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Resum 

Crom, metall industrial amb gran valor, amb aplicacions principals pels cromats de metall, 
processos d’adobament de la pell i aliatges amb altres metalls per fins industrial, presenta un 
alt grau de contaminació. Crom (VI) el seu estat més tòxic, s’ha demostrat ser cancerigen i 
mutagen , així com un gran oxidant. Per altra banda, com a Crom (III) presenta una menor 
toxicitat, tot i que es presenta en concentracions més elevades. Les aigües de processos de 
l’adobament de la pell presenten concentracions elevades de Crom, així com els grans 
volums d’aigües de procés amb presència de Crom generades en els  processos 
galvanoplàstics que s’utilitzen per donar els acabats en la industria del metall. 

Tot i que les diverses tecnologies empleades en el tractament dels efluents d’aquesta 
industria, com la reducció i precipitació, l’intercanvi iònic o l’osmosi inversa, obtenen una 
reducció de la concentració d’aquests residus, generen uns nous llots que a més presenten 
un cost econòmic. Es per això la necessitat d’investigació i recerca en noves tecnologies més 
netes, capaces d’eliminar i concentrar els diferents compostos de crom per la seva possible 
reutilització. 

Darrerament, els processos basats en membranes han atret considerablement l’atenció per 
la seva valuosa tecnologia per part de moltes industries. Aquest important augment, és 
conseqüència pels espectaculars avanços en el desenvolupament d’obtenció membranes, 
una amplia acceptació de les noves tecnologies front el mètodes de separació convencional, 
un augment clar en la consciència ambiental per part de tots i, en major mesura, una posició 
més estricta en normes i legislació en aspectes ambientals. 

El present projecte es centra en l’estudi i avaluació de la recuperació del Crom (VI) amb 
sistemes composats per Cyanex-923 i Cyanex-921 al fer servir un procés de membranes 
líquides suportades, fibres hidròfobes, microporoses i polimèriques, i on la etapa de 
reextracció s’obté amb la fase reextractant (fase aquosa) dispersa en la fase extractant (fase 
orgànica) en forma de pseudo-emulsió. 

Per altra banda, s’avalua la variació d’eficiència del sistema en funció de les diverses 
variables experimentals que componen el sistema; són exemples les condicions 
hidrodinàmiques, la concentració de Cr(VI) a l’alimentació, així com la concentració de HCl, 
les variacions en les concentracions d’extractor, Cyanex 921 o Cyanex 923, i recuperador, 
Sulfat d’Hidrazina, la velocitat de generació de l’emulsió,... El procés del sistema plantejat, 
reduirà al mateix temps la toxicitat del Cr(VI) a Cr(III) per l’acció del sulfat d’hidrazina, actuant 
aquest com a reductor i recuperador. 
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1. Glossari 

A l’apartat es presenten signes, símbols, abreviatures o termes que es fan servir al llarg del 
document. 

Cr .- Crom. Element de la taula periòdica amb nombre atòmic de 24 i pertany al 6é grup i 4rt 
període de la taula periòdica 

Cr (III).- Crom amb estat d’oxidació 3+. 

Cr (VI).- Crom amb estat d’oxidació 6+. 

A.- Espècie a transportar, present en les solucions del sistema 

B.- Agent de recuperació, que reacciona amb l’espècie a transportar (A) i es troba dissolt a la 
solució receptora (R). 

F.- Solució d’alimentació o solució donant que conté el Crom o espècie a transportar. 

R.- Solució receptora o solució on concentrem A. 

S.- Membrana líquida del sistema. 

X.- Agent extractant, es troba dissolt a la membrana líquida (S). També anomenat portador. 

BLM.- Bulk liquid membrane, membranes líquides de volum. 

SLM.- Supported liquid membrane, membranes líquides suportades. 

LFP.- Liquid flim pertraction, membranes amb pel·lícules líquides. 

ELM.- Emulsion Liquid membrane, membranes líquides emulsionades. 

HFSLM.- Hollow fiber supported liquid membrane, membranes líquides suportades per fibres 
buides. 

HFNDSX.- Hollow fiber non dispersive solvent extraction, extracció per solvent no dispers 
amb fibres buides. 

PEHFSD.- 

 

Paràmetres del sistema. 
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C0.- Concentració inicial de l’espècie a transportar d’una de les dissolucions del sistema. 

Ct.- Concentració en el temps d’experiment t de l’espècie a transportar d’una de les 
dissolucions del sistema. 

Cf.- Concentració final de l’espècie a transportar d’una de les dissolucions del sistema. 

Pa.- pressió de la solució d’alimentació. 

P0.- pressió de la emulsió 

Vf.- Volum final d’una de les dissolucions del sistema. 

Vt.- Volum en el temps d’experiment t d’una de les dissolucions del sistema. 

ni.- número de mols de l’espècie a transportar en una de les dissolucions del sistema. 

nt.- número de mols de l’espècie a transportar en una de les dissolucions del sistema en el 
temps d’experiment t. 

Unitats 

g.- grams. 

l.- litres. 

ml.- mil·lilitres 

m3.- Unitat de volum, metres cúbics. 

m2.- Unitat de superfície, metres quadrats. 

l/h.- Unitat de flux, litres per hora de dissolució. 

g/mol.- Unitat de concentració, grams de solut per litre de dissolució. 

mg/l.- Unitat de concentració, mil·ligrams de solut per litre de dissolució. 

ppm.- Unitats de concentració, parts per milió (ex. mg/l). 

(w/v).- Unitat de concentració pes de solut per volum de dissolució. 

M.- Molaritat d’una dissolució, definida per mols de solut per litre de dissolució. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Com a objectiu principal plantejat pel present projecte és l’estudi de viabilitat i capacitat de 
recuperació d’un metall contaminat, com el Crom hexavalent, dissolt en aigua mitjançant el 
procés de membrana líquida suportada amb reextracció per dispersió. Per l’execució del 
present projecte, aquest procés de membrana líquida s’avaluarà amb un parell de sistemes 
d’extracció, com fase orgànica de la pseudo-emulsió, extractants Cyanex-923 i Cyanex-921 
dissolts, respectivament, en Querosè i Solvesso 100, i com recuperador una dissolució 
aquosa de sulfat d’hidrazina, com fase aquosa de la pseudo-emulsió. 

Tot dos sistemes seran comparats per tal d’obtenir el sistema que presenta la major 
capacitat d’extracció de Crom (VI) i concentració, així com els paràmetres fisicoquímics 
òptims per la seva execució. 

 

2.2. Abast del projecte 

El present projecte estudiarà la possibilitat d’aquesta metodologia, mitjançant un mòdul de 
fibres buides polimèriques, hidròfobes i poroses, i un procés de membrana líquida en que la 
fase orgànica, responsable de la reextracció del Crom (VI) de l’alimentació, i la fase aquosa, 
responsable de la recuperació i concentració del Crom (VI), són introduïdes de forma 
conjunta al sistema mitjançant agitació i formació d’una pseudo-emulsió (dispersió de 
l’extractant), com a mètode per alliberar d’aigües de processos industrials actuals, Crom (VI) 
dissolt, i que deriven en un impacte al medi ambient a conseqüència de la seva elevada 
afectació al medi. 

Així mateix s’avaluarà quins són els efectes i dependència a la transferència de massa o 
capacitat d’extracció i recuperació del sistema plantejat, quan són variats paràmetres 
fisicoquímics del sistema. A fi i efecte d’obtenir el màxim de variables possibles. Els 
paràmetres químics que és plantejaran són: la variació de la concentració del Crom a 
l’alimentació, la variació del medi de l’alimentació, l’afectació al variar les concentracions 
d’extractant i recuperador del sistema i com de selectiu són els extractant, al dissoldre a 
l’alimentació més d’un metall. 
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El procés té lloc en un mòdul de fibres buides, al qual també variarem el flux tant 
d’alimentació com de pseudo-emulsió, i per tal de veure quin és el seu efecte sobre la 
extracció/reextracció dels sistemes plantejats. 
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3. CROM 

3.1. Introducció 

L’any 1798, el químic francès Vauguelin, treballant amb un mineral estrany, conegut com 

a plom vermell de Sibèria (PbCrO4), va aïllar i identificar, per primera vegada, el crom com 

a metall. Vauguelin va nombrar el metall com a crom de la paraula grega “chroma” que 

significa color, a conseqüència de la varietat de colors brillants que exhibien els 

components del nou metall. 

El crom és el vint-i-unè element de la superfície de la Terra més abundant, amb un 

nombre atòmic de 24 i pertany al 6é grup i 4rt període de la taula periòdica. La cromita, 

FeCr2O4 (FeO·Cr2O3), és el mineral més important de crom, que conté Cr(III) en els espais 

octaèdrics i Fe(II) en els espais tetraèdrics. Si aquest compost s’escalfa directament amb 

carbó, s’obté el ferrocrom, un aliatge de ferro-crom, que s’usa en la fabricació d’acer 

inoxidable (1): 

)()()()()(42 444 gssss COCrFeCOFeCr ++→+                               (1) 

Taula. 1. Obtenció i definició del Crom 

Element Estat Natural Mètode d'Extracció Observacions

Els metalls del grup VI es 
presenten com àcids 
mixtes o formant part 

d'un oxianió

Crom (Cr)
Cromita 
FeCr2O4

Recucció del dicromat amb Al 
o Si (2),(3). O per electròlisi 

de solucions aquoses de sals 
de crom(III)

  

3232 22 OAlCrAlOCr +→+                                           (2) 

232 3432 SiOCrSiOCr +→+                                         (3) 

3.2. Propietats del Crom 

A la taula 2 del document es mostren algunes de les propietats físiques i químiques del 

metall de Crom: 
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Taula. 2. Propietats fisicoquímiques del Crom 

Nùmero Atòmic 24 Densitat 7190 kg/m3

Massa Atòmica 51,996 kg/kmol Punt d'Ebullició 2938K
Valències 2,3,4,5,6 Punt de Fusió 2148K
Configuració Electrónica [Ar]3d54s1 Calor Específic 450 J/kg·K

CROM - Cr - 

  

3.2.1. Propietats i usos 

El Crom, com a metall de transició, al igual que la resta de metalls d’aquest grup es 

caracteritza per una d’alta densitat, un baix volum atòmic i elevats punts de fusió i 

ebullició. El calor de reacció de la formació de CrO3 és de 579,06 kJ/mol. És un metall 

blanc, dur, brillant i fràgil, que fon a uns 2148K (el punt de fusió més elevat dels elements 

de la primera sèrie de transició). A temperatura ambient, és extremadament resistent a 

l’atac químic i als agents corrosius ordinaris, cosa que explica les seves àmplies 

aplicacions per formar capes protectores mitjançant dipòsit electrolític (cromat). No 

obstant, amb l’escalfament es combina amb oxigen i clor, entre d’altres, generant 

normalment compostos de Cr (III). 

El metall es dissol amb certa facilitat en àcids minerals no oxidants, per exemple, 

clorhídric o sulfúric, però no és atacat per aigua règia (solució corrosiva i fumant formada 

per la mescla d’àcid nítric i clorhídric concentrats generalment en la proporció un a tres) ni 

àcid nítric, amb independència de la concentració. Aquests reactius fan tornar passiu el 

metall, en una forma que fins ara no estava ben aclarida. 

Els potencials d’elèctrode del metall són els següents (4) i (5):  

V91,02 0
)(

2 −=→++ ECreCr s                                         (4) 

V74,03 0
)(

3 −=→++ ECreCr s                                         (5) 

Aquests valors demostren que quan no està passivat, el metall és bastant actiu. Desplaça 

fàcilment al coure, estany i níquel de les solucions aquoses de les seves sals. A altes 

temperatures el crom es combina directament amb els halògens, sofre, silici, bor, 

nitrogen, carboni i oxigen. 

Com aplicacions del Crom, el trobem principalment en la metal·lúrgia per aportar 

resistència a la corrosió i oferir un acabat brillant. El trobem en aliatges, acer inoxidable 
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el qual conté més d’un 12% de crom, tot i que les propietat antioxidants del crom les 

trobem a partir de concentracions del 5%. Altres aplicacions són els processos de cromat 

(la deposició d’una capa protectora mitjançant l’electrodeposició). 

Els seus cromats i òxids són utilitzats en colorants i pintures. En general, les seves sals 

són empleades a conseqüència dels seus variats colors. El dicromat de potassi, K2Cr2O4, 

és un reactiu químic que s’utilitza en la neteja de material de vidre de laboratori i en els 

anàlisis volumètrics com agent valorant. 

També trobem el crom, o alguns dels seus òxids, com catalitzadors, per exemple en la 

síntesis de l’amoníac NH3, és un exemple. La cromita, mineral (FeCr2O4(S)) s’utilitza en 

motlles per la fabricació de maons i en general per la fabricació de materials refractaris. 

Tot i que la major part del consum de mineral de crom s’utilitza per l’obtenció de crom 

lliure o aliatges. En el curtit del cuir és freqüent fer servir la denominació “curtit al crom” el 

qual s’utilitza hidroxisulfat de Crom (III), Cr(OH)(SO4). 

En la conservació de la fusta es fa servir substàncies químiques que es fixen en la fusta 

per protegir-la. De les diverses substàncies que es fan servir, una d’elles es tracta de 

l’òxid de Crom (VI), CrO3. Quan al corindó (α-Al2O3), són substituïts alguns dels ions 

d’alumini per ions de crom s’obté el robí, la qual és una gemma s’utilitza en làsers. 

Per últim, també podrem trobar el Crom en les fabricació de cintes magnètiques, el diòxid 

de crom (CrO2) ofereix millors resultats al presentar major coercitivitat que quan es fa 

servir els òxids de ferro (Fe2O3). 

3.2.2. Estats d’oxidació 

Els estats d’oxidació més comuns que trobem són el +2 (reductor), +3 (el més estable), 

+6 (oxidant). Es coneixen també, no tan freqüents els +1, +4 (en el CrF4, CrCl4 i CrO3) i el 

+5 (en el CrF5). 

Aquests estats es poden observar agitant una solució àcida de dicromat de potassi amb 

amalgama de zinc; els canvis de color són de taronja a verd i a blau. A la taula 3 trobem 

els diferents estats d’oxidació en solució aquosa. 
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Taula. 3. Estats d’oxidació 

Ió Estat d'oxidació Color
Dicromat Cr2O7

2- +6 Taronja
Crom (III) Cr3+ +3 Verd
Crom (II) Cr2+ +2 Blau   

Crom (III) 

Per les seves característiques generals, i en particular per les seves solucions aquoses, 

aquest és l’estat d’oxidació més estable i important. La característica més notable 

d’aquest estat consisteix en la formació d’un gran nombre de complexes que, des del punt 

de vista cinètic, són relativament inerts. 

L’òxid de crom (III) (Cr2O3 (S))es pot obtenir escalfant Crom en una corrent d’oxigen o per 

escalfament de dicromat d’amoni (6). 

)(2)(2)(32)(7224 4)( ggss NOHOCrOCrNH ++→                           (6) 

En la indústria es produeix per reducció del dicromat de sodi amb carbó. L’òxid de crom 

(III) és un sòlid verd fosc. És amfòter dissolent-se en els àcids per donar ions crom (III) (7), 

i en els àlcalis concentrats, cromits (8). 

OHCrHOCr s 2
3

)(32 326 +→+ ++                                           (7) 

−− →+ 4)(32 )(22 OHCrOHOCr s                                              (8) 

Dels halogenurs de Crom (III) es coneixen els fluorurs, clorurs i bromurs a l’estat anhidre, 

els quatre halogenurs es coneixen en una o més formes hidratades. Els clorurs són els 

compostos més comuns i els més importants. 

El crom (III) forma un gran nombre de complexes on aquest es troba rodejat 

octaèdricament per lligands neutres tal com l’aigua i l’amoníac, o per ions amb càrrega 

com el clor (nombrosos anions complexes del tipus [CrX6]3-, on X és un lligant àcid com F-, 

Cl-, NCS- i CN- o és part d’un anió polidentat, com l’oxalat). També poden formar-se 

complexes amb diferents tipus de lligands enllaçats a l’àtom central de crom (III), com els 

hidrats del clorur de crom (III). 
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Crom (VI) 

L’òxid polímer CrO3 es prepara acidificant una dissolució saturada de dicromat amb àcid 

sulfúric concentrat. És un sòlid cristal·lí de color vermell intens, molt verinós. Per sobre del 

seu punt de fusió (470K) no és tèrmicament estable, perd oxigen per donar Cr2O3, 

després de passar per una sèrie d’etapes intermèdies. Oxida vigorosament la matèria 

orgànica en totes les seves formes. 

L’òxid de crom (VI) reacciona amb l’aigua per donar els àcids cròmic H2CrO4 (mescla 

cròmica, que s’utilitza per netejar material de vidre de laboratori), i el dicròmic (H2Cr2O7). 

La química de les solucions aquoses de Cr(VI) té gran rellevància química. En solucions 

alcalines està com ió cromat (CrO4
2-) de color groc, si es disminueix el pH, les solucions 

prenen color taronja i donen l’ió dicromat, Cr2.O7
2- El mecanisme d’aquesta reacció 

comprèn l’addició d’un protó al cromat per donar HCrO4-, que després dimeritza (9). 
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                                     (9) 

Els cromats i dicromats dels metalls alcalins són solubles en aigua. El dicromat és un 

agent oxidant, que en la seva reducció passa a Cr+3 (11): 

V33,172146 0
2

32
72 +=+↔++ ++−− EOHCrHeOCr                     (11) 

Els dicromats de sodi i de potassi són reactius comuns de laboratori.  

El cromat de sodi es pot preparar en el laboratori per oxidació d’una sal de crom (III) amb 

peròxid de sodi en solució aquosa. 

El ió cromat és tetraèdric, mentre que el dicromat es composa de dos tetràedres cromat 

units a través d’un oxigen. 

3.3. Toxicologia 

Els compostos de crom tenen un nivell molt diferent de toxicitat, i té una dependència 

directa amb el seu estat d’oxidació. Mentre l’estat (III) no és tòxic, inclús benigne segons 
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la terminologia literal d’alguns autors, l’estat d’oxidació (VI) pot arribar a ser molt perillós 

per la salut.  

Durant molts anys, hi ha hagut un reconeixement d’una associació entre càncer de la 

regió respiratòria en humans i l’exposició a components de crom (VI). 

La contaminació deguda a la presència de crom (VI) pot ser produïda per diverses fonts. 

A part de provenir del curtit de pells, també hi ha altres vies de contaminació conegudes 

com poden ser explosius, conservació de la fusta, bateries, fotografia, tints, pigments, 

antioxidants, ...etc. 

 

3.3.1. Conseqüències en la salut  

El contacte del ésser humà amb el Crom el trobem per les tres vies possibles. A través de 

la respiració quan aquest es troba en l’atmosfera que ens envolta, perquè ha estat ingerit, 

ja que pot existir en el menjar o a la beguda, o per un contacte directe amb la pell, ja sigui 

el Crom pur o com a compost derivat. 

Generalment la concentració que trobem en l’aire o l’aigua de Crom, tant de la forma 

Crom (III) com Crom (VI), és baixa. El Crom en l’aire es troba present, principalment, com 

partícules de pols fines que, ocasionalment, poden dipositar-se al sòl o a l’aigua. El Crom 

quan es troba en contacte amb el sòl pot adherir-se firmament, tan sols una petita part del 

Crom pot ser dissolt en l’aigua i d’aquesta manera transmetre a les aigües subterrànies i 

aprofundir al sòl. Com a punt positiu és el fet que els peixos no acumulen grans quantitats 

del Crom present a l’aigua. 

El Crom a l’aire no és un dels compostos que trobem en gran quantitats i aquest tampoc 

pot arribar a ocasionar grues problemes en l’atmosfera, això queda palès amb el fet que a 

la legislació no trobem cap límit, són els gasos causants de l’efecte hivernacle o gasos 

orgànics els que són controlats tant per la presència com per les emissions per part de la 

indústria. No obstant com és normal, en els llocs de treball en que hi ha presència de 

Crom al llarg del procés o poden esdevenir compostos d’aquests a l’aire, sí trobem uns 

límits per garantir la seguretat dels treballadors exposats a aquests possibles compostos 

tòxics. D’aquesta manera l’Administració Nord Americana de Salut i Seguretat 

Ocupacional (OSHA) estableix que el límit permès a l’aire per a un treballador, durant una 

jornada laboral de 8 hores diàries i 40 hores setmanalment, són 500µg/m3 per a 
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compostos de Crom (III) solubles en aire, 1000µg/m3 de Crom metàl·lic i de 0,052 µg/m3 

per a compostos de Crom (VI). 

A l’aigua a conseqüència tant de la activitat humana com per la pròpia naturalesa podem 

trobem el Crom dissolt. Especialment trobem el Crom en l’aigua en zones on es permeti la 

concentració d’aquest en nivells perjudicials, es per això que la font de contaminació per 

contingut de crom a l’aigua es deu a la ingesta de aigua procedent de pous contaminats i 

on s’ha concentrat, tant Cr(III) com Cr(VI). 

A conseqüència dels seus efectes sobre el metabolisme del ésser vius, segons el RD 

140/2003 en el seu primer annex determina que el valor paramètric, en el cas del Crom, 

amb el que considerem que l’aigua presenta uns criteris sanitaris de qualitat pel consum 

humà, és de 50ppb. 

No obstant, encara que l’ésser humà pot contaminar-se per Cr(VI), que és el més 

perjudicial de totes dues formes, per l’aire o per l’aigua, la via més freqüent d’intoxicació 

és per la ingesta d’aliments on es troba present el Crom (VI). Això succeeix de forma 

espontània en molts vegetals, fruites, carns, llegums i grans. La forma de preparació del 

menjar o bé la forma d’emmagatzemar els aliments pot generar l’aparició o l’alteració de 

la concentració del contaminant en l’aliment. Per altra banda, en els casos en que el 

menjar es troba emmagatzemat en tanc d’acer o llaunes pot provocar, a més a més, que 

la concentració de Crom sigui encara més gran. 

El Crom (III) és un nutrient essencial que permet i facilita la intervenció de sucres, 

proteïnes i greixos en el metabolisme. No obstant al igual que amb altres nutrients vitals 

pel metabolisme humà, tant la falta com l’excés a l’organisme de Crom (III) pot ser 

perjudicial. Quan hi ha una falta de Crom (III), en certs casos, pot esdevenir en problemes 

al cor, trastorns metabòlics o diabetis. Però, l’excés de Crom (III) també pot generar 

efectes sobre la salut, amb l’aparició d’erupcions cutànies. 

Mentre que el Crom (III) és un nutrient per l’ésser humà, el Crom (VI) és clarament 

perjudicial i un perill per la salut humana, i és per això que l’Organització Mundial de la 

Salut el determina com un agent cancerigen en éssers humans. 

Les persones amb una major probabilitat de contaminació pel Crom, són els treballadors 

que realitzen en la seva jornada laboral en un entorn de la indústria de l’acer o del tèxtil. 

Així mateix, un dels molts components nocius que trobem al inhalar el fum d’una cigarreta 

és el Crom (VI). Els seus efectes són coneguts i diversos. Les conseqüències d’un 
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contacte directe amb la pell, són les possibles reaccions al·lèrgiques o erupcions cutànies. 

Quan el Crom (VI) és inhalat pot generar irritacions al nas o inclús hemorràgies. Altres 

problemes que poden esdevenir per una exposició elevada de Crom (VI) sobre la salut 

humana són: 

• Erupcions cutànies. 

• Malestar d’estómac i úlceres. 

• Problemes respiratoris. 

• La debilitació del sistema immune. 

• Danys als ronyons i al fetge. 

• Alteració de la informació genètica. 

• Càncer de pulmó. 

• Mort. 

3.3.2. Conseqüències del Crom sobre el Medi Ambient 

Com ja s’ha comentat anteriorment el Crom el podem trobar de formes diferents, així com 

els seus efectes als organismes dels essers vius. El Crom entra en el aire, aigua i sòl en 

teorema de Crom (III) i Crom (VI) a través de processos naturals i activitats humanes. 

Les principals activitats humanes que poden incrementar les concentracions de Crom (III) 

són: la indústria de l’acer, les pelleteres i les indústries tèxtils, les pintures elèctriques i 

altres aplicacions industrials on el Crom (VI) intervé. Principalment aquestes aplicacions 

industrial són causants del increment del Crom a l’aigua. Per altra banda, la combustió del 

carbó genera crom que es emès, i petites quantitats finalment es dissoldran en aigua. 

Com ja hem vist el Crom (III) és un element essencial per als organismes ja que pot 

interferir en el metabolisme del sucre causant posterior problemes de cor, quan la dosis 

és baixa. Per altra banda, el Crom (VI) és majoritàriament tòxic per als organismes. Això 

pot causar alteracions del material genètic i càncer. 

Actualment els cultius contenen sistemes per la gestió de la assimilació de Crom, de 

manera que les dosis siguin suficientment baixes com per no generar problemes sobre la 

salut dels potencials consumidors. Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, la 

concentració de Crom al sòl pot incrementar al temps que també pot augmentar en els 

cultius. L’acidificació del terreny pot també influir en la captació de Crom per part dels 

cultius. Les plantes en condicions normals, absorbeixen tan sols Crom (III) del sòl. De la 

mateixa manera que succeeix amb els humans és un elements essencial, no obstant, 
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quan les concentracions excedeixen certs valors poden esdevenir efectes negatius. 

Tot i que sobre els peixos no s’ha trobat que es produeix una gran acumulació del metall 

quan aquest és dissolt en aigua, els efectes més directes que es deriven de la presència 

en altes concentracions de Crom a l’aigua són sobre la fauna de la zona. Per exemple, als 

peixos que neden sobre zones d’alta concentració del metall es poden veure afectades 

les brànquies, en general sobre els animals pot generar problemes respiratoris, malalties, 

defectes de naixement, esterilitat i fins la formació de tumors. 
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4. MEMBRANES LÍQUIDES 

4.1. Introducció 

Les membranes líquides o pretraction líquida apareixen com un innovador mètode de 

separació recentment. Per la avantatge que aquestes presenten front les membranes 

sòlides, fa que en aquests moments estiguin com a línies de recerca en molts laboratoris 

d’arreu del món. 

El nom de membranes líquides es crea de la mateixa manera que el procés de separació 

més similar aquest, la extracció líquid-líquid. Reflexa el procés de transferència com un 

estructura de multi-fase, més concretament tres, del sistema. A més representa la 

característica essencial del procés, tot i que la imatge convencional d’una membrana, una 

barrera impermeable, fina i sòlida, tan sols es podria adaptar als sistemes amb emulsions 

múltiples. 

4.2. Principis de la membrana líquida 

La pertraction líquida es tracta d’un sistema simple, en el que dos líquids homogenis i 

totalment miscibles entre ells, i que es poden diferenciar entre la solució d’alimentació (F) i 

la solució receptora (R), són separats per un tercer líquid immiscible i pràcticament 

insoluble en els dos líquids anteriors, i que representa la membrana líquida (S). Tret 

d’algunes excepcions, la solució d’alimentació i la receptora són solucions aquoses. A 

conseqüència de les condicions termodinàmiques favorables creades en la interfase, 

entre la solució d’alimentació i la membrana orgànica (S), alguns components s’extrauen 

de la solució d’alimentació i són transportats al líquid de la membrana. Al mateix temps, 

en la segona interfase, membrana i solució receptora, es creen les condicions que 

afavoreixen el transport invers, la extracció dels components presents en la membrana 

líquida i que s’acumulen a la fase receptora. (Fig. 1). 



Pàg. 22    Memòria 

 

 

 
Fig. 1. Gradients de la concentració de solut, transferit a través de la membrana i les capes límits de les 
solucions donants i receptora. 
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4.3. Comparació amb la extracció líquid-líquid 

Les membranes líquides són una combinació, tant en el temps com en l’espai, de dos 

processos de separació, la extracció i la recuperació o reextracció. Aquesta combinació 

de processos ofereix dues avantatges substancials respecte la extracció clàssica líquid-

líquid: 

• La membrana líquida o pertraction proporciona la màxima força impulsora sense 

la necessitat de incorporar processos graduals o multi-etapes ni contracorrent. 

• Com que el líquid orgànic, membrana líquida, és tan sols el medi entre les fases 

aquoses, la seva capacitat d’extracció no té gran rellevància. Per tant, una gran 

varietat de líquids orgànics, insolubles, inerts i inofensius poden ser utilitzats com 

membranes, amb un contingut petit de portadors. Com a resultat de la possibilitat 

d’utilitzar aquest medi, nous portadors altament selectius, inclús extractants sòlids, 

poden ser sintetitzats. 

4.4. Mecanismes de transferència 

De la mateixa manera que en altres processos de membrana, la transferència de massa a 

través de la membranes, en les membranes líquides, es basa en la diferència de potencial 

químic de solut en les dues solucions aquoses, la intensitat de flux difusional del solut es 

controlada per la diferència de concentració entre fases. 
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La transferència de massa a través d’una membrana líquida pot ser realitzada mitjançant 

diferents mecanismes, els quals els podem dividir en dos grups diferenciats: 

• La membrana líquida actua com a solvent físic de l’espècie a transportar. 

• La membrana és una subcapa líquida que conté el portador selectiu de l’espècie a 

transportar. 

El segon grup de mecanismes es refereix a la transferència facilitada. En aquests tipus de 

sistemes el portador reacciona de forma reversible amb l’espècie a transportar, be a la 

solució d’alimentació o a la interfase solució d’alimentació/membrana, per després 

transportar-lo i fer la reacció inversa a la solució receptora o a la interfase 

membrana/solució receptora. Si un component s’uneix i la seva transferència es veu 

influència per un altre component(s), aquest mecanisme es coneix com a transport 

facilitat. En aquests casos trobarem dos tipus depenent si la transferència de parella de 

component és en la mateixa direcció, cotransport, o en oposades, contratransport. 

4.4.1. Mecanismes de transferència simple 

Dintre dels mecanismes amb transferència simple en podem trobar de dos tipus. El primer 

d’aquests, representat a la Fig.2a i un dels sistemes més simples, l’espècie a transportar 

A present en la solució d’alimentació es transferit a la membrana líquida per la pròpia 

solubilitat de l’espècie a la membrana. Pel que fa a la solució receptora, que inicialment 

presenta una concentració de l’espècie a transportar igual a cero, veu augmentada la 

seva concentració a mesura que té lloc la transferència de A present a la membrana fins 

la solució receptora, però sempre amb una concentració més petita que a la solució 

d’alimentació. D’aquesta manera, la transferència de A de F a R, es produeix a 

conseqüència del gradient de concentració present en el sistema en la direcció desitjada. 

L’equilibri del sistema s’assoleix un cop les concentracions a banda i banda de la 

membrana s’igualen en les solucions de naturalesa similar. 

En aquests tipus de sistemes de transferència de massa no permeten una recuperació 

d’un o més components, ni l’obtenció d’una concentració determinada d’espècie a 

transportar. Pel que respecte a la selectivitat de separació, es funció dels factors de 

transport dels components que depenen principalment de la diferència de solubilitats de 

l’espècie a transportar a la membrana i en menor grau de la diferència entre els 

coeficients de difusió. 
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Fig. 2. Mecanismes de transferència: a) transferència simple; b) transferència up-hill simple; c) 
transferència up-hill facilitada; d) coupled transfer contra-corrent. 
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El segon mecanisme de transferència simple, es conegut amb el nom de transferència 

simple up-hill, representat en la Fig.2b, en aquests tipus de sistema l’espècie a transportar 

A s’extrau de la solució d’alimentació cap a la membrana per la solubilitat selectiva 

d’aquesta, al temps que el reactiu recuperador, present en la solució receptora, reacciona 

de forma irreversible sobre l’espècie a transportar A formant el compost AB, el qual 

presenta una nul·la solubilitat amb la membrana. 

D’aquesta manera amb la captura de l’espècie a transportar A per part del reactiu 

recuperador, crea una disminució constant de la concentració A lliure en la solució 

receptora mantenint el gradient de concentració entre les diferents fases del sistema. 

Esgotant així l’espècie a transportar de la solució d’alimentació. Aquest mecanisme el 

podem trobar en la recuperació i acumulació d’àcids orgànics o bases febles (fenols, 

amines, antibiòtics,...). 

Una altra possibilitat de captura irreversible a través de la membrana líquid es mitjançant 

reaccions enzimàtiques. A la solució receptora, l’espècie a transportar es destruïda o 

transformada en nous productes, són exemples el fenol recuperat de solucions aquoses 

que es transformen en fenolasa o UDP-glucosiltransferasa, els òxids de nitrogen es 

redueixen a H2, i aplicacions com la separació del colesterol de la sang. 

4.4.2. Mecanismes de transport facilitat 

Pel que fa al transport facilitat, representat a la Fig.2c, la solubilitat de l’espècie a 
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transportar en el líquid de la membrana no és un paràmetre important, ja que aquesta 

conté un agent extractant, el qual reacciona de forma selectiva i reversible sobre el 

component A, generalment de la manera següent: 

ΑX XΑ 
r

f

k

k→←+                                                 (12) 

On kf i kr són les constants de les reaccions directa i inversa respectivament. El complex 

AX es forma o en la solució d’alimentació o en la interfase solució 

d’alimentació/membrana, on es troben les condicions termodinàmiques requerides. En la 

segona interfase, es creen les condicions que afavoreixen la destrucció del complex AX i 

l’espècie a transportar es capturat de forma irreversible formant el producte de reacció AB, 

el qual és insoluble en el líquid de la membrana. D’aquesta manera el reactiu X queda 

alliberat amb la formació d’AB i a conseqüència de la formació i destrucció AX, és crea un 

gradient de concentració que l’impulsa de nou cap a la interfase solució 

d’alimentació/membrana per reaccionar de nou amb l’espècie a transportar. Gràcies a 

aquest flux constant de components, les necessitats d’additiu d’extracció d’espècie a 

transportar a la membrana líquida són baixes per l’extracció i pre-concentració selectiva 

d’aquests, com per exemple metalls, urani, zirconi, lantanis,..., presents en solucions molt 

diluïdes. 

Una altra possibilitat és el transport acoplat, un exemple es troba representat en la Fig.2d. 

Es tracta d’un procés d’intercanvi iònic en el que l’espècie a transportar A, s’extrau de la 

solució d’alimentació i es transportat per l’additiu d’extracció o portador present a la 

membrana X, a la solució receptora l’espècie a transportar es substituïda per una 

quantitat equivalent d’ions del mateix tipus, transferència en contracorrent. Un típic 

exemple on es fa servir aquest tipus de mecanismes, és en la recuperació de ions de 

metalls de medis neutres o lleugerament àcids, fent servir agents quelants oleofílics, 

produint un flux invers de protons. 

A conseqüència de les seves possibles aplicacions, la transferència facilitada a través de 

membranes, presenta un gran interès al considerar-ne que és un procés idoni per la 

separació de components amb valor afegit o per qüestions mediambientals. 

Existeixen altres sistemes més complexos de mecanisme de transferència mitjançant 

processos de membrana líquida, en els que tenen lloc reaccions redox a les solucions 

aquoses o interfases amb la membrana. On la transferència selectiva, a través de la 
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membrana líquida, depèn de les diverses solubilitats que poden variar segons els diversos 

estats d’oxidacions dels ions del metall. Són exemples els revestiments de coure, cobalt, 

ferro o manganès. 

4.5. Tipologia de membranes líquides 

Pel que respecte a les membranes líquides, les gran dificultats que presenten 

principalment, com a sistemes per un procés de separació, són el gruix mínim de 

membrana necessari, una amplia area de contacte i la garantia d’estabilitat del sistema. 

Tot i les complexitats presentades, el potencial que presenten aquests tipus de processos 

fa que des de la dècada del 70s molts esforços i recursos hagin estat empleats pel 

desenvolupament d’aquests mètodes en usos industrials. 

 Els diversos mètodes de pretraction poden ser classificat de la següent manera: 

1) Mètodes sense dispersió de fases 

a) Membranes Líquides de Volum (two-cells) (BLM) 

b) Membranes líquides suportades (SLM) 

c) Pertraction en films de líquid (LFP) 

2) Mètodes amb dispersió de fases 

a) Membranes líquides emulsionades (ELM) 

b) Altres mètodes amb dispersió de fases 

Aquesta és una possible classificació molt generalista, però amb una certa consideració al 

mètode estudiat en el present projecte. Per altra banda, molt d’ells es troben pròxims a 

una extracció clàssica líquid-líquid. Per exemple, el muntatge de dos columnes multi-

etapes d’extracció consecutives es podria considerar com un recuperador en els mateixos 

arguments que la columna de dos compartiments que veurem a continuació, la qual es 

podria mirar com la unió d’extracció-recuperació. De la mateixa manera que els sistemes 

consecutius extracció-recuperació en mòduls de fibres tubulars que tan sols contenen dos 

líquids en cadascunes de les etapes. 

4.5.1. Tècniques sense fase dispersa 

5.1.1. Membranes Líquides de Volum (Two-Cells). 

A la Fig.3 es representen diferents muntatge de cel·les de transferència o difusió de 

massa. El sistema consisteix en un dispositiu amb dues parts diferenciades, la primera 
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d’elles conté la membrana líquida S, mentre que la segona on trobem les solucions 

d’alimentació i la receptora, i que es troben separades per barrera sòlida i impermeable. 

La membrana líquida es troba en contacta amb els altres dos líquids i és on té lloc la 

transferència de massa entre les diferents fases del sistema. Al temps, tots aquests 

líquids són agitats amb la intensitat apropiada per no desestabilitzar el sistema i que no es 

produeixin mescles en les solucions d’alimentació i receptora. 

Fig. 3. Cèl·lules de transferència (difusió) de massa: a) tipus U-tube; b) amb una paret vertical de 
separació; c) amb una paret cilíndrica (breaker-in-breaker type); d) amb un cilindre interior rotatiu. 
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De les diferents cel·les de transferència de massa que podem trobar, la més simple és 

coneix com a pont Schulman (Fig.3a). Les altres cel·les es constitueixen per recipient 

cilíndric amb una barrera sòlida amb configuració plana (flat) o cilíndrica. Per aquests 

tipus de casos, Brugard et al. van proposar una modificació que millorava al sistema, en el 

que es feia girar el cilindre (que feia la funció de barrera sòlida). El fet que aquestes cel·les 

presentin una àrea d’interfases constant, amb unes condicions termodinàmiques 

constants, un disseny simple i manipulació, fa que les trobem en molts estudis de 

laboratoris. A més aquesta tipologia de sistemes són molt convenients pels estudis de 

cinètiques del procés de transferència total, per l’estudi dels mecanismes de reacció 

implicats, etc. No obstant, les seves àrees específiques d’interfases són baixes reduint les 

seves aplicacions a estudis de laboratori. 

5.1.2. Membranes líquides suportades (SLM) 

El concepte SLM, membranes líquides suportades, defineix generalment a les 

membranes poroses i sòlides, ceràmiques o polimèriques, on els porus d’aquests són 

impregnats del líquid que constitueix la membrana o medi de transferència de l’espècie a 

transportar, Fig. 4. En un sentit més ampli, el terme membranes, fa referència a les 

suportades a banda i banda per barreres sòlides poroses. Aquests films de líquids 

homogenis, suportats a banda i banda. 

Aquest mètode d’impregnar les membranes, amb l’obtenció de membranes líquids, s’ha 
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convertit cada cop més popular. Doncs el fet d’impregnar les fibres polimèriques poroses 

amb una membrana líquid convenient, provoca la generació de membranes heterogènies, 

sòlid-líquid, relativament estables. Aquestes membranes poden ser constituïdes com un 

capa fina de líquid, com barreres planes o amb fibres tubulars. Generalment són de 

polímers oleofílics, impregnades per la membrana líquida. Les dues interfases F/S i S/R 

tenen iguals o similar àrees i poden augmentar considerablement fent servir membranes 

planes enrotllades en forma d’espiral o amb mòduls de fibres tubulars. 

 
Fig. 4. Membranes líquides suportades: a) la membrana líquida ocupa els porus d’un suport sòlid; b) la
membrana líquida es suportada pels dos costats per una membrana sòlida i porosa.
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El estudi de transferència de massa, mitjançant membranes líquides suportades són 

freqüentment sistemes simples, amb cel·les posicionades vertical o horitzontalment, tot 

depenent de la col·locació del suport impregnat de membrana líquida, Fig. 5. Exemples 

d’utilització i configuració d’aquestes són: Gasparini [6] i Chiarizia [5] amb la utilització 

d’una cèl·lula on la fase d’alimentació es troba en el interior d’un cilindre mòbil que serveix 

com a estabilitzador de la pressió a tots dos costats de la membrana, amb la conseqüent 

prolongació del temps de vida d’aquesta. Danesi i equip varen millor la separació selectiva 

amb una composició de SLM, una cèl·lula constituïda per dos membranes líquides. La 

fase receptora R1 de la primera cel·la actua com a fase d’alimentació F2 de la segona 

cel·la. Els líquids de les dues membranes són escollit de manera que l’espècie a 

transportar A tingui una transport selectiu similar entre els líquids d’alimentació F1 i la fase 

receptora R2. També són utilitzades les cèl·lules amb flux difusional, on la fase aquosa té 

un flux en el sentit del corrent o contra-corrent. Per últim, cel·les amb sistema de 

recirculació tan de la solució d’alimentació com de la receptora han estat proposades. 

La principal avantatge de les membranes líquides suportades és que requereixen una 

quantitat insignificant de líquid per tal d’obtenir-les. Per exemple, 10cm3 de membrana 

líquida són suficients per impregnar 1m2 de membrana de 20µm de grossor i un 50% de 

porositat. 



Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades  
amb reextracció per dispersió  Pàg. 29 

 

Sense tindre en compte el fet que les membranes líquides suportades presenten uns 

porus amb un calibre extremadament petit, aquest mètode no ofereix un flux difusional 

acceptables per usos pràctics amb caràcter intens. Aquest inconvenient es troba 

compensada quan utilitzem àrees específiques grans, fins a 2.000-5.000m2/m3, per 

exemple, usant mòduls enrotllats amb forma d’espiral o amb mòduls de fibres buides, 

contenent milers de capil·lars minúsculs. 

 
Fig. 5. Cel·les amb difusió vertical a), horitzontal b) or rotant c). Membrana líquida suportada. Cel·la de
doble difusió horitzontal d) en la que la solució receptora R1, actua com a solució donant F2 respecte el 
segon compartiment.
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Els intents per millorar els processos de transferència de massa amb barreres 

polimèriques per sota dels 20µm genera un augment en les possibilitats de ruptura de la 

membrana i la conseqüent contaminació de les solucions. A més, la quantitat petita de 

líquid que es requereix per generar la membrana líquida, fa que la seva vida útil es 

redueixi, contaminada de forma inevitable i calgui un rentat mitjançant una solució 

aquosa. Per tant, la reduïda vida útil de les membranes i la necessitat periòdica o 

continuada de regeneració d’aquest mètode és la principal desavantatge per utilitzar-lo a 

una escala major. De totes maneres, molts laboratoris de recerca han treballat per tal de 

fer servir aquesta tècnica en aplicacions industrials. 

Les membranes líquides suportades entre dos membranes oleofíliques poroses, 

proporciona la possibilitat d’eliminar la principal desavantatge de les membranes líquides 

suportades, el rentat de la membrana des dels porus. El problema d’aquesta configuració 

és la gran resistència de transferència de massa de la membrana immòbil i relativament 

gruixuda. Per solucionar aquest problema i basant-se en la idea de fer moure la 
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membrana líquida, van ser plantejades dues opcions: Flowing Liquid Mebranes (FLM) i 

Contained Liquid Membrane (CLM), per Teramoto [7,8] i Sengupta [9,10] respectivament. 

En el primer, FLM, consisteix en enrotllar les tres capes entre si com si d’un mòdul 

cilíndric es tractes i fer circular els fluids. En el segon, també en un mòdul cilíndric, trobem 

les fibres buides oleofíliques i poroses per on circulen les fases d’alimentació i receptora i 

per l’exterior de les fibres la membrana líquida, Fig. 6. 

 
Fig. 6. Secció transversal d’un mòdul de fibres buides ple de membrana líquida. Per l’interior de les fibres
buides circulen tant la solució donant com la solució receptora de forma diferenciada.
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 5.1.3. Liquid Film Pertraction (LFP) 

A la figura 7 trobem l’esquema del sistema denominat LFP. En aquesta tècnica les tres 

solucions es troben en moviment de forma continuada. La solució d’alimentació i la 

receptora circulen de forma vertical descendent pels suports de forma alternada, els quals 

es troben distanciats lleugerament. Cada suport de film solució d’alimentació es troba 

entre dos suport de film solució receptora. La naturalesa hidrofílica dels suports ajuda a 

obtenir estable i uniforme la circulació dels films de solucions aquoses. El conjunt de 

suports es troba immers en la membrana líquida orgànica que emplena el mòdul, fins i tot 

els espais entre suports alterns. La membrana líquida es fa circular en contra-corrent al 

flux aquos. El factor de concentració es determina mitjançant el ràtio de flux de les 

solucions d’alimentació i receptora. 

Una alternativa al sistema descrit anteriorment, s’obté al fer rotar uns discos parcialment 

submergits en la solució. Els discos es troben muntats sobre dos eixos independents o 

comú. El moviment continuat dels tres líquids proporciona una intensa transferència 

d’espècie a transportar consecutiva dels passos de la transferència de massa a través del 

procés de difusió turbulenta. Sota aquestes condicions, la resistència a la difusió 



Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades  
amb reextracció per dispersió  Pàg. 31 

 

d’aquestes membranes relativament primes, d’alguns mil·límetres, és menor que en els 

casos de membrana líquida immòbil suportada amb tan sols uns 20µm de gruix. 

 
Fig. 7 Liquid Film Pertraction. La solució donant F i la receptora R circulen de forma descendent de forma
alternada pels suports hidrofílics, immeres en la membrana líquida.
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4.5.2. Tècniques amb fase Dispersa 

Els sistemes que conformen les tècniques amb fase dispersa, trobem mètodes en els que 

una o dos dels tres líquids es troben dispersos en petites gotes. El mètode més popular 

de tots ells es la membrana líquida emulsionada (ELM).  

5.2.1. Membranes Líquides Emulsionades 

A finals de la dècada dels seixanta i començament dels setanta, N. Li (1971) proposa un 

mètode anomenat “Emulsion Liquid Membrane (ELM)” o “Double Emulsion Method 

(DEM)”. El nombre revela que el sistema de tres líquids es troba estabilitzat per un 

emulsionant, el qual pot arribar a representar un 5% o més de la membrana líquida. La 

solució receptora R, la qual normalment presenta un menor volum que la fase 

d’alimentació F i de naturalesa similar, és dispersa en la fase intermèdia S. La emulsió 

densa formada és extremadament estable a conseqüència de la mida microscòpica de les 

gotes del líquid receptor (1-10µm) i de l’alt contingut d’emulsionant seleccionat. En el 

següent pas, emulsió i fase d’alimentació es posen en contacte, però per tal de poder 

procedir cal agitar el conjunt de forma suau. Aquest sistema genera una gran interfície 

entre la solució d’alimentació i les gotes d’emulsió (0.5-2mm de diàmetre) i una major 

superfície de contacte de les microgotes de solució receptora que es troben en les gotes 

de l’emulsió. Conseqüentment el procés de transferència massa entre les dues solucions 
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aquoses es pot completar en qüestió de pocs minuts. Un cop finalitzada la transferència 

de massa, la emulsió es separada de la fase d’alimentació i es trenca. Per un costat tenim 

la fase receptora per un posterior tractament i la membrana líquida és alimentada de nou 

per ser reutilitzada. 

El mètode ELM es tracta d’un procés batch de separació en tres etapes, tot i que pot ser 

realitzat de forma continua mitjançant diverses tipologies de columnes d’extracció. A 

conseqüència de l’alta concentració de emulsionant, la gran interfície generada i la 

diferència de concentració d’aigua entre les dues solucions aquoses, genera un increment 

importat d’aigua en la emulsió. La principal desavantatge de ELM és a conseqüència de 

l’estabilitat de la emulsió, la poca estabilitat d’aquesta genera que els temps de contacte 

entre fase d’alimentació i emulsió siguin petits, amb una prematura destrucció d’aquesta, 

resultant una eficiència baixa d’extracció. Per altra banda, l’obtenció d’una emulsió molt 

estable, generaria uns problemes afegits en el moment de la destrucció. No obstant, el 

mètodes ELM van ser els primer en tindre usos i aplicacions industrials. 

5.2.2. Altres tècniques 

Un dels primers intents de separació de mescles de hidrocarburs mitjançant membranes 

líquides amb emulsionants-estabilitzadors, es va procedir amb el sistema mostrant en la 

Fig. 8 Tal i com es pot observar en el esquema, la solució d’alimentació composada per la 

mescla de hidrocarburs passa a través d’una capa aquosa que conté un emulsionant, 

quedant coberts per una membrana aquosa. Les gotes revestides penetren en la solució 

receptora, on la transferència de massa dels hidrocarburs més solubles en aigua té lloc. 

Aquest sistema dissenyat per Li, té un significat més històric que pràctic, tot i que 

posteriorment aquest prototip ha estat objecte d’estudis més exhaustius. 

Un intent de millora del sistema anterior és a través de dos compartiments verticals 

connectats i separats entre sí per una paret porosa. Aquesta paret, tub puros i hidrofòbic, 

separa la columna en dos compartiments concèntrics. La membrana S emplena la totalitat 

dels dos dipòsits. Tant la fase d’alimentació com la receptora són alimentades per la part 

superior de la columna, en el corresponent compartiment. La solució d’alimentació circula 

per l’exterior de la paret, mentre que la solució receptora ho realitza per l’interior. 
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Fig. 8 Single drop technique. Les gotes de la solució donant (F) passen a través de la capa que conté 
l’agent emulsionador (S). Les gotes cobertes per la membrana penetren a través de la dissolució 
recuperadora i són acumulats en la part superior de la columna.

     F 

 
   F 

 
   F 

 
   F 

 
  S 

 
   R 

 
E 

 
E 

 

La columna es troba equipada per un dispositiu que de forma cíclica palpita fent arribar 

porcions de la membrana líquida i orgànica, a través de la paret porosa, d’un 

compartiment a l’altre. Aquest mètode ofereix una intensa transferència de massa, 

utilitzant un sistema simple i sense la necessitat d’emulsionants. No obstant, el sistema 

presenta una important desavantatge i és el fet dels canvis de propietats continuats que 

presenta la paret hidròfoba, no només permet el pas de les gotes de membrana líquida 

d’un compartiment a l’altre sinó que petites gotes de les solucions aquoses arriben a 

traspassar-la, amb la conseqüent contaminació de fases. Un problema similar es va 

presentar en el “sistema de doble filtració” proposat per Mitrovi i Wu [11]. El dispositiu 

complex amb la incorporació de filtres hidrofílics i hidrofòbics muntats a les sortides de les 

sortides dels compartiments, el quals a la vegada redueixen l’intercanvi. 

La dispersió d’una de les solució aquoses en la membrana líquida sense la necessitat de 

agents tensioactius i generar riscos de mescla entre solucions de naturalesa semblant és 

possible. En aquest cas la solució receptora és dispersa en la membra líquida, la qual 

circula per l’interior de fibres poroses i buides. Les propietats oleofíliques de les fibres 

permet que els seus microporos siguin emplenats amb la membrana líquida tan sols, la 

qual entre en contacta amb la solució d’alimentació que circula per l’exterior de les fibres. 

Aquesta metodologia de treball és coneguda com MEMBRANES LÍQUIDES 

SUPORTADES AMB REEXTRACCIÓ PER DISPERSIÓ, i va ser desenvolupada per W.S. 

Winston Ho [5]. 
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5. MEMBRANES LÍQUIDES SUPORTADES AMB 
REEXTRACCIÓ PER DISPERSIÓ 

5.1. Introducció 

Les membranes líquides es combinen com un procés d’extracció en un primer pas i un 

segon procés de recuperació, en els casos amb un procés convencional la separació es 

realitza en dues etapes, de la mateixa manera que es produeix a les extraccions amb 

solvents. Els processos d’extracció amb membrana líquida en un pas, es genera la major 

força impulsora de transferència de l’espècie a transportar per extreure, la qual cosa 

produeix la millor descontaminació de la espècie i recuperació d’aquesta. 

Tal i com s’ha vist anteriorment, una membrana líquida emulsionada es crea amb la 

formació d’una emulsió estable, de la mateixa manera que faríem una emulsió aigua-oli, a 

partir de dues fases que són immiscibles. Aquesta emulsió es manté en una tercera fase 

amb una agitació continuada al llarg de tota la extracció. Pel que fa a la membrana, és l’oli 

(la fase orgànica) el medi que conté i envolta las gotes d’aigua (fase aquosa) que es 

troben a la part interna dintre de la emulsió de la part continua de la fase continua.  

Pel que fa a la fase orgànica de la membrana conté una espècie, la qual és l’agent 

extractant, un diluent, normalment es fa servir un solvent orgànic que és inert al sistema, 

en ocasions es pot utilitzar un modificador de l’espècie a transportar, es a dir, un compost 

capaç de canviar l’estat químic de la espècie a extreure. 

Per altra banda la fase aquosa e interna de la membrana, conté un agent de reextracció. 

Les emulsions que es generen a partir d’aquestes dues fases són, pel general, 

estabilitzades mitjançant un tensioactiu en la fase de la membrana. La part externa, com a 

fase continua, és la solució inicial la qual conté la espècie que desitgem extreure. 

D’aquesta manera el procés d’extracció s’inicia en la fase d’alimentació on hi trobem la 

espècie, la qual s’extrau i passa a la fase orgànica i d’aquí es recuperada per l’agent 

reextracció a les gotes aquoses de la membrana. Un cop finalitzat el procés aquesta 

espècie es pot recuperar de la fase aquosa interna a través de la destrucció de la emulsió. 

Normalment es procedeix amb coalescència electrostàtica, seguida per una electroplating 

o precipitació. 
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Una de les desavantatges de la membranes líquides emulsionades es que aquesta, a 

conseqüència d’estar de forma continuada en contacte amb la solució d’alimentació 

tendeix a créixer. El fet d’augmentar provoca una reducció en la concentració del 

recuperador en les gotes de fase aquosa, amb el que produeix una disminució de la 

eficàcia del recuperador o reextractant. Com a conseqüència d’aquesta reducció de la 

concentració, es genera una dilució de l’espècie a transportar que ha estat concentrat en 

les gotes d’aigua, causant una disminució de l’eficàcia de separació de la membrana. Una 

altre conseqüència del creixement, més a llarg terme, és la reducció de l’estabilitat de la 

membrana i el fet que es vagi fent cada cop més prima. Per últim, el fet del creixement de 

la emulsió genera una augment de la viscositat de la emulsió desprès de la separació, 

aquest augment de la viscositat dificulta el procés de destrucció de la emulsió. 

Una segona desavantatge de les membranes líquides emulsionades es la seva possible 

ruptura, el fet de trencar-se la membrana provoca que la alimentació sigui contaminada 

amb el contingut de les gotetes de la fase aquosa, ja que al trencar-se la membrana 

aquestes surten de l’interior de la membrana cap a la fase de l’alimentació. Investigadors 

com Wiencek [14,15,27] i el seu equip han determinat l’ús de fibres microporoses i buides 

contactors com una alternativa als mètodes de dispersió de contacte directe de les 

membranes líquides emulsionades al reduir al mínim el creixement de la membrana i la 

contaminació de l’alimentació. Aquest fet es deu a que els mètodes de contacte amb 

fibres buides no presenten el percentatge alts de ruptura que són típics, quan utilitzem els 

agitadors en els mètodes de dispersió directa. 

En les membranes líquides suportades, la fase líquida de la membrana és el líquid 

orgànic que es troba incrustat en els porus d’un suport mircoporós, com per exemple, les 

fibres buides microporoses de polipropilè. La creació de la membrana líquida suportada té 

lloc en el moment que posem en contacte el líquid orgànic amb els porus de la fibra buida, 

ràpidament tots els porus són impregnats de la fase orgànic amb el que la membrana 

líquida queda suportades per la fibra. Per l’extracció d’un cert contaminant o un producte 

amb valor afegit mitjançant una membrana líquida suportada, la forma de procedir serà 

col·locar la membrana en contacte entre dues soluciones aquoses. Per una part trobem la 

solució inicial que conté l’espècie a transportar i la segona fase on la volem concentrar. 

D’aquesta manera la membrana líquida suportada actua com una membrana 

semipermeable pel transport de la espècie a eliminar de la solució inicial. La fase orgànic 

continguda en la membrana líquida és immiscible a les fases aquoses tant inicial com 

final, a més aquesta fase contindrà un extractant, el qual és un diluent que generalment 
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és un solvent inert i orgànic, en certs casos pot tractar-se de un modificador. 

En tots dos casos de separació amb membranes líquides, la facilitat de transport del 

contaminat present a la fase aquosa inicial cap a la fase aquosa recuperadora, té lloc per 

mecanisme de transferència de massa. Els investigadors i pioners d’estudis Quinn [16,17] 

i Li [18,19]. 

L’ús d’aquest tipus d’extracció amb membranes líquides suportades per la recuperació de 

metalls, com poden ser el crom, el coure, el zinc, l’estronci i el cobalt, continguts en 

solucions aquoses i aigües de procés ha estat estudiat durant llarg temps per part de la 

comunitat científica i industrial. De la mateixa manera d’utilització de les membranes 

líquides suportades, per la recuperació bencil-penicilina, la penicilna G, el fenil-alanina, 

l’àcid làctic, l’àcid propionic i l’àcid butanoic procedent de solucions aquoses i residus de 

fermentació també ha estat casos d’estudi. 

 
Fig. 9. Esquema d’un sistema de membrana líquida suportada amb dispersió de l’extractant. 
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Encara que el procés de membrana líquida suportada és molt eficaç per la recuperació de 

traces de contaminants a nivells molt baixos, a conseqüència de la seva habilitat per evitar 

la limitacions d’equilibri, el seu ús ha estat obstaculitzat per problemes d’estabilitat. Les 

membranes líquides suportades tradicionals pateixen una pèrdua gradual de la fase 

orgànica de la membrana tant cap a la fase inicial com cap a la fase recuperadora, a 

conseqüència de la emulsió, per exemple com a resultat de les forces transversal laterals, 

a las interfases de la membrana aquosa, i a la diferencia de pressió osmòtica a través de 

la membrana. La diferencia de la pressió osmòtica desplaça la fase orgànica de la 

membrana microporosa. Aquest desplaçament de la fase orgànica dels porus de la 

membrana en última instancia pot generar la mescla de la fase inicial i la fase 
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recuperadora, amb el que provoca un complet fracàs de la unitat de separació. 

5.2. Membranes líquides suportades amb reextracció per 
dispersió 

Els sistemes de membranes líquides suportades amb dispersió del recuperador varen ser 

desenvolupades seguint el esquema de la Fig. 9. Com ens mostra a la figura, la solució 

recuperadora és dispersa en la solució orgànica, que actua de membrana, i que conté un 

extractant(s) en un agitador. La emulsió obtinguda es bombejada al mòdul per realitzar el 

contacte amb la solució d’alimentació. A partir d’un mòdul de fibres buides i microporoses, 

la solució aquosa d’alimentació conté l’espècie que vol ser extreta, la qual es troba en 

l’altre costat de les fibres. La fase orgànica no dispersa de la emulsió ràpidament 

impregna el porus del suport, el qual és hidrofòbic i microporós. Un exemple de mòdul per 

utilitzar seria un de fibres buides i microporoses de polipropilè. Al impregnar el suport el 

porus del suport es crea una membrana estable en el sistema. 

En la Fig. 10. es mostra una ampliació de l’interior d’unes de les fibres buides del sistema. 

Un baix gradient de pressió, uns 13.8kPa, entre la solució d’alimentació (Pa) i la emulsió, 

fase orgànica més solució receptora, (P0) s’aplica per prevenir que la fase orgànica passi 

a través de les fibres contaminant cap a l’alimentació. Les gotes disperses de solució 

aquosa en la emulsió tenen una dimensió normalment de 80-800µm, les quals tenen un 

orde de magnitud molt superior als porus que constitueixen les fibres que suporten la 

membrana, en el cas de fer servir fibres de polipropilè aquestes presenten un diàmetre de 

porus de 0.03µm. D’aquesta manera les gotes són retingudes en la fase dispersa i no hi 

ha transferència cap a l’alimentació. 

Aquests sistemes de membranes líquides suportes es pot considerar que sofreix un 

subministrament constant de solució de membrana orgànica en el interior dels porus. 

Aquest subministrament continuat es garantia d’un procés estable i continuat en el temps. 

Amb aquesta tipologia de sistema, incloent la solució membrana orgànica en la solució 

recuperador, Teramoto et al. va estabilitzar les seves membranes líquides suportades 

incloent les seves solucions membranes orgàniques en la zona de recuperació. 
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Fig. 10. Vista ampliada d’una secció longitudinal d’una membrana líquida suportada amb fase dispersa 
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Per altra banda, en el cas de les SLM amb la fase recuperadora dispersa, el contacte 

directe entre la fase orgànica i la fase recuperadora, si es necessari amb gran agitació, en 

la zona recuperadora proporciona una àrea de transferència addicional entre les dos 

fases recuperadores (la membrana líquida i la solució aquosa recuperadora), a més de la 

superfície de les fibres buides, resultant una gran eficiència de transferència de massa per 

la reextracció. Les eficiències obtingudes de SLM amb dispersió són molt millor que en les 

SLM convencionals. 

Les SLM en mòduls de fibres buides, presenten una gran àrea de transferència de massa. 

Per exemple, fent servir fibres buides microporoses de polipropilè de 300 micròmetres de 

diàmetre exterior, una dimensió comercial de mòdul és de 24.5cm de diàmetre per 

71.1cm de longitud ofereix un àrea superficial de 135m2, un mòdul planta pilot de 10.2cm 

de diàmetre per 71.1cm de longitud presenta un àrea superficial de 19m2 i mòdul de 

laboratori de 6.35cm per 20.3cm un àrea superficial de 1.4m2. 

Un sistema típic de membrana líquida suportada, constarà d’un mòdul de fibres buides (o 

una sèrie de mòduls de fibres buides), un recipient de solució d’alimentació, la bomba de 

l’alimentació, el recipient de la emulsió, un agitador (per tal de dispersar la fase aquosa 

recuperadora en la solució orgànica, que pot omès segons les condicions de bombeig i 

circulació del sistema) i la bomba de la emulsió. El sistema descrit anteriorment el trobem 

representat en la Fig.11., el qual presenta una recirculació tant de l’alimentació com de 

l’emulsió. És comú treballar amb l’alimentació en un sol pas, en el cas de la emulsió 

típicament es treballa amb recirculació. 
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Fig. 11. Muntatge de membrana líquida suportada amb l’alimentació i la emulsió en recirculació. 

Alimentació Emulsió 

 

Un cop finalitzada l’extracció de l’espècie a transportar de l’alimentació, es deixa d’agitar 

la emulsió deixant que les dues fases es separin, per un costat la solució orgànica i per 

l’altra la solució reextractant amb l’espècie a transportar concentrada. La fase de 

separació és molt ràpida i en menys d’un minut podem trobar la destrucció completa de 

l’emulsió. La solució recuperadora concentrada es pot considerar com el producte 

d’aquest procés. 
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6. MÒDULS DE FIBRES BUIDES 

6.1. Introducció 

Els mòduls de fibres buides, es presenten com un dispositiu òptim pels processos de 

separació per membranes i transferència de massa. Les configuracions que poden 

adquirir, el material en que es troba fabricades les fibres, les propietats tan químiques com 

físiques d’aquestes, els hi atorga un ampli ventall d’aplicacions. A la taula adjunta es 

presenta un resum d’aquests sistemes. 

Taula. 4. Resum mòduls de membrana 

 

6.2. Disposicions de les hollow fiber modules 

Un mòdul de fibres buides (hollow fiber modules) permet l’extracció de les especies 

mitjançant múltiples disposicions, tot i que aquest projecte tan sols es realitzarà amb una 

de les presentades més endavant. 
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A la primera de les disposicions, i com ja hem comentat en apartat anteriors, es tracta 

d’impregnar els porus de les fibres de la fase orgànica, es fa circular la fase aquosa de 

l’alimentació per l’interior dels tubs i la fase aquosa amb l’extractant dissolt per l’exterior. 

Esta disposició de les fases, que es coneguda com HFSLM (Hollow fiber supported Liquid 

Membrane), permet la extracció en un sola etapa. 

A la Fig. 12 es mostra la disposició d’aquesta i, tant la circulació de les fases com el sentit 

d’aquesta. Aquest procés el més comú es realitzar-ho en contra corrent entre fases. La 

forma en que podem fer aquest procés és fent circular primerament la fase orgànica per 

tal d’impregnar la fase orgànica en els porus de les fibres, o bé tal  com es realitza en el 

present projecte i es dispersar la fase orgànica a la fase aquosa que conté l’extractant. La 

naturalesa hidròfoba de les fibres fa que només sigui la fase orgànica la que es trobi en 

contacte amb les fibres i conseqüentment amb les dues fase aquoses del sistema 

(alimentació i la fase amb l’extractant). 

Per altra banda també és possible realitzar el procés en dues etapes. Aquestes dues 

etapes les podem definir com extracció i recuperació, mitjançant la configuració coneguda 

com HFNDSX (Hollow fiber Non Dispersive Solvent Extraction). En aquest procés no 

existeix la etapa d’impregnació dels porus de la fibres de polímer. 

 

Fig. 12. Configuracions de mòduls de fibres buides 

A la primera fase, extracció, fem passar l’alimentació per l’interior dels tubs, mentre que la 

fase orgànica passa per l’exterior de les fibres, introduint-se entre els porus i entrant en 

contacte amb l’alimentació. Un cop el procés el donem per finalitzat, es fa passa la fase 

aquosa que conté el recuperador o reextractant per l’interior de les fibres i fem passar una 

altra vegada la fase orgànica, resultant de la primera etapa d’extracció, per l’exterior de 
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les fibres. Un cop finalitza aquesta segona etapa, tant l’alimentació com la fase orgànica 

queden lliure de l’espècie a transportar, ja que aquest es troba concentrat en la fase 

aquosa que conté el recuperador. La fase orgànica es pot tornar a fer circular amb una 

nova alimentació reutilitzant-la. 

En aquest tipus de disposicions, sempre farem circular la fase orgànica per l’exterior. 

D’aquesta manera, aconseguirem que es creï una membrana líquida, per la inserció de la 

fase orgànica als porus, amb una alta superfície de contacte al fer circular les fases 

aquoses per l’interior de les fibres. En cap cas tindrem una contaminació de fases, gràcies 

a la propietat hidròfoba de les fibres i al fer circular les fases aquoses per l’interior de les 

fibres amb sobrepressió respecte al flux exterior a aquestes. 

En la disposició HFSLM la quantitat de fase orgànica necessària és menor que en el cas 

de HFNDSX, ja que aquesta només té que emplenar l’espai existent entre els porus. 

A la configuració HFSLM, tenim dues possibilitats: o impregnem les fibres amb la fase 

orgànica (Fig.12), fent-la circular primer per l’interior del mòdul i després les fases 

orgàniques, o bé la dispersem a la fase aquosa que conté l’agent de reextracció (Fig.13, 

PEHFSD). En qualsevol de les dues opcions el volum de fase orgànica serà menor que 

en les HFNDSX que cal afegir la suficient quantitat com per circular per la totalitat de la 

part exterior de les fibres. 

Uns dels inconvenients que pot esdevenir en el cas de les HFSLM, si realitzem la 

configuració d’impregnar les fibres, és el desgast o desaparició d’aquesta. A mesura que 

les fases aquoses circulen pel mòdul de fibres buides, aquestes poden arrossegar-la. La 

necessitat d’una segona impregnació suposaria l’aturada del procés. Es per això que la 

dispersió de la fase aquosa amb el recuperar a la fase orgànica, mètode utilitzat en el 

present projecte, es presenta com una millora notable a totes les configuracions 

presentades fins al moment (PEHFSD). 
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Fig. 13. Representació configuració de sistema d’extracció/recuperació  

En la configuració HFNDSX amb un mòdul, el procés d’extracció té lloc en dues fases. Un 

cop finalitzada la primera etapa d’extracció, cal extreure la fase orgànica i la fase aquosa 

del mòdul. Aquest inconvenient es pot resoldre amb la incorporació d’un segon mòdul 

connectat en sèrie amb el primer, un encarregat de l’extracció i el segon de la reextracció. 

D’aquesta manera, al mateix temps que es produeix la extracció també té lloc la 

reextracció. 

Tant aquesta darrera configuració de HFNDSX com PEHFSD, es presenten com 

sistemes de treball continus i on es poden prendre en qualsevol moment mostres (fet que 

els fa controlables), punts molt favorables per la seva aplicació industrial. Tot i que el 

sistema PEHFSD, el fa més competitiu per la necessitat d’un sol mòdul i la menor 

quantitat de fase orgànica, aspectes econòmics molt importants. 

Altres configuracions plantejades, però amb un menor ús, són la possibilitat de connexió 

de dos mòduls de fibres buides en sèrie (HFSLM amb dos mòduls) per la extracció 

selectiva de dos metalls. Un cop impregnat tots dos mòduls, o de forma dispersa, es fa 

passar l’alimentació del mòdul i són extret de l’alimentació les espècies a transportar de 

forma selectiva en cada un dels mòduls. 

La darrera possibilitat amb aquests tipus de sistemes i faria possible tant la extracció com 

la recuperació en una mateixa etapa, seria la de repartir les fibres unes on circularia 

l’alimentació i altres la fase aquosa amb el recuperador, mentre que per l’exterior i en 

contra corrent la fase orgànica. 
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6.3. Pressió de ruptura 

A les configuracions anteriorment presentades en les que la fase orgànica circula per 

l’exterior de les fibres i impregna els porus de les fibres, aquesta es manté confinada 

dintre dels porus per efecte de la acció de les forces de la tensió superficial i capil·laritat. 

Amb tot, la fase orgànica pot introduir-se a l’interior de les fibres contaminades 

l’alimentació. Això es pot prevenir amb una sobrepressió de la fase aquosa que circula per 

l’interior de les fibres, respecte a flux exterior a aquestes. D’aquesta manera la interfase, 

entre la fase orgànica i aquosa, es manté immòbil en cadascun dels porus en la part de la 

membrana en contacte amb la fase aquosa. 

No obstant, si l’excés de pressió de la fase aquosa es superior a un valor límit, que es 

coneix com a pressió de ruptura (∆pCr), llavors la fase aquosa pot entrar dintre dels porus i 

contaminar la fase orgànica. Aquesta pressió de ruptura depèn de la fase orgànica 

utilitzada i del material polimèric de les fibres o membrana. Es per això, que existeix un 

ventall molt ampli de pressions de ruptura. 

6.4. Característiques de l’extractant 

Els aspectes o característiques per determinar l’extractant a fer servir en el nostre sistema 

són varis, exemples d’aquests són: 

• El primer és la seva capacitat, tant de complexar com de lliurar la espècie en les 

dues interfases de la membrana. 

• Un cop complexada la espècie, l’extractant ha de tenir les característiques 

adequades per fer augmentar la solubilitat de la espècie amb el material de la 

membrana per poder dur a terme la difusió a través d’aquesta. 

• L’extractant ha de ser també selectiu, és a dir, en el cas que l’alimentació contingui 

diverses espècies, ha de ser capaç de complexar només aquelles que són 

d’interès per la extracció. Els nombrosos estudis realitzats sobre els extractant 

tenen com a objectius principal, el desenvolupament de nous extractants molt més 

selectius amb les espècies que ens interessa. És per això, que podem trobar com 

a mínim un extractant específic per cadascuna de les possibles espècies d’estudi. 

• Com és lògic, l’extractant ha de ser lipofílic amb l’objectiu que pugui ocupar tots 

els porus de les fibres de la membrana en la fase de la impregnació. A més a més, 

és important que tingui aquesta característica per que no sigui miscible amb les 

fases aquoses del sistema. 
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6.5. Aplicacions dels mòduls de fibres buides 

Tot i que el desenvolupament dels mòduls de fibres buides es va produir fa anys, les 

aplicacions d’aquests en el món industrial tenen una història molt recent. El primer ús d’un 

sistema d’extracció mitjançant els mòduls de fibres buides en Europa, es va produir en 

una planta industrial a Holanda en 1994. El procés consistia en l’extracció de 8 

components clorats d’aigües residuals. Es van fer servir 3 Liquidcel© mòduls de fibres 

buides, cadascun dels quals constava d’uns 2-3 m2 d’àrea de contacte per tractar un flux 

de 75 l/h de dissolució. 

La extracció no dispersa mitjançant membranes amb un configuració de fibres buides, pot 

reemplaçar els mètodes convencionals d’extracció líquid-líquid a pràcticament totes les 

seves aplicacions. 

El potencial de les membranes fibres buides és molt gran, les seves aplicacions són molt 

diverses i en camps molt diferenciats. 

6.5.1. Exemples d’aplicacions industrials 

Algunes de les aplicacions, o sistemes on podem trobar la utilització d’aquesta tipologia 

de mòdul són els següents: 

 

• Extracció líquid-líquid 

Els sistemes de fibres buides han estat estudiat pel procés de diversos sistemes químics, 

obtenint un ampli ventall de transferència de massa. També han estat utilitzats nombroses 

geometries, materials i configuració de fluxos d’alimentació. 

Són exemples, l’estudi del transport de Coure (Cu) en mòduls de fibres buides per la 

extracció del metall present en aigües de mines a Xile. L’ús de la extracció amb solvent no 

és indicada i aquí és on recau el potencial d’aquests tipus de sistemes. 

Altres exemples, són la planta pilot present a Cantàbria, Espanya, la qual consisteix en un 

gran dispositiu per la recuperació i concentració del Crom hexavalent procedent dels 

banys galvànics per peces de metall. La qual tracta un flux de 90 l/h de dissolució. 
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• Absorció de gasos i stripping 

S’han estat estudiat una gran varietat de sistemes solut/solvent, alguns inclouen reaccions 

químiques. Per exemple, els compostos extrets són: CO2, SO2, NOx, Br2, H2I, N2, NH3, 

(NH4)2, àcid acètic, HCl, àcid làctic, età, etilè y VOC’s. Les aplicacions industrials inclouen 

la carbonació de les begudes, stripping de CO2 provinents d’intercanviadors iònics, 

nitrogenació de la cervesa per aconseguir escuma, desoxigenació de l’escuma per 

preservar els olors, etc. 

A la planta de Pepsi en l’estat de Virginia, per exemple, funciona un sistema de 

carbonació de uns 420l/min de beguda utilitzant mòduls Liqui-Cel Extra Flow de 193m2 

d’àrea efectiva. 

 

• Separació Quiral 

S’ha demostrat la viabilitat d’extracció de d-leucina d’una mescla racèmica en aigua 

utilitzant una solució N-n-dodequil-1-hidroxiprolina en 1-octanol. Es va utilitzat un reactor 

de membrana per eliminar els estereoisòmers no desitjats d’una mescla racèmica de 

enantiòmers aplicats a la producció d’una medicina pel tractament de la hipertensió i la 

angina de pit. 

 

• Fermentació i Transformació enzimàtica 

Alguns investigadors han mostrat que la productivitat d’etanol i altres productes 

metabòlics poden ser augmentades in situ per l’extracció utilitzant mòduls de fibres 

buides. La hidròlisis enzimàtica de triglicèrids amb separació simultània del glicerol i els 

àcids grassos resultants, també han estat provades. 

 

• Extracció de proteïnes 

Varies proteïnes han estat investigades, incloent la citocroma-c, mioglobina, catalasa, 

ureasa i α-amilasa. 

 

• Aplicacions Farmacèutiques 
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Alguns components importants com la 4-metiltiazola, 4 cianotiazola i l’àcid mevinoliònic 

han estat extrets de vapors industrials a través de sistemes de membranes. 

 

• Tractament d’aigües residuals 

Ha estat demostrat la viabilitat de recuperació d’elements problemàtics en la pol·lució, 

com el 2-clorofenol, benzè, nitrobenzè, triclorometà, tetraclorometà i acrilonitrilo. 

 

• Intercanvi d’ions Metàl·lics 

Els sistemes que utilitzen mòduls de fibres buides obtenen una gran eficàcia en la 

recuperació de molts dels ions metàl·lics que podem trobar presents en les aigües 

residuals. 

 

• Semiconductors 

Els processos de membranes són utilitzats en la manufactura de semiconductors per la 

producció d’aigua ultrapura i la ozonització de l’aigua depurada. 

 

• Destil·lació osmòtica 

En aquest procés un o més components volàtils d’una alimentació líquida són transferit a 

un altre líquid a través d’una membrana microporosa no mullada. Són exemples on tenen 

lloc aquest procés, la concentració de sucs de fruites i verdures. 
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7. REACTIUS I DISSOLUCIONS 

7.1. Introducció 

En aquest apartat es detallen cadascun dels reactius necessaris per la realització del 

present projecte, amb una petita estimació de les necessitats mínimes per la execució 

dels experiments presentats. 

7.2. Reactius utilitzats 

7.2.1. Descripció dels reactius 

Per poder realitzar la part experimental del projecte presentat faran falta els següents 

reactius, els quals es troben diferenciats entre l’estudi preliminar (la extracció líquid-líquid) 

i els experiments del projecte, aquests són detallats a les taules 5 i 6. 

Taula. 5. Resum reactius i quantitats utilitzades 

DESCRIPCIÓ REACTIUS QUANTITAT*
Espècie a 
transportar Cromat de Sodi  (Na2CrO4) 0,1 g

Medi Àcid clorhídric (HCl) 0,005 g
Fase orgància Querosé 0,08 l

Cyanex 921 0,02 g
Cyanex 923 0,005 l
Hidròxid de Sodi (NaOH) 0,5 g
Clorur de Sodi (NaCl) 0,3 g
Sulfat d'hidrazina (NH2NH2·H2SO4) 1 g
Aigua millipore 0,3 l

*Es tracta d'una aproximació del material utilitzat per la realització dels experiments efectuats en 
l'estudi inicial.

Extracció líquid-líquid

Extractant

Agents de 
reextracció
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Taula. 6. Resum reactius i quantitats utilitzades 

DESCRIPCIÓ REACTIUS QUANTITAT*
Cromat de Sodi  (Na2CrO4) 4 g 
Fe (III) 0,1 g
Cu (II) 0,1 g
Ni (II) 0,05 g
Zn (II) 0,02 g

Medi Àcid clorhídric (HCl) 1.400 g
Querosé 4 l
Solvesso-100 4 l
Cyanex 921 400 g
Cyanex 923 0,5 l

Agents de 
reextracció Sulfat d'hidrazina (NH2NH2·H2SO4) 75 g

Aigua millipore 85 l

Fase orgància

*Es tracta d'una aproximació del material utilitzat per la realització de la totalitat de la 
experimentació plantejada.

Extractant

Reextracció per dispersió

Espècie a 
transportar

 

7.2.2. Extractants 

Els extractants són els compostos que tenen la capacitat de complexar la espècie d’estudi 

i transportar-la a través de la fase orgànica per ficar-la en contacte amb la fase aquosa 

que conté el recuperador. Així doncs, es tracta d’un compost capaç tant d’extreure 

l’espècie d’estudi com de deixar-la anar en presència del recuperador a les interfases del 

sistema. 

Els extractants utilitzats en el present projecte i que han estat extrets de la bibliografia 

d’estudi inicial són Cyanex 923 i Cyanex 921. 

2.2.1 Cyanex 923 

L’extractant Cyanex 923 és un líquid composat d’òxid de fòsfor, el qual presenta un gran 

potencial en quan a la extracció de solvents, desenvolupat per Cytec. Aquest és capaç de 

recuperar, de forma indiferents, tan soluts orgànics com inorgànics presents en 

dissolucions aquoses. Són exemples d’aplicacions, la recuperació d’àcids carboxílics 

procedents d’efluents de procés i la eliminació de les impureses d’arsènic procedents dels 

electròlits de coure. 

Una de les avantatge principals que presenta el Cyanex 923 respecte a la resta d’agents 

similars utilitzats en les extraccions, com per exemple el Cyanex 921-TOPO, és que 

aquest és completament miscible en la totalitat dels dissolvents hidrocarburats comuns, 
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inclús en condicions on la temperatura és inferior a la temperatura ambient. 

Per altra banda, el major dels beneficis de la seva gran solubilitat recau en la possibilitat 

de concentrar-lo en solvents estables, els quals poden recuperar soluts, com per exemple 

l’àcid acètic, que normalment presenten una baixa recuperació amb aquest tipus d’agents. 

La composició del extractant Cyanex 923 és una mescla de quatre òxids trialquilfosfòrics: 

R3P(0) R2R
’P(0) RR2

’P(0) R3
’P(0)  

On 

[ ]
( )[ ] hexylnormalCHCHR

octylnormal)CH(CHR

723
'

723

==

==
 

Aquesta composició de compostos presenta un pes molecular mitjà aproximadament de 

348 g/mol. 

Altres propietats i aplicacions d’aquest extractant les podem trobar al document adjunt a la 

memòria d’aquest projecte. 

2.2.2. Cyanex 921 

L’extractant Cyanex 921, més conegut com trioctylphosphine oxide (TOPO), el qual va ser 

el primer extractant desenvolupat per Cytec dintre de la família de agents d’extracció. El 

seu desenvolupament i aplicacions va ser per la recuperació d’urani en processos humits 

amb àcids fosfòric i la recuperació de l’àcid acètic d’efluents aquosos. 

La estructura química del compost es mostra a continuació: 

 

El pes molecular del Cyanex 921 és de 386 g/mol. 

Altres propietats i aplicacions d’aquest extractant les podem trobar al document adjunt a la 

memòria d’aquest projecte. 
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7.3. Fitxes de seguretat 

La gran majoria de reactius empleats en la part experimentació són coneguts. Inclús d’ús 

comú, no obstant uns altres poden no ser coneguts per la seva especificació en el camp 

estudiat. Es per aquest motiu, que són adjuntades les fitxes de seguretat de certs reactius 

utilitzats. 

• Cyanex 923 

• Cyanex 921 

• Querosè 

• Solvesso 100 

• Sulfat d’hidrazina 

Les diferents fitxes es poden trobar a l’annex del present projecte. 

Per altra banda, també trobem informació al portal d’internet del fabricant documents 

extres que mostren les principals característiques dels reactius Cyanex 923 i 921, així 

com algunes de les seves propietats físico-químiques. 



Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades  
amb reextracció per dispersió  Pàg. 53 

 

8. MATERIAL UTILITZAT 

La part experimental del projecte descrit, presenta dues parts diferències 
d’experimentació. Per una part l’estudi inicial d’extracció líquid-líquid, com a definició dels 
paràmetres inicials d’estudi i variabilitat, i per l’altre la part experimental pròpia del 
projecte. En tots dos casos, es requereix uns components o instrumental de laboratori, el 
qual és detallat en l’apartat actual. 

8.1. Instrumentació 
• Pipetes BRAND de 1ml (tarades), 2, 5, 10, 20, 25 i 100ml 

• Decantador VIDRA FOC de 2 l i 100 ml 

• Embuts 

• Pera BRAND 

• Matrassos VIDRA FOC de 10, 80, 100, 150, 200, 250 i 50ml 

• Vasos de precipitats VIDRA FOC de 2 l, 500 ml, 100ml i 50ml. 

• Agitador SBS Instruments, modelo ABT 4 0,15 A 

• Balança Sartorius 500g 

• Balança Mettler Toledo, modelo AE 240 

• Espectròmetre d’absorció atòmica AAS (2380 PERKIN ELMER 

SPECTROMETER) 

• ICP (SPECTROFLAME OF SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS) 

• HOLLOW FIBER MODULES fabricat per HOECHST CELANESE Charlotte, NC 

(LIQUI-CEL, 8X28 cm 5PCG-259 CONTACTOR) composat per: 

o Contactor Liqui-Cel 

o 2 bombes HOECHST 

o 2 marcadors de pressió 

o 2 marcadors de caudal 

o 4 tubs 
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9. ESTUDIS PREVIS 

9.1. Introducció 

S’ha constatat a través de diverses investigacions que certs components poden recuperar 

o extreure el Crom (VI) de dissolucions aquoses, exemples d’aquests extractants són els 

productes comercials amb òxids de fòsfor Cyanex 923 i Cyanex 921. Els quals, desprès 

de diverses experimentacions, mostren una selectivitat i capacitat per reaccionar amb el 

Crom hexavalent present en dissolucions clorades i recuperar-lo quan s’utilitza tecnologia 

de membranes líquides, tecnologia utilitzada en el present projecte. Així doncs, 

primerament es realitzaran diverses extraccions líquid-líquid, prèvies a l’experimentació 

pròpia del projecte, per veure’n els seus efectes en diverses condicions. 

9.2. Base teòrica 

La extracció líquid-líquid és un procés per separar components en solucions que es 

troben dissolts en dues fases líquides immiscibles. Aquest procés també pot ser 

simplement el referit a la extracció de líquids o la extracció per solvents, no obstant, 

aquest últim terme pot ser confús perquè també s’aplica a la lixiviació d’una substància 

soluble en un sòlid. 

Pel que respecte a la extracció líquid-líquid implica la transferència de massa d’una fase 

líquida en una segona fase no miscible, el procés pot portar-se a terme de diverses 

maneres. L’exemple més simple, implica la transferència d’un component d’una mescla 

binària en un segona fase líquida miscible, com és la extracció líquid-líquid d’un agent 

contaminat o impuresa en aigües residuals en un dissolvent orgànic. Aquest procés és 

anàleg als d’absorció de massa quan es transfereix d’una fase a una altre.  

La transferència del solut entre fases, es pot afavorir o bé per l’addició d’agents en la 

alimentació o dissolució d’alimentació, que provoquen la seva extracció d’aquesta fase, o 

bé per l’addicció d’agents complexants en la fase receptora. En altres casos pot ser 

afavorit per la reacció química del solut per algun component del sistema, com seria la 

extracció de compostos fenòlics present en fluxos d’hidrocarburs amb dissolucions 

càustiques aquoses. 

Sistemes més sofisticats d’extracció líquid-líquid, en més d’una etapa, a partir d’un 
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dissolvent inicial s’extrau un dels soluts presents en una mescla (similar a la destil·lació), 

posteriorment aquest dissolvent es rentat amb un altre per extreure l’espècie a transportar 

lliure a partir del segon solut (similar a la rectificació a la destil·lació). 

9.3. Objectius 

Abans de començar els experiments amb el mòdul de fibres buides, es farà un petit estudi 

d’extracció de Crom (VI) de la fase aquosa mitjançant el procediment d’extracció líquid-

líquid. On s’utilitzarà diferents tipus de composició de membrana líquida. Segons la 

bibliografia, unes de les possibles configuració de membrana líquida per la recuperació 

del Crom (VI) són les formades tant per CYANEX-921 i CYANEX-923, com extractors en 

un medi orgànic. Dintre del possibles medis orgànics un d’ells, i utilitzat en certs 

laboratoris, és el dissolvent SOLVESSO-100, no obstant, aquest producte a conseqüència 

de la seva composició de compostos aromàtics, pot derivar en una degradació de les 

fibres de polipropilè que conformen el mòdul, d’aquesta manera es començarà amb un 

medi orgànic de querosè. Les característiques fisicoquímiques dels productes utilitzats en 

els experiments es presenten en les fitxes de seguretat que són adjuntes a aquest 

document a l’annex del present projecte. 

9.4. Extracció líquid-líquid CYANEX-921 

9.4.1. Introducció 

En aquest primer estudi realitzarem la prova d’extracció del Cr (VI) mitjançant CYANEX-

921, el qual es dissoldrà en querosè. Per començar es preparen les diferents dissolucions 

que es faran servir al llarg d’aquest primer estudi, aquestes tenen una  composició 

similars a les proposades en la bibliografia per ser utilitzades en la metodologia del 

projecte. 

• Dissolució de Crom de concentració 1000ppm. 

• Dissolució de HCl 1M 

• Dissolució de NaOH 0.5M 

• Dissolució NaCl 0.5M 

• Dissolució de Hidrazina Sulfate 5g/l 

• Dissolució 10%(m/v) Cyanex921/Querosè 

La forma de preparar les dissolucions anteriorment descrites es detallen a l’annex del 
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projecte. Tal i com es comenta en l’annex la baixa solubilitat de Cyanex-921 en el querosè 

fa que s’hagin d’incorporar a la dissolució un 4% en volum de decanol com a modificador 

del medi. 

9.4.2. Metodologia 

La metodologia a seguir per la execució del procés d’extracció serà: 

1. En 5 tubs posarem uns 5ml de dissolució de Crom (VI), aquests seran numerats i 

s’afegirà en quatre d’elles 5ml més de la fase orgànica. El darrer tub restarà com a 

blanc. 

2. Per tal de facilitar el contacte entre la fase orgànica i la fase aquosa, es posaran 

els tubs en un agitador. Com la transferència de massa es troba molt afavorida, en 

poc temps  qüestió de minuts, la transferència del Crom té lloc entre la fase 

orgànica i la fase aquosa. 

3. Aturada l’agitació es pipetegen les diferents fases orgàniques i es col·loquen en 

cinc tubs nous. A quatre d’aquest s’afegeixen possibles extractants: aigua, 

dissolució de NaOH, dissolució de NaCl i dissolució de sulfat d’hidrazina. El darrer 

tub quedarà com a blanc. 

4. Un cop més i per facilitar el contacte entre fases, els tubs són col·locats en 

l’agitador i es deixen en funcionament al llarg de tota la tarda-nit. 

5. Al dia següent, es tornen a separar les fases aquoses i fase orgàniques. Les 

diferents mostres obtingudes es reserven per ser posteriorment analitzades 

mitjançant l’espectròmetre d’absorció atòmica. 

9.4.3. Resultats obtinguts 

Seguint amb els punts establerts en la metodologia anteriorment descrita, es preparen les 

primeres mostres: 

Taula. 7. Descripció de les mostres preparades. 

MOSTRA
1
2
3
4
5
6 5ml Cr(VI) + 5ml 10%(w/v) cyanex-921/querosè

5ml Cr(VI) + 5ml 10%(w/v) cyanex-921/querosè
5ml Cr(VI) + 5ml 10%(w/v) cyanex-921/querosè

5ml Cr(VI) + 5ml 10%(w/v) cyanex-921/querosè
5ml Cr(VI) + 5ml 10%(w/v) cyanex-921/querosè

DESCRIPCION
5 ml Cr (VI) dissolts en aigua, blanc

  

Les concentracions de les fases aquoses després de trobar-se en contacte amb Cyanex-
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921 es detallen a la taula 8, amb aquestes primeres mostres, en les que es va utilitzar una 

dissolució de Crom (VI) en aigua, es constata que la fase orgànica no és capaç d’extraure 

el Crom. 

Taula. 8. Concentració desprès de l’extracció. 

Nº Absorció
Concentració 

(ppm)
1 0.0700 fora escala
2 0.0384 24,9
3 0.0694 974,7
4 0.0645 786,6
5 0.0679 886,4
6 0.0700 fora escala

 

En el casos de les mostres 1 i 6 la concentració era la màxima, donava fora d’escala, 

mentre que la número 2 es desvia completament de la resta. Amb aquests primers 

resultats es determinà que la dissolució de Crom(VI) en aigua no propiciava un escenari 

de transport òptim. 

En altres estudis de la bibliografia, s’havia treballat amb una alimentació àcida. Es per 

això, que es decideix de dissoldre el Crom (VI) en una dissolució 1M de HCl, generant les 

dades de la taula 9. 

Taula. 9. Descripció de les mostres preparades. 

MOSTRA
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DESCRIPCION
5 ml Cr (VI) dissolts en HCl 1M, blanc
5ml Cr(VI) + 5ml 10%(w/v) cyanex-921/querosè
5ml Cr(VI) + 5ml 10%(w/v) cyanex-921/querosè
5ml Cr(VI) + 5ml 10%(w/v) cyanex-921/querosè
5ml Cr(VI) + 5ml 10%(w/v) cyanex-921/querosè
5ml fase orgànica 12+ 5ml agua
5ml fase orgànica 13+ 5ml 0.5M NaOH
5ml fase orgànica 14+ 5ml 0.5M NaCl
5ml fase orgànica 15+ 5ml hidrazina sulfate 5g/l   

Les mostres compreses entre la 7 i la 10 corresponent al pas de recuperació quan el 

Cr(VI) es troba dissolt en aigua tot i que no es van obtenir resultats, per la no recuperació 

de Crom (VI), es decideixen obviar però mantenir la numeració utilitzada en els 

experiments. 

Agafant per cadascunes de les mostres la parts aquoses s’obtenen els resultats de la 
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taula 10. 

Taula. 10. Concentració desprès de l’extracció. 

Nº Absorció
Concentració 

(ppm)
11 0.0445 559,6
12 -0.0020 -1,2
13 -0.0078 -4,7
14 -0.0105 -6,2
15 -0.0131 -7,8
16 0.0074 24,2
17 0.0374 325,4
18 -0.0097 -5,7
19 0.0168 80,8

 

Els resultats obtinguts mostren que aproximadament la concentració de l’alimentació és 

d’uns 560 ppm i que els recuperadors més efectius són: d’hidròxid de sodi i el sulfat 

d’hidrazina. 

D’aquesta manera es procedeix a un segon estudi d’extracció líquid, però en aquest cas 

variant les concentracions d’aquests dos recuperadors. 30ml de Cr (VI) en HCl 1M es 

posen en contacte amb 30ml de la fase orgànica, dissolució el 10% en pes de CYANEX-

921 i 4% en volum de decanol en querosè. 

Taula. 11. Descripció de les mostres preparades. 

MOSTRA
21
22
23
24
25
26
27
28 5ml fase orgànica + 5ml hidrazina sulfate 20g/l

5ml fase orgànica + 5ml 0.4M NaCl
5ml fase orgànica + 5ml hidrazina sulfate 1g/l
5ml fase orgànica + 5ml hidrazina sulfate 10g/l
5ml fase orgànica + 5ml hidrazina sulfate 15g/l

DESCRIPCION
5ml fase orgànica + 5ml 0.05 M NaOH
5ml fase orgànica + 5ml 0.2M NaOH
5ml fase orgànica + 5ml 0.8M NaCl

  

Obtenint els valors de la taula 12. 
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Taula. 12. Concentració desprès de l’extracció. 

Nº Absorció
Concentració 

(ppm)
21 0.0361 260,4
22 0.0370 313,5
23 0.0354 336,9
24 0.0386 409,0
25 0.0135 38,3
26 0.0188 118,7
27 0.0185 115,4
28 0.0199 126,9

 

9.4.4. Conclusions 

Un cop realitzades les primeres extraccions i analitzades les solucions obtingudes, es pot 

determinar en primera instància que la extracció del Cr(VI) en medi àcid està afavorida, i 

aparentment tant l’hidròxid de sodi com el sulfat d’hidrazina són bons recuperadors del 

Cr(VI) presents en fases orgàniques. 

Tot i els bons resultats de l’hidròxid de sodi i el sulfat d’hidrazina, aquests presenten un 

gran inconvenient doncs en les condicions d’estudi es genera una tercera fase. Aquesta 

tercera fase es forma generant dues fases orgàniques, que provoquen una disminució de 

la eficiència de la membrana líquida. A més a més, en el cas de l’hidròxid de sodi es 

presenta un segon inconvenient i és la presència de precipitat, per tant ja queda exclòs 

pel treball amb el mòdul de fibres buides. 

9.5. Extracció líquid-líquid CYANEX-923 

9.5.1. Introducció 

Després dels resultats obtinguts amb l’extractant CYANEX-921, s’aplica el mateix 

procediment però en aquest cas amb CYANEX-923. Al tractar-se d’un líquid la dissolució 

en querosè és molt més simple i en aquest cas no serà necessari l’addició del decanol 

com a modificador de la fase. Per altra banda, la resta de dissolucions que es faran servir 

en l’experiment són les detallades en l’apartat anterior i que podem trobar a l’annex del 

present projecte. 

9.5.2. Metodologia 

La metodologia utilitzada és la mateixa que la descrita en el punt 10.4.2, menys en el cas 
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del punt 3 que com en la extracció líquid-líquid amb Cyanex-921 el sulfat d’hidrzaina és el 

recuperador amb millors resultats, s’opta directament de fer l’estudi amb la HS com a 

recuperador i variar la concentració d’aquesta en les diferents proves. 

9.5.3. Resultats obtinguts 

A partir del procediment detallar en apartats anteriors, per aquest estudi preparem 

diferents mostres i detallades a la taula 13. 

Taula. 13. Descripció de les mostres preparades 

MOSTRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

5 ml fase orgànica 1 + 5ml  10 mg/l HS

5 ml fase orgànica 4 + 5ml  10 mg/l HS

5 ml fase orgànica 2+ 5ml  10 mg/l HS
5 ml fase orgànica 3 + 5ml  10 mg/l HS

5 ml fase orgànica 5 + 5ml  10 mg/l HS

DESCRIPCION
5ml Cr(VI) + 5ml 2% cyanex-923/querosè
5ml Cr(VI) + 5ml 5% cyanex-923/querosè
5ml Cr(VI) + 5ml 10% cyanex-923/querosè
5ml Cr(VI) + 5ml 15% cyanex-923/querosè
5ml Cr(VI) + 5ml 20% cyanex-923/querosè
5 ml Cr (VI) dissolts en HCl, blanc

  

Obtenint els valors de la taula 14. 

Taula. 14. Concentració desprès de l’extracció. 

Nº Absorció
Concentració 

(ppm)
1 0,0194 0,21
2 0,0221 0,24
3 0,0324 0,35
4 0,0127 0,14
5 0,0095 0,10
6 0,5710 7,02
7 0,7139 9,83
8 0,6732 8,93
9 0,6727 8,92
10 0,6697 8,86
11 0,6230 7,94  

Cal considerar que els resultats obtinguts amb l’espectròmetre tenen un factor de dilució, 

amb el que els resultats cal multiplicar-los per 20 per obtenir la concentració real de la 

dissolució. D’aquesta manera, tot i que el resultat del blanc al ser una única mostra 

considerarem com a valor el teòric, la concentració inicial o teòrica era de 200ppm, 
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obtenint uns valors de recuperació molt pròxims al teòric. 

9.5.4. Conclusions 

Els resultats obtinguts mostren un alt grau de recuperació, sent pràcticament del 100% en 

alguns casos. Inicialment es pot pensar que un augment de la concentració d’aquest 

recuperador influeix indirectament amb la recuperació del Cr(VI), sent a baixes 

concentració on s’obtenen les millors dades. 

9.6. Conclusions 

En el cas de l’extracció líquid-líquid de Crom (VI) present en una dissolució aquosa, es 

poden començar a treure petites conclusions que ens podran ser útils per realitzar dels 

experiments posteriors amb més garanties. 

La primera d’elles és el fet de la importància que el Crom es trobi en una dissolució 

acidificada i clorada, com varem podem constatar en els primers experiments. El medi 

neutre no va afavorir la transferència de massa, mentre que amb l’incorporà d’HCl 1M es 

va produir la transferència. 

En tots dos casos, Cyanex-921 i Cyanex-923, l’extracció i transferència cap a la fase 

orgànica, és un procés totalment afavorit i amb una cinètica ràpida. En qüestions de pocs 

minuts, de forma visual, es pot comprovar com la solució aquosa perd el seu color 

groguenc simptomàtic de la presència del Crom (VI). No obstant, en el cas del Cyanex-

923 i el seu estat líquid, facilita el procés de dissolucions i en definitiva el treball. 

Pel que fa als recuperadors, a priori sembla que el sulfat d’hidrazina ofereix un resultats 

bons a concentracions baixes, important si es consideren els termes econòmics. 

D’aquesta manera, els experiments pròpiament del projecte, tindran com a 

característiques el fet que el Crom (VI) es trobarà en dissolucions acidificades per HCl 1M, 

que inicialment la membrana orgànica es composarà per un dissolució de Cyanex-923 en 

querosè del 10% en volum i el recuperador de Crom serà la Hidrazina Sulfate amb una 

concentració de 10g/l. 
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10. PROTOCOL D’OPERACIÓ 

10.1. Definicions i funcionament 

Per assegurar un bon funcionament del sistema, caldrà tenir un conèixer clar de 

cadascunes de les parts que comprenen el nostre sistema. A la figura 14 es mostra un 

petit esquema del funcionament. 

 

Extracció 
Recuperació 

Emulsió 

Alimentació 

Efluent 

 
Fig. 14. Representació sistema de treball 

 
Tenim una alimentació que es bombeja 

a l’interior del mòdul on, a través de la 

membrana líquida, entra en contacte 

amb la fase orgànica que conté el 

recuperador dispers. Aquest flux un cop 

surt del mòdul és retroalimentat. En el 

cas de l’emulsió passa el mateix, els 

dos fluxos circulen en contracorrent. 

A les imatges 1 i 2 es mostren unes fotografies del mòdul real i les diferents parts que el 

conformen. 

 

 
Imatge 1. Part del sistema Imatge 2. Sentit de circulació dels fluxos 

 

Alimentació 

Emulsió 

Mòdul 

Sistema de 
bombeig 

Alimentació 
pobre Analit Alimentació 

rica Analit 

Emulsió pobre 
en Analit 

Emulsió rica 
en Analit 

 

Espècie a transportar. Element o compost  d’estudi que vol ser eliminat d’una dissolució 

aquosa i concentrat en una diferent. En el nostre cas, Crom (VI). 

Alimentació. Dissolució inicial i aquosa, que presenta una concentració d’espècie a 
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transportar que vol ser reduïda o eliminada. 

Emulsió. Mescla entre una fase orgànica que conté un agent extractor específic de 

l’espècie a transportar present en l’alimentació i una fase aquosa que conté una 

recuperador o extractant de l’espècie a transportar present en la fase orgànica. Es creada 

gràcies a l’acció mecànica d’una agitador. 

Mòdul. 

La tècnica d’experimentació del present projecte es tracta de membrana líquida suportada 

amb reextracció per dispersió. La membrana líquida es suportada per fibres de propilè 

microporoses i buides, les quals es troben en l’interior del mòdul de la imatge 3 i presenta 

unes especificacions tècniques detallades a la taula 15. 

 

 
Imatge 3. Mòdul de fibres buides 

Taula. 15. 

Tipus de Mòdul 5PCG-259 (contactor)

Nombre de fibres 10.000

Diametre del mòdul 8cm

Longitud del mòdul 28cm

Area interfacial activa 1.4m2

 

Diametre interior de la fibra 24.0·10-3cm

Diametre exterior de la fibra 30.0·10-3cm

Gruix de la pared de fibra 3.0·10-3cm

Longitud de fibra 15cm

Porositat 30%

Dimensió dels porus 0.03µm

Material Polimèric Polipropilè

Diametre hidraulic 0.1cm

Area per unitat de volum 29.3cm2/cm3

 

 

Aquest mòdul de fibres buides es 

manufacturat per Hoechst Celanese, 

Cahrlotte, NC. Es tracta del model 

Liqui-Cel 8x28cm 5PG-259 contactor y 

5PCS-1002 laboratory LLE. Altres 

especificions tècniques es al quadre 

adjunt. 

  

 

A les figures 15.1 i 15.2, es mostra una representació gràfica de l’interior del mòdul, 



Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades  
amb reextracció per dispersió  Pàg. 65 

 

components i funcionament. 

 
Fig. 15.1. Secció longitudinal del mòdul 

 

 
Fig. 15.2.Secció transversal del mòdul 

 

El mòdul el podem dividir en dues parts, shell side o exterior de les fibres i tube side o 

interior de les fibres. Els fluids circulen: un per l’interior de les fibres i l’altre per l’exterior  

de les fibres, a conseqüència de la capil·laritat  i les diferències de pressions entren en 

contacte però sense contaminar-se entre si. 

En el nostre cas: Els fluids circulen en 

contracorrent i per l’interior de les fibres 

circula l’alimentació (fase aquosa) i per 

l’exterior l’emulsió (fase aquosa + fase 

orgànica). Les fibres de polipropilè són 

hidròfiles, per tant la fase orgànica de 

l’emulsió és la única que penetra en la 

fibra a través dels microporus creant la 

membrana líquida suportada. A 

conseqüència del gradient de 

pressions, la fase orgànica no arriba a 

contaminar l’alimentació com es mostra 

a la Fig.16. 

Fig. 16. Vista ampliada d’una secció longitudinal 
d’una membrana líquida suportada amb fase 
dispersa. 

Pa 

Po 

Pa > Po 

Gotes disperses de 
solució recuperdora 

Fase Orgànica 

Paret de la fibra 
buida 

Porus plens de fase 
orgànica 

Solució Donant 

 

Sistema de bombeig. Equip mecànic constituït per dues bombes centrífugues que fan 

fluir les dissolucions a través del mòdul de fibres microporoses buides de polipropilè, i des 

del qual podem controlar l’encesa de les bombes, la velocitat de gir , els cabals i la 

pressió. 

La imatge 4 mostra amb més detall el sistema de bombeig. 
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Imatge 4. Sistema de bombeig 

 

Shell side. Part shell side serà la zona 

que controlarà els paràmetres físics del 

fluid que circularà per l’exterior de les 

fibres. 

 

Tube side Part tube side serà la zona 

que controlarà els paràmetres físics del 

fluid que circularà per l’interior de les 

fibres. 

TUBE SIDE SHELL SIDE 

 

Paràmetre pel control del sistema de bombeig: 

Flow rate  Aquest control permet la regulació del cabal, volum de fluid per unitat de 

temps, que circularà per l’interior del circuit. 

Pump speed controller. Control per la regular les revoluciones per minut de les bombes. 

On/Off Pump Interruptor per l’encesa i l’apagada de l’equip 

Preassure Controls. Indicadors de la pressió del fluid que circula per l’interior de les 

fibres o per l’exterior. 

Reservoir From/To. Es tracta de les entrades i sortides de les bombes. El terme to fa 

referència al mòdul i from, des del mòdul. Així doncs, to són les sortides de les bombes o 

les boques d’impulsió i from són les sortides de les bombes o boques d’aspiració. 

10.2. Procediment 

A continuació es detalla un procediment que es pot considerar com a guia per la 

realització d’experiments amb el mòdul descrit anteriorment. 

• Planificació dels experiments 

• Muntatge de l’equip 

• Preparació de les dissolucions 

• Rentat previ  

• Preparació de l’alimentació 

• Preparació de la separació, encesa de l’agitador 
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• Inici de l’experiment 

• Posta en marxa. Control del flux i pressions 

• Pressa de mostres 

• Control de la contaminació de fases 

• Fi de l’experiment 

• Rentat 

10.2.1. Planificació dels experiments 

Abans de començar qualsevol sèrie d’experiments, ens caldrà realitzar una petita 

planificació dels experiments i un plantejament de l’evolució dels experiments, considerant 

els diferents paràmetres que creiem inicialment poden ser significatius o decisius en el 

procés estudiat. 

El fet de planificar els experiments, i conèixer per avançat les propietats de les 

dissolucions, pot influir en una millor elaboració i control de les dissolucions a preparar, 

amb un possible estalvi de reactius. 

10.2.2. Muntatge de l’equip 

A la imatge 5, es mostra com queda el sistema un cop els tubs es troben connectats. Pel 

muntatge de l’equip ens caldrà: 

• Mòdul de fibres buides 

• Sistema de bombeig 

• 5 m de tub de plàstic de 5 mm de diàmetre 

• 2 vas de precipitats de 1000 ml 

• 2 vas de precipitats de 500 ml 

• Agitador 

Per començar col·locarem el mòdul i el sistema de bombeig en el banc de treball, a 

continuació tallarem 6 tubs de plàstics amb la llargada segons necessitat i disposició dels 

elements. 

Connectarem els tubs al sistema de bombeig, from&to de la zona shell side i tube side. 

Els tubs connectats al to, sortida de la impulsió de les bombes, han d’anar a l’entrada del 

mòdul respectivament. A la imatge 6 es mostra un esquema del mòdul i la connexió. 
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Imatge 5. Tubs d’entrada al mòdul  

Els tubs connectats al from aniran al recipient de l’alimentació procedent del tube side i al 

de l’emulsió procedent del shell side (són l’aspiració de les bombes). Per últim, 

connectarem els tubs de les sortides del mòdul seguint l’esquema següent (imatge 7). 

 
Imatge 6. Tubs de sortida del mòdul  

10.2.3. Preparació de les dissolucions 

Abans de començar qualsevol experiment caldrà preparar les dissolucions necessari per 

la seva execució. A l’annex del present projecte s’indica la preparació de totes les 

dissolucions que han estat necessàries per la realització del present projecte. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la quantitat que preparem en cada cas haurà de ser 

coherent amb la seva demanda sense fer un mal us de reactius. 

10.2.4. Rentat previ 

Aquest és un procés que es pot realitzar de forma paral·lela amb el punt anterior, i es 



Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades  
amb reextracció per dispersió  Pàg. 69 

 

tracta d’un rentat previ del mòdul i verificació del bon funcionament del sistema. En el cas 

que siguem els únics usuaris del mòdul i estem segur es troba net, ens podrem evitar 

aquest pas. 

Per realitzar el rentat farem circular aigua millipore com si es tractés de l’alimentació i de 

l’emulsió, uns 400ml i 200ml respectivament. Introduïm els tubs en els dos recipients i 

encenem les bombes, al tractar-se d’aigua no caldrà tenir una especial cura en els 

paràmetres físics dels fluxos. 

Deixarem treballant el sistema per un temps d’uns cincs minuts, en el cas de no detectar 

cap residu podrem considerar com preparat el mòdul per l’experimentació. Si trobem una 

segona fase en les dissolucions farem un rentat més intens. (Veure a apartat  10.2.12. 

Rentat). 

10.2.5. Preparació de l’alimentació 

Un cop preparades les dissolucions col·locarem un volum d’un litre d’alimentació, segons 

les condicions de l’experiment a realitzar, en el vas de precipitats. A continuació ja podem 

dipositar-lo en el seu lloc i introduir els tubs corresponents (tube side). 

10.2.6. Preparació de la separació, encesa de l’agitador 

A partir de les dissolucions preparades inicialment, introduirem en el vas de precipitat de 

l’emulsió, la fase orgànica i la fase aquosa (en les condicions de l’experiment a realitzar). 

Col·locarem el vas en el seu lloc, introduïm els tubs, shell side¸ i finalment l’agitador. 

Encendrem l’agitador i verificarem que els tubs no obstaculitzen el gir d’aquest i l’alçada 

és la correcte. 

En el moment d’encendre l’agitador, en un regim de 1200rpm, formarem l’emulsió 

(dispersió de la fase aquosa en gotes en l’interior de la fase orgànica). 

10.2.7. Inici de l’experiment 

Per iniciar l’experiment prenem una mostra d’alimentació i una mostra de la fase aquosa 

de la emulsió per tal de determinar les condicions inicials i reals de l’estudi. 

10.2.8. Posta en marxa. Control del flux i pressions 

Un cop preparades l’alimentació i l’emulsió, i verificat que els tubs es troben correctament 

connectats i es troben en contacte amb el fluid (tubs d’aspiració), podrem posar en marxa 
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el sistema. Molt important, començarem amb l’alimentació. Quan aquesta comença a fluir 

per l’interior del mòdul ajustarem, mitjançant els control de flux (el flux i la pressió són 

paràmetres relacionats, de manera que al variar el flux variarem la pressió), la pressió 

desitjada. 

Quan tenim la pressió de l’alimentació estabilitzada, passarem a l’encesa de la bomba de 

l’emulsió ajustant a la pressió de treball, i és en aquest moment quan podem posar el 

rellotge en marxa i iniciar l’experiment. 

Cal recordar que l’alimentació ha de circular a una pressió superior a l’emulsió per evitar 

la contaminació. 

10.2.9. Pressa de mostres 

Per la pressa de mostres, en el transcurs de l’experiment, ens caldran dos embuts de 

decantació d’uns 50ml. La pressa de mostres es realitzarà amb una freqüència de 10 

minuts i es procedirà de la forma següent: 

Mostra Alimentació. Agafarem el tub procedent del mòdul i omplim l’embut de 

decantació, un cop ple retornem el tub al vas de precipitats. Sempre hi haurà una part de 

fase orgànica, pel que deixem reposar el líquid i decantem prenent uns 5 ml d’alimentació. 

Retornem l’excés a l’alimentació. Marquem el recipient identificant-lo com alimentació i 

l’ordre de mostra. 

Mostra Emulsió. Agafem el tub procedent del mòdul i omplim l’embut de decantació. 

Com en el cas anterior deixem reposar el fluid, prenem uns 5ml de la fase aquosa de la 

emulsió i marquem el recipient com emulsió i ordre de la mostra. Retornem l’excés al 

circuit. 

Atenció a les darreres mostres que prendrem ja que el poc volum que restarà al vas de 

precipitats poc provocar una mala succió del fluid. 

10.2.10. Control de la contaminació de fases 

La fase orgànica per capil·laritat s’incorpora als porus de la fibra, posant en contacte la 

fase exterior de la fibra amb la interior, amb el propi flux en contracorrent de l’alimentació 

arrossegarà la fase orgànica tot i la immiscibilitat de fases. És per això que cal controlar la 

contaminació de fases, especialment quan augmentem la velocitat del flux. 
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Una manera simple de purificar l’alimentació és decantar-la, així que sense aturar les 

bombes agafem el tub de l’alimentació que prové del mòdul i l’introduïm en un nou vas de 

precipitats d’un litre de volum. Un cop hi ha un quantitat suficient com per poder ser 

aspirat per la bomba, agafem el tub d’aspiració de l’alimentació i ràpidament s’introdueix 

en el nou vas de precipitats. Verificat que el fluid circula sense dificultats, prenem el vas 

de precipitats inicial d’alimentació, que ara es troba fora del sistema i ho decantem. 

La fase aquosa s’introdueix en el nou vas que hem col·locat i la fase aquosa es retorna a 

l’emulsió. 

10.2.11. Fi de l’experiment 

Aproximadament els experiments tenen una durada d’uns 70 minuts i que corresponen a 

prendre unes 7 mostres per fracció. Si prèviament no s’augmenta el volum de la emulsió, 

no es podran realitzar experiment de més durada al no disposar de fluid suficient per 

garantir el flux. 

Un cop s’ha pres la darrera mostra i ha estat etiquetada l’experiment es pot donar com 

finalitzat, no obstant, per poder continuar amb el següent pas no aturarem cap de les dues 

bombes. 

10.2.12. Rentat 

El rentat, possiblement un de les etapes més importants de tot el procediment, no només 

per un tema de contaminació i obtenció de dades errònies en futurs experiments, si no per 

un tema de manteniment del mòdul. 

Per procedir al rentat, abans de la finalització de l’experiment prepararem un litre d’aigua 

millipore que repartirem en dos vasos de precipitats (Alimentació 1 litre de volum i emulsió 

de 0,5l). 

Un cop finalitzat l’experiment, substituïm l’alimentació i emulsió per l’aigua millipore, de 

forma progressiva, i deixem circular l’aigua pel sistema aproximadament entre 20 i 30 

minuts. 

Si variem lleugerament la pressió dels fluxos, obtindrem que la fase orgànica s’acumula a 

la zona de l’alimentació, així que, caldrà anant realitzant el procés detallat a control de la 

contaminació de fases tantes vegades com sigui necessari i varies regeneració de l’aigua 

millipore, per eliminar la fase orgànica i aquoses de l’experiment. 



Pàg. 72    Memòria 

 

 

Transcorregut el temps de rentat i havent verificat l’absència de fase orgànica en el 

sistema, podrem aturar el sistema. 

10.3. Possibles problemes i recomanacions 

La primera recomanació abans de posar en marxa el mòdul de separació i iniciar una 

sèrie d’experiments, seria l’anàlisi del funcionament de l’aparell apagat amb l’ajuda d’una 

persona ja experimentada, això ens pot ser d’utilitat per poder reaccionar de forma més 

ràpida en cas d’un mal funcionament o anomalia en processos posterior. 

Com és evident en qualsevol procés que realitzem cal anar molt en compte quan 

manipulem tan l’instrumental com els reactius, garantint sempre la nostra seguretat amb 

els elements d’autoprotecció corresponents i la dels altres amb un comportament 

adequat. 

Primer de tot caldrà confirmar la correcta connexió dels tubs que composen el sistema. En 

el procés treballarem amb bombes, màquines hidràuliques que impulsen el fluid en una 

direcció i absorbeixen per un altre, per tant sempre s’haurà de conèixer quina es la 

impulsió i quina l’aspiració, per evitar que al circuit de la bomba entri aire. 

El Flux i la Pressió del circuits. Per la correcta separació i la no contaminació de les 

fases és important el control en tot moment del flux dels circuits i la pressió d’aquestes. 

Les fibres són hidròfobes, per tant amb la fase aquosa no tindrem cap problema que 

pugui passar de la part interna de la fibra a l’exterior, no obstant, la fase orgànica (que 

només es present en una de les parts de la fibra, l’exterior) tindrà la tendència, per la 

pròpia naturalesa, a travessar la fibra i anar cap a l’alimentació fet que el podrem regular 

sempre i quan apliquem una pressió superior al interior de la fibra que a l’exterior. És per 

tot això, que el primer fluid que farem circular pel mòdul és l’alimentació. 

En cas de detectar entrada d’aire en els circuits o problemes en l’aspiració en qualsevol 

de les dues fases, si es tracta en l’alimentació: apagarem les bombes (primer shell side i 

posteriorment tube side), un cop assegurats que els tubs es trobem correctament 

posarem en marxa de nou l’alimentació ajudant mecànicament, si fos necessari, 

l’aspiració del fluid. 

Si els problemes els tenim en la emulsió, no caldrà apagar el sistema i desprès de 

col·locar correctament tots els tubs, s’haurà d’ajudar al sistema a aspirar correctament de 
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nou. 

Presa de mostres. Cada cop que prenem una mostra és important, principalment en les 

mostres de la emulsió, no malgastar la fase. Encara que de l’alimentació tenim un litre, pel 

que fa a la emulsió tan sols hi ha un volum de 300 ml. Si agafem de mitja unes 10 mostres 

podríem arribar al final amb problemes amb l’agitació o amb l’absorció de la fase, 

propiciant l’entrada d’aire en el circuit. 

Per realitzar correctament qualsevol dels experiments es necessari que tot el mòdul no es 

trobi contaminat, es per això, que una de les parts més importants per tal d’obtenir uns 

bons resultats i reals és el rentat. Aquest s’ha de produir principalment després de 

realitzar una sèrie continuada d’experiment, quan es canviïn les condicions de treball 

significativament o quan no anem a fer servir durant un temps el mòdul.  

Cal tenir en compte que les fibres del mòdul són de polipropilè i el deixar residu en el seu 

interior pot degradar les fibres o fer que aquestes perdin les seves propietats inicials. 

10.4. Eliminació de residus 

Desprès de cada experiment caldrà fer una gestió correcta dels reactius fets servits. 

Aquests els podrem classificar en tres: fase orgànica, fase aquosa no halogenada i fase 

aquosa halogenada. 

Al laboratori trobarem uns recipients, destinats per l’acumulació i posterior tractament, per 

fluids amb base orgànica i pels fluids aquosos halogenats. 

Com sempre, abans de realitzar qualsevol eliminació demanarem l’ajut i recomanacions 

del personal del laboratori. 

10.5. Registre d’Experiments 

Per cadascun dels experiments realitzats, cal que siguin registrats per poder treballar amb 

les dades posteriorment. És important que les certes dades quedin registrades: com la 

data d’elaboració, les característiques físiques i químiques, etc. 

A continuació es mostra un possible model pel registre d’aquesta dades i perquè 

posteriorment siguin més fàcil de trobar i treballar. 
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11. RESULTATS 

11.1. Introducció 

A partir del protocol anteriorment descrit procedim a l’execució dels diferents experiments 

per l’execució de l’estudi del present projecte. Estudi de la possibilitat d’extracció de Crom 

hexavalent present en aigües de procés, mitjançant la tecnologia descrita, membranes 

líquides suportades per fibres hidròfobes de polipropilè i microporoses, amb reextracció 

per dispersió. 

S’estudiarà tant la capacitat d’extracció dels diferents extractant empleats, així com 

l’afectació quan són canviats diferents paràmetres físics i químics del sistema, com la 

variació de la concentració dels diferents elements del sistema, canvis de pH de les 

dissolucions, canvis en el flux de circulació i fins i tot quan el Crom hexavalent es troba en 

presència d’altres metalls. 

Per cadascun dels experiments realitzats es preparà un fitxa on es descriu les condicions, 

el moment de realització i les dades obtingudes un cop les mostres han estat analitzades 

a través de l’espectròmetre d’absorció atòmica. 

El període d’experimentació va comprendre 3 setmanes, des del 22 de Març al 6 d’abril 

del 2006. La freqüència d’experiments era d’uns 2 ó 3 al dia per tal de poder completar els 

37 dels que consta el projecte. 

Tots aquests experiments van tindre lloc a la quarta planta de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyers Industrials de Barcelona, on es troba el Departament d’Enginyeria Química. 

11.2. Resultats Obtinguts 

Com hem vist anteriorment, la part experimental consta de 37 experiments en els que 

s’avalua les característiques d’extracció del Crom hexavalent segons el paràmetres 

establerts. 

A la taula 16 es mostra els paràmetres estudiats. 
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Taula. 16. Paràmetres estudiats 

 
Analit Medi Extractant Medi Recuperador Medi [Cr] [HCl] Flux Extractant HS Altres Metalls

Cyanex-923 Querosè X X X X X X
Cyanex-923 Solvesso X X
Cyanex-921 Solvesso X X X X X X

Alimentació

Cr (VI) HCl

PARÀMETRES D'ESTUDIFase Orgànica Fase Aquosa

Sulfat 
d'hidrazina 

(HS)
Aigua

 

Tots els experiments han estat realitzats seguint les indicacions que trobem en el protocol 

del present projecte. Inicialment es va realitzar els experiments amb l’extractant Cyanex-

923 i posteriorment van finalitzar els experiments amb l’altre extractant d’estudi, Cyanex-

921. 

Tal i com s’especifica en el sisè punt del protocol d’experimentació que trobem en el 

capítol 10, les característiques dels experiments, condicions de treballs i resultats 

obtinguts seran controlats i registrats mitjançant el full de registre, per cadascuna de les 

proves realitzades. El detall de totes aquestes dades les trobem en l’annex del present 

projecte. 

Tal i com es detalla en el protocol, per tal de poder analitzar les dades posteriorment a 

l’execució dels experiments són registrades en el model proposat al protocol. En aquest 

model trobem tres parts diferenciades. La primera part es refereix a l’experiment dintre del 

context de la totalitat d’experiments, és a dir, s’identifica el dia i lloc que es va realitzar, el 

seu ordre dintre del procés experimental i la raó o paràmetres estudiats en aquest. 

La segona part, és una descripció de tots els paràmetres de l’experiment. Composició de 

l’alimentació, de la emulsió i els paràmetres físics del sistema. 

Per últim, la tercera part mostra les dades obtingudes i els resultats obtinguts un cop 

analitzades mitjançant l’espectròmetre d’absorció atòmica. 

11.3. Condicions normals 

En el present projecte, i tal com ja s’ha descrit anteriorment, es presenten, pel mateix 

tractament de recuperació de Crom hexavalent de dissolucions aquoses de procés, tan 

diferents condicions de treball com diferents configuracions (en quan a la composició) de 

fase orgànica que composa la emulsió responsable d’extracció del Crom (VI) de la 

dissolució aquosa donat o alimentació, així com reextracció i concentració de l’espècie a 

transportar d’estudi. 
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A través de la bibliografia i per l’experiència anterior del personal tècnic i de direcció del 

projecte, van ser definides unes condicions inicials d’estudi considerant que a priori 

obtindrien amb l’experimentació els millors resultats de transferència de massa pel Crom 

(VI). 

Per altra banda, a partir d’aquest valor es faran les diferents variacions i a partir dels 

resultats obtinguts en condicions normals seran comparades les dades per tal de poder 

determinar si les condicions normals preses inicialment presenten uns bons resultats i 

l’afectació del sistemes quan alguna d’aquesta es variada. 

A les taules 17,18 i 19, per cadascuns dels sistemes o configuracions de treball es 

presenten els valors dels paràmetres físics o químics per l’execució dels diversos 

experiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del registre d’experiment que trobem a l’annex del projecte, trobaríem que el número que 

correspon cadascun dels experiments, segons les condicions normals anteriorment 

descrites, així com els valors de transferència de massa resultant d’aplicar al mòdul de 

fibres buides les condicions de treball anterior es presenten en la taula 20. 

Taula. 17. Sistema Cyanex 923-Querosé 

1 litre de 20 ppm de Crom (VI) en HCl 1 M

200 ml de 10 % en volum de Cyanex 923 en Querosè

200 ml de 10 g/l de Sulfat d'Hidrazina en Aigua

PARÀMETRES FÍSICS

AGITACIÓ 1250 rpm PRESSIÓ
Tube: 0,35 bar 

FLUX 20 l/h Shell: 0,15 bar

FASE ORGÀNICA

EMULSIÓ

CYANEX 923 - QUEROSÈ

ALIMENTACIÓ

FASE AQUOSA

Taula. 18. Sistema Cyanex 923-Solvesso 100 

1 litre de 20 ppm de Crom (VI) en HCl 1 M

200 ml de 10 % en volum de Cyanex 923 en Solvesso 100

200 ml de 10 g/l de Sulfat d'Hidrazina en Aigua

PARÀMETRES FÍSICS

AGITACIÓ 1250 rpm PRESSIÓ
Tube: 0,35 bar 

FLUX 20 l/h Shell: 0,15 bar

CYANEX 923 - SOLVESSO 100

FASE ORGÀNICA

ALIMENTACIÓ

FASE AQUOSA

EMULSIÓ

Taula. 19. Sistema Cyanex 921-Solvesso 100 

1 litre de 20 ppm de Crom (VI) en HCl 1 M

200 ml de 0,35 M de Cyanex 921 en Solvesso 100

200 ml de 10 g/l de Sulfat d'Hidrazina en Aigua

PARÀMETRES FÍSICS

AGITACIÓ 1250 rpm PRESSIÓ
Tube: 0,35 bar 

FLUX 20 l/h Shell: 0,15 bar

FASE ORGÀNICA

FASE AQUOSA

EMULSIÓ

CYANEX 921 - SOLVESSO 100

ALIMENTACIÓ
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Taula. 20. Transferència de Cr(VI) mitjançant mòdul de fibres buides 

88,13%

19 63,26%

CYANEX 921 - SOLVESSO 100

CYANEX 923 - SOLVESSO 100

23

CYANEX 923 - QUEROSÉ 1 95,27%

Nº EXPERIMENT % TRANSFERÈNCIA

  

11.4. Avaluació de les dades 

En el registre d’experiments, i tal com s’indica al Protocol descrit en capítols anteriors, les 

dades són presentades i han estat manipulades per tal d’oferir unes fitxes on trobar de 

forma ràpida tota la informació corresponent a cadascun dels experiments realitzats i una 

petita valoració del resultat a través de les dades calculades. 

Si observem un fitxa trobem una primera part descriptiva de l’experiment efectuat i 

posteriorment un zona de dades en les que s’indica: per un costat les dades obtingudes 

de l’alimentació i per l’altra banda les corresponents a la emulsió. 

En el cas de l’alimentació, s’indica per cadascuna de les mostres preses al llarg de 

l’experiment, la concentració de Crom (VI) per aquella mostra i que s’identifica pel punt 

horari en el que es pren. 

Aquesta concentració, menys en el cas dels experiments en que l’alimentació presenta 

més d’un metall (experiments 19, 20 i 35) s’obté al analitzar cadascuna de les mostres 

amb un espectròmetre d’absorció atòmica de flama. La descripció de la tècnica utilitzada, 

les característiques i altra informació es pot trobar a l’annex del present projecte. 

Les concentracions són presentades en part per milió (ppm) i avaluades de forma puntual 

dividint la concentració inicial (C0) i la concentració de la mostra en el temps t (Ct). Si fem 

el logaritme neperià d’aquesta divisió i els resultats es representen gràficament obtindrem, 

més o menys, una recta on podem comprovar quina es la variació de la concentració de 

l’espècie a transportar al llarg del temps o la capacitat de captació del Crom (VI) present a 

l’alimentació per part del sistema de treball. 

En el cas de la emulsió, i de la mateixa manera que amb les mostres preses de 

l’alimentació, aquestes són analitzades mitjançant l’espectròmetre d’absorció atòmica per 
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tal d’obtenir les concentracions del Crom hexavalent de les diferents mostres en els 

intervals de temps establerts en el protocol. 

A més de les concentracions, es determina quin ha estat el tan per cent de transferència 

de massa o espècie a transportar que ha estat transferida de l’alimentació fins la fase 

receptora o fase aquosa de la emulsió. D’aquesta manera i de forma senzilla podrem 

conèixer l’estat de l’experiment, mostra a mostra, si aquest en algun punt s’arriba a 

estabilitzar i si el sistema és capaç o no de la reextracció i concentració de Crom (VI) 

present en fases aquoses. 

Com s’ha comentat pràcticament la totalitat de les mostres han estat analitzades 

mitjançant l’espectrometria d’absorció atòmica per flama, per la obtenció de les 

concentracions del Crom (VI) en cadascunes de les fases. En el cas de les alimentacions 

i fases aquoses d’emulsió on eren presents més d’un metalls per l’obtenció de les 

concentracions es va utilitzar l’espectrometria d’absorció atòmica per plasma (IPC), la 

descripció de la tècnica utilitzada, les característiques i altra informació es pot trobar a 

l’annex del present projecte. Aquest anàlisis es va dur a terme a la facultat de Química de 

la Universitat de Barcelona. 

11.5. Paràmetres d’estudi 

A continuació es mostraran per cadascun dels paràmetres estudiats i avaluats, la 

influència que tenen la variació d’aquests en la quantitat de Crom VI recuperat pels agents 

extractants del sistema, i al mateix temps, seran comparats amb els resultats obtinguts 

amb els diferents extractants utilitzat en l’execució de la part experimental del projecte. 

D’aquesta manera podrem valorar l’experimentació per dues vessants diferents: quin és 

l’efecte que té el paràmetre determinat en el sistema d’estudi i si aquest pot influir o no de 

la mateixa manera quan les condicions d’estudi són diferents. 

Tal i com es mostra a la taula 16, tenim que els paràmetres d’estudi han estat: la capacitat 

del sistema quan variem la concentració de l’espècie a transportar a l’alimentació, quin és 

l’efecte si variem les condicions de l’alimentació en quan a l’acidesa, si un augment o 

disminució del flux pot esdevenir en una millora d’extracció o no, quines són les 

conseqüències al variar de forma separada la concentració de l’extractant o del 

recuperador i quin efecte té si a l’alimentació trobem més d’un catió en concentracions 

similars a les d’estudi. 
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Per comparar entre els sistemes estudiats: Cyanex 923 – Querosè, Cyanex 921 – 

Solvesso 100 i Cyanex 923 – Solvesso 100, i entre els valors obtinguts dintre d’un mateix 

sistema, avaluarem quin ha estat el % de transferència de l’alimentació a la fase de 

recuperació. Aquesta dades s’obté de la següent manera. 

100·
V·C
V·C

100·
n
n

ciaTransferèn%
ii

ff

i

f ==  

On n és el nombre de mols de Crom (VI) en dissolució. 

A través de l’absorció atòmica, podem determinar quina era la concentració de 

l’alimentació al principi de l’experiment. Sabent la concentració i el volum de treball, tenim 

el número de mols reals, i no teòrics, d’espècie a transportar del sistema. Amb l’anàlisi de 

la fase aquosa de l’emulsió, o de la fase de recuperació, també obtenim una concentració 

i com sabem quin és el seu volum, podem determinar el nombre de mols de Cr(VI) que ha 

transferit el sistema. Fent el tant per cent entre els mols inicials i finals obtenim el tan per 

cent de transferència de massa del experiment realitzat, dintre del sistema d’estudi. 

11.5.1. Variació Concentració de l’espècie a transportar 

 

En els experiments, que es detallen en l’annex, número 1, 12, 13 i 14 trobem els resultats 

al variar la concentració de Cr(VI) en l’alimentació quan treballem amb el sistema de 

Cyanex 923 – Querosè, mentre que els experiments 23, 29, 30 i 31 els resultats de la 

variació al treballar amb el sistema Cyanex 921 – Solvesso 100. 

A la taula 21 trobem de forma resumida els tan per cent de Crom transferit a través del 

sistema. 

Taula. 21. Variació Concentració de l’espècie a transportar 

Concentració 
Cr(VI)

20 ppm
40 ppm
80 ppm

120 ppm

Cyanex 923 /  Querosè Cyanex 921 / Solvesso 100

95,27%
90,19%

88,13%
77,76%
85,41%
64,20%

88,79%
81,13%   
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Variació de la [Cr(VI)] a l'alimentació
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Fig. 17. Transferència resultant amb la variació de Cr(VI) a l’alimentació.  

La concentració d’estudi, i per tant la utilitzada en els experiments i que considerem com 

la concentració en condicions normals, és de 20 ppm. L’estudi va consistir en realitzar els 

experiments augmentant la concentració de l’espècie a transportar en la alimentació. 

Amb les dades obtingudes, tant en el cas del sistema Cyanex 923 – Querosè com el de 

Cyanex 921 – Solvesso 100, la màxima transferència de massa la trobem en el cas de 

concentració de 20 ppm. De totes manera, aquest resultats podria no ser del tot 

concloent, cal tenir en compte que el volum de la fase aquosa de la emulsió al prendre les 

mostres per ser analitzades, en el període de temps establerts en el protocol 

d’experimentació, a mesura que avança l’experiment es veu reduït. 

Per tant, si es manté la freqüència de presa de mostres, cada 10 min., el volum de la 

emulsió és un factor limitant del sistema. Una major quantitat d’espècie a transportar en el 

sistema requerirà un major temps de contacte entre fase aquosa i fase orgànica de la 

emulsió. 

En el cas que es tornessin a realitzar experiments en el que s’estudiés la concentració de 

l’espècie a transportar, caldria considerar d’ampliar el temps entre toma de mostres i 

allargar el temps d’experimentació. Aquest fet es pot constatar si mirem les 

concentracions de l’alimentació al llarg de l’experiment, aquesta disminueix de forma 

instantània, la qual cosa indica la primera etapa, transferència de l’alimentació a la fase 

aquosa, es troba molt afavorida. Cyanex 923 – Querosè i Cyanex 921 – Solvesso 100 són 
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dos sistema molt eficient en l’extracció de Crom (VI) d’una fase aquosa. 

És la segona etapa, la transferència de la fase orgànica de l’emulsió a la fase aquosa de 

l’emulsió, és la que determina finalment la transferència del sistema. D’aquí la necessitat 

d’ampliar el temps d’exposició del sulfat d’hidrazina per poder aclarir la capacitat de 

concentració del sistema. 

Per manca, principalment de producte, el nombre d’experiments es trobava limitat però 

una línea interessant d’estudi és el coneixement de la concentració límit en que el sistema 

és capaç de captar el Crom present en una dissolució aquosa. 

Si comparem, dada a dada, els valors entre el sistema Cyanex 923 – Querosè i Cyanex 

921 – Solvesso 100, clarament el sistema Cyanex 923 – Querosè presenta una millor 

capacitat d’extracció de Crom (VI) d’una solució aquosa. 

11.5.2. Variació del medi de l’alimentació 

En l’estudi inicial, extracció líquid – líquid, ja va quedar palesa la importància de l’acidesa 

del medi per l’extracció del Crom (VI) i eficiència del sistema plantejat. En els experiments 

1, 5, 6 i del 19 al 24, descrits en l’annex es valora quan d’important és aquest paràmetre 

químic. 

A la taula 22 es mostren els resultats, en aquest cas, pels tres sistemes plantejats en el 

present projecte. 

Taula. 22. Variació de la concentració de HCl a l’alimentació 

Concentració 
HCl
0,5 M

1 M
1,5 M

Cyanex 923 /  Querosè Cyanex 921 / Solvesso 100

38,77% 58,40%

Cyanex 923 / Solvesso 100

30,34%
63,26%
88,16%

88,13%
93,19% 93,19%
95,27%

 

La primera valoració que es pot extreure dels resultats obtinguts, és com l’acidesa de 

l’alimentació influeix clarament en la transferència total del sistema. El nombre 

d’experiments realitzat en cadascun dels sistemes plantejats, tot i haver estat de només 

tres, és suficient com per mostra la rellevància en aquest sistema l’acidesa de 

l’alimentació alhora de realitzar l’extracció de metalls com el Crom (VI) amb membranes 

líquides de fase orgànica composada per extractant Cyanex 923 o Cyanex 921. 



Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades  
amb reextracció per dispersió  Pàg. 83 

 

Variació [HCl] de l'alimentació
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Cyanex 923 / Solvesso 100  
Fig. 18. Transferència resultant amb la variació de HCl a l’alimentació.  

Tot i els pocs experiments revelen la dependència de la concentració de l’àcid clorhídric 

en el sistema, no són suficient com per poder determinar, d’una forma global el 

comportament de la transferència de massa quan variem l’acidesa del medi. En el cas del 

Cyanex 923, si es tracta de Querosè o de Solvesso 100. 

Quan el dissolvent de la fase orgànica de l’emulsió és Querosè tenim un màxim a 

concentracions pròximes a 1 M de HCl mentre que si el dissolvent de treball és Solvesso 

100 sembla que quan major és la concentració, més de 1,5 M, millor és la transferència. 

Una vegada més, i com ja hem comentat en paràmetres anteriors, la fase limitant del 

sistema es troba quan el metall es troba en la fase orgànica de l’emulsió. Mirant els 

resultats obtinguts en els experiments 1,5,6 i del 19 al 24, que fan referència a l’estudi de 

la dependència de la concentració de HCl en l’alimentació, es pot comprovar com el 

descens de la concentració del Crom de l’alimentació és instantani i independent dels 

paràmetres químics i físics del sistema. Mentre que la transferència no és igual en tots els 

casos. 

Per tant, es pot concloure que una major concentració d’àcid clorhídric en el si de 

l’alimentació afavoreix la transferència del Crom de la fase orgànica de membrana líquida 

a les gotes de fase aquosa, on es troba dissolt el recuperador (sulfat d’hidrazina). A la 

figura 19 es mostra una representació gràfica d’una secció transversal del mòdul de fibres 

de polipropilè buides. 
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Fig. 19. Vista ampliada d’una secció longitudinal d’una membrana líquida 
suportada amb fase dispersa  

Tot i poder obtenir alguna conclusió amb l’experimentació realitzada, caldria en cadascun 

dels casos estudiar de forma més amplia si els efectes que mostren els resultats són certs 

o no. Es per això que s’hauria de realitzar en el cas de Cyanex 923 – Querosè 

experiments amb concentracions de HCl 2 M o 1.3 M i verificar si realment hi ha un màxim 

en el interval 1 – 1.5 M. 

En el cas del Cyanex 921 – Solvesso 100, continuar augmentant la concentració del HCl i 

veure on es troba el màxim del sistema i si aquest pot arribar a valors similars als del 

Cyanex 923, amb més d’un 95% de Crom (VI) transferit entre dissolucions aquoses. 

11.5.3. Variació del flux 

En els experiments, que es detallen en l’annex, número 1 i del 15 al 17 trobem els 

resultats al variar el flux en contracorrent d’alimentació i emulsió quan treballem amb el 

sistema de Cyanex 923 – Querosè, mentre que els experiments , 23 i del 35 al 37 els 

resultats de la variació al treballar amb el sistema Cyanex 921 – Solvesso 100. 

En la taula 23 trobem de forma resumida els tan per cent de Crom transferit a través del 

sistema. 
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Taula. 23. Variació del flux de l’alimentació 

Variació Flux

15 l/h
20 l/h
31 l/h
42 l/h

Cyanex 923 /  Querosè

- 67,39%

91,02% 88,13%
95,27% 81,98%

Cyanex 921 / Solvesso 100

74,44% 75,86%
  

Variació del flux a través del mòdul
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Fig. 20. Evolució de la transferència amb la variació del flux  

Desprès d’avaluar la totalitat de les dades obtingudes, es va decidir de prescindir dels 

resultats obtinguts en la configuració Cyanex 923 – Querosè amb un flux de treball de 

42l/h al presentar uns valor poc coherents i que feien pensar que es va produir algun error 

durant l’experiment o en la manipulació de les dades obtingudes en l’espectròmetre 

d’absorció atòmica. 

Un cop presentats els resultats obtinguts, la primera conclusió que es pot treure és la gran 

rellevància que presenta la correcta selecció del flux de treball del sistema i com pot 

afectar la variació dintre dels resultats de l’estudi. 

Al principi de l’experimentació, ja es va decidir de fer circular les dissolucions a 

contracorrent dintre del mòdul de fibres buides, al presentar aquesta configuració de 

treball millors índexs de transferència de massa, no només en sistemes on el Crom és 

l’espècie a transportar d’estudi, processos de transferència de calor són exemples 

d’utilitzar fluxos en contracorrent. 
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El flux que s’apliqui al sistema afecta directament en el temps d’exposició o contacte entre 

les diverses fases o dissolucions del sistema. Quan més gran és el temps d’exposició o 

contacte entre fases, així com la seva superfície, la transferència es veurà més afavorida 

obtenint uns millors resultats. 

Tant en el cas del sistema Cyanex 923 – Querosè com amb el Cyanex 921 – Solvesso 

100, a cabals baixos (15 - 20 l/h) obtenim un millor transport de matèria entre fases, que 

quan treballem a cabals superior (31 – 42 l/h), tenint un màxim, més pronunciat en el cas 

del Cyanex 923 – Querosè, a 20 l/h. 

Justament el valor òptim obtingut en la experimentació, va ser el que es va considerar 

inicialment que podria ser un bon flux de treball, amb les dades obtingudes en els 

experiments es pot corroborar les hipòtesis inicials. 

La decisió correcta es va prendre gràcies al bon coneixement i experiència de l’equip 

tècnic que va formar part del present projecte. La elaboració d’altres estudis previs als 

actuals amb el mateix mòdul, ja van determinar valors similars de fluxos de treball. 

11.5.4. Variació de l’extractant 

En els experiments, que es detallen en l’annex, número 1, 7, 8, 10 i 11 trobem els 

resultats al variar la concentració de l’extractant Cyanex 923 dissolt en Querosè de la fase 

orgànica, mentre que els experiments 23, 32 i 33 els resultats al fer variar la concentració 

del Cyanex 921 dissolt en Solvesso 100. 

Taula. 24. Efecte a la transferència de Cr, al variar la concentració d’extractant 

Concentració 
Cyanex 923 (v/v)

Concentració 
Cyanex 921

2% 0,1 M
5% 0,35 M

10% 0,5 M
15%
20% 96,35%

96,42%

Cyanex 921 / Solvesso 100

58,14%
88,13%
78,35%

Cyanex 923 /  Querosè

55,36%
78,66%
95,27%
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Variació [Cyanex 923] en volum
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Variació [Cyanex 921] 
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Fig. 21. Evolució de la transferència amb la variació de l’extractant. A la primera
gràfica es mostra pel sistema Cyanex 923/Querosè i a la segona pel Cyanex
921/Solvesso 100  

En tots els experiments que hem vist fins ara, la primera fase del procés sempre havia 

estat afavorida, en aquest punt i amb les dades presentades en la taula i gràfiques 

anteriors es mostra quin és l’efecte quan la concentració de l’extractant varia dintre de la 

fase orgànica del sistema. 

En el cas de l’alimentació es pot constatar com un cop posat el sistema en marxa ja en els 

primers 10 minuts de funcionament la concentració del Crom (VI) present s’ha reduït en 

un 50% respecte la concentració inicial. Els valors de treball varen ser 10% en volum pel 

cas del Cyanex 923 en querosè i 0,35M de Cyanex 921 en solvesso 100. Amb els valors 
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experimentals obtinguts podem determinar que la hipòtesis de treball inicial d’aquestes 

concentració va ser encertada, principalment en el cas del Cyanex 921. 

Si comparem els dos extractant empleats aparentment trobem diferència de 

comportaments quan incrementem la concentració del producte en el sistema. 

En el cas del Cyanex 923 es veu una clara millora quan el tant per cent en volum 

s’incrementa. Quan el valor de la concentració arriba al 10% en volum comença a 

estabilitzar-se els resultats obtenint un màxim valor de transferència de massa a 15% en 

volum de Cyanex 923 en querosè.  

Tot i que el 15% en volum de Cyanex 923 en querosè podria haver estat el valor de treball 

en condicions normals i es podria haver obtingut resultats lleugerament superiors, 

entenem que la variació entre valors resultants no compensa el consum de producte i el 

10% en volum va ser un correcta hipòtesis de treball. 

En el cas del Cyanex 921 al incrementar la concentració els resultats de transferència 

milloren, fins assolir un màxim a la concentració de 0,35 M per desprès empitjorà. De 

totes maneres, només van ser tres els experiments realitzats amb variació d’aquest 

paràmetre, ja que es disposava d’una quantitat limitada de producte. Es podria haver 

realitzat un quart experiment amb una concentració superior al 0,5 M per tal de verificar si 

segueix el descens de la transferència de massa o pel contrari incrementa i van tindre 

alguna errada en la elaboració de l’experiment a concentració 0,35 M. 

11.5.5. Variació del recuperador 

En els experiments, que es detallen en l’annex, del 1 al 4 trobem els resultats al variar la 

concentració del recuperador, Sulfat d’Hidrazina (HS), en el sistema Cyanex 923 dissolt 

en Querosè, mentre que els experiments 23 i del 26 al 28 els resultats al fer variar la 

concentració del recuperador en el sistema de Cyanex 921 dissolt en Solvesso 100. 

Taula. 25. Efecte a la transferència de Cr, al variar la concentració de recuperador 

Concentració 
HS

1 g/l
5 g/l

10 g/l
20 g/l 96,48% -

Cyanex 923 /  Querosè Cyanex 921 / Solvesso 100

67,01% 55,48%
79,35% 57,78%
95,27% 88,13%
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Fig. 22. Evolució de la transferència amb la variació del recuperador  

En referència a l’experiment 28 que fa referència a la utilització a la fase aquosa de la 

emulsió una concentració de recuperador, Sulfat d’Hidrazina, de 20 g/l ha estat descartat 

al entendre que els valors obtinguts presenten incoherència i s’eliminen per no desvirtuar 

la resta de valors. Com ja ha passat altres vegades, es desconeix si l’error es fruit de 

l’experimentació o a la manipulació de les dades. 

Respecte a la resta de resultat, si ens fixem en la figura que representa la tendència de la 

transferència de massa quan s’incrementa la concentració del recuperador, Sulfat 

d’Hidrazina, en la fase aquosa de la emulsió, veiem que si incrementem la concentració i 

aquesta és superior o igual a 10 g/l la transferència de massa millora substancialment. 

En sistemes on s’utilitza com a fase orgànica Cyanex 923 – Querosè el increment de 

transferència de massa és del 20% aproximadament, mentre que per fases orgàniques 

composades per Cyanex 921 – Solvesso 100 aquest increment arriba a duplicar-se i 

arribà fins al 40%. 

D’aquesta manera, trobem una clara dependència entre la concentració de Sulfat 

d’Hidrazina i la transferència de massa. Per altra banda, una dependència lògica si tenim 

en compte que el sulfat d’hidrazina és el responsable de la recuperació del Crom 

hexavalent existent en la fase orgànica de la membrana líquida suportada. 

No obstant, el que si queda palès, principalment en el cas de fase orgànica de Cyanex 

923 – Querosè, és la estabilització de la transferència de massa quan la concentració del 
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recuperador és superior a 10 g/l. De la mateixa que en la dependència de la variació de la 

concentració de l’extractant, aquí ens trobem en el mateix plantejament de considerar si 

doblar la concentració de recuperador HS és suficientment recomanable per incrementar 

tan sols en un 1,3% la transferència de massa final, tenint en compte que per una 

concentració de HS de 10 g/l s’obté més d’un 95% de transferència de massa. 

Per altra banda, en el cas de fase orgàniques amb Cyanex 921 – Solvesso 100 l’absència 

d’algun experiment més, no permet concloure la estabilització en un valor la transferència 

de massa o realment aquesta pot arribar a  continuar incrementar-ne amb una major 

concentració de recuperador. No obstant, desprès de veure la tendència amb el Cyanex 

923 – Querosè, es podria considerar que per sobre de 10 g/l o 20 g/l hi ha una saturació 

de recuperador que no beneficia substancialment la eficiència del sistema. 

Amb els resultats obtingut, podem concloure que les hipòtesis de treball inicials varen ser 

un cop més encertades al treballar amb un valors òptims de transferència de massa amb 

un consum reduït de matèries primeres. 

11.5.6. Presència d’altres metalls 

En els experiments que es detallen en l’annex, l’experiment 18 trobem els resultats al 

disposar d’una alimentació amb presència no només de l’espècie a transportar d’estudi, 

sinó amb altres metalls com: Ferro (III) (Fe), Coure (II) (Cu), Zinc (II) (Zn) i Niquel (II) (Ni), 

amb concentracions indicades en la taula que es mostra a continuació, i una emulsió amb 

fase orgànica de Cyanex 923 – Querosè, mentre que l’experiment 34 mostra els resultats 

obtinguts amb la mateixa alimentació anterior, però amb fase orgànica de  Cyanex 921 – 

Solvesso 100. 

A la taula 26 trobem de forma resumida els tan per cent de Crom transferit a través del 

sistema. 

Taula. 26. Efecte a la transferència de Cr, quan a l’alimentació hi ha més d’un metall en dissolució 

Composició 
Alimentació

20 ppm Cr(VI)
  30 ppm Cu(II)
  5 ppm Zn (II) 
 30 ppm Fe(III) 
  10 ppm Ni(II)

Condicions 
normals 95,27% 88,13%

91,01% 81,98%

Cyanex 923 /  Querosè Cyanex 921 / Solvesso 100
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Fig. 22. Variació de la transferència, al presentar altres metalls a l’alimentació  

Si observem l’annex del present projecte, trobarem com també es va realitzar un 

experiment amb la tercera fase orgànica provada al llarg de l’experimentació del projecte. 

La tercera fase orgànica era la composada per dissolució en Solvesso 100 el Cyanex 923, 

que per problemes en la part experimental i la manca de producte no es van poder 

realitzar les diferents variacions dels diferents paràmetres que presenten el sistema 

d’estudi. 

Aquest experiment, i que correspon a l’experiment número 20, s’ha considerat no tenir-lo 

en compte alhora de comparar les dades obtingudes amb els valors quan es treballa amb 

el sistema en condicions normals, per presentar incoherències en alguns de les dades 

que el composen. 

Respecte als valors presentats a la taula 26 i figura 23, trobem un lleuger descens de la 

transferència de massa del Crom (VI) per part del sistema de treball, entre els dos 

sistemes. 

Mirant la composició de les dissolucions aquoses de la emulsió, un cop finalitzat 

l’experiment, trobem presència de tots els metalls de l’alimentació. No obstant, la 

concentració d’aquest, exceptuant al Crom (VI), no és superior a 0,5 ppm en la dissolució 

aquosa resultant. Tenint en compte que, el volum d’aquesta dissolució, fase aquosa de la 

emulsió, és cinc cops inferior al volum de l’alimentació i que per tant el sistema concentra 

l’espècie a transportar, la transferència de massa d’alguns d’aquests metalls per part del 

sistema és nul·la. 
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El valor màxim transferit, en tant per cent, és en el cas del Zinc (II) quan treballem amb 

l’extractant Cyanex 923 dissolt en Querosè i és d’un 1,5%. 

D’aquesta manera podem considerar que en tots dos casos dels extractants utilitzats en 

els nostres sistemes, Cyanex 921 i Cyanex 923, presenten selectivitat pel Crom (VI) 

espècie a transportar d’estudi del present projecte en les condicions de treball. 

I per tant, es poden considerar extractors del Crom hexavalent d’aigües de processos, bé 

mitjançant processos de membrana líquida suportada amb fibres buides microporoses 

amb reextracció per dispersió, així com, en principi, mitjançant altres mètodes de 

separació a les condicions de treball. 

11.6. 7. Conclusions 

Primerament, es pot concloure què el sistema plantejat sembla que és capaç de 

recuperar i concentrar el Crom (VI), de forma competitiva pel moment a escala de 

laboratori, present en dissolucions aquoses de procés en les condicions i paràmetres 

d’estudi establerts, mitjançant tecnologia de membranes líquides suportades amb fibres 

buides microporoses de polipropilè amb reextracció per dispersió 

En línies generals la mitjana dels diferents experiments executats de transferència de 

massa ha estat de gairebé un 77%, tenint com a valor màxim més d’un 96% quan 

utilitzem Cyanex-923 en Querosè en condicions normals, fase orgànica i alimentació, i 

una concentració de 20 g/l de sulfat d’hidrazina en la fase aquosa de la emulsió. 

Comparant sistemes, Cyanex-923 en Querosè i Cyanex-921 en Solvesso 100, clarament 

el composat per Cyanex-923 en Querosè és el que presenten millor resultants, una 

mitjana d’un 82% de transferència i obtenint el valor màxim, en front del 72% de mitjana 

que presenta el sistema Cyanex-921 en Solvesso 100, per les mateixes condicions de 

treball i variacions dels paràmetres del sistema. 

Quan incrementem concentracions d’extractant i recuperador del sistema de treball, 

obtenim els valors màxims de transferència. Seria interessant per futurs experiments, la 

preparació d’un sistema que combinés ambdues característiques i augmentar 

lleugerament el temps d’experimentació, fins uns 100 minuts, i comprovar si pot superar el 

97% de transferència o inclús anar més enllà. 
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A continuació es mostra un quadre resum amb les valoracions més significatives per 

cadascuns dels paràmetres d’estudi que poden veure afectat la transferència de massa 

final del sistema. 
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Taula. 27. Resum de l’efecte a la transferència pels diferents paràmetres estudiats 

VALORACIÓ FINAL EXPERIMENTS EXTRES
Tant Cyanex 923 – Querosè com  Cyanex 921 – Solvesso 100, la 
màxima transferència de massa la trobem en el cas de concentració 
de 20 ppm

Quan el dissolvent de la fase orgànica de l’emulsió és Querosè tenim 
un màxim a concentracions pròximes a 1 M de HCl mentre que si el 
dissolvent de treball és Solvesso 100 sembla que quan major és la 
concentració, més de 1,5 M, millor és la transferència.

Tant en el cas del sistema Cyanex 923 – Querosè com amb el Cyanex 
921 – Solvesso 100, a cabals baixos (15 - 20 l/h) obtenim un millor 
transport de matèria entre fases, que quan treballem a cabals superior 
(31 – 42 l/h), tenint un màxim, més pronunciat en el cas del Cyanex 
923 – Querosè, a 20 l/h.

Experiment amb una concentració superior al 0,5 M de 
Cyanex 921per verificar si hi ha descens de la 
transferència de massa o incrementa 

Repetir l'experiment amb Cyanex 921 - Solvesso 100 
amb un 20 g/l de HS, per conèixer la evolució.

Variació del flux

Cyanex 921 i Cyanex 923, presenten selectiva pel Crom (VI) objecte 
d'estudi del present projecte a les condicions de treball.

Presència d'altres metalls

Variació del Recuperador (HS)

La concentració dels metalls en la dissolució resultant, exceptuant al 
Crom (VI), no és superior a 0,5 ppm.

El valor màxim transferit és en el cas del Zinc (II) quan treballem amb 
l’extractant Cyanex 923 dissolt en Querosè i és d’un 1,5%.

Cyanex 923 es veu una clara millora quan el tant per cent en volum 
s’incrementa. Quan el valor de la concentració arriba al 10% en volum 
comença a estabilitzar-se els resultats obtenint un màxim valor de 
transferència de massa a 15% en volum de Cyanex 923 en querosè. 

Variació de l'extractant

Cyanex 923 – Querosè, s'estabilitza la transferència de massa quan la 
concentració del recuperador és superior a 10 g/l.

En tots dos sistemes incrementant la concentració de HS, obtenim 
millors resultats de transferència de massa.

Cyanex 921 al incrementar la concentració els resultats de 
transferència milloren, fins assolir un màxim a la concentració de 0,35 
M per desprès empitjorà

PARÀMETRE D'ESTUDI
Caldria considerar d’ampliar el temps entre toma de 
mostres i allargar el temps d’experimentació. 

Possiblement els sistemes podrien recuperar i 
concentrar més quantitat de Crom (VI), a 
concentracions elevades de l'alimentació.

L’acidesa de l’alimentació influeix clarament en la transferència total 
del sistema.

En el cas del Cyanex 921 – Solvesso 100, continuar 
augmentant la concentració del HCl i veure on es troba 
el màxim del sistema i si aquest pot arribar a valors 
similars als del Cyanex 923, amb més d’un 95% de 
Crom (VI) transferit entre dissolucions aquoses.

Variació del medi de 
l'alimentació (pH)

Comparant els resultats entre el sistema Cyanex 923 – Querosè i 
Cyanex 921 – Solvesso 100, clarament el sistema Cyanex 923 – 
Querosè presenta una millor capacitat d’extracció de Crom (VI) d’una 
solució aquosa.

Variació Concentració Cr (VI)
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12. IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 

Com ja hem comentat en anteriors apartats, el Crom (VI) és un agent contaminant d’aigües, 
aire i que és capaç d’entrar en el metabolisme, acumular-se i generar conseqüències greus 
sobre els essers vius. 

Amb aquestes consideracions, el present projecte en si mateix vol ser un mètode de 
minimització del impacte del Crom resultant de l’activitat humana amb l’extracció i 
recuperació d’aquests d’aigües de procés, mitjançant mètodes de separació amb membrana 
líquida. 

Un exemple d’aquesta generació de Crom en les activitats industrials, la tenim en el curtit del 
cuir [20]. En el procés de rentat i curtit d’una tona de cuir brut s’obté: 200kg de cuir acabat, 
500kg de residus sòlids i uns abocaments líquids de 0,12ppm de Cr(VI). Efluents 
contaminats que si no es tracten correctament poden ser abocats de forma incontrolada, i 
acabar formant part del medi amb les conseqüències ja comentades. 

L’objectiu final del projecte és l’obtenció d’un mètode capaç d’extreure, recuperar i concentrar 
de forma selectiva el Crom (VI) present en aigües, mitjançant el mètode presentat de 
recuperació de Crom(VI) mitjançant membranes líquides suportades amb reextracció per 
dispersió, i conseqüentment la eliminació o minimització del impacte ambiental que generen 
certes activitats industrials fruits dels seus processos o sistemes de treball. 

Per altra banda, indicar que en l’execució dels diferents experiments que complementen el 
projecte s’han realitzat tenint en compte consideracions medi ambiental amb un ús racional 
d’energies i matèries primes, així com tots els residus generats a la part experimental han 
estat separats i emmagatzemats al laboratori pel seu posterior tractament. 
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13. PRESSUPOST 

A continuació es fa una estimació del cost que ha suposat la realització d’aquest projecte. Els 

costos s’han dividit en dos grups; els derivats dels recursos humans i els derivats de 

l’experimentació diferenciant entre els costos del laboratori i els dels reactius. 

Taula. 28. Balanç del recursos humans per l’execució del projecte 

RRHH

HORES PREU UNITARI 
(€/h) COST

75 16 1.200,00 €

80 16 1.280,00 €

45 16 720,00 €

250 16 4.000,00 €

30 130 3.900,00 €

11.100,00 €

CONCEPTE

Anàlisis de Resultats

Realització Experimental

Recerca Bibliogràfica

Confecció de la memòria

Anàlisis de Mostres

Subtotal RRHH   

Taula. 29. Balanç del recursos materials per l’execució del projecte 

Quantitat PREU UNITARI 
(€/h) COST

2 6,10 € 12,20 €

3 5,50 € 16,50 €

2 4,30 € 8,60 €

2 1,50 € 3,00 €

2 4,73 € 9,46 €

1 660,00 € 660,00 €

1 790,00 € 790,00 €

200 0,10 € 20,00 €

1 4,20 € 4,20 €

2 3,45 € 6,90 €

5 4,30 € 21,50 €

3 6,70 € 20,10 €

2 5,20 € 10,40 €

2 6,70 € 13,40 €

1 21,50 € 21,50 €

1 1.400,00 € 1.400,00 €

1 1,50 € 1,50 €

1 24,50 € 24,50 €

37 15,00 € 555,00 €

40 30,00 € 1.200,00 €

4.786,56 €

Pera

Decantador 2 l

Decantador 100 ml 

Balança 500 g

Vas de precipitats 50 ml

Matrassos 50 ml

Matrassos 100 ml

Matrassos 250 ml

CONCEPTE

Vas de precipitats 2000 ml

Agiatador Mecànic

Proveta

Anàlisis de Mostres

Lloc de pipetes (2 ml, 5 ml, 10 ml,...)

Realització Experimental

Subtotal I

Espátula

Agitador Magnètic

LABORATORI

Recursos de Laboratori

Vas de precipitats 100 ml

Embut

Tubs de plàstics

Vas de precipitats 500 ml
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Quantitat PREU UNITARI 
(€/u) COST

4,5 g 0,23 €/g 1,01 €

1,27 l 14,00 €/l 17,78 €

5 l 14,14 €/l 70,70 €

4 l 18€/l 72,00 €

400 g 0,29 €/g 116,00 €

0,5 l 290 €/l 145,00 €

1 g 0,02 €/g 0,02 €

1 g 0,007 €/g 0,01 €

80 g 0,17 €/g 13,84 €

1,00 €

90 l 0,005€/l 0,45 €

437,81 €

5.224,37 €

CONCEPTE

Conjunt de Metalls 

Àcid clorhídric (HCl)

Querosé

Cyanex 921

Solvesso-100

Reactius de Laboratori

Cromat de Sodi  (Na2CrO4)

Sulfat d'hidrazina (NH2NH2·H2SO4)

Aigua millipore

Cyanex 923

Òxid de Sodi (NaOH)

Clorur de Sodi (NaCl)

Subtotal II

Subtotal LAB (I+II)  

 

D’aquesta manera el cost total del projecte i balanç final del pressupost és de 16.324,37€. 

Taula. 30. Balanç global i cost del projecte 

Cost Total del projecte

11.100,00 €

5.224,37 €

16.324,37 €

Subtotal RRHH

Subtotal LAB

Total   
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Conclusions 

Fins el moment hem vist de forma detallada als diferents apartats que componen el present 
projecte, els sistemes d’extracció/recuperació de metalls com el Crom hexavalent amb 
mètodes de separació de membrana líquida, i on el sistema de recuperació amb membranes 
líquides suportades amb reextracció per dispersió, es presenta com un mètode atractiu des 
del punt de vista funcional: capaç (en les condicions de treball) selectiu i amb poder de 
concentració, front als altres mètodes amb més d’una etapa o amb problemes per presentar-
se com a sistemes continus. 

Un dels problemes històrics de les membranes líquides ha estat l’esgotament o empobriment 
d’aquesta o la seva estabilitat o inclús ruptura, amb la conseqüent necessitat d’aturar el 
sistema i regenerar-la tota per poder continuar amb el procés. 

Amb les membranes líquides suportades amb reextracció per dispersió, a més de ser un 
procés efectiu, com a mínim amb els sistemes plantejats en el present projecte, podem 
arribar a funcionar gairebé com a un procés continu d’extracció i reextracció, si plantegem les 
condicions i paràmetres idonis del sistema de treball. 

Han estat diversos el paràmetres d’estudi per avaluar el seu efecte sobre la transferència de 
massa dels sistemes de treball plantejats. El funcionament i mecanisme del sistema queda 
palès en els resultats obtinguts. Es detecta, especialment en el cas del sistema de Cyanex 
921/Solvesso 100, com l’acidesa de l’alimentació millora les condicions de treball i 
conseqüentment els resultats finals. 

Quan l’alimentació presenta una concentració de 1.5M de HCl s’obté el millor resultat pel 
sistema Cyanex 921/Solvesso 100, amb més d’un 95% de transferència de massa. 

Com és normal, el creixement de la concentració, tant de l’extractant com del reextractant, 
generen uns millors valors de transferència. Tot i que cal indicar que la variació de valors, 
respecte els obtinguts amb les condicions anomenades com normals, no són molt 
significatives amb el que per una qüestió d’estalvi de matèries primes, podem determinar que 
les condicions de treball escollides pel projecte han estat gairebé òptimes. 

En el cas del sistema Cyanex 923/Querosè s’obté que els millors resultats, tant de la parella 
com de la globalitat de la part experimental del present projecte, es quan incrementem la 
concentració del reextractant, sulfat d’hidrazina (HS) fins a valors de 20 mg/l, obtenint un 
96,48% de transferència de massa. Això implica un increment del 1,27% respecte les 
condicions normals de treball. 
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Com a conclusió de l’estudi d’influència dels diferents paràmetres, així com del sistema de 
treball, es té que el sistema format pel Cyanex 923/Querosè, juntament amb el sulfat 
d’hidrazina, presenten una alta capacitat d’extracció, reextracció, reducció i concentració del 
Crom (VI) present en una dissolució aquosa acidificada, mitjançant la metodologia d’estudi( 
membranes líquides suportades amb reextracció per dispersió). Sent l’acidesa de 
l’alimentació i la concentració de recuperador, els paràmetres més influents en la primera 
etapa (Crom (VI) de fase aquosa a fase orgànica). I la concentració del sulfat d’hidrazina, 
seria el paràmetre més influent en el cas de la fase de reextracció (Crom (VI) a Crom (III) de 
la fase orgànica a la fase aquosa). 

Com a conclusió final i global dels diferents punts presentats i objectius plantejats al projecte, 
podem concloure que el mètode de separació de Crom (VI) d’aigües de procés amb 
membranes líquides suportades per un mòdul de fibres polimèriques, buides i hidròfobes 
amb reextracció per dispersió, té la capacitat de recuperar el crom hexavalent, reduir i 
concentrar-lo, quan com a membrana líquida, fase orgànica, es fa servir una dissolució al 
10% en volum de Cyanex 923 en Querosè per una alimentació amb concentració de 20 ppm 
de Cr(VI) en un dissolució al 1M de HCl. I es dispersa a la fase orgànica la fase reextractant, 
fase aquosa, una dissolució de sulfat d’hidrazina de 10mg/l en aigua. Amb un temps de 
procés relativament curt i amb una alta selectivitat del sistema. Un increment de l’acidesa, 
concentració del recuperador i reextractant, milloren els valors de transferència de massa, 
així com un increment en el temps d’exposició, tot i que no són uns resultats tan rellevants 
com per modificar les condicions de treball determinades a partir dels estudis previs, inclosos 
en el present projecte i la bibliografia. 
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