TMPD 0,40M
L 0,4mol TMPD

⋅ ⋅  

 

0,20M TMPD 

Preparació de 10mL a partir de TMPD 0,40M. 

mol 1L0,20 TMPD 10mL=5mL TMPD 0,40M
L 0,4mol TMPD

⋅ ⋅  
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0,15M TMPD 

Preparació de 10 mL a partir de TMPD 0,40 M. 

mol 1L0,15 TMPD 10mL=3,75mL TMPD 0,40M
L 0,4mol TMPD

⋅ ⋅  

 

0,10M TMPD 

Preparació de 10 mL a partir de TMPD 0,40 M. 

mol 1L0,10 TMPD 10mL=2,50mL TMPD 0,40M
L 0,4mol TMPD

⋅ ⋅  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


