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La indústria tèxtil genera cada any milers de tones d’efluents residuals amb components 

colorants procedents del propi procés de tintat. Per tal d’evitar abocaments d’aquests 

residus al riu o mar, és necessari tractar aquests efluents per tal d’eliminar al màxim les 

substàncies colorants que contenen. 

Actualment hi ha moltes tècniques per al tractament d’aigües, des de la biodegradació, la 

fotodescomposició, la nanofiltració i moltes més, però aquestes són tècniques amb un alt 

cost econòmic. 

Per això en aquest treball s’estudia la possibilitat d’eliminar colorants d’efluents aquosos 

mitjançant la tècnica de la coagulació – floculació, una tècnica amb un baix cost econòmic, 

utilitzant com a coagulant el quitosà, un biopolímer abundant a la natura, obtingut de la 

quitina, que no presenta problemes mediambientals ni tampoc és tòxic. 

Els colorants que s’han de tractar són de tipus azoic, compostos orgànics caracteritzats per 

tenir grups azo (-N=N-), els quals són els més utilitzats a la indústria tèxtil. S’han escollit dos 

colorants, l’Acid Yellow 25 i l’Acid Blue 92 per a dur a terme aquests experiments. 

En aquest estudi es presenta l’influencia de variació de la concentració inicial dels colorants, 

així com la variació del pH. 

Per tal d’obtenir els valors òptims de treball, també s’ha realitzat un estudi cinètic per als 

dos colorants utilitzats. 
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1. Introducció:  

1.1. Els efluents industrials:  

El treball que es presenta a continuació està orientat a l’eliminació dels colorants residuals 

existents en un efluent  d’una industria tèxtil degut al seu propi procés de tintat. Per això, és 

important i necessari conèixer les característiques que defineixen la contaminació d’un efluent 

residual, les incidències més important que tenen en el medi ambient, les concentracions 

tolerables, entre d’altres. 

Les aigües residuals industrials presenten característiques molt diferents de les aigües urbanes, i 

per això és necessari fer-ne una distinció. Les aigües residuals urbanes varien molt poc d’unes 

poblacions a unes altres en composició, tant qualitativament com quantitativament, depenent 

únicament de l’alimentació, del nivell de vida i higiene de la població. Mentre que les aigües 

residuals industrials, presenten característiques molt diverses, depèn, no només de les diferents 

classes d’indústries que les generen, sinó que també varien dins d’una mateixa indústria. 

Això fa que, al voler endinsar-se en l’ampli món del coneixement de les aigües residuals 

industrials, hi hagi el perill d’equivocar-se i simplificar el problema, intentant generalitzar i 

inclòs voler extrapolar, aplicant a aquestes aigües les tècniques que s’apliquen i que estan 

estudiades per les aigües residuals de poblacions. 

Per conèixer les aigües industrials d’una determinada indústria, en primer lloc, s’ha d’abordar els 

problemes complexes que presenta l’ús  de l’aigua dins la mateixa. S’ha de tenir en compte, que 

no existeix un procediment universal de depuració i que, en molts casos, s’haurà d’aplicar 

diferents procediments de tractament a les aigües residuals de les diferents indústries, fins i tot, a 

les diferents àrees de treball dins de la mateixa indústria. 

Per altra banda, és molt interessant conèixer la distribució de l’aigua dins de les diferents línies 

de fabricació, així com el seu consum, ja que la qualitat de les aigües residuals vindrà 

influenciada en molts casos per aquests factors. 

La complexitat de les aigües residuals industrials, fa que sigui difícil fer-ne una classificació, per 

molt complicada que sigui, ja que existeixen pràcticament tantes aigües industrials com 

indústries. Per aquest motiu, han sigut moltes les classificacions que s’han proposat, ninguna 

totalment acceptable. La més corrent fa referència a la classe d’indústria que origina aquestes 

aigües 
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CLASSIFICACIÓ DE LES INDÚSTRIES SEGONS ELS SEUS ABOCAMENTS: 

1. Indústries amb efluents principalment orgànics: 

- Papereres 

- Sucreres 

- Escorxadors 

- Curtits 

- Conserves (vegetals, carns, peix,etc.) 

- Lleteres i subproductes 

- Fermentació (fabricació d’alcohols, llevadures, etc.) 

- Preparació de productes alimentaris (olis i altres) 

- Begudes 

2. Indústries amb efluents orgànics i inorgànics: 

- Fabricació de productes químics 

- Refineries i petroquímiques 

- Coqueries 

- Tèxtils 

3. Indústries amb efluents principalment inorgànics: 

- Fabricació de productes químics, inorgànics, varis. 

- Neteja i recoberta de metalls 

- Explotacions mineres i salines 

4. Indústries amb efluents amb matèries en suspensió: 

- Rentats de minerals, carbó, caliça, etc. 

- Tallat i polit de marbre i altres materials 
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- Laminació en calent 

5. Indústries amb efluents de refrigeració: 

- Centrals tèrmiques 

- Centrals nuclears 

 

Una altra classificació esdevé intentant agrupar els efluents per composicions qualitatives més 

probable. 

En aquest cas, es donen dos classificacions molt senzilles: 

La primera classificació, segons la possibilitat de biodegradació de la matèria orgànica present, 

es poden distingir tres classes d’aigües: 

1. Aigües residuals industrials que continguin matèria orgànica. 

a. Amb aportació de nitrogen i fòsfor 

b. Sense aportació de nitrogen i fòsfor 

2. Aigües residuals industrials que només contenen substàncies minerals 

a. Amb alguna substància tòxica 

b. Sense substàncies tòxiques 

3. Aigües mixtes 

La segona classificació té en compte el grau de nocivitat de determinades substàncies 

contaminants en relació amb els organismes vius presents a l’aigua, en particular, 

microorganismes presents en depuradores, responsables de la biodegradació de les matèries 

orgàniques: 

1. Aigües residuals industrials amb substàncies contaminants que no perjudiquen la vida 

a l’aigua 

2. Aigües residuals industrials amb substàncies contaminants que perjudiquen els éssers 

vius de l’aigua. 
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Aquesta classificació és molt relativa, ja que implica tenir en compte paràmetres com la 

concentració i la dilució. 

L’evacuació de les aigües residuals consisteix en abocar aquestes aigües, sense tractar o tractades 

prèviament en diferent grau, sobre cabals d’aigua neta. 

Aquest fet, antigament, estava relacionat amb les aigües residuals urbanes sense tractar, degut al 

seu petit volum, però a l’actualitat, aquest fet ha canviat degut als grans cabals d’aigües residuals 

tant urbanes com industrials, de tal manera que poder parlar d’aigües mixtes, que al cap i a la fi 

són les que hauran de passar per un procés més intens de depuració abans de la seva reutilització 

o abocament al riu o mar. 

 

- Generalitats de les Aigües Mixtes: 

La qualitat i quantitat de les aigües residuals generades per una població està molt influenciada 

per l’ incorporació, periòdica o accidental, d’abocaments industrials com acabem de comentar. 

Per això, el tractament comú de les aigües urbanes i industrials constitueix la solució més eficaç 

del problema de depuració d’efluents. 

No obstant els possibles inconvenients que es poden presentar a les aigües mixtes com a 

conseqüència de determinats contaminants, sempre que sigui possible, és aconsellable que 

l’industria tracti les aigües residuals barrejades amb les urbanes, ja que tenen un seguit 

d’avantatges com la divisió de costos de depuració, aportació de nutrients (nitrogen i fòsfor) que 

les industrials no tenen, i una depuració més uniforme. 

A l’estudi de la depuració de les aigües residuals és molt important conèixer les accions tòxiques 

de determinades substàncies, ja que poden ralentitzar i, fins i tot, anular l’acció dels 

microorganismes i processos que actuen a la depuració d’aigües. 

Ara bé, aquestes toxicitats de les substàncies contaminants depenen de nombrosos factors, com 

per exemple, la presència de determinats tipus de sals, temperatura i pH. Les accions sinèrgiques 

o antagòniques, la possibilitat de formar altres compostos més tòxics, són factors que augmenten 

la dificultar de l’estudi de la toxicitat. 
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- La salinitat: expressa el conjunt de les sals dissoltes (clorurs, sulfats, nitrats i carbonats de 

sodi, potassi, calci i magnesi principalment) determinades per qualsevol dels mètodes 

analítics usuals. La quantitat de sals dissoltes en una aigua condiciona la presència 

d’organismes aquàtics i les pressions osmòtiques de l’aigua i dels líquids orgànics dels 

organismes. 

- La temperatura: a les aigües industrials és impossible establir unes normes fixes, encara 

que en general es pot dir que és superior a la temperatura de l’aigua d’acord amb l’estació 

de l’any (de dos o tres graus per sobre de la temperatura ambient). Al augmentar la 

temperatura s’acceleren els processos metabòlics, i per tant, el consum d’oxigen. 

- El pH: a les aigües naturals es troben pH entre 6,5 i 8,5. Alguns organismes, molt 

escassos, poden sobreviure a pH 2 i altres a pH 10, sent la immensa majoria que viuen en 

els citats intervals per a les aigües naturals. Els àcids forts, amb un grau de dissociació 

alt, no solen ser tòxics a pH superiors a 6,0. No obstant, els àcids dèbils presenten una 

forta toxicitat per sobre d’aquest pH 6,0. De la mateixa forma que els àlcali forts no solen 

ser tòxics a valors de pH per sobre de 9,0, sí que ho són els àlcali dèbils de baix grau de 

dissociació. Per exemple, s’ha verificat que reduint el pH en 1,5 unitats, multiplica per 

mil la toxicitat dels cianurs metàl·lics; que els compostos amoniacals són pràcticament 

innocus a pH baix i altament tòxics a pH elevats i que a valors alts de pH, el ferro es 

converteix en formes no disponibles per les plantes. 

Aquests exemples són suficients per posar de manifest la gran importància que té el pH 

en el desenvolupament de les reaccions químiques, i per tant, de la vida que es 

desenvolupa a l’aigua. 

- Oxigen dissolt: l’oxigen és un element necessari pel desenvolupament dels éssers vius. 

Sense oxigen, la vida dels organismes aerobis és impossible. Certs metalls pesats 

interfereixen en la respiració, augmentant les propietats tòxiques a mesura que descèn el 

contingut d’oxigen. 

- Metalls traça: amb el terme traça, anomenem als elements que es troben en petites 

concentracions en un sistema biològic natural. Certs elements traça exerceixen 

influències negatives sobre les plantes, animals i vida humana, sobretot quan són de 

metalls pesats, que es poden trobar a l’aigua en forma de solució o bé insolubles. 

Elements com l’arsènic, el cadmi, el crom, el plom, el ferro i el seleni són un clar 

exemple de toxicitat de les seves especies iòniques aquoses. 
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- Sòlids en suspensió: s’anomenen sòlids en suspensió a les partícules insolubles presents a 

l’aigua. Depenent de la seva grandària poden formar suspensions estables a l’aigua en 

repòs (solucions col·loïdals). Aquestes substàncies no es degradaran si no es dissolen 

primerament en el medi aquós, per això s’utilitza la decantació o la floculació. 

 

1.2. Tècniques per a l’eliminació de colorants en e fluents industrials:  

 

Existeixen moltes tècniques utilitzades com a pretractaments, tractament i post-tractament de 

tipus físics, químics i biològics per a l’eliminació dels colorants que contenen els efluents 

industrials. 

Dins les tècniques fisicoquímiques s’hi poden trobar la filtració per membranes, la coagulació - 

floculació, la precipitació, la flotació, l’adsorció, el bescanvi iònic, l’electròlisi i l’oxidació 

avançada (ozonació, cloració, oxidació Fenton i oxidació fotocatalítica) i la reducció química. 

Al grup de les tècniques biològiques s’inclouen la biosorció bacterial i fungal, la biodegradació 

aeròbia, anaeròbia, anòxica o un tractament que combina l’anaeròbica/aeròbica. 

En la determinació de la tècnica hi influeixen molts factors, a part de que dur-la a terme sigui 

econòmicament factible per a cada tipus de tècnica: el tipus de colorant, la composició de l’aigua 

residual, la dosis i el cost del material químic necessari, el cost de l’operació (energia i material), 

els costos de maneig i reciclatge dels residus generats, etc. 

En general, cada tècnica té la seva limitació, i l’ús d’una sola tècnica individual no sol ser 

suficient per una decoloració completa. L’eliminació de colorants requereix d’estratègies com 

utilitzar varies tècniques combinades per obtenir bons resultats. 

A continuació, es detallen molt breument les tècniques més utilitzades i de més rellevància que 

s’utilitzen actualment. 

 

• Filtració amb membranes: la nanofiltració i l’osmosi inversa, utilitzant membranes que 

poden ser aplicades per separar colorants dels efluents que els contenen. L’avantatge és 

que és una tècnica ràpida, però per contra, es necessiten unes membranes molt 

específiques i el seguit manteniment de les mateixes. 
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• Sorció i bescanvi iònic: el carbó actiu i altres material s’utilitzen per extreure els 

colorants, per adsorció (colorants aniònics) o una combinació adsorció-bescanvi iònic 

(colorants catiònics). Molts colorant no són adsorbits pel carbó actiu o si els adsorbeix, la 

seva regeneració té un elevat cost, per això es busquen alternatives d’adsorbents com 

cel·luloses, biomassa bacterial o fungal, quitosà, alúmina activada, etc. Algun d’aquests 

materials mostra una alta capacitat d’eliminació de colorants, depenent de la energia 

d’enllaç de cada colorant. 

• Electròlisi: l’electròlisi està basada en aplicar una corrent elèctrica al efluent a tractar 

utilitzant elèctrodes. L’ànode és un metall (ferro) que dóna electrons, produint ions Fe(II) 

a la solució i reaccionant amb el colorant, i la precipitació de Fe(OH)2 a la superfície de 

l’elèctrode. 

• Processos d’oxidació avançada: es defineix com l’oxidació de components amb un 

potencial d’oxidació més gran que l’oxigen, peròxid d’hidrogen, ozó i radicals hidroxil. 

El peròxid d’hidrogen sovint no és prou potent per reaccionar, per això s’utilitza 

l’ozonització, procés en el qual radicals hidroxil són formats per la descomposició del 

ozó (O3) en aigua. 

Com l’ozó és un fort oxidant, els radicals hidroxils esdevenen més reactius. Aquest 

procés requereix un pH>10, mentre que en medis neutres o àcids l’oxidant principal és 

l’ozó. La desavantatge és que pot formar aldehids altament tòxics en els efluents. 

L’oxidació fotocatalítica es basa en la formació de radicals lliures per radiació UV. La 

llum ultraviolada per si sola no és suficientment forta per penetrar en els efluents d’aigua 

residual, per el que es combina amb el peròxid d’hidrogen. Els radicals alliberats tenen la 

prou força per reaccionar amb els colorant i eliminar-los. 

• Tècniques biològiques: l’eliminació de colorants biològicament consisteix en la 

biotransformació microbial dels mateixos. A la biodegradació bacterial, consisteix en 

introduir bactèries capaces de produir enzims reductors dels colorants azoics en 

condicions aeròbies. La biodegradació fungal consisteix també en introduir fongs al 

efluent capaços de produir enzims per oxidar un elevat rang de compostos aromàtics. 

També existeix una biodegradació mitjançant algues, que actuen com a reductors en la 

copulació dels colorants azoics, seguit d’una degradació (mineralització) de les amines 

aromàtiques que es formen. 
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La següent taula que es mostra, correspon a les principals avantatges/desavantatges que  

existeixen segons s’utilitza una tècnica o una altra, depenent de l’elecció a la necessitat 

d’eliminar més o menys concentració de colorant, la reutilització futura de l’efluent i dels medis 

econòmics que es disposen. 

Mètode 
Eliminació 

color 

Capacitat 

(volum) 
Velocitat Cost 

Altres 

característiques 

Carbó actiu 

(adsorció) 

Molt Bona Petita Lenta Alt Regeneració 

Tecnologia de 

membranes 

(nanofiltració) 

Bona Gran Ràpida Alt Problemes neteja 

i manteniment 

Ozonització Bona Gran Mitja Alta Subproductes, 

reducció DQO 

Noves tecnologies 

(biodegradació, 

degradació 

fotocatalítica,etc) 

Generalment 

bona 

Gran Ràpida Mig/

Alt 

Afinitat bona als 

colorants reactius 

Taula 1: Taula resum de les tècniques d’eliminació de residus i les seves propietats principals 
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2. Objectius del Treball:  

 

L’abocament de substàncies tòxiques als efluents d’aigües com ara els rius, o emissaris 

marins, preocupa cada cop més a les industries, ja que han de fer front a la depuració d’aquests 

efluents i condicionar-los per a contaminar el menys possible el medi ambient. 

Per això, és necessari l’estudi de l’eliminació d’aquestes substàncies contaminants i estudiar la 

seva viabilitat, tant econòmicament com en el seu procés i utilitzar la tècnica òptima depenent 

del tipus d’efluent industrial i de la composició dels contaminants. 

En aquest treball s’ha dut a terme l’experimentació per a utilitzar la tècnica de la coagulació - 

floculació per a eliminar colorants azoics dels efluents de les indústries tèxtils. 

L’objectiu és concloure que aquesta tècnica és òptima per eliminar aquest tipus de colorants, 

reduint la concentració pràcticament a zero, utilitzant un coagulant que és un biopolímer natural, 

molt assequible econòmicament, biodegradable i no tòxic. 
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3. Els Colorants:  

 

Els colorants estan classificats com a pigment i com a tints. 

Estan caracteritzats per la seva habilitat a l’hora d’absorbir la llum visible (de 400 a 700 nm), 

que és la raó per la qual tenen coloració. 

Figura 1: Esquema representatiu dels espectres segons la longitud d’ona 

Els pigments són inorgànics o orgànics, colorejats, i són pràcticament insolubles en el medi en el 

qual s’incorpora, mentre que els tints, es dissolen durant la seva aplicació, en aquest procés 

perden la seva estructura cristal·lina o particular. 

De fet, ambdós són sovint similars, amb una estructura química bàsica i una estructura 

esquelètica que fa la funció de pigment o tint. En molts casos, la majoria d’estructures de 

pigments i tints són les mateixes. 

 

HISTÒRIA: 

La història de l’aplicació dels pigments inorgànics data de la prehistòria, on les pintures de les 

coves tenen grans evidències de l’ utilització de pigments minerals ocres, hematites, marrons i 

d’altres fa més de 30.000 anys. 

Altres colorants com el llapis làzuli, malaquita, azurita i cinnabar, ja s’utilitzaven 3.000 anys 

abans de Crist a la Xina i a Egipte. 
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A l’any 1704 es va sintetitzar el primer pigment inorgànic anomenat Blau de Prússia. I al cap de 

menys d’un segle, Thenard va produir el Blau Cobalt.  

D’aquesta forma, va anar avançant la tecnologia i l’experiència i es varen produir altres colorants 

com el Groc Crom, Groc Cadmi, i molts altres òxids de metalls sintètics que es comprenien en 

els rangs de colors groc, vermell, negre, verds i blau ultramarí. 

Durant el segle XX, es varen desenvolupar pigments els quals incloïen una sèrie de materials 

sintètics inorgànics, com el Vermell Molibdè a l’any 1936, i el groc titan a l’any 1960. 

Actualment, s’estan desenvolupant nous pigments inorgànics per tal d’introduir-los al mercat, 

com poden ser pigments d’òxid de bismut-molibdè-vanadi, pigments de sulfit de ceri, etc... 

Pel que fa als pigments orgànics, la seva aplicació també data des de l’antiguitat, on era comú 

l’art d’utilitzar plantes i animals per obtenir pigments per estendre el rang de colorants que es 

trobaven amb els pigments inorgànics, i trobar millors colorants brillants fa milers d’anys. 

Per raons de solubilitat, molts d’aquests colorants avui en dia són classificats com a tints i no pas 

com a pigments. 

Des de l’antiguitat, no només s’han utilitzat com a tints per roba, sinó que també han tingut altres 

aplicacions, com a colorant per a ús decoratiu,etc. 

 

3.1. Característiques i Tipus de Colorants:  

Hi ha moltes maneres de classificar els colorants. Per exemple, poden ser classificats pel tipus de 

fibra, com els colorants per al nylon, colorants per polièster, colorants per cotó, etc. 

Els colorants també poden ser classificats pel seu mètode d’aplicació al substrat. Dins d’aquests 

s’inclouen: 

- Colorants directes: es tracta de molècules grans i llargues aplicables en solució neutra, 

quedant fixades per dos o tres centres. Per a poder formar ponts d’hidrogen, les distàncies 

entre els grups actius del colorant han de ser les adequades. La solubilització de l’aigua 

és fàcil que es doni, per el que s’utilitza en teixits que no necessitin ser rentats 

freqüentment. Indicats per a fibres cel·lulòsiques. 

- Colorants àcids i bàsics: aquests contenen queratina, a la seva estructura tenen grups  –

COOH i –NH2 lliures i que puguin reaccionar amb àcids amino o sulfònics 
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respectivament per a fixar-se a la fibra. El problema d’aquest tipus de colorants, és que el 

procés pot ser reversible mitjançant el procés de rentat. Això se soluciona augmentant el 

pes molecular i el nombre de grups hidròfobs per evitar l’ interacció amb les molècules 

d’aigua. Indicats per polipèptids, com la llana. 

- Colorants amb Mordent: es basen en la formació de complexes metàl·lics a la superfície 

de la fibra. Si el colorant presenta la possibilitat de formar quelats, completa tota l’esfera 

de coordinació del metall i així augmenta la fermesa dels colorants. Indicats també per a 

fibres polipèptides. 

- Colorants fixes: aquests colorants impregnen la fibra amb un compost soluble en aigua i 

capaç de donar ponts d’hidrogen a la fibra, insolubilitzant-se. Indicats per a fibres 

cel·lulòsiques. 

- Colorants a la tina: les quinones tenen un baix potencial redox, i aprofitant aquesta 

propietat, i que en la forma reduïda és soluble i en l’oxidada no, es tinta la fibra en la 

forma reduïda i incolora i posteriorment, oxidant, passa a la forma colorejada i insoluble 

donant només colors mats. Indicats per les fibres sintètiques. 

- Colorants reactius: aquest és el mètode de tenyit ideal; el colorant es fixa mitjançant una 

reacció química a la fibra covalentment. Per a que es pugui aplicar, es necessita que tant 

la fibra, com el colorant, tinguin grups reactius per establir un enllaç. S’obtenen colors 

brillants, en una àmplia gamma però són econòmicament cars. No són indicats per les 

fibres sintètiques, ja que aquestes no tenen centres reactius. 

- Colorants dispersos: es tracta de molècules colorejades, insolubles en aigua però solubles 

en el material en el que està feta la fibra. Els colors que s’obtenen són poc vius. Indicats 

per fibres sintètiques. 

Aquesta classificació, s’utilitza bàsicament com a ajuda per elegir una tecnologia adient a 

l’aplicació de colorants en diferents substrats, i no tant una classificació de la seva síntesi i la 

seva química. 

També existeix una altra classificació, exposada per Griffiths, on es basa purament en la teoria 

dels orígens electrònics del color: 

1. Cromògens de cessió-acceptació 

2. Cromògens tipus cian 
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3. Cromogen tipus poliens 

4. Cromògens n � π* 

Aquesta terminologia és aliena, no només als usuaris i a les empreses fabricants, sinó també al 

molts dels científics dedicats a la recerca de colorants.  

Per això, la importància dels colorants no és classificada en aquest mètode. La gran majoria de 

colorants comercials utilitzen la primera classificació abans d’utilitzar la segona. 

El sistema més apropiat, però, és utilitzar un mètode de classificació de colorants segons la seva 

estructura química, ja que té múltiples avantatges: primerament els colorants són fàcils 

d’identificar quan pertanyen a un cert grup químic amb propietats característiques. També 

produeixen diferents grups fàcilment identificables i tercer, i no menys important, és la 

classificació que tant els científics, com els fabricants fan servir per la classificació dels seus 

colorants, homogeneïtzant així la classificació i sent més útil doncs, parlar d’aquest mètode. 

Per a classificar colorants segons la seva estructura química, existeix un índex de colors, 

anomenat Colour Index que els classifica d’aquesta forma. 

Els grups que el componen són: 

1. Colorants azo 

2. Colorants antraquinons 

3. Colorants benzodifurans 

4. Colorants policíclics carbonils aromàtics 

5. Colorants índics 

6. Colorants polimetins 

7. Colorants estirils 

8. Colorants di- i tri- aril carbonats 

9. Ftalocianins 

10. Quinoftalats 

11. Colorants sulfurs 
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12. Colorants nitro i nitrosos 

En aquest treball només mencionarem els tipus més comuns de colorants, ja que són els que més 

es fan servir a l’industria per a usos comercials. 

 

Colorants azo: 

Són els colorants més importants i més utilitzats a l’industria. Més del 50 % dels colorants 

comercials estan agrupats com a colorants Azo. Gràcies a això, són els més estudiats i existeix 

una gran base de dades sobre ells. Els aspectes més importants dels colorants azo seran explicats 

al següent capítol, ja que els dos colorants escollits en aquest treball són d’aquest tipus i en farem 

una menció especial. 

 

Colorants antraquinons: 

Els colorants antraquinons són el segon grup més important de colorants després dels azoics. 

També són els més antics, des de que varen ser descoberts en mòmies i relíquies de més de 4000 

anys d’antiguitat, i la majoria d’ells es poden trobar a la natura. 

 -Estructura bàsica: 

 

 

Figura 2: Estructura bàsica dels colorants antraquinons 

 

La seva estructura està basada en la 9, 10 – antraquinona, que és incolora. Per a produir doncs els 

colorants, s’introdueixen grups donadors d’electrons com amines i hidroxi en una o més de les 

posicions alfes (1, 4, 5 i 8). Les substitucions més comuns són a les posicions 1,4-, 1,2,4-, 

1,4,5,8-. 

 

 

 

Figura 3: Possibles substitucions més comuns 
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-Síntesi: 

Aquests colorants són preparats amb anterioritat per a poder introduir els substituents dins de 

l’esquelet d’antraquinona. 

 

 

Figura 4: Síntesi dels colorants antraquinones 

Aquest fet té 2 punts importants. El primer, el grau de llibertat que s’obté per produir gran 

varietat de diferents estructures és restringit. El segon, és que la capacitat de substituir només 8 

centres, imposa una restricció en la flexibilitat sintètica del colorant. 

 -Propietats: 

La gran propietat d’aquest tipus de colorant és la seva brillantor i la ràpida coloració del material. 

Aquestes propietats també tenen el seu desavantatge, ja que tenen un elevat cost en el procés de 

tinció. 

Els més utilitzats són els colors vermell i blau i les seves respectives tonalitats, i durant molt de 

temps ha estat l’únic tipus de colorant en oferir aquests colors. Actualment, això està canviant i 

s’usen d’altres tipus, més barats. 

 

Colorants benzodifurans: 

Els colorants benzodifurans (BDF) han estat descoberts durant el segle XX, la majoria per 

accident. Greenhalgh  va assignar la reacció entre una estructura pentacenequinona amb un p-

benzoquinó i àcid cianoacètic per produir un producte vermell intens. Aquesta coloració intensa 

vermella és identificada com benzodifurans. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Síntesi dels colorants benzodifurans 
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Els BDF travessen l’espectre sencer, de groc a vermell i d’aquest a blau. El primer colorant 

comercial, va ser un vermell dispers per al poliester. La seva brillantor sobrepassa als dels 

antraquinones, mentre que la seva alta força tintòria el fa rentable econòmicament. 

 

Colorants policíclics carbonils aromàtics: 

Estructuralment, aquest grup conté un o més grups carbonils, units al sistema quinoid. Tendeixen 

a formar llargues cadenes de molècules partint de petites unitats, la gran majoria antraquinons. 

En aquest grup es poden trobar nombrosos colors i les seves gammes, essent els més importants 

els blaus, marrons, verds i negres. El més comercials es troben dins del grup del color verd 

(veieu figura 6). 

 

 

 

Figura 6: Colorant verd amb estructura comuna dels policíclics carbonils aromàtics 

Aquests tints són forts i s’apliquen en medi humit. El fet de que tinguin un color fort està 

indubtablement associat amb l’absència de grups donadors d’electrons i grups que retirin 

electrons, així restringint el nombre d’espais fotoquímics a les molècules. També, gràcies a que 

s’apliquen en medi humits, sabem la relació directe del procés d’aplicació sobre les fibres les 

quals hem de tintar. 

 

Colorants índics: 

Com en els anteriors grups, els índics també contenen grups carbonils a la seva estructura. Són 

un dels grups de colorants més antics que existeixen, per exemple els romans ja els feien servir, 

utilitzaven el 6,6’-dibromoindic, colorant de color violat famós entre la gent adinerada de 

l’època. 

 

 

Figura 7: Estructura d’un colorant índic 
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Des d'aleshores, molts altres colorant índics han sigut sintetitzats, tot i que actualment només 

l’exemple de color abans comentat és important. Utilitzat quasi exclusivament per tintar roba 

texana. 

La particularitat d’aquest grup és que una petita molècula ja té coloració blava, normalment es 

necessiten grups forts donadors-receptors d’electrons, com components azo o antraquinons 

blaus, per aconseguir aquesta gamma de coloració blava. 

Això és degut gràcies a un sistema creuat anomenat H-cromògen, com es veu a la figura següent 

 

 

Figura 8: Exemple d’un sistema creuat H-cromogen 

 

Colorants polimetins: 

Els colorants cianins són més conegut pel nom de colorants polimetins. Actualment, el seu ús 

comercial està limitat a l’ús de colorant platejat per a paper fotogràfic. No obstant, els derivats 

dels cianins són importants per produir els colorants poliacrilonitrils. 

 

 

 

Figura 9: Estructura principal dels colorants polimetins 

Dins d’aquest grup, se’n poden extreure tres subgrups del colorant: els azacarbocianins, que 

contenen tres àtoms de carboni entre el nucli heterocíclic anomenats carbocianins (produeixen 

colorants grocs per als poliacrilonitrils); els hemicianins, considerats grups cianins amb anells 

benzènics conjugats, que proporcionen colors vermells fluorescents; i els diazahemicianins, on 

l’anell heterocíclic està compost per un, dos o tres àtoms de nitrogen o àtoms sulfurs, que 

produeixen també colorant vermells i blaus per la posterior utilització en els poliacrilonitrils. 

Colorants Estirils: 

Els colorants estirils son molècules descarregades que, normalment, es conjuguen amb grups 

NN-dialquilaminoarils. La seva importància recau en què s’obtenen grans quantitats de colors 
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groc per a gran varietat de substrats. Són sintetitzats per condensació d’un grup actiu metilè amb 

un grup carbonil (especialment amb aldehids). Aquesta estructura és ideal per tintar substrats 

hidrofòbics, com són 

els polièsters. 

 

Figura 10: Síntesi dels colorants estirils 

 

Colorants di- i tri-aril carbonats: 

Aquest grup interrelaciona els colorants diarilcarbonats amb els colorants triarilcarbonats, i els 

seus derivats heterocíclics. 

Són colors brillants i forts, però generalment deficients en fixar-se al substrat. Conseqüentment, 

s’utilitzen on és més important la brillantor i el cost, que no pas la permanència, com pot ser la 

coloració de paper. 

Molts d’aquests colorants, especialment els derivats de les 

pironines, són colorants fluorescents. 

 

Figura 11: Estructura típica dels colorants di, tri- aril carbonats 

Colorants ftalocianins: 

Són l’únic grup cromogen nou amb la major importància comercial, descoberts durant el segle 

XIX. Durant la rutina de fabricació de ftalimides i amoni, on es va produir un producte amb un 

component contaminant de color blau. Els científics van sintetitzar aquest material blau passant 

amoni en gas per anhidre ftàlic amb llimadures de ferro, obtenint un color blau molt característic. 

Són colorants molt estables, brillants i de fàcil tintura. Conseqüentment s’han utilitzat per a 

fabricar tinta d’impressora i per pintures. 

 

 

 

Figura 12: Estructura d’una molècula de colorant ftalocianí 
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Colorants quinoftalats: 

Aquests colorants es sintetitzen gràcies a la condensació de derivats de la quinaldina amb 

anhidre ftàlic. Existeixen com a estructura, en la qual els àtoms de nitrogen són donadors 

d’electrons i es conjuguen amb dos grups carbonils receptors d’aquests electrons mitjançant 

ponts etilènics.  

L’ús més extens d’aquests colorants és la coloració de plàstics, així com de polièsters, tenint el 

color groc una gran importància en el sector tèxtil. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Síntesi dels colorants quinoftalats 

 

Colorants sulfurs: 

Sintetitzats a partir d’amines aromàtiques, fenols o components nitrosos amb àlcalis polisulfids. 

A diferència dels altres colorants, no és fàcil definir aquests colorants com a colorants sulfurs. 

Més aviat, se’ls anomena estructures macromoleculars de fenotiazotiantrons, on els sulfurs són 

presents als pont que uneixen els grups tiazins. 

 

 

 

 

Figura 14: Molècula d’un colorant genèric del grup sulfur 

Aquests colorants s’utilitzen per tintar fibres cel·lulòsiques. Són insolubles en aigua i són 

reduïdes del substrat per una solució de sulfit de sodi. Produeixen una quantitat molt important 

de colorants foscos, sobretot negres, en fibres de cel·lulosa. 
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Colorants nitro i nitrosos: 

Actualment són un tipus de colorants molt poc usats comercialment, però de gran interès degut a 

la mida reduïda de les seves estructures moleculars. 

Els primers colorant nitro eren colorants àcids utilitzats per tintar fibres animals naturals, com la 

llana i la seda. La majoria eren derivats nitro dels fenols, etc. 

El tipus més important dels colorants nitro és l’estructura general de les nitrodifenilamines, 

petites molècules ideals per penetrar en fibres denses com les del polièster. Tots els colorants 

important són grocs. Tot i que no són especialment forts, la seva efectivitat i la seva síntesi 

senzilla fan que siguin un colorant barat. 

 

 

Figura 15: Estructura simple d’un colorant nitrós 

 

3.2. Els colorants azoics:  

 Com hem comentat en l’apartat anterior, els colorants azo, són el tipus de colorants més 

utilitzats actualment, essent un 50% dels colorants comercials coneguts dins d’aquest grup. 

Els components dels colorants azo contenen grups azo (-N=N-) que estan units per àtoms híbrids 

sp2 de carboni i són els components cromòfors (els que donen la coloració al tint). 

Segons el nombre d’aquests grups, els colorants es descriuen com a mono-, di-, tri-, tetra-, etc...  

Principalment contenen anells benzènics o naftalènics, però en molts casos, també estan units a 

heterocicles aromàtics (com el pirazol) o grups alifàtics enolitzables. 

No existeixen components azo a la naturalesa, excepte els components azoxi que sí es poden 

trobar naturalment (-N=N(O)-). 

La fabricació dels colorants azo es dóna lloc mitjançant la diazotació d’una arilamina primària, 

obtenint la sal de diazoni. Per a la diazotació, s’utilitza àcid nitrós, que s’obté per dissolució de 

nitrit sòdic en aigua i posteriorment per addició d’àcid clorhídric. Aquest es fa reaccionar amb 

una amina aromàtica o un compost alcohòlic, amb l’objectiu de formar el colorant.  
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Aquesta reacció denominada d’ “acoblament” o “copulació”, es realitza en medi àcid en el cas de 

les amines i en medi bàsic en el cas dels alcohols. 

 

3.2.1. Síntesi dels colorants azoics: 

3.2.1.1. Diazotació d’amines aromàtiques i heteroaromàtiques dels components 

azo: 

La diazotació d’amines primàries aromàtiques o heteroaromàtiques és la primera de les dues 

reaccions en les que es produeixen pràcticament tots els colorants azo. Normalment una solució 

aquosa de les amines és convertida en ions diazo a temperatura aproximadament 0ºC per l’acció 

del nitrat de sodi en medi mineral àcid. 

Aquests dos últims són essencials per la reacció, que és conseqüència de la reacció d’equilibri 

del mecanisme àcid-base. 

La diazotació resulta de l’addició de nitrits.  

 

 

Figura 16: Mecanisme de diazotació d’una amina 

També les amines bàsiques poden formar components diazo amb àcid sulfúric concentrat (90-

96%). L’agent de la diazotació és l’àcid sulfúric nitrosil (HSO4NO). Aquest àcid és estable en 

concentracions d’àcid sulfúric elevades (>85% a més de 50ºC). No obstant, la diazotació del 2,4-

dinitro-6-halogen-anilines són perilloses amb concentracions elevades d’àcid sulfúric nitrosil, ja 

que pot ser explosiu. 

Quan els nitrits són afegits a la solució d’àcid sulfúric de les amines, l’excés ha de ser eliminat. 

Aquest excés pot tenir una influència desfavorable en l’estabilitat dels ions diazo, a part de que 

es poden formar components nitrosos com naftols, amines secundàries i terciàries i components 

azo que poden reaccionar amb les amines primàries. 

Aquest excés pot ser detectat gràcies a paper indicador i es pot eliminar amb urea o àcid 

sulfamidic.  
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Figura 17: Mecanismes per eliminar l’excés de nitrits 

És difícil dissoldre les amines que contenen els grups sulfònics en medi àcid. Aquestes amines 

poden ser diazotades amb el que s’anomena “mètode indirecte”, en el que es dissol l’amina com 

anió amb l’addició d’un àlcali i nitrat de sodi en una solució neutra. 

El mecanisme de reacció de diazotació de les amines aromàtiques és essencial per la seva 

nitració.  

 

 

Figura 18: Reacció de diazotació amb amines aromàtiques 

El segon pas és parar la reacció en l’estat nitrós amb alifàtics secundaris o amines aromàtiques. 

Amb les amines primàries, primer es forma la nitrosamina, però ràpidament es transforma en ió 

diazo.  

 

 

 

Figura 19: Reaccions per passos amb les amines 

L’àcid nitrós és protonat pel ió H2O
+-NO. Aquest ió es trenca al entrar en contacte amb l’aigua i 

forma el ió NO+, només sota fortes condicions àcides, aconseguides amb l’àcid sulfúric 

concentrat. 

En solucions aquoses àcides diluïdes, es forma un 

compost addicional Y-NO, amb un nucleòfil Y+. 

Aquest component (agent electrofílic) ataca les 

amines (substrat nucleòfil). El reagent nitrós diluït 

amb HCl o HBr forma clorat o bromat de nitrosil. 

Aquests ions aromàtics, poden reaccionar 

descomponent-se irreversiblement.    Figura 20:Diferents protonacions d’un nitrit 
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Els enllaços C-N del ió diazo es poden dissociar heteroliticament o homoliticament, depenent de 

l’estructura i les condicions de reacció del ió diazo.  

En les diazotacions heterolítiques, es forma un catió aril, el qual té una gran reactivitat. Per tant, 

és normal que reaccioni amb el solvent formant fenols amb l’aigua. 

En les diazotacions homolítiques, els nucleòfils esdevenen dominants. Es formen radicals arils 

que reaccionen polimeritzant-se, amb el que es formes productes complexes. 

El ió diazo, és un àcid de Lewis, es converteix en diazohidroxid, per exemple, amb un àcid de 

Brönsted, per addició d’un ió hidroxil. Es forma el diazotat pel trencament del protó 

diazohidroxid.  

Aquest ió diazo ha de ser considerat com a àcid 

dibàsic. 

Amb àcids dibàsics de Brönsted (com per exemple 

H2SO4, àcid oxàlic), la primera constant d’acidesa 

(K1) és considerablement major que la segona 

constant (K2). Les dos constants d’acidesa es 

poden determinar fàcilment gràcies a una titració 

potenciomètrica. 

Els casos on K1< K2 són possibles quan l’àcid 

dibàsic és un àcid de Lewis, però amb un àcid 

monobàsic de Brönsted, gràcies al ió diazo.  Figura 21: Esquema demostratiu amb constants d’acidesa  

S’ha demostrat que per molts dels ions diazo investigats, K2 és més de 1000 vegades més gran 

que K1 en solucions aquoses. Aquestes constants no poden ser determinades separadament per 

potenciometria o altres mètodes. L’àcid monobàsic (diazohidroxid) no pot ser estable en cap 

rang de pH.  

La neutralització d’un equivalent a una sal diazo en solució aquosa amb un equivalent a la sosa 

càustica, dóna un equivalent del diazohidroxid on una meitat són ions equivalents al diazotat i 

l’altre meitat al ió diazo. A conseqüència, la concentració en equilibri, decreix quan el valor de 

pH és més o menys el valor numèric de pKm=(pK1+pK2)/2.  
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Figura 22: Gràfica on es mostra la dependència de les concentracions segons el pH 

Un equilibri addicional és dóna també entre el ió diazo i els ions diazotats en les formes més 

acidificades i més basificades, produint diazoanhidres.  

 

ArN2
+ + ArN2O

-         ArN2 O  N2Ar 

 

3.2.1.2. Reaccions de copulació: 

Com s’ha mencionat anteriorment, els ions diazo formats durant la diazotació donen lloc a 

components azo amb una substitució electrofílica a l’aromàtic d’un component copulatiu 

(substrat nucleofílic) anomenat copulació 

azo. 

Els ions diazo són relativament mals 

reagents electrofílics, només els 

components aromàtics tenen electrons 

substituents (OH, NH2, NHR, etc) que 

poden ser utilitzats normalment com a 

components copulatius, però no, per 

exemple, per substituir benzens o naftalens.

   

Figura 23: Exemple de reaccions de copulació d’amines aromàtiques 
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No només s’ha de tenir en compte l’equilibri dels components diazo, sinó també l’equilibri dels 

components copulatius. 

D’acord a la llei de que la reactivitat dels substrats nucleofílics augmenten amb la basicitat, el ió 

fenolat (Ar-O-) i l’amina lliure (Ar-NH2) estan més preparats per reaccionar com a components 

copulatius que no pas components com el fenol (Ar-OH) i el ió amoni (Ar-NH3
+). 

Això està demostrat experimentalment per la dependència de la cinètica de copulació amb la 

concentració dels ions hidrogen al medi. 

A part de les amines aromàtiques i fenols, els enols també formen part en la copulació azo com 

un altre agent electrolític en les substitucions. Aquestes reaccionen normalment en forma de base 

d’enol i quetona conjugats mútuament, on participen en l’equilibri com a un pas substitutiu.  

L’influencia d’aquest pre-equilibri dels components diazo i dels components copulatius en la 

dependència del pH és molt important per a les conseqüències que poden tenir en la preparació 

dels colorants. 

Les reaccions de copulació s’han de dur a terme en un medi on l’equilibri del component diazo i 

el copulatiu estigui el més separat possible del ió diazo, anió fenolat, anió enolat o amines lliures, 

depenent on es formi la copulació amb el fenol, enol o amina aromàtica. 

Això resulta en una copulació òptima a la regió de pH per cada combinació dels components azo 

i copulatius.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Gràfica segons les regions de pH on la copulació és òptima 

Està limitat per les seves respectives acideses (expressades en unitats de pH) les quals 

corresponen numèricament al seu valor de pK per els components copulatius i diazo. 
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La dependència del pH en la copulació explica el perquè amb components copulatius que tenen 

amino aromàtics i grups hidroxi poden determinar el pH del medi de la reacció. 

Amb algunes tècniques de copulació azo, l’addició de sals abans de la copulació dóna una alta 

rendibilitat. Això pot ser degut per les diferents dependències de les reaccions de copulació i la 

descomposició diazo. 

En els últims recents anys, un gran nombre de components han estat trobats per ser substituïts 

pels ions diazo, incloent els fenols no-dissociats, els quals, reaccionen 108 vegades més 

lentament que els fenolats. 

Les reaccions consisteixen en la substitució del protó del carbó reactiu del component copulatiu 

per un grup aril azo (Ar-N=N-). El mecanisme de reacció és idèntic a moltes altres substitucions 

electrofíliques d’aromàtics com nitracions, halogenacions, sulfonacions, reaccions de Friedel-

Crafts, etc. 

En un primer pas el reagent electrofílic forma un enllaç covalent amb el carbó al lloc on 

reaccionarà el substrat. Seguidament es forma un entremig anomenat complexe-σ a causa del 

covalent (σ), i el conseqüent tercer pas és transferir el protó a un acceptor (per exemple una 

base). Aquest mecanisme va ser postulat per C. K. Ingold a la dècada dels anys 20 i va ser 

corroborat experimentalment per Zollinger a l’any 1955.  

 

 

 

 

 

Figura 25: Copulació amb un grup aril azo 
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3.2.1.3. Altres mètodes de síntesi de components aromàtics azo: 

Hi han molts altres mètodes per sintetitzar compostos aromàtic azoics, no obstant, actualment la 

seva aplicació és molt limitada. 

Només hi ha un colorant azoic produït industrialment per altres reaccions, el Groc Cloramin (C.I. 

Direct Yellow 28). S’obté per la deshidrogenació de derivats del benzotiazole amb hipoclorit de 

sodi. (Fierz-David i Blangey, 1952).  

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Deshidrogenació d’un derivat del benzotiazole 

 

Els colorants estilbènics amb components azo i/o grups azoxi, s’obtenen mitjançant la 

condensació de l’àcid 4-nitrotoluè-2-sulfònic en solucions aquoses de NaOH, amb altres 

components aromàtics (normalment amines) i amb la presencia o no d’agents reductors com la 

glucosa. Amb l’excepció de comptats colorants, la gran majoria es desconeix la seva estructura 

exacta. 

Una substància molt similar, l’azobenzè, que va ser sintetitzada al 1834 per E. Mitscherlich 

abans de descobrir-se els compostos azoics, es forma per l’acció d’alcohols càustics amb 

nitrobenzè, aquest últim reduït gràcies a una solució de ferro càustica. 

També existeix la síntesi de colorant azo proposada per Suckfüll i Dittmer (1961), que proposa 

un tipus de síntesi on no és necessari cap grup donador d’electrons (OH, NH2, etc) per a produir 

components azo. 
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Aquesta síntesi consisteix en la reacció del ió diazo amb un diazosulfonat. 

 

Figura 27: Síntesi proposada per Suckfüll i Dittmer 

Però investigacions posteriors han demostrat que el rang d’aplicacions per a aquestes reaccions 

és molt limitat. 

La termòlisi d’amines amb derivats del nitrobenzè i sosa càustica, segons Martynoff (1951), 

també resulta una bona reacció per a produir compostos azoics, tot i que el mecanisme de reacció 

no està clar. 

Més recentment, s’han descobert noves vies interessants d’obtenció d’aquests compostos, com 

per exemple la copulació azo oxidativa (Hünig, 1962), on s’obtenen de forma accessible els 

compostos derivats i heterocíclics dels components azoics. En aquest cas, una amidrazona-

hidrazona es converteix en un heterocicle aromàtic en medi diazo, esdevenint electrofílic i 

reaccionant amb el component copulatiu que forma, amb la pèrdua de dos àtoms d’hidrogen, el 

component azo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28:Copulació oxidativa 
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3.2.1.4. Propietats dels colorants monoazoics: 

Els colorants utilitzats en aquest treball, l’Àcid Yellow 25 i l’Àcid Blue 92, són colorants 

monoazoics, ja que a cada molècula contenen un sol grup azo (-N=N-). 

La presència d’un o més substituents ionitzables en aigua és una característica dels colorants 

monoazoics aniònics. 

Els grups sulfònics són utilitzats exclusivament per aquest fet, ja que són de fàcil accessibilitat i 

són electròlits forts, a part de que es poden dissociar en tots els rangs d’acidesa en solucions 

aquoses. 

Aquests colorants són àmpliament utilitzats en la indústria paperera i pelletera, i les seves sals 

(Ba2+, Ca2+, etc.) s’utilitzen com a pigments. La seva principal aplicació, anomenats colorants 

àcids, és la de tintar proteïnes i fibres de poliamida sintètiques. 

El terme “colorants àcids” inclou un gran grup de colorants aniònics amb un pes molecular 

relativament baix que contenen d’un a tres grups sulfònics. Majoritàriament són compostos 

monoazoics, però també poden incloure diazoics, nitroazoics, i altres grups de compostos. El 

nom de “colorant àcid” deriva del seu procés d’aplicació, els colorants són aplicats a la llana, 

seda i poliamida en solucions àcides (valors de pH entre 2 i 6). 

Les fibres proteiques contenen grups amoni (la llana conté uns 850 mmol/kg, la seda uns 250 

mmol/kg aproximadament) amb els equivalents grups carboxilats el punt isoelèctric. 

El tintat amb colorant àcids, fraccions de grups carboxilat són neutralitzats per components com 

clorits, sulfats d’hidrogen, acetats, etc., segons el valor del pH, que són adsorbits, preservant la 

neutralitat elèctrica. El procés de tintat consisteix en el bescanvi de ions dels components 

adsorbits per anions del colorant. 

Els derivats de l’anilina, també són considerats components diazoics. Per exemple, els derivats 

del 5-pirazol s’utilitzen com a substrat nucleòfil en la copulació per a produir colorants grocs, 

mentres que els derivats del naftol i la naftilamina produeixen colorants des de tons taronges a 

blaus-violetes. 

És important que els grups hidroxil o amino dels components de la copulació estiguin en posició 

orto en els ponts que els uneixen als azo, i que els hidrògens puguin formar entre els grups 

hidroxils i amino a la posició β. 



 

31 

 

A conseqüència, l’equilibri àcid-base del grup hidroxil es pot desplaçar en regions de pH fora de 

l’aplicació d’aquests colorants. 

En casos on no és possible forçar la copulació a la posició otro cap al grup OH-, és necessària 

una alquilació o acilació. 

Amb els components de copulació que contenen grups amino o hidroxi addicionals, és necessari 

inactivar aquests grups mitjançant acilacions o tosilacions, per tal d’obtenir colorants amb 

propietats àlcali i àcides adients. 
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3.2.2. Colorants azoics utilitzats en aquest treball: 

 

3.2.2.1. COLORANT GROC ÀCID 25 (ACID YELLOW 25): 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre CAS: 6359-85-9  

Pes Molecular: 549.55 g/mol 

Longitud d’ona: 391 nm 

Fórmula Molecular: C23H20N5NaO6S2 

Nom segons IUPAC: sodium 4-[(4Z)-3-methyl-4-[[4-methyl-3 

(phenylsulfamoyl)phenyl]hydrazinylidene]-5-oxopyrazol-1-yl]benzenesulfonate 

Mètode de presentació: colorant en pols groc 

Puresa: 40 % de colorant pur 

 

Figura 29 i 30: Colorant utilitzat Acid Yellow 25 
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3.2.2.2. COLORANT BLAU ÀCID 92 (ACID BLUE 92): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre CAS: 3861-73-2  

Pes Molecular: 695.59 g/mol 

Longitud d’ona: 571 nm 

Fórmula Molecular: C26H19N3O10S3 

Nom segons IUPAC: trisodium 4-hydroxy-5-[4-(phenylamino)-5-sulfonatonaphthalen-1-

yl]diazenylnaphthalene-2,7-disulfonate  

Sinònims: Anazolene de sodi 

Mètode de presentació: colorant en pols blau fosc 

Puresa: 40 % de colorant pur 

 

 
Figura 31 i 32: Segon colorant utilitzat, Acid Blue 92 
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3.2.3. Problemàtica dels colorants azoics: 

Problemàtica mediambiental: 

S’estima que al voltant d’un 15% de la producció mundial de colorants, es perd durant la síntesi i 

el processat dels colorants, que corresponen a unes 128 tones diàries de colorants abocats al 

ecosistema. 

El principal problema mediambiental dels colorants és l’eliminació dels mateixos dels efluents. 

Els efluents de la producció de colorants estan altament colorejats, i per això es considera no 

abocar-los a aigües obertes. La concentració dels colorants acostuma a ser menor de 1 mg/L, a 

menys concentració que altres abocaments químics, però tot i així són visibles a ull humà. 

Existeix la degradació fotoquímica en solució aquosa, en llacs i rius, però és un procés molt lent, 

sobretot des de que existeixen colorants amb una alta estabilitat en front la llum. 

Una opció ideal seria la biodegradació d’aquests colorants en els efluents, però, 

desafortunadament, els colorants, sobretot els sintètics (i la proporció més alta dels abocament 

provenen d’aquest tipus de colorants) són xenobiòtics. Els sistemes naturals dels microorganisme 

en rius i llacs no contenen els enzims necessaris per a degradar aquests components sota 

condicions aeròbies (en presència d’aire). 

En condicions anaeròbies (com podria ser un digestor d’una planta depuradora), la degradació és 

possible, però molt lenta. 

S’ha observat que generalment, és més fàcil remoure els colorants si existeix un substrat on 

immobilitzar el colorant. Això resulta més efectiu si aquests efluents s’uneixen amb els efluents 

d’aigües residuals urbanes, que són més fàcilment tractables. 

Com s’ha comentat, en condicions anaeròbies és més fàcil una degradació de compostos azoics, 

sobretot els monoazoics i diazoics, que es degraden completament, però no els colorant poliazo. 

Un altre problema que es presenta són els colorants que contenen ions metàl·lics complexes o 

metalls provinents de sals catalitzadores. És àmpliament coneguda la problemàtica dels metalls 

dissolts en efluents, ja que poden ser bioacumulables en els essers vius i provocar problemes al 

sistema nerviós, entre altres. 

 

 

Toxicologia: 

Més de la meitat dels colorants contenen enllaços azoics. Aquest acoblament químic, en 

combinació amb els grans grups aromàtics, proporciona el color a la molècula. Els enllaços 

azoics poden trencar-se sota condicions reductores per formar amines. S’ha demostrat que 

algunes d’aquestes amines aromàtiques són cancerígenes i 22 d’elles estan recollides en la 
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Directiva 2002/61/CE de la Unió Europea. Aquesta legislació es basa en una Ordenança de Béns 

de Consum alemanya i prohibeix l’ús de colorants que puguin alliberar en peces de roba 

acabades qualsevol de les amines en concentracions per sobre de 30 mg/L. No obstant, segueixen 

en el mercat més de 100 colorants amb el potencial d’alliberar amines cancerígenes (IPPC 2003). 

Descomposició dels colorants azoics: Quan aquests colorants azoics penetren en el cos 

humà són capaços de dissociar-se per l’acció d’alguns dels nostres enzims, i tornar a produir les 

seves corresponents amines aromàtiques. D’aquesta forma es podria afirmar que aquells 

colorants azoics utilitzats en la tintura d’articles tèxtils que contenen a la seva estructura una 

amina cancerígena susceptible de ser alliberada, posseeixen per sí mateixos potencial cancerigen. 

La reducció dels components azoics resulten de la disminució del estat d’oxidació dels 

compostos nitrats corresponents, els quals redueixen molt fàcilment, ja sigui catalíticament, amb 

hidrogen o a través d’agents químics reductors. 

 

 

 

 

Figura 33: Esquema de la reducció de components azoics 

 

Dins de les reaccions de les sals de diazo, en les que el nitrogen es troba retingut en el producte 

final de la reacció, es troben les reaccions de Reducció  i les de Copulació o Acoblament: 

 

 
Figura 34: Exemple de Reducció a hidrazines 

 

Si en lloc d’utilitzar SnCl2 s’utilitza Sn metàl·lic, llavors es perd el nitrogen i la reacció de 

reducció arriba a amina, que és el component potencialment cancerigen. 
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Figura 35: Segon exemple de reducció de components azo a hidrazines 

A continuació es mostra un altre exemple de fragmentació reductora d’un colorant azoic, en 

aquest cas el colorant “Sunset Yellow” 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Reducció azoica del Sunset Yellow 

De totes maneres, encara en el cas de produir-se la penetració d’aquests colorants al nostre 

organisme, suposem a través de la saliva o el suor humà, i la seva posterior reducció, el risc real 

per a la salut seria relativament petit, ja que faria falta una elevada concentració d’aquestes 

arilamines prohibides per exercir un efecte perjudicial. 

 

 

 

 

Figura 37: Reacció de reducció d’un colorant azo mitjançant bactèries intestinals 
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Actualment la majoria d’empreses proveïdores d’aquest tipus de colorants han eliminat del 

mercat els que tenien aquestes substancies nocives, però tot i així, mai esta de més establir un 

control al respecte, i de fet, l’assaig de detecció de colorants azoics prohibits és un dels més 

sol·licitats en matèries tèxtils, sobretot en articles de pell o peces destinades a nadons. 

Els pigments azoics també poden alliberar amines. Aquestes poden no estar controlades por la 

legislació, ja que els pigments solen ser insolubles en aigua per el que s’assumeix que no 

suposen una amenaça per a la salut. La Ordenança de Béns de Consum alemanya distingeix entre 

varis tipus de pigments azoics i sotmet a proves a alguns però no a altres. 

 

Els riscs que es produeixen en els derivats de colorants azoics estan reconeguts des de fa molts 

anys. No obstant, això no es així quan parlem dels derivats de colorants en general. La 

informació toxicològica és escassa i la major part d’aquests articles van ser comercialitzats abans 

de 1983 (Schneider 2004). Els estudis més recents finançats per l’iniciativa CRAFT (Acció 

d’Investigació Cooperativa per a la Tecnologia) de la Unió Europea mostren que hi ha motius de 

preocupació. Es va demostrar que 14 de cada 281 productes de tintat sotmesos a proves eren 

mutagènics i en d’altres 16 existien sospites de mutagenicitat. L’informe resultant d’aquest 

treball d’investigació revela l’escala del problema, ja que va ser impossible trobar dades de 

mutagenicitat de 93 de les substàncies avaluades. També cal destacar que els colorants objectiu 

de preocupació procedien de totes les classes químiques representades, el que indica la necessitat 

d’avaluar els colorants cas per cas. Aquest informe i altres més, indiquen que molts colorants 

serien catalogats com substàncies químiques preocupants. Exemple d’això és el C.I Blau Bàsic 3, 

una substància que s’ha demostrat que té propietats cancerígenes (CCRIS online) i, tot i així, es 

segueix utilitzant habitualment per tintar fibres poliacríliques. 
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4. Sistemes Col·loïdals  

4.1. Introducció:  

La classificació que ens interessa en aquest treball correspon amb la composició del sistema 

material, d’acord amb això, els sistemes materials es classifiquen en: 

• Substàncies pures. 

• Mescles de substàncies. Que a la seva vegada es classifiquen en: 

o Mescles heterogènies. 

o Mescles homogènies, anomenades dissolucions. 

Les substàncies presents en una mescla es poden separar per mitjans purament físics (densitat, 

camp magnètic, punt d’ebullició, etc.). Seguidament veurem el significat de cadascuna 

d’aquestes classes de sistemes materials així com el tipus de mètode que s’ha de seguir per 

separar les substàncies de les mescles. 

Mentre que una substància pura es caracteritza per tenir una sèrie de propietats constants - com 

les temperatures de fusió i ebullició (a una pressió determinada) - i, sobretot, una composició 

química definida - el que fa que s’identifiqui substància pura amb un compost o element químic, 

com en el cas de l’aigua, de fórmula química, H2O, o el ferro, de fórmula Fe-, una mescla és un 

conjunt en el que existeix més d’una substància pura.  

Les mescles es poden classificar en mescles heterogènies i mescles homogènies. 

Quan les partícules diferents que constitueixen la mescla es distingeixen a simple vista o amb 

l’ajuda d’una lupa o microscopi ordinari, es tracta d’una mescla heterogènia. 

Els components d’una mescla heterogènia es poden separar per mètodes físics -com filtració o 

decantació -, com en el cas d’una mescla d’aigua i sorra, d’oli i aigua o, també, en el cas de la 

nata i la llet. 

En canvi, en el cas de les mescles homogènies, les substàncies components no es distingeixen 

fàcilment i no es poden aplicar els mètodes de separació de filtració o decantació ordinaris, i 

tenint que aplicar altres procediments físics més complexes, com el produir el canvi d’estat 

d’algun component per evaporació o destil·lació. Així, al escalfar un got amb aigua de la xarxa 

de sanejament, les sals que porta dissoltes es queden a les parets del fons, formant una crosta i 

l’aigua s’evapora. 
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Són exemples de mescles homogènies l’aigua del mar, l’aigua ensucrada, el vi, la gasolina, l’aire 

i les aliatges metàl·lics. 

La millor forma de classificar els diferents tipus de mescles, és diferenciar les grandàries de 

partícules, de la forma que pot veure’s en el quadre següent: 

Mescla Grandària de partícula 

Mescla homogènia Menors que 10-9 

Mescla col·loïdal Compreses entre 10-9 m y 200 · 10-9 m 

Suspensió De l’ordre de 200 · 10-9 m 

Mescla heterogènia Majors de 200 · 10-9 m 

Taula 2: Taula classificació de la matèria segons la grandària de les partícules que la formen 

 

Realment, no existeix una divisió neta entre mescla heterogènia i homogènia, ja que existeixen 

substàncies materials intermèdies, com les mescles col·loïdals i les suspensions. 

PROPIETAT SOLUCIÓ COL·LOIDE SUSPENSIÓ 

Homogeneïtat És homogènia Al límit És heterogènia 

Acció de la gravetat No sedimenta Pot sedimentar Sedimenta 

Filtrabilitat No filtrable Difícilment filtrable Filtrable 

Exemples 
Aigua ensucrada, 

Salmorra 
Albúmina, núvols Sang, talc, pols 

Taula 3: Taula classificació de la matèria segons les seves propietats 
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Distribució de partícules a l’aigua segons la seva grandària: 

 

Figura 38: Esquema representatiu de la distribució de les partícules segons el tipus de procedència i  la grandària 

Degut a que treballarem amb mescles col·loïdals (solució de quitosà), farem una referència 

específica per aquest tipus de mescles. 

 

4.2. Els Col·loides:  

Els col·loides són sistemes heterogenis formats per una fase dispersant (on estan disperses les 

partícules col·loïdals) i una o més fases disperses (les anomenades micel·les). Com es pot 

observar a l’anterior taula, aquests sistemes difereixen  de les solucions verdaderes en la 

grandària de la partícula de la fase dispersa. 

A l’actualitat se sap que qualsevol substància, pot arribar al estat col·loïdal, ja que la fase 

dispersant com la fase dispersiva, poden ser un gas, un líquid o un sòlid, excepte que ambdós no 

puguin estar en estat gasos, són possibles vuit sistemes col·loïdals : 
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Medi  de  

dispersió 

Fase 

dispersa 
Nom Exemples 

 

Gas 

 

 

Líquid 

 

Sòlid 

Aerosol líquid 

 

Aerosol sòlid 

Boira, núvols, 

 

Pols, fum. 

 

 

Líquid 

 

 

Gas 

 

Líquid 

 

Sòlid 

Escuma 

 

Emulsió 

 

Sol 

Escumes (de sabó , cervesa, etc.), nata 

batuda. 

Llet, maionesa. 

 

Pintures, tinta xina, goma aràbiga, gelees 

 

 

Sòlid 

 

 

Gas 

Líquid 

Sòlid 

Escuma sòlida 

Emulsió 

sòlida 

Sol sòlid 

“Pedra pómez” 

Mantega, formatge. 

Alguns aliatges, pedres precioses 

colorejades 

Taula 4: Classificació dels tipus de col·loides existents 

 

De tots ells, els més rellevants són els que posseeixen un líquid com a medi dispersiu, com les 

emulsions i els sols. 

Els sistemes col·loïdals poden ser classificats per l’afinitat de la fase dispersa per el medi 

dispersant. Si el medi dispersant és l’aigua, s’anomena sistema hidrofòbic quan no hi ha afinitat 

per l’aigua i sistema hidròfil quan existeix afinitat per l’aigua. Els col·loides també poden ser 

classificats en funció de la grandària de les partícules que el formen i també per la seva capacitat 

de modificació. Basant-nos en totes aquestes característiques podem parlar de: 
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• Els col·loides moleculars, estan constituïts per substàncies polimèriques, formades per 

llargues cadenes orgàniques amb pesos moleculars molt grans (15.000 – 100.000) i 

grandàries entre 102 i 5·102 µm de longitud per 0,2 i 1 µm de gruix. Exemples 

d’aquests polímer són la gelatina, les proteïnes, el midó, etc. No obstant estar 

dispersats molecularment, no constitueixen verdaderament soluts, sinó col·loides. 

• Els col·loides d’associació o micel·les poden formar-se per associació de molècules 

més petites de minerals o compostos orgànics que espontàniament s’aglutinen en 

presència d’un dispersant en partícules de grandària col·loïdal. 

• Els col·loides liofílics (hidròfils quan ens referim a l’aigua) estan constituïts per les 

dispersions moleculars de substàncies polimèriques o substàncies aglutinades en 

grandàries col·loïdals, que tenen una forta atracció pel solvent, i reaccionen 

químicament amb l’aigua en la que estan dispersos. 

• Els col·loides liofòbics, en canvi, són formats per partícules insolubles en el 

dispersant, i per tant, són molt més inestables que els liofòbics. Són el tipus de 

dispersions que més interessen en el tractament d’aigües potables. 

• Els col·loides diüturns són aquells que no es modifiquen o aglutinen durant molt de 

temps comparat amb el període d’observació. 

• Els col·loides caducs, pel contrari, són els transitoris que s’aglutinen o canvien 

ràpidament.  

• Els col·loides, a més, poden ser orgànics com les proteïnes o les grasses, o inorgànics, 

com l’or o llims minerals. 

 

La forma dels col·loides tenen relació directa amb les seves propietats. No s’ha fet, però, cap 

classificació adequada de les formes col·loïdals. Alguns els classifiquen en isomètriques i 

anisomètriques. Les primeres són les que tenen una dimensió igual en totes direccions (esferes, 

poliedres), i les segones són les que s’estenen preferentment en una o dos dimensions tals com 

cilindres, làmines, cintes, etc. 
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4.2.1. Propietats dels col·loides: 

Propietats Cinètiques Moviment Brownià 

Difusió 

Pressió osmòtica 

Propietats Òptiques Efecte Tyndall – Faraday 

Coloració 

Propietats de superfície  

Electrocinètica 

Taula 5: Classificació de les diferents propietats dels col·loides 

 

4.2.1.1. Propietats Cinètiques: 

i. Moviment Brownià: 

Una de les propietats que més distingeix a les dispersions col·loïdals, és el que no poden 

sedimentar-se, inclòs quan les partícules siguin més denses que el líquid que les envolta. 

La teoria complerta del moviment brownià va ser desenvolupada per Einstein i Von 

Smoluchowski independentment a l’any 1906 i va servir per calcular el nombre d’Avogadro. 

La velocitat promitja v de la partícula ve donada per la fórmula: 

·

·

R T
v

N m
=  

On: 

R= constant dels gasos=PV/T= Dines·cm/K 

N= nombre d’Avogadro (6,02·1023) 

T= temperatura absoluta en Kelvin 
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M= massa de partícula en dines/g 

El valor de R/N=K se sol anomenar constant de Boltzman i representa el valor de la constant 

dels gasos per molècula. 

 

ii.  Difusió: 

El moviment incessant de les partícules col·loïdals fa que aquestes es difonin, és a dir, que es 

distribueixin uniformement en el solvent. La velocitat de difusió és molt menor que la 

velocitat mitja de la partícula en el moviment brownià. 

iii.  Pressió Osmòtica: 

Degut al moviment brownià, si la concentració de partícules en un líquid no és uniforme, es 

produeix un flux de material des de les zones d’alta concentració cap a les de baixa 

concentració fins arriba a l’equilibri. L’increment de volum produeix una pressió anomenada 

pressió osmòtica. 

 

4.2.1.2. Propietats Òptiques: 

i. Disseminació de la llum: 

A aquest fenomen se’l coneix com l’efecte Tyndall-Faraday. És un raig de llum que es 

dissemina al passar a través d’una suspensió col·loïdal, que fa aparèixer les solucions 

tèrboles. La terbolesa per tant, és una forma de mesurar la concentració de partícules 

col·loïdals en un líquid. 

 

ii.  Opalescència: 

Els col·loides són primàriament incolors. No obstant, les suspensions col·loïdals apareixen 

amb una certa coloració, deguda a : 

1. La disseminació de la llum 

2. L’absorció selectiva pel col·loide d’una certa longitud d’ona. 

Per això, es pot utilitzar la llei de Lambert-Beer per mesurar la concentració dels col·loides. 
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4.2.1.3. Propietats de Superfície. Càrrega superficial dels col·loides: 

Quan la matèria es subdivideix fins arribar a la grandària col·loïdal, es produeix un gran 

increment de l’àrea. Aquesta enorme superfície té la tendència d’adsorbir, a la interfase sòlid-

líquid, molècules, ions o col·loides. 

Aquest fenomen pot definir-se com el procés per el qual certa quantitat de substància és 

extractada d’una fase (líquid) i concentrada a la superfície de l’altre (sòlid). El material que 

s’extracta és l’adsorbat i el material on es concentra és l’adsorbent. 

Aquest procés continua fins que la concentració del adsorbit o solut que està a la solució, 

arribi a un estat d’equilibri dinàmic amb la concentració de solut adsorbit a la superfície del 

sòlid (col·loide). 

Una vegada el solut es transporta fins la superfície queda adherit a ella degut a forces físiques 

(fisiosorció,  la unió pot ser deguda a les forces Van der Waals, a l’atracció electrostàtica o a 

l’ interacció de dipol a dipol, i és un fenomen reversible) o bé a  forces químiques 

(quimiosorció, una unió de tipus químic molt estable i irreversible, que es forma per la 

reacció d’un o més àtoms o ions de la superfície amb ions del solut). 

Un important factor en l’estabilitat dels col·loides és la seva càrrega superficial. Donat que 

càrregues similars es repel·leixen, els col·loides amb la mateixa càrrega es mantenen separats 

un de l’altre prevenint l’agregació per formar partícules més grans. La càrrega superficial 

d’un col·loide es pot formar a través de diferents mecanismes: 

i. Reemplaçament isomòrfic: la partícula col·loïdal pot adquirir una càrrega mitjançant 

el reemplaçament de ions de l’estructura interna amb ions de la solució. 

ii.  Imperfeccions estructurals: en les argiles i partícules similars, la càrrega por aparèixer 

per trencament d’enllaç en les arestes del cristall i per imperfeccions en la formació 

del cristall. 

iii.  Adsorció preferencial: algunes partícules col·loïdals aconsegueixen una càrrega 

superficial mitjançant l’adsorció de certs ions. Els anions s’adsorbeixen 

preferencialment, degut a que els cations estan més hidratats que els anions. 

iv. Ionització dels grups funcionals de la superfície. 

La major part de les partícules en aigua, inorgàniques i orgàniques, tenen superfícies 

elèctricament carregades. Una important diferència entre els col·loides hidrofòbics i hidròfils és 
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que els primers són estabilitzats quasi exclusivament per forces elèctriques de repulsió, mentre 

que els segons poden ésser estabilitzats principalment per solvatació. 

4.2.1.4. Propietats dels Potencials dels col·loides: 

En un col·loide han de tenir-se en compte els següents potencials:  

1. El potencial q que existeix a la superfície del col·loide, o potencial Nernst 

2. El potencial φ que existeix a la superfície interior de la doble capa, on comença la part 

difusa. 

3. El potencial Z, definit com l’energia requerida per atraure una càrrega unitària des de 

l’infinit fins el pla de cisalla, que és el que veurem amb més detall degut a la seva gran 

importància en la coagulació. 

El pla de cisalla és el que el separa de la resta de la dispersió, la secció de la capa que es mou 

amb la partícula formant part integral d’ella; i està situat en algun punt, entre la superfície 

interior i la superfície exterior de la doble capa. 

Com no es pot separar el col·loide dels contraions que l’envolten, l’únic potencial que es pot 

determinar amb més o menys precisió és el potencial zeta, o sigui, el potencial a la superfície del 

pla de cisalla. 

a. Potencial Zeta (Z): 

La teoria de la doble capa no està totalment complerta. La simplificació feta per Helmholtz l’any 

1879 dóna una major comprensió del fenomen. 

Helmholtz assimila la doble capa a un condensador de dos càrregues iguals i oposades, separades 

pel gruix. Si les càrregues són iguals a q, el potencial d’aquest condensador és el potencial zeta, 

Z. 

D’acord amb l’electrostàtica, aquest potencial varia amb la constant dielèctrica Dc i ve expressat 

per: 

4
c

Z q
D

δπ=     

On: 
4

cZD
qδ

π
=  
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Figura 39: Esquematització de la doble capa elèctrica i les seves propietat electrocinètiques 

 

 

El producte qδ, o sigui la càrrega de la partícula per la distància fins la qual se la considera 

efectiva, és anomenat el moment elèctric del col·loide, i ha sigut determinat experimentalment 

partint del valor de la constant dielèctrica. 

Per estimar el potencial a la superfície del conjunt partícula - contraions, es sol mesurar el 

desplaçament diferencial. Hi ha tres tipus de mesures electrocinètiques que solen efectuar-se per 

determinar el potencial zeta: 

1. L’electroforesi 
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2. L’electroosmosi 

3. El potencial de corrent 

El més utilitzat és l’electroforesi, que es pot mesurar de dos formes diferents: amb el Zeta Metre 

o amb la Cel·la de Briggs. 

En tots casos, la suspensió col·loïdal amb el potencial Z que es vol mesurar es col·loca en una 

cel·la capil·lar amb elèctrodes en els extrems. S’aplica una determinada corrent als elèctrodes, 

per crear una diferència de potencial, i s’observa al microscopi la velocitat en què les partícules 

es desplacen entre els reticles. 

 

4.2.1.5. Propietats Electrocinètiques: 

Les partícules individuals d’un sòlid hidrofòbic dispersades en un líquid son afectades per les 

forces atractives i repulsives. La força repulsiva és causada per la interacció de la doble capa 

elèctrica, EDL (electrical double layer) de la superfície (estabilització electrostàtica com es pot 

veure a la Fig.39). La força atractiva més important és l’anomenada força de London – Van der 

Waals, la qual sorgeix de polaritzacions elèctriques i magnètiques espontànies que creen un 

camp electromagnètic fluctuant entre les partícules i l’espai entre elles. 

 

Figura 40: Esquema d’una partícula amb doble capa elèctrica 

Aquests dos tipus de forces, repulsiva i atractiva, formen les bases de la teoria de la estabilitat 

dels col·loides, Derjaguin, Landau, Verwey i Overbeek (DLVO). Altres forces inclouen aquelles 

associades amb la hidratació de ions en la superfície (força repulsiva) i la presència de polímers 

adsorbits, la qual pot causar ambdues, repulsió (interacció estèrica) o atractiva (unió de 

polímers).  
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Les partícules col·loïdals en suspensió estan en constant moviment degut al moviment Brownià. 

Quan dues partícules carregades similarment s’aproximen una a l’altre, la seva atmosfera difusa 

contraiònica (també coneguda com EDL) comença a interferir i les partícules són repel·lides. 

L’energia de repulsió entre les dues partícules, o la quantitat d’energia necessària per mantenir 

aquesta repulsió, disminueix brusca i exponencialment quan augmenta la separació entre les 

partícules. 

Les forces d’atracció de van der Waals són degudes a les forces universals d’atracció 

(anomenades forces de dispersió), primer introduïdes per London. L’energia d’interacció de 

London – van der Waals és inversament proporcional al quadrat de la distància de separació de 

les partícules, decreixent molt ràpidament quan augmenta la distància intermolecular. 

Les corbes de repulsió i atracció poden ser combinades per formar una corba resultant de 

l’energia d’interacció. Aquesta corba indica que les forces de repulsió predominen a certes 

distàncies, però si les partícules poden aproximar-se suficientment, les forces atractives de van 

der Waals predominaran i les partícules poden unir-se. Per aglomerar-se, les partícules han que 

tenir la suficient energia cinètica per superar l’anomenada energia d’activació en la corba en la 

que es representa l’energia total d’interacció. Les forces que estabilitzen les partícules col·loïdals 

tenen que ésser vençudes i així les partícules individuals que estan separades en la suspensió 

poden unir-se. L’agregació es pot dur a terme per l’addició de productes químics seleccionats, 

coneguts com coagulants, els quals guanyen a les forces d’estabilització (Benefield i col., 1982). 

 

Els col·loides hidrofòbics són responsables de la coloració de l’aigua i tenen bàsicament un 

origen orgànic amb una part R-NH2 o R-OH. Aquestes parts electronegatives creen enllaços 

d’hidrogen amb les molècules d’aigua. Aquesta capa s’oposa a la unió dels col·loides i és el 

factor de l’estabilització.  

Per eliminar els col·loides de l’aigua, la millor solució és realitzar com a  primer pas una 

coagulació de les partícules amb un agent  coagulant (coagulació). L’objectiu d’aquest pas és 

desestabilitzar la càrrega electrostàtica col·loïdal per a promoure la reunió i la seva aglomeració 

futura durant el pas de la floculació. 
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4.3. Mecanismes de desestabilització:  

La desestabilització és el procés en el qual les partícules en una suspensió estable són 

modificades per tal d’incrementar la seva tendència a unir-se unes amb les altres havent una 

reducció del seu potencial de superfície. L’agregació de partícules en una suspensió desprès de la 

desestabilització requereix que siguin transportades una cap l’altre. Per induir l’agregació de 

partícules col·loïdals, dues fases diferents tenen que tenir lloc: 

1) Les forces de repulsió han de ser reduïdes; això significa que la partícula té que ésser 

desestabilitzada. 

2) El transport de les partícules té que ésser aconseguit per facilitar el contacte entre les 

partícules desestabilitzades. 

La desestabilització pot ésser aconseguida per quatre mecanismes: 

• Compressió de la doble capa elèctrica 

• Adsorció per ponts químics 

• Adsorció i neutralització de la càrrega 

• Per incorporació o d’escombrada 

A continuació es descriu una breu descripció d’aquests mecanismes. 

4.3.1. Compressió de la doble capa:  

Incrementant la concentració del electròlit, s’incorporen contraions a la capa difusa o de Gouy-

Chapman, amb el que es disminueix la magnitud de les forces repulsives, permetent l’eliminació 

de la barrera d’energia. 

Per això, l’adició d’una sal neutre no canvia el potencial del col·loide, però n’altera la forma de 

la corba de les forces coulòmbiques. La reducció de l’espessor de la doble capa, no obstant, és 

més important que la reducció del potencial zeta fins al punt isoelèctric (Z=0). 

L’adsorció de contraions pot ser un fenomen electrostàtic o químic. Si el fenomen és purament 

electrostàtic i el que s’agrega són contraions a la capa difusa, els ions més petits podran 

aproximar-se més a la superfície de la partícula i no es fixaran a punt d’adsorció determinats, 

sinó que flotaran lliurement al seu voltant. En aquest cas: 

a. La coagulació es produeix quan el potencial zeta és 0. 
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b. L’excés de coagulants agregats no pot produir estabilització de la suspensió, ja que els 

col·loides no poden adsorbir més contraions del que la seva càrrega primària els permet. 

c. Quan major sigui la càrrega del contraió més disminuirà la càrrega del col·loide d’acord 

amb la llei de Schulze Hardy que diu: “la precipitació d’un col·loide és efectuada per 

aquell ió del electròlit afegit, que tingui una càrrega oposada en signe a la de les 

partícules col·loïdals i l’efecte d’aquest ió s’incrementa quant major sigui el nombre de 

càrregues que posseeixi”. 

D’acord amb aquesta llei, s’ha trobat que un ió bivalent és de 30 a 60 vegades més efectiu que un 

ió monovalent, i un ió trivalent de 700 a 1000 vegades més efectiu que un ió monovalent. 

Això és degut a que mentre més forta sigui una càrrega elèctrica del contraió, més ràpidament 

neutralitza la partícula. 

 

4.3.2. Adsorció per ponts entre partícules: 

Si l’adsorció de contraions és deguda a forces químiques, es formaran enllaços d’hidrogen, 

covalents, iònics, etc., entre les molècules adsorbides i les superfícies dels col·loides, que en 

aquest cas quedaran adherides a punts fixes d’adsorció i el seu nombre podrà augmentar fins 

canviar la càrrega del col·loide (de negatiu a positiu) amb el que es produirà la seva 

estabilització. 

Per altre banda, entre més punts d’adsorció disponibles hi hagi (més superfície a cobrir) més 

molècules capaces de ser adsorbides (coagulant) s’ha d’agregar i seran més fàcilment adsorbits 

els polímers grans que els petits. 

Això explica per què, no sempre la coagulació es realitza a Z=0 i pot inclús, no produir-se, si les 

dosis són molt altes: degut a que enlloc d’adsorció electrostàtica es produeix una adsorció 

química. 

Les molècules d’alt pes molecular (o sigui les compostes per llargues cadenes de ions) poden ser 

adsorbides químicament en les partícules col·loïdals com ho esquemitza l’ imatge.  
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Figura 41: Dibuix esquemàtic de la coagulació per pont químic d’un col·loïde 

En aquest cas, la coagulació no esta majoritàriament influenciada per les forces electrostàtiques, 

sinó pel fenomen col·loide en un o més punts fixes d’adsorció, deixant la resta de la cadena 

lliure, de forma que pugui flotar en el líquid i adherir-se a la seva vegada amb un altre col·loide. 

Es forma així un pont molecular que uneix una partícula amb una altra. La repetició d’aquest 

fenomen entre diverses partícules és el que permet l’aglutinació d’elles en masses anomenades 

flocs. 

Si τ és el nombre de segments per molècula que té un polímer, i β el nombre de segments 

adsorbits per molècula, la quantitat de segments lliures serà (τ-β). La proporció de segments 

adsorbits serà β/τ. 

Si Po=concentració de polímer afegit i P= concentració residual de polímer després de realitzar 

l’adsorció; (Po-P) serà la concentració adsorbida i (Po-P)·N (on N= nombre d’Avogadro) les 

molècules concentrades a la interfase. 

El nombre de llocs coberts serà: 

 0·( )·P P Nβ −  

i la fracció de llocs coberts en superfície serà donada per: 

 0

0

( )·

·

P P N

s S

βϕ −=  

On: 

s= nombre de llocs d’adsorció per unitat d’àrea 

S= àrea superficial dels col·loides 
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La probabilitat de flocular dels col·loides és proporcional a la fracció de superfície pel polímer i 

a la fracció de superfície no coberta (1 )ϕ− . 

Per tant, el ràtio de formació de floc dn/dt (rati de disminució del nombre de partícules primàries 

sense flocular) és igual a: 

 20
0· · ·(1 )

dN
N

dt
κ ϕ ϕ− = −  On: N0= Nombre de partícules primàries sense flocular 

Partint d’aquesta expressió, es conclou: 

a. Quan el polímer no és adsorbit, 0ϕ = , el floc es desintegra espontàniament i dN0/dt 

s’aproxima també a zero. 

b. Quan la superfície està totalment coberta, 1ϕ = , no es poden formar ponts i dN0/dt 

s’aproxima també a zero. 

c. En canvi, quan 0,5ϕ =  i la meitat de la superfície dels col·loides està coberta per els 

segments polimèrics, el floc té la màxima estabilitat (dN0/dt = màxim). 

Això explica el que la coagulació sigui pobre o no es produeixi quan hi ha una excés de polímer, 

ja que en aquest cas, totes les zones d’adsorció poden quedar cobertes ( 1ϕ = ), que fa que es re-

estabilitzin les partícules sense que signifiqui una reversió del potencial zeta. 

Per altre part, dins de determinades condicions, una suspensió desestabilitzada pot estabilitzar-se 

de nou si és sotmesa a una agitació violenta, donat que les partícules arriben a quedar totalment 

cobertes pel polímer, al doblegar-se les cadenes polimèriques sobre si mateixes i ocupar altres 

llocs en el mateix col·loide el qual s’han adherit. 

El model del pont químic, també explica la relació (estequiomètrica) que existeix entre la 

quantitat de superfície disponible o quantitat de col·loides i la quantitat de coagulant afegit. A 

més, es pot comprendre el fet de que, en molts casos, s’obtingui una coagulació amb polímers  

que tenen una càrrega igual a la dels col·loides. 
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Figura 42: Formació de polímers a partir d’un polímer (coagulant) i una partícula (colorant) 

 

4.3.3. Adsorció i neutralització de la càrrega: 

Aquest mecanisme implica la reducció de la càrrega neta de la superfície de les partícules en la 

suspensió a través de l’adsorció de compostos coagulants que tenen la càrrega oposada a la del 

col·loide, disminuint així el gruix de la capa difusa que envolta les partícules i l’energia 

necessària per què les partícules entrin en contacte. 

La desestabilització per aquest mecanisme difereix del mecanisme de la compressió de la doble 

capa en tres aspectes: 



 

56 

 

1) Les espècies que es poden adsorbir són capaces de desestabilitzar els col·loides a dosis 

molt més petites que en el cas de les no adsorbibles (ions en el cas de la compressió de la 

doble capa). 

2) La desestabilització per adsorció és estequiomètrica, perque la dosis necessària de 

coagulant augmenta quan la concentració del col·loide augmenta. 

3) Una sobredosi d’espècies adsorbibles por portar la re-estabilització. 

Això suggereix que l’efecte de la repulsió pot ser superada en alguns casos amb interaccions 

químiques específiques. 

 

4.3.4. Per incorporació o d’escombrada: 

Algunes sals de metall solubles com alumini, ferro o magnesi, s’hidrolitzen i ràpidament formen 

un precipitat insoluble, minimitzant les concentracions d'ions que hi havia presents a l'aigua. 

Aquest tipus de desestabilització s'ha descrit com a mecanisme d'atrapament de flocs per 

escombrada, en el qual la partícula finament dividida queda atrapat a la superfície del precipitat 

amorf format, provocant també d’aquesta forma, el creixement del precipitat amb l'atrapament de 

partícules a la seva estructura. 

Coagulants com Al2(SO4)3, FeCl3, MgCO3 i Ca(OH)2 indueixen a una coagulació mitjançant les 

seves formes insolubles Al(OH)3(s), Fe(OH)3(s), MG(OH)2(s) i CaCO3(s). 

Aquest tipus de coagulació es distingeix de la compressió de la doble capa elèctrica i de 

l’adsorció en el fet que hi hagi una relació inversa entre la dosi de coagulant òptima i la 

concentració de col·loides per ser extrets. A concentracions de col·loide baixes un excés gran de 

coagulant s'exigeix que produeixi una quantitat gran de precipitat sòlid. E canvi, a 

concentracions de col·loide altes, la coagulació necessitarà una dosi de coagulant més baixa per a 

que els col·loides serveixin de nuclis per realçar la formació de precipitats. 

 

 

 

 



 

57 

 

4.4. Coagulació i floculació en el tractament d’aig ües:  

 

La coagulació i floculació són dos processos dins de l’etapa de la clarificació de l’aigua. Ambdós 

processos es poden resumir com a una etapa en la que les partícules s’agrupen en petites masses 

anomenades flocs, tal que el seu pes específic superi al de l’aigua i puguin precipitar. 

S’han de distingir dos aspectes fonamentals en la coagulació - floculació: 

a. La desestabilització de les partícules suspeses, o sigui, la remoció de les forces que les 

mantenen separades. 

b. El transport d’aquestes dins el líquid per a que contactin, generalment establint ponts 

entre si i formant una malla tridimensional de coàguls porosos. 

La coagulació comença en el mateix instant en què s’agreguen els coagulants a l’aigua i dura 

només fraccions de segon. Bàsicament consisteix en una sèrie de reaccions físiques i químiques 

entre els coagulants, la superfície de les partícules, l’alcalinitat de l’aigua i l’aigua mateixa.  

La floculació és el fenomen per el qual les partícules ja desestabilitzades xoquen les unes amb 

les altres per formar coàguls majors. 

4.4.1. Coagulació: 

La primera és induïda per l’energia comunicada al líquid per forces externes (pales giratòries, per 

exemple). La segona és la promoguda, internament dins del líquid, pel moviment d’agitació que 

les partícules tenen dins d’aquest i es realitza en un temps molt curt després de la 

desestabilització de la partícula fins que la partícula té una grandària òptim per a flocular. 

1. Desestabilització de 

partícules 

(coagulació) 

Compressió de la doble Capa elèctrica 

Adsorció – neutralització 

Pont químic 

Incorporació 

2. Transport de 

partícules 

Ortocinètic  Pel gradient de velocitat 

Pericinètic  Pel moviment brownià 
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(floculació) Per sedimentació 

Taula 6: Resum de les diferents teories dins de la coagulació - floculació 

Els mecanismes de desestabilització de partícules són els mateixos que es mencionen a la pàgina 

51. 

Les forces electrostàtiques existents a les partícules les envolten d’una doble capa elèctrica que 

interacciona amb la fase aquosa. Per explicar aquest concepte, s’han presentat, successivament, 

tres teories: 

1. La primera suposa que assistiran tot els ions positius (contraions) del medi dispersant que 

siguin necessaris per neutralitzar la seva càrrega. Es formarà una capa adherida al voltant, en 

la que caurà tot el potencial q. Aquesta va ser la teoria inicial proposta per Helmotz a l’any 

1879 i analitzada per Nernst deu anys més tard. 

2. Gouy al 1910 i Chapman al 1913, varen demostrar que la teoria de Helmholtz-Nernst, no era 

adequada, ja que l’agitació tèrmica del líquid tendeix a separar els contraions de la superfície 

del col·loide i a formar una capa difusa al voltant d’ella, en la que el potencial cau lentament 

fins una distància δ dins del líquid que l’envolta. 

3. A l’any 1924, Stern va demostrar que era necessari acceptar la possibilitat de la coexistència 

de les teories de Helmholtz i les de Gouy, considerant la formació d’una capa adherida i una 

capa difusa al voltant del col·loide, en la que el potencial q cau ràpidament a la capa adherida 

i lentament a la capa difusa. 

 

Figura 43: Dibuixos esquemàtics de les 3 teories principals de la coagulació 
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4.4.2. Floculació: 

Tant bon punt s’afegeixen coagulants a una suspensió col·loïdal, s’inicien un seguit de reaccions 

hidrolítiques que adhereixen ions (qualsevol que sigui el mecanisme fisicoquímic que es 

consideri) a la superfície de les partícules presents a la suspensió, les quals tenen així oportunitat 

d’unir-se per successives col·lisions fins formar flòculs o grumolls que creixen amb el pas del 

temps. 

La rapidesa en què això succeeix dependrà de la grandària de les partícules, en relació amb 

l’estat d’agitació del líquid, de la concentració de les mateixes, i el seu “grau de 

desestabilització”, que és el que permet que les col·lisions siguin efectives per produir una bona 

adherència. 

Els contactes poden realitzar-se de dos formes diferents: 

a. Contactes per bombardeig de les partícules produïts pel moviment de les molècules del 

líquid (moviment brownià) que només influeix en partícules de grandàries menors al 

micró. 

b. Contactes per turbulència del líquid efectiu només amb partícules majors al micró. 

La primera és independent de la grandària de la partícula (sempre i quan aquesta sigui menor 

d’un micró) però és funció directa del quadrat de nombre d’elles i de la constant de Boltzman. 

Només actua al començament del procés durant els primers 6-10 segons. 

La segona, en canvi, està determinada pels gradients de velocitat induïts per la turbulència en la 

massa líquida, i és la que actua durant la resta del procés (20 a 30 minuts). 

Von Smoluchowski va denominar floculació pericinètica a la primera forma de floculació, i a la 

segona, floculació ortocinètica. Aquests termes, estrictament parlant, s’apliquen només per a 

reactors de flux laminar. 

La coagulació - floculació té tres aspectes diferents però interrelacionats: 1.- El químic, que és el 

que s’ha explicat anteriorment; 2.- L’ interrelació entre partícules (la possibilitat de col·lisions 

entre elles) i 3.- La mecànica, en la que es relaciona el règim de flux que s’estableix en el 

floculador, segons el qual hi ha poden haver major o menor probabilitat de xocs interparticulars. 

A continuació estudiarem aquests últims aspectes: 
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4.4.2.1 Interacció entre partícules en floculació pericinètica (o en el subrang viscós): 

Per a una partícula esfèrica central de radi “r” i A=4·r, degut a l’absència de forces repulsives, un 

nombre n de partícules xoquen, i l’equació corresponent és: 

24· · · ·
dn

I r D
dr

π=  

 

 

 

 

 

Figura 44: Representació gràfica de la interacció entre partícules en una floculació pericinètica 

On I és el nombre de col·lisions per unitat de temps amb la partícula central. Si n0= nombre de 

partícules i R= distància entre centres de partícules i r=R, n=n0 per el moment inicial: 

2
04· · ·I R Dnπ=  

Això indica que el moviment de les partícules col·loïdals en un líquid, s’assemblen al moviment 

casual de les molècules de gas, i està caracteritzat pel coeficient de difusió D. 

Tant la partícula central n1 i la partícula que xoca n2 estan sotmeses a moviments brownians, el 

coeficient conjunt serà igual a: 

 D12=D1 + D2 

Que substituint-la a l’anterior equació, s’obté: 

12 1 24· · · · ·I D R n nπ=  

Què és l’equació de Von Smoluchowski, qui a l’any 1918 va presentar la teoria de la floculació 

pericinètica. 
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4.4.2.2 Interacció entre partícula en floculació ortocinètica (o en el subrang inercial): 

Quan un fluid pateix un disturbi, es creen vòrtexs espirals que travessen tota la massa líquida en 

diferents sentits. Paràmetres com la velocitat del fluid, la densitat, la forma de l’agitador 

introduït, i la seva velocitat condicionen l’energia produïda per aquest vòrtex. 

 

 

 

 

Figura 45: Representació gràfica de la interacció entre partícules en una floculació ortocinètica 

 

4.4.3. Coagulants i floculants per el tractament d’aigües: 

L’agent coagulant utilitzat en el present treball és el quitosà, polímer d’origen natural animal, 

que s’obté de l’exosquelet dels crustacis. Una gran avantatge d’aquest tipus de polímers naturals 

és la seva baixa toxicitat, ja que en molts casos són utilitzats com a aliments o additius 

d’alimentació. 

Un  polímer pot definir-se com una substància formada per una quantitat d’unitats bàsiques, 

anomenades monòmers, unides per enllaços covalents que es repeteixen successivament. El seu 

grau de polimerització està donat pel nombre de monòmers que conformen la seva cadena 

polimèrica 

El mecanisme d’aquests agents coagulants consisteix en l’adsorció de partícules i formació de 

ponts partícula-polímer-partícula, degut a la naturalesa electronegativa de les partícules 

col·loïdals present a l’aigua residual, no obstant, els polímers catiònics poden desestabilitzar tant 

per neutralització de la càrrega o com per formar ponts. 

El tipus de polímer que es forma depèn de la naturalesa dels grups funcionals que l’integren. 

Tots els monòmers capaços de formar polímers han de tenir, com a mínim, dos nuclis actius per 

a que la macromolècula formada pugui conservar la seva configuració inicial. Quan les cadenes 

polimèriques tenen múltiples grups funcionals actius es denominen polielectrolits. 
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Normalment, els que s’utilitzen en plantes de tractament són compostos d’alt pes molecular que 

s’apliquen en concentracions molt petites (0,01 a 1 mg/L), el que fa que es compensi el seu 

elevat preu. 

Robert B. Taft, del centre d’Enginyeria Sanitària dels Estats Units, treu les següents conclusions 

pràctiques, entre altres: 

1. Els polielectrolits utilitzats en unió de coagulants metàl·lics comuns, produeixen un floc 

que sedimenta ràpidament. 

2. Depenent certes aigües, la dosificació de polielectrolits en petites quantitats redueix el 

consum de coagulant. 

3. Les algues són ràpidament coagulades amb polielectrolit catiònics. 

4. Tots els polielectrolits no són igualment efectius amb totes les aigües. 

5. Dosis excessives de polielectrolit produeixen dispersió en lloc d’ajudar a la coagulació. 

6. Els polielectrolits s’han d’afegir en forma de solució diluïda per assegurar una mescla 

complerta. 

Es poden dividir en 2 grups: els Inorgànics i els Orgànics: 

 

 

• Coagulants Inorgànics: 

 

a) Sals d’alumini: com el sulfat d’alúmina, clorur de polialumini, sulfat de 

polialumini i el silicat-sulfat de polialumini. 

b) Sals de Ferro: sals senzilles com el sulfat ferrós, sulfat fèrric i el clorur fèrric. 

Recentment algunes sals polimeritzades com: sulfat polifèrric i el clorur polifèrric 

c) Cal: Són els més usats com a coagulants inorgànics. S’utilitzen les sals de Fe (III) 

i Al (III) 
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• Coagulants Orgànics: 

 

a) Polímers Naturals: Aquests polímers són els que es produeixen en les reaccions 

bioquímiques naturals d’animals i plantes, tal com proteïnes, carbohidrats i 

polisacàrids (midó, glucòsids). 

Molts d’aquests components tenen propietats coagulants o floculants. Els que han 

donat millor rendiment, són, entre altres, compostos alginats (alginat de sodi, àcid 

algínic), que s’obtenen d’algues marines i el quitosà, que s’obté a partir 

d’exosquelets d’insectes i crustacis. 

Els midons també presenten una àmplia gamma de possibilitats. El problema 

radica en produir a partir d’ells, compostos solubles en aigua. 

Una gran avantatge d’aquest tipus de polielectrolits naturals és la seva baixa 

toxicitat, ja que en molts casos són utilitzats com a aliments o additius 

d’alimentació. 

 

 

b) Polímers Sintètics: Són coneguts com polielectrolits i estan formats per cadenes 

d’unitats monomèriques. Poden tenir una, dues o tres tipus de monòmers 

diferents, dependrà del pes molecular que hagi de tenir. La característica més 

important dels polielectrolits és la densitat de càrrega. Altres factors són com hem 

dit el pes molecular, la naturalesa polar dels enllaços no iònics, la grandària i la 

geometria molecular. 

La densitat de càrrega del polímer fa referència a la concentració de càrregues 

positives i negatives per unitat de pes o com a percentatge del contingut de 

monòmers ionitzats. 

Segons el pes molecular es poden classificar com polímers de baix, alt o molt alt 

pes molecular. 

 

Els principals beneficis arribats amb els polielectrolits són l’augment de la velocitat de 

sedimentació i la millora de la qualitat del efluent, la seva acció principal és afavorir 
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l’aproximació i l’aglutinació dels flòculs formats pel coagulant, aconseguint així una major 

grandària dels mateixos. 

Dins dels polímers sintètics també podem trobar la següent classificació depenent de les 

càrregues que tenen cadascun d’ells: 

� Polielectrolits Aniònics: són polímers carregats negativament amb graus de 

polimerització que poden ser superiors a 100.000 (g/mol) i els seus pesos moleculars 

estan compresos entre 1 i 10 milions (g/mol), podent estar formats per copolímers acrilat-

acrilamida, poliacrilamides hidrolitzades, polivinils y polietilens portadors de grups 

sulfònics i carboxílics fundamentalment. En dissolucions molt diluïdes, les càrregues 

negatives de les partícules i dels polímers poden exercir una força de repulsió entre ells. 

Els polímers aniònics sintètics són els que més solen utilitzar-se en el tractament d’aigües 

residuals per coagulació - floculació, existint en el mercat diversos graus de ionització, 

segons la utilitat concreta. Se solen aplicar a pH bàsics, entre 6 i 10. (Veure Taula 7) 
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Taula 7: Polielectrolits aniònics més comuns 

� Polielectrolits Catiònics: són polímers carregats positivament i els seus pesos moleculars 

són els més baixos: havent-hi algun d’inferior a 100.000 (g/mol, solen ser ramificats) i no 

sobrepassant mai els 5 milions (g/mol). Acostumen a rebre càrregues positives de grups 

amina o amoni quaternari. Dins d’aquests polímers es troben les poliamines, 

poliamidamines, polietilenamines, copolímers d’acrilamida amb monòmers catiònics, etc. 

Els polímers catiònics poden fer la funció d’agents coagulants per la formació de pont, 

neutralització de càrregues o d’ambdues a la vegada. El rang d’aplicació sol estar entre 

valors de pH entre 4 i 8. (Veure taula 8) 
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Taula 8: Polielectrolits catiònics més utilitzats 

� Polielectrolits No Iònics: Tractem polímers de comportament elèctricament neutres en 

dissolució aquosa, amb elevats graus de polimerització que poden arribar a valors de 

200.000 i amb pesos moleculars que solen estar entre els 3 i 15 milions (g/mol). La 

majoria són poliacrilamides, també poden utilitzar-ne d’altres com polipèpetids, òxids 

polietilènics, polialcohols i copolímers de l’àcid acrílic i alcohol vínilic. Són coagulants 

capaços d’adsorbir tant les partícules positives com les negatives i són especialment 

eficaces a pH inferiors a 6. (Veure taula 9) 
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Taula 9: Polielectrolits No Iònics 

Per acabar només dir que també hi ha diversos coadjuntants, ja que de vegades el procés de 

coagulació no és sempre perfecte i té problemes i dificultats que s’han de solucionar. 

Poden ser inorgànics (com la cal viva, cal apagada, carbonat de sosa, sosa càustica, clor, ozó, 

sílice activada. Carbó actiu o carbonat càlcic) i els pot haver-hi orgànics ( com midó, alginats).  
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EXEMPLES D’AGENTS COAGULANTS:  

Origen Vegetal Exsudats Goma aràbiga 

Goma Tragacant 

Goma Karaya 

Extractes vegetals Goma guar 

Midó 

Pectina 

Extractes d’algues Alginats 

Agar 

Carragenats 

Origen Animal Quitosà 

Gelatina 

Caseïna 

Derivats de la cel·lulosa 

modificada 

Metilcel·lulosa 

Carboximetil 

Etil 

Hidroxietil-hidroxipropil 

Origen Mineral Silicats d’alumini i 

magnesi 

Bentonita 

Veegum 

Origen Sintètic Anhídrid silícic 

Alcohol polivinílic 

Taula 10: Taula esquemàtica amb els diferents tipus de coagulants i alguns exemples significatius 
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4.5 El Quitosà:  

El quitosà és una fibra natural biodegradable, biocompatible i no tòxica, que s’obté de la quitina, 

el major component dels exosquelets dels crustacis, i és el segon polímer natural més abundant 

del planeta, després de la cel·lulosa. 

El quitosà és un producte biològic de gran importància, descobert durant el segle XIX per 

científica francesos que estudiaven el comportament de la quitina en immersions a alta 

temperatura en sosa càustica. El resultat va ser un derivat de la quitina amb càrrega elèctrica 

positiva (catió). 

Aquesta càrrega positiva, causada pels electrons lliures de l’àtom de nitrogen del grup NH2, 

motiu fa que sigui un producte únic. 

Això capacita al quitosà a reaccionar amb qualsevol component biològic que doni càrregues 

negatives (com ara greixos, lípids, enzims) i els enllaça iònicament amb força. 

També té propietats remarcables en la fabricació de films i bioadhesius, utilitzats en aplicacions 

cosmètiques i mèdiques. 

A més, té propietats fungicides i bactericides, gràcies a que envolta els microorganismes amb 

una capa de film impermeable. 

A l’actualitat, existeixen centenars d’aplicacions per al quitosà, algunes ja s’utilitzen 

comercialment i d’altres encara estan en vies de desenvolupament, com és el cas en aquest 

treball, en què s’estudia la possibilitat d’utilitzar el quitosà com a coagulant en tractament 

d’aigües residuals (com les de l’industria tèxtil, que contenen gran quantitat de colorants en 

concentracions elevades que s’han d’eliminar abans d’abocar-les al emissari corresponent o a la 

xarxa de sanejament). 

Començarem explicant d’on prové el quitosà i com el poden obtenir a partir de la matèria 

primera, que com hem dit, és la quitina. 

 

4.5.1 Obtenció de la quitina: 

La quitina va ser descoberta en bolets a l’any 1811 per Henri Braconnot, un professor francès. A 

la dècada de 1830, va ser descobert també al exosquelet dels insectes, però no va ser fins un 

segle més tard, al 1930 quan aquests polímers no van començar a tenir una especial atenció, amb 
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una evidència pel nombre de creixement de patents registrades en relació als usos de la quitina 

que hi van haver. 

La quitina (C8H13O5N)n és un polisacàrid, que forma un material fort, semitransparent i que es 

pot trobar a la natura, essent el component majoritari dels exosquelets d’artròpodes com crustacis 

(gambes, llagostins, crancs) i insectes (formigues, escarabats i papallones), en closques de 

mol·luscs i els pics dels cefalòpodes (calamars). 

Està sintetitzada a partir d’unitats de N-acetilglucosamina (més concretament, N-acetil-D-gluc-2-

amina), on la llarga cadena es forma covalentment als enllaços β-1, 4 (molt similars als enllaços 

entre unitats de glucosa per formar la cel·lulosa). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Estructura de la molècula de la quitina, mostrant dos unitats de N-Acetilglucosamina repetides per 

cadenes llargues en l’enllaç β-1, 4. 

Així, es pot pensar en la quitina com una cel·lulosa amb el grup hidroxil de cada monòmer 

substituït per un grup d’acetil amina. Això permet augmentar la vinculació d’hidrògens amb els 

polímers adjacents, donant al polímer de quitina una major fortalesa.  

En la seva forma no modificada, la quitina és translúcida, flexible i molt resistent. És altament 

insoluble en aigua i en solvents orgànics degut als enllaços d'hidrogen que presenta la molècula. 

La quitina es torna soluble en àcids minerals diluïts quan perd l'acetil del grup acetilamino, 

convertint-se en quitosà.  

Alguns dels usos de la quitina són: tractament d’aigües, en separacions per membranes 

bescanviadores de ions, productes quirúrgics (sutures), usos biomèdics, productes dietètics, 

fertilitzant i reforçant del mecanisme de defensa de plantes, etc. 
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Purificació de la quitina: 

Per obtenir la quitina, s’ha de dur a terme un procediment de purificació de la quitina, ja que la 

major part del material de laboratori per preparar quitina són els exosquelets dels crustacis i 

insectes, on la quitina està lligada amb proteïnes, material inorgànic, pigments i lípids. Hi ha 

varies formes per eliminar aquestes impureses. 

La desmineralització és el tractament més utilitzat amb àcid clorhídric (HCl) i la 

desproteinització amb un tractament amb hidròxid de sodi (NaOH). També l’ús d’enzims per 

l’eliminació d’aquestes proteïnes s’ha estat estudiant per varis autors (Roberts 1992). 

L’elecció del mètode i de les condicions per dur a terme aquesta purificació ve determinada per 

l’ús que tindrà la quitina, en què es requerirà un grau de deacetilació més baix o més alt segons 

les aplicacions finals. Per finalitzar, els exosquelets dels crustacis contenen matèria colorant, 

principalment carotenoides, que es poden eliminar amb etanol o acetona després de la 

desmineralització. 

 

Deacetilació de la quitina: 

Una de les reaccions més importants de la quitina, és la seva deacetilació per produir quitosà, 

sempre en medis aquosos àlcalis. L’àlcali més utilitzat és l’ hidròxid de sodi (NaOH). (veure 

figura 46) 

El grau de deacetilació desitjat, s’aconsegueix depenent de varis paràmetres corresponents al 

àlcali, com la seva concentració, la temperatura, el temps de reacció, la grandària de partícula i la 

densitat. 

Amb un tractament amb 50% en pes de NaOH a una temperatura de 100ºC durant 1 hora, podem 

aconseguir un grau del 82% de deacetilació, i si continuem la reacció durant 48 hores 

s’aconsegueix el  100% de deacetilació, no obstant, quan més deacetilació aconseguim, menys 

viscositat s’aconsegueix, indicant una degradació a la cadena.  
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Figura 46: Deacetilació de la quitina amb NaOH per obtenir quitosà. Si afegim HCl, en comptes d’una deacetilació, es formarà 

una glucosamina 

 

 

 

Figura 47: Tractament de la quitina per a obtenir quitosà, en les seves diferents formes de presentació, en pols, en solució o en 

gels 
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4.5.2 Obtenció del Quitosà: 

El quitosà és un polisacàrid lineal format per la unió de la β-1,4-D-glucosamina (unitat 

deacetilada) i de la N-acetil-D-glucosamina (unitat acetilada). 

 

Figura 48: Estructura de una unitat de monòmer del quitosà 

El quitosà està produït comercialment per de deacetilació de la quitina com s’ha comentat 

anteriorment. El seu grau de deacetilació (%DA) pot ser determinada per espectroscòpia NMR, 

essent el %DA comercial més comú entre els rangs 60-100%. Es distribueix i es ven en forma de 

pols blanca, poguent tenir diferents grandàries de diàmetre de partícula, segons els usos que se 

l’hi hagi de donar al producte. 

 

  

 

 

Figura 49: Quitosà en pols utilitzat al laboratori per a 

preparar la solució que es fa servir com a coagulant 

 

En la seva forma lliure d’amines, és insoluble en aigua a pH neutre, en àcids concentrats (amb 

l’excepció de l’àcid sulfúric), les bases i els solvents orgànics. 

En canvi, el quitosà és soluble en àcids diluïts com HClO4, HCl, HBr, etc. A temperatura 

ambient. 
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Això és degut a la protonació dels grups amines lliures. La constant de dissociació Kb, del grup 

amina s’obté mitjançant l’equilibri: 

2 2 3NH H O NH OH+ −→− + − +←  

3

2

[ ][ ]

[ ]b

NH OH
K

NH

+ −−=
−

    i  logb bpK K= −   

Mentre que la constant de dissociació de l’àcid conjugat obtingut de l’equilibri: 

3 2 2 3NH H O NH H O+ +→− + − +←  

2 3

3

[ ][ ]

[ ]a

NH H O
K

NH

+

+

−=
−

  i  loga apK K= −  

Com en tots el polielectrolits, la constant de dissociació del quitosà no és constant, però depèn 

del grau de dissociació que es determina. 

La variació del valor pKa pot ser calculat utilitzant l’equació de Katchalsky’s: 

0log((1 ) / ) · ·( ) /a TpK pH pK Kα α ε ψ α= + − = − ∆  

On ∆Ψ és la diferencia de potencial electrostàtic, α és el grau de dissociació, KT és la constant de 

Boltzman, pK0 és anomenada la pKa intrínseca del quitosà i ξ és la càrrega de l’electró. 

El valor obtingut és de pKa=6,5, i és independent del grau de N-acetilació. Per tant, la solubilitat 

del quitosà dependrà del grau de dissociació i del mètode utilitzat en la deacetilació de la quitina. 

A part de la solubilitat, el quitosà també té propietats de cristal·linitat, que es mesura mitjançant 

el poder de difracció dels rajos X d’una mostra de quitosà, i el seu pes molecular, elevat degut a 

les seves llargues cadenes polimèriques, i que es pot determinar gràcies al mètode d’índex 

refractiu (IR). La viscositat també juga un paper molt important, sobretot en solucions àcides. 
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PROPIETATS CARACTERÍSTIQUES DEL QUITOSÀ 

Aparença Pols blanca 

Viscositat (sol. 1% a 25ºC) 10 – 2500 cps 

%DA (% grau deacetilació) 70-100% 

Terbolesa en 1% de solució < 15 NTU 

Contingut cendres 0,5 % 

Matèria insoluble ≈ 1% 

Densitat 0,22 – 0,93 g/cc 

Valors de pH (solució natural) 7,0 – 9,0 

Constant dissociació pKa 6,5 

Taula 11: Resum de les propietats característiques del quitosà 

 

4.5.2.1 Solucions de quitosà: 

Parlarem doncs, de les solucions de quitosà, ja 

que són les que s’han utilitzat en aquest treball per 

a dur a terme l’experimentació amb la tècnica 

coagulació - floculació. 

S’obtenen de la mescla completa de quitosà amb 

els àcids acètic o fòrmic, on s’obté una solució 

biopolimèrica viscosa. 

Figura 50: Fotografia de la solució de quitosà utilitzada 

Aquest tipus de solució mostren un tipus particular de comportament reològic: la viscositat 

s’incrementa quan la solució de quitosà incrementa i la baixa temperatura. Per això és possible 

produir solucions del 20% en grans quantitats utilitzant quitosà amb pesos moleculars baixos. 

Quan la solució s’ha obtingut, per una preparació simple final o una reacció de coagulació es 

poden preparar altres derivats, com per exemple la formació de membranes o llits de quitosà. 



 

76 

 

Com indica el dibuix, on per mitjà de diferents paràmetres s’obté una forma específica del 

quitosà com pot ser en forma de gel, en solució, formant membranes o llits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Esquematització de les diferents solucions de quitosà que es poden preparar i la metodologia a seguir. 

 

 

4.5.2.2 Derivats del quitosà: 

Gràcies a les propietats reactives del quitosà, podem trobar molts derivats utilitzats en un ampli 

rang d’utilitats. 

Per una part tenim els derivats que s’obtenen amb la reacció dels grups amina amb múltiple 

complexes, com poden ser grups carboxílics, grups sulfúrics, grups fosfònics, acilacions i 

incorporacions d’amines complementaries dins l’estructura del quitosà, donant noves propietats 

al polímer. 
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4.5.3 Aplicacions del Quitosà: 

El quitosà està caracteritzat per dos factors principals: la seva viscositat en solucions àcides i el 

seu grau de deacetilació. Controlant aquests dos paràmetres, és possible produir una gran varietat 

de derivats que poden ser utilitzats en indústries, dietètica, cosmètica i usos mèdics. 

Aquestes propietats han estat estudiades des de fa anys, i el nombre d’estudis segueix creixent, 

igual que la qualitat del mateix producte dins de la xarxa comercial. 

Una major qualitat obre les portes a aplicacions més sofisticades, com la química fina i en camps 

biomèdics. 

Grau Tècnic 
Agricultura 

Tractament d’aigües residuals 

Grau Pur 
Alimentació 

Cosmètica 

Grau Ultra pur Biofarmacèutic 

Taula 12: Taula d’aplicacions segons el grau de deacetilació del quitosà utilitzat 

 

• Aplicacions en l’Agricultura: 

A l’agricultura, el quitosà ofereix una alternativa natural a l’ús de productes químics que són 

nocius per l’ésser humà i el medi ambient. 

El quitosà enforteix els mecanismes de defensa de les plantes (síntesi de fitoalexines, quitinases, 

pectinases, glucanases i lignines), estimula el seu creixement i indueix a certes proteïnes a 

formar-se. A més, inhibeix el creixement de certs fongs fitopatògens. Amb aquesta eina 

orgànica, s’ofereix un biocontrol sobre la plantació. 

En addició a l’exploració de les propietats d’estimulació del creixement i l’activitat fungicida del 

quitosà, també existeixen altres aplicacions com: l’estimulació de l’aflorament i producció de 

fruit, protecció anticongelant, capa protectora pels fruits i vegetals, com a nutrient i fertilitzants. 
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• Aplicacions en el Tractament d’aigües: 

Actualment, el tractament fisicoquímic és el més utilitzat en el tractament d’aigües residuals. La 

desavantatge d’aquest procés és l’ús de productes químics sintètics que resulten contaminants 

per al medi ambient. Per això és necessari utilitzar mètodes més ecològics en el tractament 

d’aigües. El quitosà, és una de les alternatives més importants, des de molts punts de vista, 

gràcies al seu caràcter biodegradable i als seus orígens naturals, per a substituir aquests productes 

químics contaminants. 

El quitosà redueix o elimina en molts casos, els productes químics sintètics com el sulfat 

d’alumini i els polímers sintètics. 

Finalment, ofereix solucions a preus competitius com ara: que és natural i biodegradable, és un 

potent competidor pels productes químics sintètics com a coagulants, redueix l’ús de l’alum més 

d’un 60% i elimina el 100% dels polímers de les aigües tractades, té un potencial molt econòmic 

(baix cost), millora els funcionaments dels sistemes (per exemple els d’eliminació de sòlids en 

suspensió, demanda química d’oxigen), redueix significativament les olors i possibilita el 

reciclatge dels fangs. 

 

• Aplicacions en l’Alimentació: 

El quitosà és utilitzat també com a ingredient alimentari al Japó i està sota els processos de 

certificació i aprovació a Europa i als EEUU com a complement dietètic. 

El quitosà no és digerit pel cos humà, sinó que actua com a fibra, component important en les 

dietes. També és l’únic component amb la propietat de precipitar els lípids que arriben al intestí, 

reduint d’aquesta forma d’un 20% a un 30% la quantitat absorbida de colesterol pel cos humà. 

Una altra aplicació, és gràcies al quitosà en solució, que es distribueix en forma d’esprai sobre 

els aliments com fruites o vegetals creant una capa protectora antibacteriana i fungicida. També 

en àrees de suplements nutricionals, particularment els derivats del quitosà que han estat química 

o enzimàticament modificats. 

Les principals aplicacions són: com a conservant i preservant, estabilitzadors de l’aliment, 

additius anti-colesterol, additius per l’alimentació animal. 
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• Aplicacions en Cosmètica: 

El quitosà forma una pel·lícula protectora, unificant i elàstica a la superfície de la pell amb 

l’habilitat de no deixar actuar altres ingredients o partícules sobre la pell. Gràcies a això, el 

quitosà ha estat utilitzat en agents formulants-unificants com protectors solars, àcids orgànics, 

etc. Per incrementar la seva bioactivitat i efectivitat. 

Avui en dia, el quitosà és un component de les cremes hidratants, xampús, esprais capil·lars, etc. 

Les propietats antibacterials són essencials en els productes de cura de la pell. Moltes noves 

aplicacions estan apareixent, ja que hi ha una gran demanda de les propietats antibacterials i 

unificants del quitosà. 

Entre d’altres, s’utilitza en: cremes unificants de la pell, tractament de l’acne, regulador del to de 

pell, protecció de l’epidermis, reducció de l’electricitat estàtica en el cabell, suavitzants pel 

cabell, xampús anti-caspa i millora la flexibilitat del cabell. 

 

• Aplicacions Biofarmacèutiques: 

En el camp de la salut, moltes de les propietats del quitosà, com les bacteriostàtiques, 

immunològiques, antitumorals, cicatritzants, hemostàtiques i anticoagulants, són les de major 

interès. 

La biocompatibilitat amb el teixit humà, les propietats cicatritzants, pell artificial, revestiments 

artificials per la còrnia, sutura quirúrgica, implants dentals, reconstrucció d’óssos i gomes 

elàstiques són alguns exemples de l’aplicació mèdica del quitosà. 

S’han desenvolupat aplicacions on les sutures quirúrgiques i la pell artificial s’absorbeixin 

naturalment després d’una operació i lents de contacte corneals. També s’investiga en 

medicaments, com a retardants en l’alliberació dels mateixos dins l’organisme en humans i 

animals. 

Sembla no haver límits en les aplicacions en el camp sanitari pel quitosà, desenvolupats amb un 

requeriment d’alt grau de deacetilació. 

Altres possibles usos són: ungüents per ferides, en el camp de la oftalmologia, ortopèdia, en 

productes farmacèutics, lents de contactes, etc.
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5. Metodologia experimental:  

        

L’objectiu dels assaigs d’aquest treball és poder determinar la dosi de coagulant que produeix la 

desestabilització més ràpida de les partícules col·loïdals a les plantes de depuració d’aigües 

residuals i que formen flocs pesats i compactes que queden fàcilment retinguts en els 

sedimentadors i no es trenquin al passar per els filtres de les plantes. 

Per tant, es busca el floc que doni major rendiment en el conjunt dels processos de clarificació de  

l’aigua. 

Les principals raons per les quals es fan les eliminacions de colorants en un efluent d’aigua són 

d’ordre estètic, químic-sanitari i industrial: 

-Estètic per que la majoria de gent prefereix l’aigua cristal·lina a una aigua amb cert color o 

terbolesa. 

-Químic-sanitari per que influeix en el procés de cloració de l’aigua, al formar clorhalometans 

que són cancerígens, dificulten l’anàlisi colorimètric de l’aigua, complica el procés de 

coagulació i estabilitza el ferro i manganès en solució. A més, aquests colorants poden derivar-se 

en components perillosos per a la salut humana, fet que fa necessari la seva eliminació dels 

efluents. 

-Industrials per que interfereix en certs processos industrials i obstaculitza el seu correcte 

funcionament, com per exemple en resines aniòniques d’intercanvi iònic. 

L’aigua colorejada és generalment tova, àcida i amb baixa alcalinitat. Experimentalment, Hall i 

Packham també varen demostrar que el pH per eliminar el color és més baix inclús que el que es 

necessita per eliminar la terbolesa. Per això, la mescla de color es pot veure dificultada si conté 

terbolesa en el procés de coagulació. En aquest cas es necessitaria decidir afegir o no alcalinitat 

addicional i determinar el pH òptim, cosa que només podríem saber gràcies a una acurada 

experimentació. 

Per altre part, degut a la naturalesa del floc de color, que és extremadament lleuger i trencadís, la 

presència de terbolesa li podria donar major pes i resistència, el que resultaria beneficiós en el 

procés de sedimentació. 
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Mecanismes d’eliminació de colorant: 

Degut a la falta de coneixement sobre l’estructura química de les substàncies productores de 

color, hi ha moltes discrepàncies entre els autors i científics sobre quins poden ser els 

mecanismes que indueixen a la coagulació. 

De fet, només existeixen 2 mecanismes, els quals són acceptats generalment: 

a. No neutralització: la màxima eliminació de color s’obté quan la càrrega de les partícules 

està a prop del punt isoelèctric, però quasi mai exactament en el punt isoelèctric. Moltes 

vegades coincideix amb una mala eliminació del colorant. 

b. Estequiometria: la quantitat de coagulant necessari per eliminar el color és directament 

proporcional a la quantitat de color eliminat. 

Aquests dos fets aparentment exclouen la possibilitat de que el mecanisme físic de 

desestabilització de col·loides pugui jugar un paper important. 

 

Factors que influeixen en el procés: 

Els següents factors afecten al procés de coagulació són (Amirthrajah, 1987): 

1) Dosis de coagulants 

2) El pH 

3) La concentració de col·loides (terbolesa) 

4) Color o concentració de substàncies orgàniques a l’aigua 

5) Anions o cations presents a l’aigua 

6) Intensitat de la mescla ràpida i gradient de velocitat de la mescla lenta. 

7) Mobilitat electroforètica de les partícules 

8) Temperatura de l’aigua 

 

Com es pot observar, és un fenomen bastant complexe en el que intervenen com a mínim vuit 

factors que poden modificar-lo. 
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Els tres primers s’interrelacionen íntimament. La dosis que s’apliqui dependrà del pH final de 

l’aigua i de la concentració de col·loides. Les aigües més difícils de coagular són les que tenen 

baixa concentració d’aquests, ja sigui en presència de color o no. 

Per altra part, convé que hi hagi partícules fines com pesades que li donin pes al floc, ja que quan 

només hi ha partícules fines dificulta la coagulació. 

El color quan està sol requereix dosis altes de coagulants, com s’ha explicat anteriorment i els 

cations o anions en dissolució interfereixen en el procés. 

El SO42- impedeix la re-estabilització i accelera la cinètica de la formació de precipitats. Els 

cations bivalent (Ca2+, Mg2+, etc) ajuden a la desestabilització dels col·loides al comprimir la 

doble capa i reduir les forces repulsives disminuint l’ intensitat de la barrera d’energia. Per 

aquest motiu, sol ser útil agregar cal a l’aigua per ajudar a la coagulació en especial quan aquesta 

és poc mineralitzada, així doncs: s’evita la fluctuació de pH i s’introdueixen cations bivalents 

que col·laboren en la desestabilització dels col·loides, però en efluents industrials no és un pas 

necessari, ja que es treballa amb aigües mineralitzades (potables o no) que ja aporten els cations 

sense necessitat d’agregar-ne i amb el conseqüent estalvi econòmic. 
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5.1. Instrumentació:  

El mètode utilitzat per l’anàlisi quantitatiu de les mostres finals dels experiments és 

l’espectrofotometria molecular.  

L’espectroscòpia UV-VIS és una extensió de la colorimetria ja que permet determinar la 

absorció de llum en una mostra, en l´intèrval de longituds d'ona comprés entre 380 i 780 nm. Per 

la determinació en la regió ultraviolada és necessari emprar porta-mostres de quartz que no 

absorbeixi en aquesta zona del espectre.  

    

Figura 52: Fonaments de l’absorció molecular, on una intensitat I queda absorbida en les partícules de les solucions que estem 

mesurant, disminuint d’aquesta forma la intensitat inicial Io de radiació. 

 

Corbes Espectrals 

La llei de Beer és la base d’anàlisis quantitatiu, ja que posa de manifest que l’absorbància és 

directament proporcional a la concentració d’un solut. Per aplicar la llei de Beer és necessari 

seleccionar la longitud d’ona òptima, i per aquesta raó es determina la corba espectral. Aquesta 

s’obté representant l’absorbància ó el % de T en funció de la longitud d’ona, mantenint la 

concentració de la dissolució i la longitud b de la cubeta constants. 
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Les corbes espectrals són característiques de la substància absorbent, i per tant poden utilitzar-se 

per l’anàlisi quantitatiu de solut, on s’elegeix una longitud d’ona a la qual el solut absorbeixi 

fortament i no presenti absorbància altres substàncies presents. 

 

ERRORS AL APLICAR LA LLEI DE BEER 

 Considerem tres tipus d’errors: 

- Errors Químics: 

Efecte del dissolvent: 

L’efecte que produeix el canvi de dissolució en un solut no es pot predir de forma general encara 

que origina fluctuacions espectrals, amplia bandes i desviacions de la Llei de Beer. 
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Efectes deguts a sistemes en equilibri: 

Es produeixen desviacions de la Llei de Beer quan un analit es dissocia, associa o reacciona amb 

el dissolvent per a originar un producte amb un espectre d’absorció diferent. 

Efectes deguts a impureses a l’aigua destil·lada o dels reactius així com substàncies interferents 

a la mostra. 

- Errors Instrumentals 

Desviacions degudes a la presència de radiació paràsita: Es coneix com radiació paràsita a tota 

radiació estranya que arriba al detector, però que no prové de la mostra. Pot produir-se per la 

presència de pols, defectes en el sistema òptic (ratlladures, etc.). Encara que aquesta radiació 

paràsita existeix sempre els seus efectes són més importants a valors elevats d’absorbància. 

- Errors Personals 

Es poden produir un gran nombre d’aquests errors, tot i que els més comuns són: 

La cura de les cubetes d’absorció: han d’estar netes i sense empremtes. Si treballem en 

l’ultraviolada, s’han de netejar amb àcid nítric concentrat, o bé amb aigua règia. No es netejarà 

amb àcid sulfúric concentrat o calent, perquè podria atacar a la cubeta. 

Control de Temperatura: a la major part de les mesures quantitatives d’absorció es realitzen a 

temperatura ambient. Però si el solut absorbent intervé en una reacció d’equilibri, el control de la 

temperatura pot ser crític i per això en alguns casos han de controlar-se.  

 

Figura 53: Fotografia de l’espectrofotòmetre UV1603 – Shimadzu utilitzat en aquest treball 

Un altre instrument utilitzat és el Jar-Test, que fou desenvolupat entre 1918 i 1921 per Langelier 

i Baylis, separadament. Consta d’un agitador múltiple de velocitat variable que pot crear 
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turbulència simultàniament en 6 vasos de precipitats. En ell, s’hi pot reproduir les condicions en 

les quals es produeix la floculació en una planta de tractament. 

S’ha de tenir en compte, però, que el fet de que la prova sigui un assaig rutinari en les operacions 

de les plantes, no significa que es pugui fer servir descuidadament. 

 

Figura 54: Fotografia de l’instrument de Jar-Test utilitzat  

 

5.2. Materials i reactius:  

Per a realitzar la part experimental, s’ha utilitzat quitosà amb un grau de deacetilació del 87%, 

obtingut a l’empresa Aber Technologies (França). Per facilitar la preparació del polímer que 

s’utilitzarà com a coagulant, es necessiten preparar 2 g de quitosà hidratant-se amb 98 g d’aigua 

desmineralitzada. Posteriorment i sota una agitació s’ha afegit 1 g d’àcid acètic glacial. Aquesta 

solució s’ha deixat una nit sencera agitant-se abans de fer-se servir. 

Per preparar les mostres de concentració coneguda de colorant, s’ha utilitzat el colorant 

comercial Àcid Yellow 25 (amb un pes molecular de 549,56 g/mol) i Àcid Blue 92 (pes 

molecular de 695,59 g/mol), ambdós subministrats per Sigma-Aldrich (EEUU), d’una puresa en 

colorant del 40% en els dos casos, la resta en percentatge correspon a producte inert. S’han fet 

servir concentracions de 25, 50, 100 i 200 mg/L de colorants a valors de pH de 3 i 5 en el cas de 

l’Àcid Yellow i de pH 3, 5 i 7 en el cas de l’Àcid Blue. 

Per aconseguir els valors de pH desitjats, s’han fet servir l’àcid clorhídric concentrat (HCl) per 

acidificar la solució i d’hidròxid de sodi de concentració 1 M (NaOH) per basificar-la, ja que 

aquestes dos substàncies no reaccionen amb cap component dels colorants. 
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Un cop realitzada l’experimentació, la mostra sobrenedant es filtre amb paper de filtre d’anàlisi 

quantitatiu de 25 mm de diàmetre i 25 µm de gruix, comprats a Filter-Lab, succionant aquest 

sobrenedant amb xeringues de 5mL de plàstic i dipositant-lo en tubs d’assaig prèviament netejats 

i assecats. 

Per saber la concentració residual final de cada prova en cada experiment s’utilitza la tècnica 

instrumental de l’espectrofotometria d’absorció molecular, on les longituds d’ona per l’Àcid 

Yellow 25 és de λ = 391 nm i la del colorant Àcid Blue 92 de λ= 571 nm després del control de 

pH previ amb àcid sulfúric concentrat (H2SO4) a la lectura de la mostra (realitzat afegint 2 gotes 

d’àcid sulfúric concentrat en totes les mostres a analitzar). 

 

Figures 55 i 56: Mostres de quitosà en pols (el que es subministra comercialment) i a continuació el mateix quitosà dissolt en 

solució per a l’experimentació (dissolt amb àcid acètic glacial) 

 

5.3. Càlcul del volum teòric de quitosà per la coagulac ió – floculació:  

Per a calcular el volum teòric de quitosà per poder coagular en condicions òptimes  un colorant a 

una concentració determinada, hem de tenir en compte que, la solució preparada de quitosà que 

s’ha fet servir és del 10 g/L (1 g quitosà/100 g d’aigua). 

D’aquest gram de quitosà, 0,9 g són que quitosà pur i el 0,1 g restant és aigua (un contingut 

d’aigua del 10% segons el fabricant). 

Per tant, per començar els càlculs s’ha de tenir en compte aquests 0,9 g de quitosà (el quitosà 

utilitzat és del 87% deacetilat) el 87% són grups glucosamina i acetilglucosamina, mentres que el 

23% restant són grups acetils. 
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Sabent que els grups que reaccionen amb els colorants per a coagular-los són els glucosamina i 

acetilglucosamina, sabem que per 100 g de quitosà hi ha 87 g de components d’aquests grups, 

englobats en el 0,9 g que són purs en la nostra solució preparada al laboratori de 10g/L. 

0,9 87
0,783

100 quitosax g
⋅= =  

Sabem que 0,783 g de quitosà reals reaccionaran amb els colorants, i sabent que el pes molecular 

del quitosà és de 166,44 g/mol, per a cada gram de quitosà real hi hauran 4,704 mmol reals de 

quitosà. 

3
min

1
0,783 4,704 10 4,704 4,704

166,44quitosa quitosa a a

mol
g x mol mmol mmol

g
−= ⋅ ≅ =  

Per cada gram de quitosà hi haurà un mmol de grups amina 

Pel colorant Acid Yellow 25, la relació estequiomètrica és de 1:1 (mol a mol), i que pel colorant 

Acid Blue 92 és de 1:3 (1 mol de colorant per 3 mols de quitosà). 

Així doncs, depenent del volum de solució de colorant i la seva concentració, i aplicant la relació 

estequiomètrica, podrem saber quants grams de quitosà teòrics són necessaris per coagular.  

 

Veieu els següents càlculs: 

 

• Per l’Acid Yellow 25 (PM= 549,56 g/mol) 

Si utilitzem 300 mL de solució de colorant Acid Yellow 25 a una concentració inicial de 25 

mg/L: 

Sabem que 
0,025 0,3

0,0075
1colorant

g L
g g

L

⋅= = en 300 mL de solució 25 mg/L. 

Busquem els mols de colorant que tenen aquests grams obtinguts per aplicar posteriorment la 

relació estequiomètrica: 

50,0075
1,365 10 0,01365

549,56
colorant colorant

g
mol mol mmol

g

mol

−= = ⋅ ≅  
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Per tant, com en el colorant Acid Yellow 25 1 mol de colorant reacciona amb 1 mol de quitosà 

(un grup NaO del colorant reacciona amb un grup NH2 del quitosà). 

0,01365 mmol Acid Yellow 25 --- 0,01365 mmol Quitosà 

I ara, sabent que a la nostra solució hi ha 4,704 mmol de quitosà reals, calculem el volum 

necessari per coagular aquests mols de colorant: 

0,01365
0,29 0,3

4,704
100

quitosa
quitosa quitosa

quitosa

mmol
mL mL mL

mmol

mL

= = ≅  

Així doncs, ja hem calculat que, teòricament, amb 0,3 mL de solució de quitosà podrem coagular 

al 100% el colorant amb concentració inicial de 25 mg/L d’una solució de 300mL. 

 

El mateix sistema serviria per calcular els mL de quitosà necessari per eliminar el colorant Acid 

Blue 92.  

 

• Pel Acid Blue 92 (PM=695,59 g/mol): 

Si aquest cop utilitzem 300 mL de solució de colorant Acid Blue 92 a una concentració inicial de 

200 mg/L: 

Sabem que 
0,200 0,3

0,06
1colorant

g L
g g

L

⋅= = en 300 mL de solució 200 mg/L. 

Busquem els mols de colorant que tenen aquests grams obtinguts per aplicar posteriorment la 

relació estequiomètrica: 

50,06
8,626 10 0,08626

695,59
colorant colorant

g
mol mol mmol

g

mol

−= = ⋅ ≅  

Per tant, com en el colorant Acid Blue 92 1 mol de colorant reacciona amb 3 mols de quitosà (en 

un mol de Acid Blue 92 hi ha 3 grups NaO, els quals necessiten un grup de NH2 cadascun per 

reaccionar i ser eliminats). 

0,08626 mmol Acid Blue 92 --- 0,25878 mmol Quitosà (0,08626 x 3=0,25878) 
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I ara, sabent que a la nostra solució hi ha 4,704 mmol de quitosà reals, calculem el volum 

necessari per coagular aquests mols de colorant: 

0,25878
5,5

4,704
100

quitosa
quitosa quitosa

quitosa

mmol
mL mL

mmol

mL

= =  

Així doncs, ja hem calculat que, teòricament, amb 5,5 mL de solució de quitosà podrem coagular 

al 100% el colorant amb concentració inicial de 200 mg/L d’una solució de 300mL. 

Tenint els càlculs preparats, i sabent les concentracions inicials de les solucions dels colorants, ja 

podem calcular per cada un dels casos el volum de quitosà que serà necessari en cada cas per a 

coagular el màxim colorant possible i verificar que es compleix.  

Per això, en l’experimentació es farà servir més valors a part del teòric per a comprovar-ho, 

utilitzarem valors al voltant d’aquest teòric per estudiar com evoluciona l’eliminació del colorant 

amb la tècnica de la coagulació - floculació. 

 

5.4. Metodologia experimental per a la coagulació –  floculació:  

Per començar amb l’experiment, primerament fem una prova amb 3 vasos de precipitats amb un 

volum de 300 mL de solució en cada un, per tal de fixar uns punts de referència per a que, 

posteriorment, poder obtenir una gràfica òptima per l’estudi. 

En un dels vasos hi afegim el volum de quitosà calculat teòricament. En els altres dos vasos, 

s’afegiran volums en un més petit i a l’altre més gran que aquest volum teòric. 

Procedim a experimentar amb el Jar-Test, agitant els 3 vasos a una velocitat de 200 rpm durant 3 

minuts i posteriorment baixar la velocitat a 40 rpm i agitant 15 minuts més. És important 

mantindre sempre i respectar les velocitats d’agitació de les pales ja que pot interferir en el 

procés de coagulació – floculació si variem aquests paràmetres. 

Després, deixem reposar (sedimentar) la solució floculada durant unes 2 hores. 
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Figures 57 i 58: Imatges de les mostres després de la coagulació – floculació de l’Acid Yellow 25 (esquerre) i mostres del 

colorant Acid Blue 92 (dreta). 

Filtrant amb l’ajut d’un filtre i d’una xeringa, afegim un volum de 15 mL del sobrenedant 

resultant de la sedimentació del colorant floculat de cada vas en un tub d’assaig, per al seu 

anàlisi de pH final i de determinació de la concentració mitjançant l’espectrometria d’absorció 

molecular. 

Segons les concentracions d’aquestes tres primeres mostres, preparem 6 vasos de precipitats 

més, afegint les quantitats adients de quitosà (repartint els volums per tal de què puguem 

dibuixar una bona corba de coagulació - floculació), entre el valor teòric (afegint 0,2 – 0,3 mL de 

més o de menys, segons les necessitats de cada experiment). 

Tornem a utilitzar el Jar-Test amb els mateixos paràmetres i temps de funcionament i tornem a 

deixar reposar les solucions 2 hores. Posteriorment, també es mesura el pH final de la solució 

sobrenedant resultant d’aquesta sedimentació i les concentracions finals. 

 

5.5. Metodologia experimental per a la cinètica de la tècnica:  

Les proves de velocitat de sedimentació són útils per: comparar el treball de varies dosis de 

coagulants, comparar treballs de diferents coagulants i comparar el treball dels coagulants 

experimentalment (mitjançant el Jar-Test) i els de les plantes de tractament. 

Procedim a omplir, 8 vasos de precipitats amb un volum de 300 mL de solució en cada un. 

En cada un dels vasos hi afegim el volum òptim de quitosà d’eliminació de colorant que s’ha 

trobat en els anteriors experiments depenent de cada concentració i pH de la solució. 
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Procedim a experimentar amb el Jar-Test, agitant els 8 vasos a una velocitat de 200 rpm durant 3 

minuts i posteriorment baixant la velocitat a 40 rpm i agitant 15 minuts més. 

Un cop agitats, els traiem del instrument Jar-Test i els deixem reposar en una taula. A partir 

d’ara, es controla el temps amb un cronòmetre per saber quan es necessitarà treure mostra. La 

primer mostra es treu després de 5 minuts reposant d’un dels vasos, la segona mostra passats 10 

minuts des de que hem tret totes les mostres de Jar-Test, utilitzant el segon vas de precipitats, la 

tercera mostra al cap de 30 minuts utilitzant el tercer vas, i així successivament durant 1 hora, 2 

hores, 5 hores, 10 hores i 20 hores (última mostra). 

Filtrant amb l’ajuda d’un filtre i d’una xeringa, afegim un volum de 15 mL del sobrenedant 

resultant de la sedimentació del colorant floculat de cada vas en un tub d’assaig, per al seu 

anàlisi de pH final i de determinació de la concentració. 

 

Figura 59: Imatge corresponent a la prova de Jar-Test per a estudiar la cinètica del colorant Acid Yellow 25 
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6. Resultats:  

6.1. Resultats de la coagulació – floculació:  

 

6.1.1. Influència de la concentració inicial dels colorants en l’eficiència de la 

coagulació - floculació: 

S’ha variat la concentració inicial de colorant per determinar la millor dosi de coagulant per a 

cada una. El colorant aniònic, que conté grups sulfònics, és atret pels grups amina protonats del 

coagulant: aquesta reacció neutralitza les càrregues aniòniques del colorant, les quals s’enllacen 

entre elles i poden sedimentar. Quan els grups amina neutralitzen completament les càrregues 

aniòniques, l’eliminació de colorant és màxima. 

Però si seguim incrementant la quantitat de coagulant a la solució, s’esdevé un excés de grups 

amina protonats (grups catiònics), cosa que fa que hi hagi una re-estabilització a la suspensió i 

decreixi l’eficiència del procés.  

D’aquest procés en resulten les gràfiques que veurem a continuació, on, després d’arribar al punt 

òptim, la concentració de colorant torna a créixer al afegir més volum de quitosà (degut a la re-

estabilització del procés). 

Per determinar aquest punt òptim d’eliminació del colorant, s’ha de tenir en compte que, a major 

nombre de grups sulfònics que contingui un colorant, major haurà de ser el volum de quitosà a 

afegir per arribar a la dosi òptima de coagulant. 

Els colorants utilitzats, no són purs, sinó que contenen un 40% de colorant i un 60 % 

d’impureses (molt probablement una mescla entre sals i surfactants). S’haurà de comprovar, 

doncs, que aquestes impureses interfereixen a l’eliminació del colorant. 
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6.1.1.1. Resultats de l’influencia de la concentració inicial per al colorant Acid 

Yellow 25: 

 

Les figures que a continuació es mostren corresponen a l’estudi de l’influencia de les 

concentracions inicial del colorant Acid Yellow 25 a 25, 50, 100 i 200 mg/L per als diferents pH 

utilitzats en l’experiment, pH= 3 i 5.  

També es va provar amb el pH=7, però a aquest pH el colorant precipitava (degut, molt 

possiblement a surfactants i altres especies contingudes dins del 60% d’impureses que té el 

colorant comercial), cosa que feia impossible la seva experimentació amb aquest mètode ja que 

els valors obtinguts no serien fiables i per això es va obviar aquest valor. 

i. Gràfiques de la coagulació - floculació 

Figura 6.1: Representació gràfica de la coagulació – floculació del colorant Acid Yellow 25 a 

pH=3 

 

Les gràfiques mostren l’efecte de re-estabilització al afegir un excés de la concentració de 

coagulant a la solució. 
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Figura 6.2: Representació gràfica de la coagulació – floculació del colorant Acid Yellow 25 a 

pH=5 

ii.  Gràfiques de l’Eliminació del colorant mitjançant la coagulació – floculació 

 

Figura 6.3: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons les 

diferents concentracions inicials a pH=3 
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Figura 6.4: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons les 

diferents concentracions inicials a pH=5 

 

Com podem veure en els resultats obtinguts, al augmentar la concentració de quitosà i la 

concentració inicial del colorant, el procés de coagulació – floculació és més eficaç degut a que 

quan la concentració del coagulant augmenta, les cadenes polimèriques del quitosà poden ser 

més llargues i la unió del colorant (grups sulfònics) als centres actius (grups amines) és més 

efectiva, millorant el procés d’eliminació. 
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6.1.1.2. Resultats de l’influencia de la concentració inicial per al colorant Acid 

Blue 92: 

Les taules que a continuació es mostren corresponen a l’estudi de l’influencia de les 

concentracions inicial del colorant Acid Blue 92 a 25, 50, 100 i 200 mg/L per als diferents pH 

utilitzats en l’experiment, pH= 3, pH= 5 i pH= 7. 

i. Gràfiques de la coagulació – floculació: 

Figura 6.5: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Blue 92 a pH=3 
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Figura 6.6: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Blue 92 a pH=5 

Figura 6.7: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Blue 92 a pH=7 

S’observa que per cada concentració hi ha una molt bona eliminació per als diferents pH de la 

solució inicial. 
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ii.  Gràfiques de l’Eliminació del colorant mitjançant la coagulació – floculació 

Figura 6.8: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons les 

diferents concentracions inicials a pH=3 

 

Figura 6.9: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons les 

diferents concentracions inicials a pH=5 
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Figura 6.10: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons les 

diferents concentracions inicials a pH=7 

 

Igual que en l’anterior cas amb l’Acid Yellow 25, al augmentar la concentració de colorant i de 

coagulant, l’eliminació és més efectiva. 

També s’observa que, al augmentar la concentració del colorant, és necessari incrementar la 

concentració de coagulant a afegir, ja que la reacció segueix una estequiometria determinada. 
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Com que l’objectiu és veure on es produeix l’eliminació màxima de colorant, construïm unes 

gràfiques on s’observen, per a cada una de les concentracions inicials de cada colorant, els valors 

màxims obtinguts durant l’experimentació. 

On AY25 és l’Acid Yellow 25 i AB92 és l’Acid Blue 92: 

Figura 6.11: Comparativa dels valors màxims d’eliminació per als dos colorants utilitzats a pH=3 

Figura 6.12: Comparativa dels valors màxims d’eliminació per als dos colorants utilitzats a pH=5 
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Figura 6.13: En les diferents concentracions inicials de l’Acid Blue 92 

Efectivament, al augmentar la concentració inicial, augmenta l’eliminació de colorant gràcies a 

que al haver més grups sulfònics poden reaccionar més fàcilment amb els grups amina 

provinents del quitosà. 
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6.1.2. Influència del pH en l’eficiència de la coagulació – floculació en els diferents 

colorants utilitzats: 

Com s’ha comentat anteriorment, el pH és un dels factors més importants a tenir en compte en la 

coagulació – floculació. S’han tingut en compte els valors de pH de 3, 5 i 7. 

Estudis anteriors realitzats per Eric Guibal (i col), amb colorants azoics, demostren que a pH 3, 

la quantitat de quitosà necessària per coagular és menor que la necessària per realitzar la 

coagulació a pH 5. 

El motiu s’explica gràcies a les propietats àcid-base del quitosà. El pKa dels grups amina 

depenen fortament del grau de deacetilació del quitosà i del grau de dissociació del polielectrolit. 

El pKa dels grup amina és de 6,3-6,4 per a un quitosà totalment dissociat (amb un grau de 

deacetilació del 90% aproximadament). 

Això significa que al voltant de valors de pH=5, més del 90% dels grups amina estaran 

protonats. És important observar que, a major addició de quitosà (dissolt en una solució d’àcid 

acètic) a la solució de colorant, es nota un canvi significant del pH de la solució final. A pH=3, el 

pH canvia molt poc (menys de 0,2 unitats de pH), mentre que a pH=5, el pH de la solució final 

pot decréixer fins a valors de 3,5-4,0 unitats de pH. El resultat és que els pH finals són del 

mateix ordre de magnitud a tots els experiments.  

A simple vista sembla que disminuir el pH de la solució inicial sigui positiu per la quantitat de 

quitosà que s’haurà d’afegir, que serà menor, però realment té conseqüències negatives en els 

resultats de la concentració residual de colorant (té una menor eliminació de colorant). Per tant, 

si incrementem el valor de pH inicial, decreix la diferència de la concentració residual final del 

colorant, probablement degut a un efecte d’enllaç encreuat del colorant polianiònic: el colorant 

pot interactuar amb moltes unitats glucosamina (inter- i intra- enllaços moleculars) i d’aquesta 

forma eliminar més quantitat de colorant de la solució. 

6.1.2.1. Resultats de la influència del pH per al colorant Acid Yellow 25  

Les taules que a continuació es mostren corresponen a l’estudi de l’influencia del pH inicial del 

colorant Acid Yellow 25 a 25, 50, 100 i 200 mg/L per als diferents pH utilitzats en l’experiment, 

pH= 3 i 5. També es va provar amb el pH=7, però a aquest pH, com s’ha comentat abans, no és 

apte per aquesta experimentació, ja que sedimenta abans de coagular i no tindríem dades fiables. 
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i. Gràfiques de la coagulació – floculació 

Figura 6.14: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Yellow 25 a Co = 

25 mg/L en funció del pH. 

Figura 6.15: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Yellow 25 a Co = 50 

mg/L en funció del pH. 
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Figura 6.16: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Yellow 25 a Co = 100 

mg/L en funció del pH. 

Figura 6.17: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Yellow 25 a Co = 200 

mg/L en funció del pH. 

A les gràfiques de la coagulació – floculació de l’Acid Yellow 25 no s’observa una gran 

diferència entre els dos valors de pH de la solució inicial. 
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ii.  Gràfiques de l’Eliminació del colorant mitjançant la coagulació – floculació 

Figura 6.18: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons els 
diferents valors de pH a Co = 25 mg/L 

 Figura 6.19: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons els 

diferents valors de pH a Co = 50 mg/L 
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Figura 6.20: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons els 

diferents valors de pH a Co = 100 mg/L 

Figura 6.21: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons els 

diferents valors de pH a Co = 200 mg/L 

En els resultats no s’observa una gran variació entre l’eliminació del colorant amb diferents 

valors de pH inicial. Però si s’observa que, a valor de pH 5, s’obté una millor eficàcia per 

eliminar el colorant més ràpidament que en el valor de pH 3. 
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A l’apartat següent 6.2, es confirma que per el colorant Acid Yellow 25, la relació 

estequiomètrica entre els mols del grups sulfònics del colorant i dels mols dels grups amina del 

quitosà és de 1:1, relació que hem fet servir durant l’experimentació i que és teòric (basant-nos 

amb l’estructura molecular del colorant). 

6.1.2.2 Resultats de la influència del pH per al colorant Acid Blue 92: 

Les taules que a continuació es mostren corresponen a l’estudi de l’influencia del pH inicial del 

colorant Acid Blue 92 a 25, 50, 100 i 200 mg/L per als diferents pH utilitzats en l’experiment, 

pH= 3, pH= 5 i pH= 7. 

 

i. Gràfiques de la coagulació – floculació 

Figura 6.22: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Blue 92 a Co = 25 

mg/L en funció del pH. 
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Figura: 6.23: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Blue 92 a Co = 50 

mg/L en funció del pH. 

 

Figura 6.24: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Blue 92 a Co = 100 

mg/L en funció del pH. 
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Figura 6.25: Representació gràfica de la coagulació – floculació de l’Acid Blue 92 a Co = 200 

mg/L en funció del pH. 

A les gràfiques de la coagulació – floculació per l’Acid Blue 92, tampoc es diferencien fàcilment 

quin és el pH més òptim per a eliminar el colorant. A continuació, a les gràfiques d’eliminació, 

es pot apreciar molt més bé l’evolució i eficàcia de cada concentració. 
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ii.  Gràfiques de l’Eliminació del colorant mitjançant la coagulació – floculació 

Figura 6.26: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons els 

diferents valors de pH a Co = 25 mg/L 

 

Figura 6.27: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons els 

diferents valors de pH a Co = 50 mg/L 
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Figura 6.28: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons els 

diferents valors de pH a Co = 100 mg/L 

Figura 6.29: Representació gràfica de l’eliminació màxima (en %) del colorant segons els 

diferents valors de pH a Co = 200 mg/L 

En el cas de l’Acid Blue 92, ara sí que es pot veure més clarament l’influencia del pH, ja que al 

baixar el valor de pH, també baixa la dosi requerida de quitosà per a una coagulació eficient. 

Això és degut a que, la relació estequiomètrica entre els grups sulfònics i amines és més gran, de 

3:1, augmentant així els centres actius que poden reaccionar amb el polímer (els 3 grups 

sulfònics). Si es veu a l’apartat 6.2, veurem que la relació estequiomètrica es compleix. 
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En aquest apartat, com en l’anterior, també podem construir unes gràfiques on s’observen, per a 

cada un dels pH inicials i les concentracions de cada colorant, els valors màxims obtinguts 

durant l’experimentació. 

S’han construït unes gràfiques de barra on podem apreciar, utilitzant els valor òptims de cada 

experiment, l’increment de l’eliminació de colorant a mesura que augmentem el pH per a cada 

un dels colorants. 

 

 

On AY25 és l’Acid Yellow 25 i AB92 és l’Acid Blue 92: 

Figura 6.30: Comparativa dels valors màxims d’eliminació dels colorants Acid Yellow 25 i Acid 

Blue 92 a Co = 25 mg/L 
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Figura 6.31: Comparativa dels valors màxims d’eliminació dels colorants Acid Yellow 25 i Acid 

Blue 92 a Co = 50 mg/L 

 

Figura 6.32: Comparativa dels valors màxims d’eliminació dels colorants Acid Yellow 25 i Acid 

Blue 92 a Co = 100 mg/L 
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Figura 6.33: Comparativa dels valors màxims d’eliminació dels colorants Acid Yellow 25 i Acid 

Blue 92 a Co = 200 mg/L 

 

 

A concentracions poc elevades de colorant, Co = 25 i 50 mg/L, els pH que presenten una major 

eliminació final de colorant corresponen als valors de pH 3 i 5, essent millor el pH 5. Això 

s’explica gràcies al valor del pKa de quitosà 6,5, on al voltant de pH 5 els grups amina són 

gairebé protonats en la seva totalitat. 

A concentracions inicials més elevades, com ara Co = 100 i 200 mg/L, no es veu una clara 

eliminació de colorant afavorida pel valor de pH inicial que se li dóna, ja que a elevades 

concentracions els grups sulfònics interaccionen amb els grups amina provocant enllaços entre 

ells i per tant, l’eliminació del colorant, factor que juntament amb el pH influeixen sobre la 

concentració residual de colorant. 
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6.2. Càlcul del ràtio molar dels colorants:  

Amb els valors trobats en els anteriors resultats, també es poden fer servir per a calcular el ràtio 

molar de cada colorant. La concentració residual que es troba sobrenedant de la solució final, es 

pot fer servir per a calcular la capacitat d’enllaç entre els grups actius (mg colorant · g-1 quitosà 

o mmol colorant · g-1 quitosà), utilitzant un balanç de masses, i suposant que la totalitat de la 

quantitat afegida de coagulant reacciona amb el colorant. 

També és possible calcular el ràtio molar entre els grams de quitosà i els mmol de grups amina: 

s’ha de tenir en compte la concentració de solució de quitosà (10 g/L) i que per a cada gram de 

quitosà hi ha 4,704mmol de grups amina. 

Amb aquesta informació de diferent ràtios, podem calcular el coeficient [n] ([n]: mol colorant/ 

mol grups amina) representant el ràtio molar en una dosi òptima de quitosà. D’aquesta forma, 

podem esbrinar si la relació estequiomètrica entre els grups sulfònics i els grups amina de cada 

colorant és correcte (recordem que per a l’Acid Yellow 25 la relació és 1:1 i per a l’Acid Blue 92 

és de 3:1). 

 

6.2.1. Càlcul del ràtio molar per l’Acid Yellow 25: 

Figura 6.34: Gràfica de l’Acid Yellow 25 a pH=3 mostrant l’evolució dels ràtios molars per a les 

diferents concentracions inicials 
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Figura 6.35: Gràfica de l’Acid Yellow 25 a pH=5 mostrant l’evolució dels ràtios molars per a les 
diferents concentracions inicials 

 

Tant a les figures 6.34 i 6.35, on es mostren les gràfiques amb el coeficient [n] per a pH inicials 
de 3 i 5 respectivament, el coeficient corresponent a la màxima eliminació de colorant es troba 
entre els valors de 0,9 – 1. 

El valor de [n] significa  1 mol colorant/mol grups amina, per tant, aquest ràtio correspon a 
l’estequiometria de 1:1 entre els grups actius que hi ha entre el polímer i el colorant. 

Coincideix amb l’estequiometria teòrica que hem estat exposant durant tot el treball, de que per 
el colorant Acid Yellow 25 l’estequiometria és de 1:1 (1 grup sulfònic per 1 grup amina) 
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6.2.2. Càlcul del ràtio molar per l’Acid Blue 92: 

Figura 6.36: Gràfica de l’Acid Blue 92 a pH=3 mostrant l’evolució dels ràtios molars per les 

diferents concentracions inicials. 

Figura 6.37: Gràfica de l’Acid Blue 92 a pH=5 mostrant l’evolució dels ràtios molars per les 

diferents concentracions inicials. 
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Figura 6.38: Gràfica de l’Acid Blue 92 a pH=7 mostrant l’evolució dels ràtios molars per les 

diferents concentracions inicials. 

 

Les figures d’aquest apartat, on es mostren les gràfiques amb el coeficient [n] per a pH inicials 
de 3, 5 i 7 respectivament, el coeficient corresponent a la màxima eliminació de colorant es troba 
entre els valors de 0,3 – 0,35 

El valor de [n] significa  0,35 mol colorant/mol grups amina, per tant, aquest ràtio correspon a 
l’estequiometria de 3:1 entre els grups actius que hi ha entre el polímer i el colorant. 

Coincideix amb l’estequiometria teòrica que havíem exposat amb anterioritat de que per el 
colorant Acid Blue 92 l’estequiometria és de 3:1 (3 mols de quitosà per 1 mol de colorant, ja que 
el colorant conté 3 grups sulfònics que reaccionen cadascun amb un grup amina del quitosà). 
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6.3. Resultats de la cinètica de la coagulació – fl oculació:  

6.3.1. Influència de la concentració inicial dels colorants a la cinètica de la 

coagulació - floculació: 

Les següents figures mostren que l’eficiència de la coagulació – floculació depèn del temps de 

sedimentació dels flocs obtinguts. A major temps de sedimentació, més clarificada es té la 

solució i per tant, lliure de colorant. 

6.3.1.1. Resultats de la cinètica per al colorant Acid Yellow 25 

 

Figura 6.39: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Yellow 25 a diferents concentracions inicials i pH=3. 
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Figura 6.40: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Yellow 25 a diferents concentracions inicials i pH=5. 

 

Els resultats de la cinètica d’aquest colorant, es pot veure que per l’influencia de la concentració 

inicial, el colorant comença a estabilitzar-se a partir de una hora de temps d’espera 

(sedimentació), arribant a ser estable a partir de les dues hores d’espera, on l’eliminació de 

colorant ha arribat al seu punt màxim i és constant. 
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6.3.1.2. Resultats de la cinètica per al colorant Acid Blue 92 

Figura 6.41: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Blue 92 a diferents concentracions inicials i pH=3. 

Figura 6.42: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Blue 92 a diferents concentracions inicials i pH=5. 
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Figura 6.43: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 
Blue 92 a diferents concentracions inicials i pH=7. 

 

En els tots els resultats obtinguts dels dos colorants Acid Blue 92, s’observa una clara tendència 

a l’estabilització passada la primera hora de sedimentació, arribant a ser constant a partir de les 

dues hores, en funció de la concentració inicial. Per aquest motiu, s’accepten aquestes dues hores 

d’espera en cada experiment per a obtenir un resultat òptim 
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6.3.2. Influència del pH inicial dels colorants a la cinètica de la coagulació – 

floculació 

6.3.2.1. Resultats de la cinètica per al colorant Acid Yellow 25 

Amb el colorant Acid Yellow 25, no s’ha estudiat el valor de pH=7, per sedimentar abans de 

començar la tècnica de la coagulació – floculació, tal i com s’ha comentat amb anterioritat. A 

continuació hi ha les gràfiques per a la cinètica en funció dels valors de pH de la solució inicial 

per al colorant Acid Yellow 25. 

 

Figura 6.44: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Yellow 25 a diferents valors de pH inicials i Co = 25 mg/L. 
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 Figura 6.45: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Yellow 25 a diferents valors de pH inicials i Co = 50 mg/L. 

Figura 6.46: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Yellow 25 a diferents valors de pH inicials i Co = 100 mg/L. 
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Figura 6.47: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Yellow 25 a diferents valors de pH inicials i Co = 200 mg/L. 

 

En la cinètica en funció del pH de l’Acid Yellow 25, també s’observa la total estabilitat passades 

les dues hores de sedimentació. A temps menors, en tots els casos, pot ser que els flòculs no 

hagin sedimentat i per tant, que la solució residual encara contingui colorant, d’aquesta manera 

l’eliminació disminueix i augmenta la concentració de la solució final. 
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6.3.2.2. Resultats de la cinètica per al colorant Acid Blue 92 

 Figura 6.48: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Blue 92 a diferents valors de pH inicials i Co = 25 mg/L. 

Figura 6.49: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Blue 92 a diferents valors de pH inicials i Co = 50 mg/L. 
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Figura 6.50: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Blue 92 a diferents valors de pH inicials i Co = 100 mg/L. 

Figura 6.51: Representació de les línies de la cinètica de la coagulació – floculació de l’Acid 

Blue 92 a diferents valors de pH inicials i Co = 200 mg/L. 
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En totes les gràfiques exposades, (figures 6.34 A la 6.46) s’observa un mateix patró. A temps 

baixos de sedimentació, no hi ha una suficient eliminació de colorant fins que arriba al punt 

màxim, on a partir d’aquest el sistema queda en equilibri i ja no sedimenta més colorant floculat. 

Això es produeix a partir de les 2 hores de sedimentació. Per aquest motiu, fem servir dues hores 

de temps en l’experimentació per a que tot el colorant floculat pugui sedimentar i així obtenir 

una òptima eliminació d’aquest. 
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7. Conclusions:  

 

� El quitosà en solució (dissolt en àcid acètic) és molt eficient per l’eliminació dels 

colorants Acid Yellow 25 i Acid Blue 92 en la tècnica de la coagulació – floculació.  

� A les solucions acidificades, les càrregues de neutralització són les responsables de 

l’eliminació del colorant. Gràcies a aquest mecanisme de desestabilització, les 

interaccions entre els colorants (amb un o varis grups sulfònics) amb les diferents unitats 

del monòmer del polímer (grups amina del quitosà) produeixen un enllaç entre el colorant 

i el polímer i insolubilitzen el material (formació dels flocs). 

� Un excés de coagulant (càrrega catiònica), contribueix a una re-estabilització de la 

suspensió i baixa l’eficiència del procés, per això ha sigut important veure l’evolució de 

les gràfiques de la coagulació – floculació per a saber realment en quin moment 

començava la re-estabilització del sistema.  

� Tenint en compte els resultats dels experiments i del pKa del quitosà, els valors més 

òptims per a treballar són els de 5 i 7 (unitats de pH). Tot i que també dependrà en gran 

mesura, del valor de la concentració inicial.  

� No obstant, a pH més àcids (a pH 3 en aquest cas) presenta també una bona eliminació de 

colorant. Si baixem el valor de pH inicial, també disminuirà la dosi requerida de quitosà 

per a una coagulació – floculació eficient. 

� S’observa un major rendiment en el colorant Acid Blue 92 respecte amb l’altre colorant 

estudiat, l’Acid Yellow 25. Això és degut a que, en el primer cas, la relació 

estequiomètrica entre els grups sulfònics i els grups amina és de 3:1, mentre que en el 

segon cas la relació és de 1:1. Això vol dir que en el cas de l’Acid Blue 92, al tenir més 

quantitat de grups sulfònics, aquest podran reaccionar amb més quantitat de grups amina 

que no pas en el cas de l’Acid Yellow 25. 

� Per aquest motiu a valors més elevats de concentració inicial més dosi de quitosà 

necessitarem, però també s’eliminarà més quantitat gràcies a les reaccions entre els grups 

sulfònics i els grups amina, que augmentarà amb l’augment de la concentració inicial. Per 

això s’observen que valors de 100 i 200 mg/L de concentració inicial de colorants 

presenten una major eliminació d’aquests mateixos de la solució final, i més 
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concretament, l’Acid Blue 92 presenta un major percentatge d’eliminació de colorant 

respecte l’Acid Yellow 25. 

� Respecte els resultats que en resulten de l’estudi de la cinètica de cada colorant, en la 

gran majoria d’experiments es mostra una clara tendència a l’estabilització (és a dir, a la 

màxima eliminació de colorant) a partir de les 2 hores des de que s’ha dut a terme la 

coagulació – floculació (temps en el qual sedimenten els flòculs de coagulant i colorant). 

Per aquest motiu, s’accepten les 2 hores d’espera en cada experiment per a obtenir un 

resultat òptim. A valors de temps menor, es corre el risc de que no tots els flòculs hagin 

sedimentat i per tant, que la solució residual encara contingui colorant, disminuint així el 

percentatge d’eliminació i augmentant la concentració  de la solució residual final. 

� Efectivament, com es pensava abans de l’experimentació, les relacions estequiomètriques 

dels colorants són correctes, essent la del Acid Yellow 25 1:1 (un mol de colorant per un 

mol de quitosà) i per al Acid Blue 92 de 3:1 (3 mols de quitosà per un mol de colorant (el 

qual conté 3 grups sulfònics que reaccionen amb un grup amina cada un)). 

� Aquest projecte contribueix a la línia d’estudi d’eliminació de colorants azoics dels 

efluents d’aigües residuals que es duu a terme a la universitat utilitzant biopolímers 

naturals i complementa a altres estudis realitzats també dins la línia d’estudi a l’Escola 

Universitària d’Alès (França). 
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- www.sciencedirect.com/science/journals 

- www3.interscience.wiley.com 
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9. Annex: Dades de l’experimentació  

 

En aquest annex es podran trobar totes les taules de dades experimentals utilitzades en aquest 

projecte, i les quals van ser obtingudes mitjançant la metodologia experimental que s’ha dut a 

terme al llarg de tot el procés d’elaboració d’aquest document. 
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pH = 3                   
  

Acid Yellow 25 a Co = 25 mg/L 
  

pHi = 2,99 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf mmol AY25  mmol quitosà [quitosà] mg/L Abs C mg/L Eliminació [ %] 

    

Co 0 3,03 0,01 0 0 1,32 22,92   

1 1,00 0,10 3,21 0,01 0,005 2,61 0,82 14,33 37,5 

2 0,73 0,30 3,25 0,01 0,01 7,82 0,23 3,98 82,6 

3 0,30 0,50 3,27 0,01 0,02 13,03 0,58 10,13 55,8 

4 0,93 0,05 3,35 0,01 0,002 1,30 0,84 14,60 36,3 

5 0,95 0,08 3,24 0,01 0,004 2,09 0,90 15,67 31,6 

6 0,74 0,20 3,21 0,01 0,01 5,22 0,59 10,23 55,3 

7 0,29 0,40 3,25 0,01 0,02 10,43 0,75 13,09 42,9 

8 0,20 0,70 3,28 0,01 0,03 18,23 0,62 10,75 53,1 

9 0,15 0,90 3,31 0,01 0,04 23,42 0,65 11,29 50,7 

pH = 5                   
Acid Yellow 25 a Co = 25 mg/L 

 

pHi = 5,08 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf mmol AY25  mmol quitosà [quitosà] mg/L Abs C mg/L Eliminació [ %] 

    

Co 0 5,23 0,01 0 0 1,47 25,52   

1 0,99 0,10 3,56 0,01 0,005 2,61 0,82 14,34 43,8 

2 0,83 0,30 3,64 0,01 0,01 7,82 0,23 4,04 84,2 

3 0,35 0,50 3,68 0,01 0,02 13,03 0,60 10,39 59,3 

4 1,00 0,05 3,72 0,01 0,002 1,30 0,94 16,29 36,2 

5 0,90 0,08 3,76 0,01 0,004 2,09 0,95 16,52 35,3 

6 0,87 0,20 3,83 0,01 0,01 5,22 0,61 10,56 58,6 

7 0,39 0,40 3,76 0,01 0,02 10,43 0,70 12,16 52,4 

8 0,24 0,70 3,81 0,01 0,03 18,23 0,65 11,25 55,9 

9 0,18 0,90 3,81 0,01 0,04 23,42 0,67 11,68 54,2 
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pH = 3                   
  

Acid Yellow 25 a Co = 50 mg/L 

pHi = 2,97 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] V quitosà [ml] pHf mmol AY25  mmol quitosà 
[quitosà] 

mg/L Abs C mg/L  Eliminació [%]  

    

Co 0 3,16 0,03 0 0 0,57 49,64   

1 1,03 0,40 3,24 0,03 0,02 10,43 0,82 14,24 71,3 

2 0,87 0,60 3,20 0,03 0,03 15,63 0,26 4,50 90,9 

3 0,40 0,80 3,21 0,03 0,04 20,83 1,27 22,15 55,4 

4 0,99 0,10 3,19 0,03 0,005 2,61 1,04 18,07 63,6 

5 0,10 0,20 3,16 0,03 0,01 5,22 1,05 18,28 63,2 

6 1,05 0,30 3,18 0,03 0,01 7,82 1,00 17,35 65,1 

7 0,94 0,50 3,20 0,03 0,02 13,03 0,53 9,18 81,5 

8 0,37 1,00 3,22 0,03 0,05 26,01 1,04 18,07 63,6 

9 0,28 1,20 3,26 0,03 0,06 31,20 1,19 20,63 58,4 

pH = 5                   
  

Acid Yellow 25 a Co = 50 mg/L 

pHi = 4,98 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] V quitosà [ml] pHf mmol AY25  mmol quitosà 
[quitosà] 

mg/L Abs C mg/L  Eliminació [%]  

    

Co 0 5,26 0,03 0 0 0,58 50,44   

1 1,07 0,40 4,41 0,03 0,02 10,43 0,51 8,87 82,4 

2 0,90 0,60 4,39 0,03 0,03 15,63 0,24 4,15 91,8 

3 0,47 0,80 4,24 0,03 0,04 20,83 1,04 18,03 64,2 

4 1,15 0,10 4,80 0,03 0,005 2,61 0,55 9,53 81,1 

5 0,93 0,20 4,68 0,03 0,01 5,22 0,58 10,07 80,0 

6 0,98 0,30 4,52 0,03 0,01 7,82 0,59 10,24 79,7 

7 0,98 0,50 4,38 0,03 0,02 13,03 0,46 8,05 84,0 

8 0,57 0,70 4,21 0,03 0,03 18,23 0,91 15,82 68,6 

9 0,41 1,00 4,17 0,03 0,05 26,01 0,86 14,92 70,4 
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pH = 3                   
  

Acid Yellow 25 a Co = 100 mg/L 

pHi = 2,99 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] V quitosà [ml]  pHf 
mmol 
AY25 mmol quitosà [quitosà] mg/L Abs C mg/L 

Eliminació 
[%] 

    

Co 0 3,12 0,05 0 0 1,16 100,65   

1 0,88 0,80 3,11 0,05 0,04 20,83 0,46 40,20 60,1 

2 0,90 1,00 3,19 0,05 0,05 26,01 0,27 23,08 77,1 

3 0,86 1,20 3,22 0,05 0,06 31,20 0,13 11,50 88,6 

4 0,81 1,40 3,23 0,05 0,07 36,37 0,03 2,85 97,2 

5 0,41 1,60 3,24 0,05 0,08 41,54 0,51 44,46 55,8 

6 0,38 1,80 3,29 0,05 0,08 46,70 0,48 41,83 58,4 

7 0,72 0,60 3,11 0,05 0,03 15,63 0,73 63,44 37,0 

8 0,88 1,10 3,18 0,05 0,05 28,61 0,19 16,90 83,2 

9 0,84 1,30 3,20 0,05 0,06 33,78 0,07 6,29 93,8 

10 0,68 1,50 3,26 0,05 0,07 38,96 0,15 13,11 87,0 

11 0,53 2,00 3,28 0,05 0,09 51,86 0,11 9,74 90,3 

12 0,41 2,20 3,30 0,05 0,10 57,00 0,27 23,59 76,6 

pH = 5                   
Acid Yellow 25 a Co = 100 mg/L 

  

pHi = 5,11 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] V quitosà [ml]  pHf 
mmol 
AY25 mmol quitosà [quitosà] mg/L Abs C mg/L 

Eliminació 
[%] 

  
        

  

Co 0 5,19 0,06 0 0 1,20 101,67   

1 0,83 1,20 3,55 0,06 0,06 31,20 0,19 16,32 83,9 

2 0,67 1,40 3,76 0,06 0,07 36,37 0,24 20,71 79,6 

3 0,62 1,60 3,86 0,06 0,08 41,54 0,19 15,82 84,4 

4 0,84 1,00 3,30 0,06 0,05 26,01 0,35 29,50 71,0 

5 0,83 1,10 3,41 0,06 0,05 28,61 0,27 23,24 77,1 

6 0,81 1,30 3,63 0,06 0,06 33,78 0,13 11,01 89,2 

7 0,72 1,50 3,80 0,06 0,07 38,96 0,10 8,48 91,7 

8 0,51 1,80 4,01 0,06 0,08 46,70 0,28 23,37 77,0 
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pH = 3                   
  

Acid Yellow 25 a Co = 200 mg/L 
pHi = 
3,02 

Vsolució = 300 mL 
  

nº [n] V quitosà [ml]  pHf 
mmol 
AY25 mmol quitosà 

[quitosà] 
mg/L Abs C mg/L Eliminació [%] 

    

Co 0 3,29 0,11 0 0 1,78 199,77   

1 0,93 2,00 3,47 0,11 0,09 51,86 2,31 40,23 79,9 

2 0,88 2,30 3,51 0,11 0,11 59,58 1,51 26,35 86,8 

3 0,85 2,60 3,60 0,11 0,12 67,28 0,51 8,90 95,5 

4 0,91 2,10 3,54 0,11 0,10 54,43 2,00 34,72 82,6 

5 0,87 2,40 3,52 0,11 0,11 62,15 1,17 20,37 89,8 

6 1,00 1,80 3,50 0,11 0,08 46,70 2,61 45,47 77,2 

7 1,10 1,60 3,47 0,11 0,08 41,54 2,80 48,72 75,6 

8 0,82 2,80 3,55 0,11 0,13 72,41 0,15 2,64 98,7 

9 0,68 3,10 3,57 0,11 0,15 80,09 1,00 17,47 91,3 

10 0,64 3,30 3,60 0,11 0,16 85,20 1,08 18,74 90,6 

11 0,60 3,50 3,65 0,11 0,16 90,30 1,10 19,10 90,4 

12 0,56 3,70 3,68 0,11 0,17 95,40 1,15 19,95 90,0 

pH = 5                   
  

Acid Yellow 25 a Co = 200 mg/L 
pHi = 
5,02 

Vsolució = 300 mL 
  

nº [n] V quitosà [ml]  pHf 
mmol 
AY25 mmol quitosà 

[qui tosà] 
mg/L Abs C mg/L Eliminació [%] 

    

Co 0 5,13 0,11 0 0 2,90 198,60   

1 0,80 2,30 4,62 0,11 0,11 59,58 2,26 39,34 80,2 

4 0,83 2,50 4,57 0,11 0,12 64,71 1,12 19,43 90,2 

2 0,83 2,60 4,57 0,11 0,12 67,28 0,72 12,55 93,7 

5 0,80 2,80 4,55 0,11 0,13 72,41 0,33 5,67 97,1 

3 0,76 3,00 4,56 0,11 0,14 77,53 0,18 3,10 98,4 

6 0,73 3,10 4,54 0,11 0,15 80,09 0,24 4,19 97,9 

7 0,57 3,40 4,54 0,11 0,16 87,75 1,78 30,93 84,4 

8 0,51 3,70 4,53 0,11 0,17 95,40 2,15 37,41 81,2 

9 0,46 4,10 4,52 0,11 0,19 105,57 2,07 36,00 81,9 
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pH = 3                   
  

Acid Blue 92 a Co = 25 mg/L 

pHi = 3,02 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf 
mmol 
AB92 mmol quitosà 

[quitosà] 
mg/L Abs C mg/L 

Eliminació 
[%] 

    

Co 0 3,04 0,01 0 0 1,77 23,81   

1 0,39 0,40 3,11 0,01 0,02 10,43 0,77 10,38 56,4 

2 0,38 0,50 3,07 0,01 0,02 13,03 0,56 7,58 68,2 

3 0,38 0,60 3,10 0,01 0,03 15,63 0,31 4,14 82,6 

4 0,33 0,70 3,08 0,01 0,03 18,23 0,28 3,75 84,3 

5 0,32 0,80 3,09 0,01 0,04 20,83 0,12 1,61 93,2 

6 0,25 0,90 3,08 0,01 0,04 23,42 0,32 4,28 82,0 

7 0,11 1,10 3,10 0,01 0,05 28,61 0,97 13,00 45,4 

8 0,10 1,30 3,11 0,01 0,06 33,78 0,97 13,02 45,3 

9 0,08 1,50 3,14 0,01 0,07 38,96 1,03 13,79 42,1 

pH = 5                   
  

Acid Blue 92 a Co = 25 mg/L 

pHi = 5,11 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf 
mmol 
AB92 mmol quitosà 

[quitosà] 
mg/L Abs C mg/L 

Eliminació 
[%] 

    

Co 0 5,13 0,01 0 0 1,83 24,53   

1 0,37 0,50 4,87 0,01 0,02 13,03 0,65 8,72 64,4 

2 0,34 0,70 4,50 0,01 0,03 18,23 0,29 3,93 84,0 

3 0,27 0,90 4,58 0,01 0,04 23,42 0,29 3,94 83,9 

4 0,36 0,60 4,71 0,01 0,03 15,63 0,46 6,11 75,1 

5 0,33 0,80 4,64 0,01 0,04 20,83 0,11 1,49 93,9 

6 0,12 1,10 4,54 0,01 0,05 28,61 0,97 13,06 46,8 

7 0,10 1,30 4,53 0,01 0,06 33,78 1,00 13,49 45,0 

8 0,09 1,50 4,49 0,01 0,07 38,96 1,00 13,40 45,4 

9 0,07 1,70 4,47 0,01 0,08 44,12 1,02 13,77 43,9 

pH = 7                   
  

Acid Blue 92 a Co = 25 mg/L 

pHi = 7,08 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf 
mmol 
AB92 mmol quitosà 

[quito sà] 
mg/L Abs C mg/L 

Eliminació 
[%] 

    

Co 0 7,31 0,01 0 0 1,80 24,17   

1 0,33 0,50 5,53 0,01 0,02 13,03 0,73 9,87 59,1 

2 0,33 0,70 5,11 0,01 0,03 18,23 0,33 4,47 81,5 

3 0,30 0,90 4,95 0,01 0,04 23,42 0,09 1,16 95,2 

4 0,34 0,40 5,81 0,01 0,02 10,43 0,92 12,30 49,1 

5 0,32 0,60 5,27 0,01 0,03 15,63 0,55 7,39 69,4 

6 0,31 0,80 5,05 0,01 0,04 20,83 0,21 2,76 88,6 

7 0,11 1,10 4,80 0,01 0,05 28,61 1,01 13,52 44,1 

8 0,09 1,30 4,75 0,01 0,06 33,78 1,03 13,89 42,5 

9 0,08 1,50 4,66 0,01 0,07 38,96 1,06 14,23 41,1 
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pH = 3                   
  

Acid Blue 92 a Co = 50 mg/L 

pHi = 2,98 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf 
mmol 
AB92 mmol quitosà  [quitosà] mg/L Abs C mg/L 

Eliminació 
[%] 

    

Co 0 3,06 0,02 0 0 0,65 48,35   

1 0,40 1,20 3,25 0,02 0,06 31,20 0,49 6,64 86,3 

2 0,38 1,40 3,23 0,02 0,07 36,37 0,16 2,14 95,6 

3 0,34 1,60 3,27 0,02 0,08 41,54 0,16 2,14 95,6 

4 0,41 1,10 3,22 0,02 0,05 28,61 0,70 9,46 80,4 

5 0,39 1,30 3,24 0,02 0,06 33,78 0,34 4,57 90,5 

6 0,37 1,50 3,23 0,02 0,07 38,96 0,07 0,89 98,2 

7 0,18 1,80 3,26 0,02 0,08 46,70 1,54 20,73 57,1 

8 0,14 2,00 3,28 0,02 0,09 51,86 1,76 23,69 51,0 

9 0,12 2,20 3,31 0,02 0,10 57,00 1,93 25,96 46,3 

pH = 5                   
  

Acid Blue 92 a Co = 50 mg/L 

pHi = 4,97 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf 
mmol 
AB92 mmol quitosà  [quitosà] mg/L Abs C mg/L 

Eliminació 
[%] 

    

Co 0 5,18 0,02 0 0 0,65 48,99   

1 0,35 1,20 4,55 0,02 0,06 31,20 0,97 13,05 73,4 

2 0,34 1,40 4,52 0,02 0,07 36,37 0,58 7,84 84,0 

3 0,33 1,60 4,49 0,02 0,08 41,54 0,27 3,56 92,7 

4 0,34 1,10 4,55 0,02 0,05 28,61 1,23 16,51 66,3 

5 0,34 1,30 4,51 0,02 0,06 33,78 0,84 11,35 76,8 

6 0,37 1,50 4,50 0,02 0,07 38,96 0,06 0,81 98,4 

7 0,27 1,80 4,47 0,02 0,08 46,70 0,51 6,80 86,1 

8 0,16 2,00 4,43 0,02 0,09 51,86 1,59 21,31 56,5 

9 0,12 2,20 4,42 0,02 0,10 57,00 1,89 25,38 48,2 

pH = 7                   
Acid Blue 92 a Co = 50 mg/L 

  

pHi = 7,09 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf 
mmol 
AB92 mmol quitosà  [quitosà] mg/L Abs C mg/L 

Eliminació 
[%] 

    

Co 0 7,39 0,02 0 0 0,71 47,56   

1 0,35 1,20 4,86 0,02 0,06 31,20 0,88 11,84 75,1 

2 0,33 1,40 4,78 0,02 0,07 36,37 0,58 7,73 83,7 

3 0,32 1,60 4,72 0,02 0,08 41,54 0,24 3,19 93,3 

4 0,33 1,10 4,89 0,02 0,05 28,61 1,21 16,27 65,8 

5 0,32 1,30 4,80 0,02 0,06 33,78 0,84 11,23 76,4 

6 0,31 1,50 4,73 0,02 0,07 38,96 0,52 6,99 85,3 

7 0,31 1,70 4,70 0,02 0,08 44,12 0,18 2,44 94,9 

8 0,24 1,90 4,65 0,02 0,09 49,28 0,67 9,06 80,9 

9 0,12 2,10 4,59 0,02 0,10 54,43 1,86 24,96 47,5 

10 0,13 2,50 4,58 0,02 0,12 64,71 1,50 20,15 57,6 

11 0,10 2,90 4,52 0,02 0,14 74,97 1,62 21,83 54,1 

12 0,09 3,40 4,48 0,02 0,16 112,06 1,60 21,50 54,8 
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pH = 3                   
  

Acid Blue 92 a Co = 100 mg/L 
pHi = 
2,97 

Vsolució = 300 mL 
  

nº [n] V quitosà [ml] pHf mmol AB92  mmol quitosà  [quitosà] mg/L  Abs C mg/L 
Eliminació 

[%] 

Co 0 2,98 0,04 0 0 1,25 94,17   

1 0,38 2,60 3,19 0,04 0,12 67,28 0,75 10,13 89,2 

2 0,37 2,80 3,21 0,04 0,13 72,41 0,38 5,11 94,6 

3 0,36 3,00 3,23 0,04 0,14 77,53 0,18 2,40 97,4 

4 0,40 2,40 3,19 0,04 0,11 62,15 0,92 12,43 86,8 

5 0,37 2,70 3,20 0,04 0,13 69,84 0,58 7,79 91,7 

6 0,36 2,90 3,21 0,04 0,14 74,97 0,34 4,52 95,2 

7 0,34 3,20 3,22 0,04 0,15 82,64 0,05 0,69 99,3 

8 0,32 3,40 3,24 0,04 0,16 87,75 0,05 0,64 99,3 

9 0,23 3,60 3,27 0,04 0,17 92,85 1,77 23,81 74,7 

10 0,19 3,90 3,24 0,04 0,18 100,49 2,22 29,89 68,3 

11 0,16 4,30 3,28 0,04 0,20 110,65 2,64 35,43 62,4 

12 0,13 4,80 3,31 0,04 0,23 123,31 2,87 38,62 59,0 

pH = 5                   
  

Acid Blue 92 a Co = 100 mg/L 
pHi = 
4,86 

Vsolució = 300 mL 
  

nº [n] V quitosà [ml] pHf mmol AB92  mmol quitosà  [quitosà] mg/L  Abs C mg/L 
Eliminació 

[%] 

Co 0 5,06 0,04 0 0 1,51 101,67   

1 0,36 2,60 4,41 0,04 0,12 67,28 1,52 20,40 79,9 

2 0,36 2,80 4,39 0,04 0,13 72,41 1,08 14,52 85,7 

3 0,36 3,00 4,38 0,04 0,14 77,53 0,72 9,67 90,5 

4 0,38 2,40 4,41 0,04 0,11 62,15 1,70 22,84 77,5 

5 0,36 2,90 4,40 0,04 0,14 74,97 0,93 12,50 87,7 

6 0,35 3,20 4,38 0,04 0,15 82,64 0,35 4,73 95,4 

7 0,34 3,40 4,39 0,04 0,16 87,75 0,15 1,94 98,1 

8 0,32 3,60 4,38 0,04 0,17 92,85 0,14 1,92 98,1 

9 0,23 3,80 4,36 0,04 0,18 97,94 1,87 25,11 75,3 

10 0,18 4,20 4,50 0,04 0,20 108,11 2,74 36,80 63,8 

11 0,17 4,60 4,49 0,04 0,22 118,25 2,64 35,43 65,2 

12 0,16 4,90 4,49 0,04 0,23 125,84 2,50 33,59 67,0 

pH = 7                   
  

Acid Blue 92 a Co = 100 mg/L 
pHi = 
7,04 

Vsolució = 300 mL 
  

nº [n] V quitosà [ml] pHf mmol AB92  mmol quitosà  [quitosà] mg/L  Abs C mg/L 
Eliminació 

[%] 

Co 0 7,18 0,04 0 0 1,51 101,21   

1 0,37 2,60 4,61 0,04 0,12 67,28 1,42 19,13 81,1 

2 0,35 3,00 4,54 0,04 0,14 77,53 0,76 10,16 90,0 

3 0,37 2,40 4,68 0,04 0,11 62,15 1,88 25,33 75,0 

4 0,35 2,90 4,62 0,04 0,14 74,97 1,07 14,40 85,8 

5 0,34 3,20 4,59 0,04 0,15 82,64 0,55 7,39 92,7 

6 0,33 3,50 4,56 0,04 0,16 90,30 0,07 0,88 99,1 

7 0,25 3,80 4,54 0,04 0,18 97,94 1,34 17,96 82,3 

8 0,23 4,00 4,53 0,04 0,19 103,03 1,74 23,43 76,9 

9 0,21 4,20 4,53 0,04 0,20 108,11 1,87 25,10 75,2 

10 0,19 4,20 4,58 0,04 0,20 108,11 2,50 33,59 66,8 

11 0,17 4,60 4,56 0,04 0,22 118,25 2,44 32,76 67,6 

12 0,15 4,90 4,55 0,04 0,23 160,71 2,74 36,80 63,6 
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pH = 3                   
  

Acid Blue 92 a Co = 200 mg/L 

pHi = 2,96 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf 
mmol 
AB92 

mmol 
quitosà [quitosà] mg/L Abs C mg/L Eliminació [%]  

Co 0 3,00 0,09 0 0 2,95 198,52   

1 0,40 5,30 3,54 0,09 0,25 135,93 1,28 17,22 91,3 

2 0,39 5,50 3,56 0,09 0,26 140,97 0,97 13,04 93,4 

3 0,38 5,70 3,58 0,09 0,27 146,00 0,76 10,18 94,9 

4 0,39 5,40 3,55 0,09 0,25 138,45 1,13 15,22 92,3 

5 0,39 5,60 3,56 0,09 0,26 143,49 0,86 11,51 94,2 

6 0,38 5,90 3,59 0,09 0,28 151,03 0,51 6,88 96,5 

7 0,37 6,10 3,60 0,09 0,29 156,04 0,47 6,35 96,8 

8 0,36 6,30 3,59 0,09 0,30 161,05 0,21 2,83 98,6 

9 0,35 6,50 3,61 0,09 0,31 166,06 0,09 1,22 99,4 

10 0,32 6,80 3,66 0,09 0,32 173,55 0,86 11,71 94,1 

11 0,29 7,10 3,70 0,09 0,33 181,03 1,64 22,07 88,9 

12 0,26 7,50 3,72 0,09 0,35 190,98 2,50 33,59 83,1 

13 0,23 8,00 3,64 0,09 0,38 203,38 2,87 38,62 80,5 

14 0,22 8,50 3,72 0,09 0,40 215,75 2,87 38,62 80,5 
pH = 5                   

Acid Blue 92 a Co = 200 mg/L 
  

pHi = 4,97 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf 
mmol 
AB92 

mmol 
quitosà [quitosà] mg/L Abs C mg/L Eliminació [%]  

Co 0 5,36 0,09 0 0 2,93 197,14   

1 0,36 5,20 4,35 0,09 0,24 133,41 2,64 35,43 82,0 

2 0,36 5,50 4,33 0,09 0,26 140,97 2,03 27,34 86,1 

3 0,35 5,90 4,32 0,09 0,28 151,03 1,37 18,38 90,7 

4 0,34 6,20 4,32 0,09 0,29 158,55 1,21 16,26 91,8 

5 0,34 6,50 4,31 0,09 0,31 166,06 0,47 6,30 96,8 

6 0,33 6,80 4,30 0,09 0,32 173,55 0,16 2,10 98,9 

7 0,30 7,20 4,28 0,09 0,34 183,52 0,87 11,71 94,1 

8 0,27 7,50 4,26 0,09 0,35 190,98 1,67 22,43 88,6 

9 0,25 7,90 4,25 0,09 0,37 200,91 1,97 26,47 86,6 

10 0,22 8,40 4,31 0,09 0,40 213,28 2,74 36,80 81,3 

11 0,21 8,80 4,29 0,09 0,41 223,14 2,64 35,43 82,0 
pH = 7                   

Acid Blue 92 a Co = 200 mg/L 
 

pHi = 7,07 
Vsolució = 300 mL 

  

nº [n] 
V quitosà 

[ml] pHf 
mmol 
AB92 

mmol 
quitosà [quitosà] mg/L Abs C mg/L Eliminació [%]  

Co 0 7,21 0,09 0 0 2,94 197,59   

1 0,36 5,20 4,50 0,09 0,24 133,41 2,74 36,80 81,4 

2 0,35 5,50 4,49 0,09 0,26 140,97 2,50 33,59 83,0 

3 0,34 5,90 4,47 0,09 0,28 151,03 2,03 27,34 86,2 

4 0,32 6,20 4,46 0,09 0,29 158,55 1,89 25,38 87,2 

5 0,33 6,50 4,44 0,09 0,31 166,06 0,83 11,13 94,4 

6 0,32 6,80 4,44 0,09 0,32 173,55 0,65 8,69 95,6 

7 0,32 7,20 4,43 0,09 0,34 183,52 0,14 1,88 99,0 

8 0,31 7,50 4,41 0,09 0,35 190,98 0,03 0,37 99,8 

9 0,25 7,90 4,40 0,09 0,37 200,91 2,06 27,65 86,0 

10 0,24 8,10 4,38 0,09 0,38 205,86 2,14 28,70 85,5 

11 0,23 8,30 4,37 0,09 0,39 210,81 2,50 33,59 83,0 

12 0,22 8,60 4,35 0,09 0,40 218,21 2,57 34,57 82,5 

13 0,21 9,20 4,32 0,09 0,43 297,54 2,33 31,38 84,1 
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Taules de dades experimentals per l’estudi de la cinètica de la coagulació – floculació dels 
diferents colorants: 

pH=3           
Acid Yellow 25 a Co = 25 mg/L 

pHi= 3,02 Vsolució = 300mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 24,92 
1 5 0,3 3,09 0,944 16,429 
2 10 0,3 3,11 0,849 14,772 
3 30 0,3 3,12 0,583 10,155 
4 60 0,3 3,09 0,443 7,7098 
5 120 0,3 3,06 0,382 6,6455 
6 300 0,3 3,1 0,18 3,1379 
7 600 0,3 3,08 0,179 3,1124 
8 1200 0,3 3,09 0,219 3,8156 

pH=5           
Acid Yellow 25 a Co = 25 mg/L 

pHi= 5,05 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 25,13 
1 5 0,30 5,00 0,72 12,49 
2 10 0,30 4,97 0,57 9,84 
3 30 0,30 4,86 0,36 6,30 
4 60 0,30 4,92 0,21 3,71 
5 120 0,30 4,88 0,29 5,02 
6 300 0,30 4,90 0,27 4,62 
7 600 0,30 4,73 0,26 4,47 
8 1200 0,30 4,97 0,23 4,02 
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pH=3           
Acid Yellow 25 a Co = 50 mg/L 

pHi= 3,01 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 50,30 
1 5 0,60 3,21 1,40 24,35 
2 10 0,60 3,22 0,84 14,62 
3 30 0,60 3,23 0,50 8,73 
4 60 0,60 3,24 0,40 6,96 
5 120 0,60 3,24 0,36 6,32 
6 300 0,60 3,23 0,45 7,79 
7 600 0,60 3,11 0,43 7,40 
8 1200 0,60 3,13 0,39 6,79 

pH=5           
Acid Yellow 25 a Co = 50 mg/L 

pHi= 5,02 V solució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 49,31 
1 5 0,60 4,81 0,91 15,80 
2 10 0,60 4,73 0,53 9,14 
3 30 0,60 4,69 0,55 9,57 
4 60 0,60 4,75 0,52 8,96 
5 120 0,60 4,73 0,43 7,43 
6 300 0,60 4,74 0,25 4,33 
7 600 0,60 4,73 0,40 6,95 
8 1200 0,60 4,72 0,36 6,19 
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pH=3           
Acid Yellow 25 a Co = 100 mg/L 

pHi= 2,98 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 100,00 
1 5 1,40 3,22 1,76 30,66 
2 10 1,40 3,20 0,89 15,52 
3 30 1,40 3,24 0,55 9,58 
4 60 1,40 3,23 0,21 3,64 
5 120 1,40 3,23 0,29 5,01 
6 300 1,40 3,22 0,36 6,19 
7 600 1,40 3,27 0,34 5,94 
8 1200 1,40 3,22 0,33 5,93 

pH=5           
Acid Yellow 25 a Co = 100 mg/L 

pHi= 5,19 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 100,00 
1 5 1,40 4,44 0,75 12,99 
2 10 1,40 4,47 0,51 8,81 
3 30 1,40 4,47 0,55 9,48 
4 60 1,40 4,45 0,34 5,82 
5 120 1,40 4,51 0,23 3,91 
6 300 1,40 4,47 0,16 2,77 
7 600 1,40 4,62 0,39 5,04 
8 1200 1,40 4,51 0,31 5,35 
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pH=3           
Acid Yellow 25 a Co = 200 mg/L 

pHi= 2,99 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 200,00 
1 5 2,80 3,42 1,09 19,03 
2 10 2,80 3,39 0,94 16,42 
3 30 2,80 3,40 0,58 10,03 
4 60 2,80 3,44 0,41 7,13 
5 120 2,80 3,44 0,44 7,73 
6 300 2,80 3,45 0,33 5,69 
7 600 2,80 3,46 0,25 3,09 
8 1200 2,80 3,49 0,23 3,95 

pH=5           
Acid Yellow 25 a Co = 200 mg/L 

pHi= 5,08 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 200,00 
1 5 2,80 4,35 0,81 14,09 
2 10 2,80 4,38 0,59 10,19 
3 30 2,80 4,39 0,51 8,87 
4 60 2,80 4,38 0,46 7,95 
5 120 2,80 4,39 0,36 6,21 
6 300 2,80 4,40 0,35 6,05 
7 600 2,80 4,40 0,29 5,08 
8 1200 2,80 4,43 0,36 6,26 
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pH=3           
Acid Blue 92 a Co = 25 mg/L 

pHi= 3,08 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 25,00 
1 5 0,80 3,18 0,89 12,00 
2 10 0,80 3,14 0,62 8,29 
3 30 0,80 3,13 0,44 5,88 
4 60 0,80 3,13 0,44 5,85 
5 120 0,80 3,12 0,34 4,60 
6 300 0,80 3,11 0,16 2,08 
7 600 0,80 3,12 0,17 2,32 
8 1200 0,80 3,11 0,20 2,61 

pH=5           
Acid Blue 92 a Co = 25 mg/L 

pHi= 5,15 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 25,00 
1 5 0,80 4,36 0,31 4,23 
2 10 0,80 4,52 0,20 2,64 
3 30 0,80 4,55 0,13 1,76 
4 60 0,80 4,54 0,11 1,45 
5 120 0,80 4,56 0,11 1,50 
6 300 0,80 4,55 0,08 1,08 
7 600 0,80 4,55 0,04 0,52 
8 1200 0,80 4,65 0,05 0,67 

pH=7           
Acid Blue 92 a Co = 25 mg/L 

pHi= 7,07 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 25,00 
1 5 0,90 4,78 0,93 12,44 
2 10 0,90 4,85 0,87 11,64 
3 30 0,90 4,82 0,86 11,62 
4 60 0,90 4,82 0,87 11,70 
5 120 0,90 4,81 0,85 11,37 
6 300 0,90 4,84 0,19 2,60 
7 600 0,90 4,78 0,09 1,19 
8 1200 0,90 4,76 0,04 0,50 
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pH=3           
Acid Blue 92 a Co = 50 mg/L 

pHi= 3,01 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 50,00 
1 5 1,50 3,22 0,60 8,03 
2 10 1,50 3,22 0,17 2,35 
3 30 1,50 3,23 0,09 1,24 
4 60 1,50 3,21 0,08 1,02 
5 120 1,50 3,22 0,06 0,85 
6 300 1,50 3,21 0,05 0,71 
7 600 1,50 3,21 0,05 0,56 
8 1200 1,50 3,19 0,03 0,42 

pH=5           
Acid Blue 92 a Co = 50 mg/L 

pHi= 5,04 Vsolució = 300 mg/L 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 50,00 
1 5 1,80 4,55 0,75 10,05 
2 10 1,80 4,53 0,71 9,56 
3 30 1,80 4,51 0,69 9,21 
4 60 1,80 4,56 0,10 1,33 
5 120 1,80 4,57 0,13 1,69 
6 300 1,80 4,54 0,04 0,54 
7 600 1,80 4,55 0,03 0,40 
8 1200 1,80 4,56 0,06 0,75 

pH=7           
Acid Blue 92 a Co = 50 mg/L 

pHi= 7,21 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 50,00 
1 5 1,70 4,53 0,39 5,30 
2 10 1,70 4,65 0,27 3,63 
3 30 1,70 4,64 0,21 2,87 
4 60 1,70 4,65 0,06 0,82 
5 120 1,70 4,66 0,04 0,58 
6 300 1,70 4,66 0,03 0,38 
7 600 1,70 4,65 0,05 0,73 
8 1200 1,70 4,67 0,02 0,32 
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pH=3           
Acid Blue 92 a Co = 100 mg/L 

pHi= 2,95 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 100,00 
1 5 3,40 3,30 1,21 16,23 
2 10 3,40 3,31 0,83 11,19 
3 30 3,40 3,30 0,70 9,38 
4 60 3,40 3,30 0,19 2,51 
5 120 3,40 3,31 0,12 1,67 
6 300 3,40 3,32 0,08 1,11 
7 600 3,40 3,31 0,08 1,02 
8 1200 3,40 3,30 0,06 0,84 

pH=5           
Acid Blue 92 a Co = 100 mg/L 

pHi= 5,05 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 100,00 
1 5 3,40 4,41 1,42 19,03 
2 10 3,40 4,42 0,76 10,23 
3 30 3,40 4,42 0,70 9,34 
4 60 3,40 4,43 0,31 4,13 
5 120 3,40 4,38 0,16 2,10 
6 300 3,40 4,39 0,07 0,91 
7 600 3,40 4,40 0,22 2,98 
8 1200 3,40 4,39 0,08 1,01 

pH=7           
Acid Blue 92 a Co = 100 mg/L 

pHi= 7,18 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 100,00 
1 5 3,50 4,68 1,26 16,94 
2 10 3,50 4,65 0,77 10,35 
3 30 3,50 4,64 0,69 9,31 
4 60 3,50 4,63 0,18 2,40 
5 120 3,50 4,65 0,14 1,92 
6 300 3,50 4,66 0,08 1,09 
7 600 3,50 4,64 0,07 0,99 
8 1200 3,50 4,65 0,05 0,63 
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pH=3           
Acid Blue 92 a Co = 200 mg/L 

pHi= 3,01 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 200,00 
1 5 6,80 3,70 1,86 25,02 
2 10 6,80 3,69 1,26 16,98 
3 30 6,80 3,67 0,77 10,33 
4 60 6,80 3,68 0,39 5,23 
5 120 6,80 3,65 0,14 1,92 
6 300 6,80 3,66 0,12 1,62 
7 600 6,80 3,64 0,09 1,23 
8 1200 6,80 3,64 0,11 1,44 

pH=5           
Acid Blue 92 a Co = 200 mg/L 

pHi= 5,08 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 200,00 
1 5 6,80 4,43 2,32 31,23 
2 10 6,80 4,44 2,03 27,34 
3 30 6,80 4,43 1,66 22,31 
4 60 6,80 4,42 1,04 13,98 
5 120 6,80 4,45 0,46 6,23 
6 300 6,80 4,46 0,14 1,91 
7 600 6,80 4,44 0,16 2,12 
8 1200 6,80 4,45 0,15 1,99 

pH=7           
Acid Blue 92 a Co = 200 mg/L 

pHi= 7,11 Vsolució = 300 mL 

nº 
Temps de 

Sedimentació (min) 
V quitosà 

(mL) pH final Abs 
Conc. 
Final  

  
    

  
Co 0 200,00 
1 5 7,50 4,70 2,06 27,75 
2 10 7,50 4,68 1,64 22,02 
3 30 7,50 4,69 1,49 19,98 
4 60 7,50 4,68 0,85 11,43 
5 120 7,50 4,66 0,16 2,13 
6 300 7,50 4,67 0,15 1,98 
7 600 7,50 4,68 0,07 0,96 
8 1200 7,50 4,65 0,02 0,32 

 

 

 



 

 

 

 


