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Resum 

L’objectiu i finalitat d’aquest projecte consisteix en 
l’eliminació de bor existent en dissolucions aquoses per 
mitjà d’alginat de calci com a adsorbent. Es vol estudiar 
l’estabilitat dels esters de borat i d’àcid bòric en equilibri, 
trobar les condicions favorables de concentració i pH per a 
l’aparició d’espècies polibòriques en equilibri i estudiar 
l’afinitat estereoquímica en les interaccions entre espècies 
monobòriques i els monòmers d’alginat. Com a mètode 
experimental s’aplicaran cicles d’adsorció-desorció en 
continu en  una columna de llit fix i amb una massa constant 
d’alginat de calci per a determinar el rendiment de 
l’adsorbent i de l’eluent.  

1. Introducció 

L’adsorció és un fenomen superficial que pot ser definit 
com a increment de concentració d’un determinat 
component a la superfície entre dues fases. Poden haver-hi 
les següents combinacions: líquid-liquid, líquid-sòlid, gas-
sòlid, gas líquid. A la pràctica s’entén com l’eliminació 
d’un o més components presents en una fase líquida o 
gasosa mitjançant un sòlid. La fase sòlida que adsorbeix 
s’anomena adsorbent i la substància adsorbida s’anomena 
adsorbat. 

En aquest projecte s’ha utilitzat alginat de calci com a 
adsorbent i bor en dissolució com a adsorbat o solut. 

 

 

 

Figura 1: Esquema d’adsorció de bor per mitjà d’alginat de      

calci 

 

Les forces amb les que el solut pot ser retingut poden ser: 

- Elèctriques: Es basen en atraccions entre carregues 
contràries que tenen les partícules de solut i les que 
hi ha en la superfície de l’adsorbent. 

- Van der Waals: També denominades forces 
físiques, són forces dèbils d’atracció-repulsió que 
influeixen a curta distància i solen ser reversibles. 

- Químiques: Es deuen a les reaccions que es poden 
produïr a partir de la afinitat química entre 
adsorbat i adsorbent. 

L’adsorbent juga un paper molt important en el procés 
d’adsorció. En aquest cas s’ha optat per l’alginat de calci. 
Es tracta d’un bio polímer natural extret d’algues brunes 
compost per àcid algínic i les seves sals. Aquest adsorbent 
es comercialitza en forma d’alginat de sodi en pols i, al ser 
soluble en aigua, forma una solució viscosa. 

La seva estructura molecular està composta principalment 
per dues unitats monomèriques, l’àcid β-D-manurònic (M) i 
l’àcid α -L-gulurònic (G), formant blocs GM, MM i GG 
units per enllaços glucosídics. Depenent d’aquesta 
estructura l’alginat tindrà unes característiques més 
marcades que d’altres.  

 
Figura 2: Molècules d’àcid β-D-manurònic i àcid α-L-gulurònic 

Les principals característiques fisicoquímiques dels alginats 
són: 

- Estabilitat: En solució aquosa els cations es 
combinen amb els grups carboxils dels alginats i 
aquests es transformen ràpida i suaument gràcies a 
l’intercanvi iònic amb sals de metalls divalent. 
Això comporta una bona estabilitat final.  

- Solubilitat: Aquesta propietat està limitada per la 
naturalesa física de les solucions més que per la 
solubilitat del compost en sí. L’increment de 
concentració d’alginat és proporcional a 
l’increment de la viscositat de la solució fins 
arribar a una pasta espessa impossible de dispersar. 

- Viscositat: És la propietat que genera les 
característiques úniques dels alginats com a 
espessidors, estabilitzants... La viscositat decreix a 
l’augmentar el grau de cisallament. Aquesta 
propietat ve donada a partir d’altres factors com el 
pH, el pes molecular, concentració, temperatura i 
força iònica. 

Com a aplicacions industrials, els alginats s’utilitzen 
principalment en la indústria farmacèutica, en els aliments, 



en l’agricultura i en el textil i són utilitzats com a agent 
gelificant, gel adsorbent i estabilitzador d’emulsions entre 
d’altres utilitats. 

Partint de la bibliografia teòrica explicada fins ara, aquest 
projecte té el principal objectiu d’eliminar la concentració 
de bor existent en l’aigua de mar i és per això que s’ha fet 
un anàlisis qualitatiu de les espècies polibòriques que poden 
interferir en l’adsorció de bor a partir de les espècies 
monobòriques d’àcid bòric i borat. 

En altres articles [1] [2][3] s’ha vist la principal reacció 
entre les dues espècies de Bor més estables: 

B(OH)3 + 2H2O ↔ B(OH)4
- + H3O

+ 

   
Figura 3: Molècules de tetraborat i d’àcid bòric 

Hi ha però altres espècies poliboratades que apareixen en 
altres condicions de pH i [B]. És per això que a través dels 
programes informàtics MEDUSSA [4] i CHEM3D [5] s’ha 
pogut analitzar l’estabilitat d’aquestes espècies i conèixer 
unes condicions on la presència d’aquestes no afecti en la 
reacció d’adsorció. 
Pel què fa a la part experimental, aquesta s’ha enfocat cap a 
l’interès de l’adsorció de bor en continu a partir d’una 
columna de llit fix i també de la regeneració de l’adsorbent 
a partir d’un eluent rendible tan químicament com 
econòmicament. Aquest segon fenomen és l’anomenada 
desorció i consisteix en l’extracció de bor adsorbit per 
l’alginat fent passar un eluent per la columna.  
En aquest cas l’eluent ha sigut aigua bidestil· lada.  
    

2. Teoria  

En la part teòrica s’han tractat principalment tres punts: 

- Anàlisi estructural: A partir del programa 
informàtic CHEM 3D s’ha analitzat l’estructura i 
les interaccions entre les espècies monobòriques i 
els monòmers d’alginat. Aquest programa ha 
permès fer una optimització de cada estructura 
aconseguint la màxima estabilitat basant-la en les 
longituds d’enllaç. 

- Anàlisi d’especiació: Amb l’ús del programa 
informàtic Medusa s’han buscat les millors 
condicions de concentració de bor i pH per tal de 
veure l’aparició de les diferents espècies 
polibòriques que existeixen a part de l’àcid bòric i 
el tetraborat. 

- Adsorció-desorció: Experimentalment s’han 
realitzat 4 cicles d’adsorció-desorció en continu 
amb una columna de llit fix. S’han fabricat perles 
d’alginat de calci a partir d’una solució d’alginat al 
2% i s’ha partit d’una massa d’alginat en la 
columna de 1.44g constant en tots els cicles. En els 

cicles d’adsorció s’ha fet passar per la columna 
una solució de bor a 10mg/l i en els processos de 
desorció s’ha fet passar un cabal d’aigua 
bidestil· lada com a eluent per tal d’extreure el 
màxim bor adsorbit en les perles. 

Les mostres recollides s’han analitzat per 
espectrofotometria molecular per  mitjà del mètode 
Azomethine.  

Els tubs luer s’han netejat amb aigua destil· lada en 
cada canvi de procés per eliminar restes de bor que 
hagin pogut quedar.   

Hi ha paràmetres constants en tots els 4 cicles 
determinats per la següent taula: 

Taula 1: Paràmetres constants en els cicles 

Columna Alginat  

Diàmetre interior (cm) 1,60 

Alginat (g) 1,44 

Alginat (%) 2 

Q(ml/min) 0,91 

Radi bomba (m) 0,06 

Min/tub 8,00 

S (m2) 4,02E-04 

U0  (m/h) 0,13 

 

Els resultats experimentals han estat ajustats a partir dels 
següents models matemàtics: 
 

- Model empíric 

        

On:   
BV(m3) = Z·S  
Z= Alçada de la columna (m) 
S= Àrea de la secció de la columna (m2) 
C(t) =  Concentració de bor en fase aquosa (mg/l) 
Co =  Concentració inicial de Bor en solució (mg/l) 
   

- Model de Bohart-Adams 

 

On: 
KAB = Constant cinètica (l/mg·min) 
C = Concentració de solut en la fase líquida  (mg/l) 
υ =  Velocitat de flux lineal (cm/min) 
Z = Altura del farcit de la columna (cm) 
No = Capacitat de sorció volumètrica màxima 

(mg/l) 
Ci = Concentració inicial de bor en solució (mg/l) 

 

- Model de Thomas 



 

On: 
Kth = Constant de velocitat de Thomas 

(mL/min·mg) 
Qo = Concentració màxima de Bor en la fase 

sòlida (mg/g) 
 

A partir d’aquests models venen definides les corbes de 
ruptura de les diferents adsorcions amb paràmetres teòrics 
calculats amb Solver on es compararan amb les corbes 
obtingudes experimentalment. 

 

3. Resultats i discussió 

A partir de l’optimització de les estructures moleculars 
generades amb el programa CHEM3D s’ha pogut estudia, 
desde el punt de vista fisico-químic, les característiques 
d’aquestes. Aquestes propietats venen donades a partir de 
les distàncies d’enllaç intramoleculars (en monòmers) i 
intermoleculars (en interaccions), així com els díedres i els 
angles d’enllaç. La disposició espaial (cis i trans) permet 
veure l’afinitat de reacció entre estructures d’alginat i bor. 
És aquest estudi el que permet deduir la importància de les 
diferents espècies. 

  
Figura 4: Interacció àcid bòric-àcid-β-D-manurònic 

 

Els diagrames generats amb el programa Medusa han 
permès fer un estudi sobre les espècies polibòriques en 
funció de la concentració i del pH. Per mitjà d’aquests 
anàlisis, s’ha concluït que la concentració de bor és un 
factor important per a l’aparició d’aquestes però que no són 
un problema si es treballa a menys de 250 mg/l de bor. 
També s’ha analitzat l’estructura d’aquestes i les condicions 
òptimes per a l’existència de cada una. 

 

 
Figura 4: Diagrama d’espècies polibòriques XB/pH 

 

Pel que fa a la part experimental s’han obtingut bons 
resultats. La gràfica d’adsorció global mostra el 
decreixement del rendiment de les perles d’alginat a mida 
que es van realitzant cicles i que cada vegada costa més 
arribat al punt de saturació. L’àrea que queda per sota de les 
corbes és equivalent a la capacitat d’adsorció de l’alginat i, 
per tant, es confirma aquesta degradació de les perles. 

 

 
Figura 5: Comparació de corbes de ruptura dels diferents cicles  

d’adsorció 

L’aigua també ha seguit un rendiment constant i decreixent 
com a eluent en la columna. Es pot concluir que l’aigua és 
un bon eluent per a procedir a la reutilització de l’adsorbent 
alginat. 

 
Figura 6: Comparació de la capacitat de desorció de l’eluent en els 

cicles 

El diagrama de la figura 7 mostra una visualització general 
del comportament i rendiment de les perles d’alginat i de 
l’eluent en cada cicle. 

 

 

 
Figura 7: Anàlisi global dels cicles adsorció-desorció 

 

El resultat del 3er cicle es deu a una saturació en la sortida 
de la columna, és a dir, a una acumulació de perles d’alginat 
amb bor adsorbit en el procés d’adsorció 3 que ha 
obstaculitzat el pas i que en la desorció 3 s’ha extret de cop 
amb el pas de l’eluent. 

 

4. Conclusions 



Els resultats experimentals conclueixen amb els següents 
valors:   

Taula 2: Resultats adsorció-desorció 

 
Adsorció Desorció 

Cicle 1 65,5 % 51,8 % 

Cicle 2 48,5 % 27,5 % 

Cicle 3 33,2 % 36,2 % 

Cicle 4 31,2 % 12,3 % 

 

Mitjançant el programa Chem 3D s’ha realitzat un estudi de 
l’estabilitat dels compostos predits en l’adsorció entre el bor 
i l’alginat de calci. Aquest estudi ens ha demostrat que 
l’existència de  grups hidroxil en posició cis  en l’alginat fa 
possible la formació dels esters de bor. 
L’estudi bibliogràfic  de les diferents constant d’equilibri 
del bor en solució aquosa juntament amb l’aplicació del 
programa Medusa ens ha permès  observar la possibilitat de 
les diferents especies existents en funció del pH i de la 
concentració inicial de bor. La concentració de bor 
utilitzada en el estudi experimental d’adsorció –desorció 
ens indica que les úniques especies existents en solució 
aquosa son l’àcid bòric i el tetraborat. 
 
L’estudi d’adsorció del bor en les perles d’alginat de calci 
ens mostra, com era d’esperar, que l’adsorció més efectiva 
es la primera. 
 
La realització d’aquest treball per una part ha contribuït a 
l’estudi del mecanisme de reacció entre el bor i l’alginat i 
per altre a l’estudi de la reutilització de l’adsorbent  tema 
indispensable per poder fer l’aplicació del procés a nivell 

industrial. 
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