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Resum 

 

Amb la idea de facilitar al lector la comprensió del treball experimental realitzat, es 

presenta aquest annex que té com a objectiu descriure de forma visual, amb l'ajuda 

d'imatges i fotografies preses al llarg de la realització d'aquest projecte final de carrera, 

tot el tractament al qual es sotmeten les pells de taronja per tal de convertir-les en un 

material bioadsorbent, així com les posteriors experiències i valoracions del procés de 

bioadsorció de Ni (II). 
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1. Tractament de la pell de taronja  

1.1. Etapa I: preparació de la pell 

 

Figura 1.1.1. Recollida pells: a) pell de taronja recol·lectada i b) pells de taronja netes d’endocarpi. 

 

 

Figura 1.1.2. Rentat de les pells: a) pells submergides en aigua amb sabó i b) procés d’esbaldida. 
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Figura 1.1.3. Pells de taronja tallades en trossos. 

 

Figura 1.1.4. Assecament de les pells: a) natural, b) natural amb corrent d’aire i c) tèrmic. 

 

Figura 1.1.5. Procés de mòlta: a) picadora amb pells de taronja per ser molturades i b) aspecte de la 

pell de taronja molturada. 
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Figura 1.1.6. Aparició de fongs en el procés d’assecament natural.  

 

 

Figura 1.1.7. Procés de tamisatge: a) columna de tamisatge i b) detall tamís superior després dels 

primers 20 minuts del procés.  

 

 

Figura 1.1.8. Aspecte pells de taronja tamisades, mida de partícula: a) 1mm>x>250µm i b) x<250µm.  
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1.2. Etapa II: Extracció de sucres reductors i matèria orgànica 

 

Figura 1.2.1. Tractament amb ultrasons: a) equip d’ultrasons i b) detall de la mescla de pells amb 

aigua destil·lada a l’interior de l’equip. 

 

 

Figura 1.2.2. Separació de les pells i la fracció líquida amb filtre de roba. 
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Figura 1.2.3. Ebullició de les pells tractades amb ultrasons. 

  

Figura 1.2.4. Aspecte de les pells després del tractament amb ultrasons i les ebullicions: a) humides i 

b) seques. 

 

Figura 1.2.5. Assaig de Fehling: a) mostres al bany maria i b) alguns dels resultats obtinguts. 
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Figura 1.2.6. Determinació de matèria orgànica mitjançant permanganimetria. 

 

 

Figura 1.2.7. Permanganimetria: a) mostra al principi de la valoració i b) mostra al final de la 

valoració. 
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1.3. Etapa III: Procés de saponificació genèrica 

   

Figura 1.3.1. Saponificació genèrica de les pells de taronja: a) pesada de les pells moltes dels 

ultrasons, b) addició de NaOH 0,2M i c) agitació de les dissolucions. 

   

Figura 1.3.2. a) Filtració de les pells desmetoxilades, b) mesura del pH de la fracció líquida i c) rentat 

de l’excés de NaOH. 

 

Figura 1.3.3. Aspecte de les pells després de la saponificació i el rentat de l’excés de NaOH: a) 

humides i b) seques. 
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1.4. Etapa IV: Procés de reticulació 

 

Figura 1.4.1. Agitació de les pells de taronja desmetoxilades en dissolució CaCl2 0,2M. 

 

Figura 1.4.2. Filtració de les pells reticulades mitjançant filtre de paper. 

 

Figura 1.4.3. Aspecte de les pells després de la reticulació i el rentat de l’excés de CaCl2: a) humides i 

b) seques. 
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Figura 1.4.4. Aspecte de les pells finals tamisades. 
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2. BIOADSORCIÓ DEL METALL PESANT Ni (II) 

 

Figura 2.1. Aspecte del sulfat de níquel. 

 

2.1. Valoracions per retrocés amb EDTA 

  

Figura 2.1.1. a) Dissolucions de níquel preparades en contacte amb pell reticulada i b) agitació dels 

tubs d’assaig amb les mostres a analitzar. 
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Figura 2.1.2. Valoració de la dissolució de níquel amb EDTA després d’haver estat en contacte amb 

les pells amb la solució patró de Zn(II): a) aspecte de la dissolució al començament de la valoració i   

b) aspecte de la dissolució finalitzada la valoració. 

2.2. Determinació gravimètrica de Ni (II)  

 

Figura 2.2.1. a) Dissolucions de níquel preparades en contacte amb pell reticulada i b) agitació dels 

tubs d’assaig amb les mostres a analitzar. 

   

Figura 2.2.2. a) Precipitació del dimetilglioximat de níquel, b) filtració al buit del precipitat i                  

c) assecament tèrmic del precipitat. 


