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Resum 

La contaminació de les aigües, principalment deguda a l’activitat minera, genera altes concentracions 

de metalls, metal·loides i sulfats, que poden produir degradació mediambiental i la pèrdua de 

biodiversitat en els ecosistemes aquàtics. 

Aquest projecte estudia l’aplicació d’un mètode de biosorció per tal d’eliminar o reduir la concentració 

de metalls pesants presents principalment en les aigües àcides de mina. Aquest mètode d’adsorció és 

sostenible i respectuós amb el medi ambient, característiques molt necessàries avui en dia. Com a 

material sorbent utilitza extracte de rapa de raïm encapsulat en perles d’alginat de calci. L’ús d’aquest 

residu vegetal ha demostrat, en nombrosos estudis, ser efectiu en l’eliminació de metalls en dissolució. 

Per tal d’optimitzar el procés d’adsorció, s’ha plantejat l’estudi de 4 variables: el temps de contacte 

entre les perles i les dissolucions amb metalls dissolts, el tamany de les perles, la concentració inicial 

del metall i la quantitat d’extracte present en les perles. S’han realitzat aquests estudis per al plom, el 

coure, el cadmi, l’arsènic (V) i l’arsènic (III), tot i que s’han centrat en els tres primers. 

La realització d’aquests estudis ha permès determinar que el tamany de les perles que permet obtenir 

una millor eliminació dels metalls és el més gran dels tres plantejats (aproximadament 3,4 mm de 

diàmetre). També s’ha pogut determinar que, en general, la quantitat òptima d’extracte en les perles 

és la menor de les estudiades (0,5 % d’extracte), tot i que en el cas del cadmi, els experiments amb 

1,75 % d’extracte han permès obtenir millors resultats. Per als metalls estudiats, la concentració inicial 

que permet obtenir uns valors d’adsorció més elevats és 1 mg/L, tot i que, en algun cas, amb una 

concentració inicial de 49 mg/L s’obtenen millors resultats. En quant al temps de contacte, s’ha 

observat que durant els primers 30 minuts s’adsorbeix un 50 % del coure i el cadmi, i un 70 % en el cas 

del plom. Passada la primera hora, els valors de concentració final s’estabilitzen. 

Les dades obtingudes han demostrat que la cinètica del sistema es pot descriure amb el model de 

pseudo-segon ordre. Per el que respecte als estudis d’equilibri, s’ha observat que els resultats del plom 

i el coure s’adapten a la isoterma de Langmuir. En canvi, el cadmi s’adapta millor a la isoterma de 

Freundlich. 

Tot i que es proposen estudis addicionals als realitzats per tal d’acabar d’estudiar l’eficàcia del mètode 

utilitzat, els resultats obtinguts permeten concloure que el mètode proposat d’eliminació de metalls 

en dissolució és eficaç, i, per tant, la seva aplicació seria profitosa i rendible. 
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Resumen 

La concentración de las aguas, principalmente a raíz de la actividad minera, genera altas 

concentraciones de metales, metaloides y sulfatos, los cuales pueden producir degradación 

medioambiental y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas acuáticos.  

Este proyecto estudia la aplicación de un método de biosorció para eliminar o reducir la concentración 

de metales pesados presentes principalmente en aguas acidas de mina. Este método de adsorción es 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente, características muy necesarias hoy en día. Como 

material adsorbente se utiliza extracto de rapa de uva encapsulado en perlas de alginato de calcio. Este 

residuo vegetal se ha utilizado en numerosos estudios, resultando ser bastante efectivo en la 

eliminación de metales en disolución. 

Para optimizar el proceso de adsorción, se ha planteado el estudio de 4 variables: el tiempo de contacto 

entre las perlas y las soluciones de metales disueltos, el tamaño de las perlas, la concentración inicial 

del metal y la cantidad de extracto presente en las perlas. Se han realizado estos estudios para el 

plomo, el cobre, el cadmio, el arsénico (V) y el arsénico (III), aunque se han centrado en los tres 

primeros. 

La realización de estos estudios ha permitido determinar que el tamaño de las perlas que permite 

obtener una mejor eliminación de los metales es el más grande de los tres planteados 

(aproximadamente 3,4 mm de diámetro). También se ha podido determinar que, en general, la 

cantidad óptima de extracto en las perlas es la menor de las estudiadas (0,5 % de extracto), aunque en 

el caso del cadmio, los experimentos con 1,75 % de extracto han permitido obtener mejores 

resultados. Para los metales estudiados, la concentración inicial que permite obtener unos valores de 

adsorción más elevados es 1 mg/L, aunque, en algún caso, con una concentración inicial de 49 mg/L se 

obtienen mejores resultados. En cuanto al tiempo de contacto, se ha observado que durante los 

primeros 30 minutos se adsorbe un 50 % del cobre i el cadmio, i un 70 % en el caso del plomo. Pasada 

la primera hora, los valores de concentración final se estabilizan. 

Los resultados obtenidos han demostrado que la cinética del sistema se puede describir con el modelo 

de pseudo-segundo orden. Por el que respecta a los estudios de equilibrio, se ha observado que los 

resultados del plomo i el cobre se adaptan a la isoterma de Langmuir. En cambio, el cadmio se adapta 

mejor a la isoterma de Freundlich. 

Aunque se proponen estudios adicionales a los realizados para terminar de estudiar la eficacia del 

método utilizado, los resultados obtenidos permiten concluir que el método de eliminación de metales 

en disolución es eficaz, y, por tanto, su aplicación seria provechosa y eficiente. 
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Abstract 

Water pollution is principally due to mining activity, generating high metal, metalloid, and sulphate 

concentrations, producing environmental degradation and biodiversity loss in aquatic ecosystems. 

This project studies the implementation of a biosorption method to remove and reduce the 

concentration of heavy metals present in acid mine waters. The proposed method can be a sustainable 

technique and respectful of the environment. As sorbent material, the extract of grapes stalks waste 

encapsulated in calcium alginate beads are used. The efficacy of this vegetable residue has been 

demonstrated in numerous studies in the elimination of dissolved metals. 

Four variables have been studied to optimize the metal elimination process:  contact time between the 

beads and the solutions with dissolved metals, the size of the beads, the initial concentration of the 

metal, and the quantity of extract present in the beads. These studies have been performed for lead, 

copper, cadmium, arsenic (V), and arsenic (III), even though they have been focused on the first three.  

These studies have determined that the bigger alginate beads, approximately 3.4 mm of diameter, 

helped obtain better elimination metal ion percentages. Also, it has been determined that the optimal 

amount of extract in the beads is 0,5 % of extract, even though, for the cadmium the experiments with 

1,75 % of extract have allowed obtaining better results. For the studied metals ions, the initial 

concentration that contributes to having higher adsorption values is 1 mg/L, although in some case, 

with an initial concentration of 49 mg/L better results are obtained. Regarding the contact time, it has 

been observed that during the first 30 minutes, 50 % of the cadmium and copper is adsorbed, and 70 

% of the initial lead concentration. After the first hour, the final concentration values stabilize. 

The results demonstrated that the system kinetics can be described by the pseudo-second order 

model. Regarding the equilibrium studies, it was observed that the lead and copper results fit the 

Langmuir isotherm. However, the cadmium results fit better the Freundlich isotherm. 

Although additional studies have been proposed to determine the efficiency of the studied method, 

the results confirm that the dissolved metal elimination method can be very efficient and, therefore, 

its application would be profitable. 
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1. Introducció 

Actualment s’està posant un gran èmfasi en trobar processos sostenibles per tal de frenar la 

contaminació ambiental, o mètodes que permetin eliminar els propis contaminants de forma 

respectuosa amb el medi ambient. Una de les grans problemàtiques ambientals és la contaminació de 

les aigües, concretament les conseqüències que generen els efluents àcids de les mines, en entrar en 

contacte amb els cossos d’aigua. Els residus generats per l’activitat minera presenten altes 

concentracions de metalls, metal·loides i sulfats. (1), (2) 

En aquest treball s’estudia l’aplicació de la biosorció com a mètode sostenible per a eliminar els metalls 

pesants de les aigües àcides de mina. S’utilitza extracte de rapa de raïm encapsulat en perles d’alginat 

de calci com a sorbent. Aquest residu vegetal té un alt contingut en polifenols, els quals, d’entre altres 

característiques, tendeixen a formar complexos amb ions metàl·lics (3). L’ús d’aquest material també 

beneficia l’economia circular, ja que se li proporciona una utilitat a un residu vegetal. Tot i no ser una 

font important de contaminació del medi, la seva acumulació sí que pot alterar la composició química 

dels sòls, per tant, al utilitzar-lo com a sorbent, es solucionarien dues problemàtiques ambientals. 

Els principals objectius que es plantegen assumir al finalitzar el treball són: 

• Determinar si el mètode de biosorció proposat resulta eficaç en l’eliminació de plom, coure, 

cadmi i arsènic (III) i (V). 

• Comprovar amb quins dels metalls estudiats s’obtenen resultats d’adsorció. 

• Estudiar quin efecte tenen sobre l’adsorció del metall el temps de contacte amb les perles, el 

seu tamany, el percentatge d’extracte present en les perles i la concentració inicial del metall. 

• Analitzar quins valors de les variables estudiades són òptims per al procés. 

• Determinar el model cinètic i les isotermes d’adsorció que defineixen millor el sistema 

estudiat. 

• Proposar un mètode sostenible d’eliminació de metalls en dissolució amb les característiques 

òptimes determinades. 
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2. Antecedents 

Actualment hi ha molts estudis en els quals utilitzen l’adsorció per tal d’eliminar la presencia de metalls 

pesats en aigües àcides de mines, les quals apareixen com a conseqüència d’efluents generats  en la 

mineria. Aquests drenatges són tòxics, tant per a les persones com per a la fauna i la flora, ja que 

contenen metalls pesants en altes concentracions, els quals no són biodegradables i es poden acumular 

a la cadena alimentària (4). A més a més, degut a les altes concentracions de metall pesants, el pH és 

molt baix i això no només dificulta l’activitat biològica, sinó que pot arribar a malmetre estructures 

construïdes per l’home (5). 

També s’ha posat un gran èmfasi en tècniques que utilitzin materials biosorbents, els quals aporten 

grans avantatges, tals com el baix cost, l’eficiència, l’àmplia disponibilitat i la facilitat d’operació. Alguns 

estudis anteriors han utilitzat com a biosorbent materials com l’alginat (6), (7), el cacau, compostos 

polifenòlics naturals encapsulats (3) o rapa de raïm (8), (9), entre d’altres. Concretament l’extracte de 

rapa de raïm és el material que s’utilitza en el present projecte, encapsulant-lo en alginat, és per això 

que es tractarà en més profunditat en aquest apartat i en els següents. 

Fiol et al. (8) estudien l’ús de residus de tiges de raïm encapsulats en perles d’alginat de calci per a 

l’eliminació de Cr (VI) en dissolucions aquoses. En aquest estudi, analitzen l’efecte de la quantitat de 

biosorbent, del temps de contacte entre les perles i la dissolució amb crom, i l’efecte del pH i de la 

quantitat de NaCl, per tal d’estudiar l’efecte de la força iònica. A més a més, s’analitza la possibilitat de 

desorbir el metall de les perles mitjançant un canvi en el pH, però no s’aconsegueix i es conclou que 

com el sorbent és biodegradable i es tracta d’un mètode de baix cost, no val la pena seguir investigant 

en aquest àmbit. Els resultats presentats demostren que com més quantitat de sorbent utilitzada més 

eliminació de Cr s’observa, però a concentracions més altes del 2 %, les perles perden la forma esfèrica. 

En quant al temps de contacte, durant la primera hora es duu a terme la major eliminació del metall i, 

un cop passat aquest temps, l’eficiència d’eliminació es manté constant. Per últim, la captació de 

metalls augmenta en incrementar el pH de 1 fins 3, valor a partir del qual l’adsorció disminueix. 

Park i Lee (6) utilitzen únicament perles d’alginat de calci com a biosorbent en l’eliminació de Cu i Cd. 

En aquest cas, posen les perles en contacte amb un volum d’aigües àcides de mina en un sistema 

discontinu (columna). Estudien l’efecte de la concentració inicial dels metalls, de la quantitat de perles 

utilitzada, del pH, la temperatura i el temps de contacte entre les perles i els metalls. Mitjançant la 

tècnica de caracterització SEM/EDS, han pogut observar que espais de les perles que estaven 

prèviament buits, passen a estar ocupats per precipitats de metalls pesants després de l’experiment. 

En analitzar els resultats obtinguts, conclouen que la captació del metall millora en augmentar el 

nombre de perles d’alginat de Ca, tot i que la proporció òptima que obtenen és de 2 g de perles en   

50 mL de dissolució metàl·lica. Pel que fa al temps de contacte, obtenen les mateixes conclusions que 
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en el cas anterior, passades les 3 primeres hores no s’observen canvis en la captació del metall. Si 

s’observen els resultats referents a l’efecte del pH, es pot veure que l’eficiència d’eliminació augmenta 

a mesura que ho fa el pH de la dissolució, amb una gran millora a partir de pH 3. 

En els dos articles mencionats anteriorment, els mètodes de formació de les perles eren semblants 

entre ells, i consistien en afegir una dissolució d’alginat de sodi gota a gota en una solució de clorur de 

calci (CaCl2), mitjançant una bomba peristàltica i una xeringa o punta de micropipeta. Aquest 

procediment és semblant al dut a terme en el present projecte, tal i com es veurà en apartats 

posteriors. 

Sadiq et al. (7) també realitzen experiments batch, però a diferencia de Fiol (8) i Park (6), on el diàmetre 

de les perles es troba entre 1 i 4 mm, en aquest cas es formen nanopartícules afegint CaCl2 gota a gota 

a la dissolució d’alginat de sodi, amb l’ús d’una xeringa i agitació constant. En aquest cas, estudien 

l’efecte de la concentració d’alginat i de CaCl2 en la formació de les perles. Per altra banda, també 

estudien quin efecte té en l’eliminació de Cr la quantitat de perles que es posen en contacte amb la 

dissolució de metalls. A diferencia dels altres 2 estudis, en aquest article l’adsorció de Cr disminueix en 

incrementar la dosi d’adsorbent. Argumenten que pot ser degut al fet que en augmentar el nombre de 

nanopartícules incrementa el nombre de llocs actius, però a la vegada es fa més complicat pels ions 

metàl·lics arribar-hi i, per tant, disminueix la quantitat de metall adsorbit.  
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3. Aigües àcides de mina 

Un dels objectius d’aquest projecte és veure si el mètode sostenible proposat permet reduir la 

concentració de metalls en dissolució, cosa que faria possible l’aplicació d’aquest sistema en el 

tractament d’aigües amb un alt contingut de metalls pesants. Per aquest motiu es procedeix a 

presentar què són les aigües àcides de mina i com es generen, alguns dels seus efectes en el medi 

ambient, mètodes per evitar o tractar aquests efluents i alguns dels beneficis que se’n poden obtenir. 

Les aigües àcides de mina, AMD (“Acid Mine Drainage”), són un dels residus de la industria minera que 

genera més problemes ambientals, sobretot per al sòl i els recursos aquàtics. Consisteixen en efluents 

amb altes concentracions de metalls, metal·loides i sulfats  (1)-(2). El metall que es troba dissolt en més 

quantitat és el Fe (II), i també és el més comú en les AMD, tot i que hi ha una gran variació de 

concentracions i contingut de metalls segons l’àrea on es troba la mina (1), (2). 

El que les fa ser un contaminant industrial únic és la seva capacitat de lixiviació, la qual es veu 

augmentada per les accions de les bactèries que atrau, és per això que segueix un procés de renovació 

autònoma (10). Això implica que quan la mina es troba en actiu, les capes freàtiques es mantenen a 

nivells baixos gràcies al bombeig que es duu a terme. En canvi, quan les mines són abandonades i, per 

tant, les bombes s’aturen, a les capes freàtiques es recupera el nivell i això pot produir un vessament 

d’aigua subterrània contaminada. En molts casos, quan la mina és abandonada, els residus poden 

seguir generant àcid durant més de 100 anys (1), (10), (2). 

El procés de formació de les AMD consisteix principalment en la oxidació de minerals de sulfur, 

sobretot pirita i marcassita, ambdues compostes per FeS2. Aquesta oxidació, deguda a l’exposició dels 

minerals a oxigen, aigua i microorganismes, pot explicar-se mitjançant diverses reaccions segons 

quines siguin les condicions (2). 

FeS2 +
7

2
O2 + H2O → Fe2+ + 2SO4

2− + 2H+ ( 1 ) 

En aquesta primera reacció ( 1 ) es pot observar l’oxidació de la pirita deguda a la presencia d’oxigen i 

d’un excés d’aigua amb pH neutre. Les següents dues equacions continuen el procés d’oxidació del 

mineral fins a la precipitació de Fe(OH)3 (2). 

Fe2+ +
1

4
O2 + H+ → Fe3+ +

1

2
H2O ( 2 ) 

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3(s) + 3H+ ( 3 ) 

Per tal de presentar aquest procés en una sola equació, s’obté la reacció següent: 
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FeS2 +
15

2
O2 +

7

2
H2O → Fe(OH)3(s) + 2SO4

2− + 4H+ ( 4 ) 

En el cas de que l’agent oxidant sigui el Fe3+, la reacció resultant és la ( 5 ), la qual és considerada més 

ràpida en comparació a la ( 1 ). (2) 

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 2SO4
2− + 16H+ ( 5 ) 

Si l’oxidació té lloc en presencia de poca aigua, el procés complet es representa segons la reacció 

següent: 

FeS2 +
15

4
O2 +

1

2
H2O → Fe3+ + 2SO4

2− + H+ ( 6 ) 

Els precipitats que es formen en aquests processos, al filtrar-se i acabar en corrents d’aigua, oceans o 

mars, alteren negativament la vida aquàtica que hi hagi. Petita vida aquàtica que s’alimenta del fons 

oceànic o marí, es pot veure greument afectada i fins i tot arribar a extingir-se (2). També generen un 

gran impacte en la cadena alimentària, degut a la disminució del pH i els diversos danys ocasionats en 

la majoria de microorganismes (2). A més a més, degut a les seves capacitats corrosives, les AMD 

interaccionen amb roques compostes de diversos minerals, cosa que provoca la dissolució de metalls 

tòxics en el corrent d’aigua corresponent. És per això que si aquests residus no es tracten correctament, 

a llarg termini poden causar una degradació mediambiental, un impacte en la salut de les comunitats 

properes i una pèrdua de biodiversitat i d’ecosistemes aquàtics (2). 

 

Figura 1. Conseqüència de l’abandonament d’una mina a Marinduque, Filipines (11) 

En la Figura 1, es pot observar el resultat d’un dels diversos desbordaments que tenen lloc 

periòdicament en la presa construïda per contenir les més de 200 milions de tones de residus de mina 

abocats entre els anys 1975 i 1991 a l’illa Marinduque, a Filipines. L’any 2005, quan es va fotografiar, 

encara es seguien generant AMD que es filtraven al sistema fluvial, i segurament a dia d’avui aquesta 

situació encara no ha canviat (12). 



  Memoria 

6   

 

Figura 2. Una de les entrades a l'antiga mina de Tulsequah Chief, Canada. (13) 

En la Figura 2, es pot observar com al 2010 l’àcid continuava filtrant-se després de que l’activitat de la 

mina Tulsequah Chief  (Canadà) s’aturés al 1957. En les següents imatges es pot veure un dels intents 

de contenir les AMD que arriben a la vora del riu Tulsequah i com finalment els precipitats acaben 

entrant en contacte amb el riu (13) (Figura 3 i Figura 4). 

 

Figura 3. Contenció dels residus de la mina  
Tulsequah Chief (26) 

 

Figura 4. Contacte entre els precipitats 
de les AMD i el riu Tulsequah (26) 

Actualment hi ha diversos tractaments per tal d’evitar o reduir els efectes negatius que es generen 

amb l’activitat minera. Idealment els processos a utilitzar, tant per a aquest cas com per a la resta de 

problemes industrials, han de ser sostenibles. Això implica que la solució a aplicar ha de ser viable 

econòmicament, generar la menor quantitat possible de residus, ser eficient energèticament i per 
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últim, no contaminar (10). Per a prevenir la generació de les AMD hi ha principalment 2 mètodes, que 

consisteixen en protegir els minerals de l’aire, l’aigua i les bactèries: omplir els buits subterranis 

generats per la producció minera o cobrir els efluents residuals amb diverses capes protectores (2), (1). 

En quant als mètodes per a tractar les AMD que no s’han pogut evitar, es separen principalment en 2 

grups: tractaments actius i tractaments passius. Hi ha diversos mètodes actius com l’adsorció, 

l’intercanvi iònic o la tecnologia de membranes, però tradicionalment, el mètode utilitzat per tractar 

els efluents àcids de les mines consisteix en transportar-los a una planta centralitzada i tractar-los 

químicament (10), (2). Pel que respecte als tractaments passius, des de principis del 1990 se n’utilitzen 

de diversos: portar els efluents fins a pantans naturals o construïts, on microorganismes s’encarreguen 

de dur a terme el tractament químic; ús de bioreactors; barreres reactives permeables, situades sota 

terra en el camí d’algun flux d’aigua contaminada, la qual, al passar a través de la barrera, reacciona i 

es transforma en un compost menys tòxic (14), (10), (2). Els tractaments passius són una opció més 

econòmica, degut a que no és necessària l’addició continuada de substàncies químiques, i a més a més, 

tenen un impacte ambiental menor. Tot i això, acostumen a ser menys efectius en comparació amb els 

mètodes actius i necessiten un temps d’acció més elevat (2). 

3.1. Metalls pesants 

En el present treball s’utilitzen dissolucions amb diverses concentracions de metalls pesants per a 

comprovar l’eficiència d’adsorció de la rapa de raïm, i tenir una primera idea de com es comportaria 

aquest sorbent en contacte amb les aigües àcides. Concretament s’utilitzen l’arsènic (III) i (V), el cadmi, 

el coure i el plom. 

Els metalls pesants generen una gran preocupació, ja que tenen una alta toxicitat, una tendència a la 

bioacumulació i no són biodegradables, cosa que els permet romandre en el medi durant molts anys. 

Quan els contaminants arriben al sistema aquàtic, els ions metàl·lics es converteixen en ions hidratats, 

tal i com es veu en l’equació ( 7 ). Aquests últims tenen un nivell de toxicitat més elevat (15). 

𝑀𝑛+ + 𝑚𝐻2𝑂 → [𝑀(𝐻2𝑂)𝑚]𝑛+ ( 7 ) 

Aquestes característiques permeten que s’acumulin i romanguin en el cos humà durant molt de temps 

i, quan la quantitat acumulada en un òrgan supera els límits estàndards, pot causar conseqüències 

greus (7), (16) (disminució de les funcions cerebrals i nervioses, debilitat, pèrdua de memòria, 

increment en el nombre d’al·lèrgies i de la pressió sanguínia i, pulmons, ronyons i altres òrgans resulten 

perjudicats (15)). 

Aquests contaminants se’ls anomena pesants perquè tenen una densitat (5 g/mL) i una toxicitat 

elevades fins i tot quan la concentració és baixa. Alguns dels metalls pesants que generen més 
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preocupació, segons la OMS, són el cadmi, el crom, el cobalt, el coure, el plom, el níquel, el mercuri, el 

zinc i l’arsènic (7), (15), (16). En concret, els metalls en els quals es centra aquest treball, tenen els 

següents límits de concentració en aigües superficials continentals, segons s’indica en el Butlletí Oficial 

de l'Estat (BOE) (17): 

Taula 1. Concentracions mitjanes anuals permeses en aigües superficials continentals (17) 

Cd Cu As Pb 

0,08  – 0,25µg/L 5 – 120 µg/L 50 µg/L 7,2 µg/L 

En el cas del cadmi i el coure, els límits es presenten com intervals, degut a que aquests depenen de la 

duresa de l’aigua. 

Algunes de les tècniques per a eliminar ions metàl·lics de dissolucions aquoses són: osmosi inversa, 

electrodiàlisi, ultrafiltració, intercanvi iònic, precipitació química i fitoremediació (18), (16), (15). Una 

altra de les tècniques més utilitzades és l’adsorció, la qual es tractarà en més detall a continuació, degut 

a que és el mètode utilitzat en aquest treball. 

L’adsorció consisteix en la transferència de massa entre la fase líquida (solvent) i la sòlida (sorbent). Els 

metalls pesants (sorbat) són transportats física o químicament fins als llocs actius del sorbent. 

Generalment aquest procés pot ser revertit (desorció) i així recuperar i reutilitzar el material adsorbent 

(15), (16). Tot i ser un dels mètodes més efectius i utilitzats, les resines utilitzades acostumen a ser 

cares i no biodegradables (19). És per això que en aquest treball es planteja l’ús de la biosorció 

encapsulant l’extracte d’un residu vegetal. Aquesta tècnica es beneficia de l’habilitat de materials 

biològics per acumular metalls pesants mitjançant processos metabòlics o fisicoquímics. Els 

mecanismes utilitzats en aquest procés acostumen a ser adsorció, intercanvi iònic, complexació i 

precipitació superficial. Finalment, els avantatges que presenta aquest procés són el baix cost, la gran 

eficiència, que no són necessaris nutrients addicionals, la disminució de la producció de fangs, la 

possibilitat de regenerar el biosorbent i de recuperar el metall (15), (18). 
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4. Biosorció 

A continuació es presenten els elements que participen en el procés de biosorció utilitzat en el present 

treball, començant pel compost actiu i seguint per l’element que fa possible l’encapsulació del material 

adsorbent. 

4.1 Extracte de rapa de raïm 

S’utilitzarà com a material adsorbent en el present treball, ja que, com es presentarà a continuació, les 

seves característiques aporten grans beneficis en aquest àmbit. 

El mot rapa s’utilitza per descriure l’esquelet del raïm sense grans, concretament es tracta de 

l’estructura seca de la planta, tal i com es pot veure en l’esquema presentat en la Figura 5. Constitueix 

entre el 2,5 % i el 7,5 % del pes del raïm i és produït en grans quantitats en el procés industrial del vi. 

Tot i que no suposa un problema a nivell de contaminació, ja que es tracta de material orgànic, sí que 

ha de ser incinerat, tractat biològicament o transportat a un abocador per evitar que alteri la 

composició química dels sòls, és llavors quan apareixen problemes econòmics i mediambientals (20), 

(21). 

 

Figura 5. Les parts que constitueixen el raïm (22) 

4.1.1 Composició química 

La seva composició química li atorga valor per a diverses finalitats, com antioxidant natural (23), 

producció de biofuel (24), font de carboni (20), material biosorbent (8), entre d’altres. Té un alt 

contingut de fibres, tals com lignina, cel·lulosa i hemicel·lulosa, les quals són els tres polímers principals 

que constitueixen les plantes. També s’ha demostrat la presència de polisacàrids i compostos 
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polifenòlics (21). En un estudi al 2011 (25), van determinar la seva composició mitjançant l’analitzador 

d’humitat per infrarojos amb cada un dels compostos extrets. S’adjunta una gràfica (Figura 6) 

d’aquesta composició com a exemple, ja que cada estudi revela uns percentatges diferents, degut a 

que cada mostra és diferent a les altres segons l’origen i les diverses característiques del cultiu.  

 

Figura 6. Composició exemple de rapa de raïm. (25) 

4.1.2 Polifenols presents en la rapa de raïm 

Són moltes les espècies vegetals que tenen un alt contingut en polifenols, ja que els hi atorguen 

diverses funcions biològiques de gran importància. Per exemple, poden actuar com a substància 

antimicrobiana (fitoalexines), com a compost per inhibir l’atac d’insectes o animals de pastura, com a 

antioxidant i protector contra la llum UV, i fins i tot, com a substància usada per atraure animals 

pol·linitzadors (26). En el cas de la rapa de raïm, tot i que no hi ha una anàlisi comuna per a tots els 

casos, sinó que la composició varia lleugerament d’un estudi a un altre, sí que es pot dir que tenen un 

percentatge elevat de polifenols (15 – 21 % equivalent d’àcid gàl·lic en 100 g de rapa de raïm (21)). 

Els polifenols són metabòlits secundaris, és a dir, compostos orgànics produïts per bacteris, fongs o 

plantes que no estan relacionats directament amb el creixement, desenvolupament o reproducció de 

l’organisme en qüestió (27). La família dels polifenols són un conjunt de substàncies variades, des de 

molècules simples fins a estructures complexes, i totes elles tenen en comú la presència d’un o més 

anells benzènics. Existeixen diverses classes de compostos polifenòlics, i les diferències entre els 

esquelets químics es tradueixen en diferents graus d’oxidació, d’hidroxilació, de metilació, glicosilació 

i diferents connexions amb altres molècules. Algunes substàncies dins del conjunt dels polifenols són 

la lignina, els tanins o els flavonoides (3), (28). 

A part de les propietats específiques d’algunes classes de polifenols, tots en comparteixen dues de 

fonamentals, les quals participen en les seves capacitats antioxidants: interacció amb proteïnes o amb 

ions, i propietats d’eliminació de radicals. De totes les seves propietats, la més estudiada és el seu 

poder antioxidant, el qual ve donat per la seva estructura, ideal per cedir àtoms d’hidrogen o electrons 

Lignina
34%

Cel·lulosa
36%

Hemicel·lulosa 
24%

Tanins
6%

Composició

Lignina

Cel·lulosa

Hemicel·lulosa

Tanins
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(3). La seva activitat antioxidant també es veu beneficiada per la seva tendència a formar complexos 

amb ions de metalls pesants. És per això mateix que les espècies amb compostos polifenòlics són 

interessants per a l’eliminació d’aquests elements i, per tant, el seu ús s’està estudiant com a mètode 

sostenible de tractament d’aigües contaminades amb altes concentracions de metalls (3). 

4.1.3 Aplicacions 

Són molt utilitzats en els sectors de la indústria alimentària, com a additius naturals, en l’agricultura, 

en la indústria de la cosmètica o fins i tot en la farmacèutica (3), (29). Tot i així, l’eficiència dels 

compostos es veu afectada pels factors ambientals, tals com pH, presència d’enzims, temperatura i 

d’altres condicions físiques, químiques i biològiques. A més a més, s’oxiden ràpidament i, per tant, no 

només presenten un color marronós i olors no desitjades, sinó que tenen una pèrdua considerable 

d’activitat. És per això, que s’estudia l’encapsulació dels compostos en qüestió, per tal d’evitar la seva 

degradació abans de que pugui dur a terme la seva funció (3), (30). 

Algunes de les utilitats estudiades per a la rapa de raïm han estat aprofitar-la per a obtenir carbó actiu, 

ja que com s’ha dit, té un alt contingut de fibres, les quals tenen un alt percentatge de carboni. El carbó 

actiu és un dels adsorbents més utilitzats per a eliminar una gran varietat de substàncies (20). 

Un altre exemple d’aplicació de la rapa de raïm és utilitzar-la com a compost juntament amb altres 

residus, com per exemple fangs, com és el cas de Bertran et al. (31). En aquest estudi observen que la 

proporció 1:2 de fangs i rapa de raïm és la més òptima (31). 

En un altre article s’estudia la viabilitat d’extreure antioxidants de la rapa de raïm, analitzant quin 

efecte sobre el rendiment d’extracció tenen alguns paràmetres com el tipus de solvent, la temperatura 

o el temps de maceració (23). 

Per tant, es pot veure que la rapa de raïm, generada com a residu durant la producció del vi, té diverses 

aplicacions, totes elles beneficioses i, per tant, no només es solucionen els problemes generats amb 

l’acumulació del residu, sinó que es generen alternatives ecològiques a processos ja existents. 
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4.2 Alginat 

L’alginat és un polisacàrid aniònic i hidròfil, que s’obté principalment d’algues marines a partir del 

tractament amb solucions aquoses alcalines. Posteriorment és filtrat i precipitat amb l’addició de clorur 

de sodi o de calci, i és convertit en àcid algínic gràcies a HCl diluït. L’alginat també es pot obtenir a partir 

de la biosíntesi bacterial, la qual permet generar unes estructures químiques i unes propietats físiques 

més definides en comparació amb l’alginat derivat de les algues (6), (32), (33). 

Algunes de les característiques que el fan interessant en diversos camps d’aplicació són les següents: 

és biodegradable, biocompatible, té una baixa toxicitat, baix cost, una gran disponibilitat, capacitat de 

sorció, resistència mecànica en la seva forma sòlida (alginat de calci), l’habilitat de formar un agent 

quelant en combinar-se amb un ió metàl·lic i estabilitat química (6), (32), (33). 

4.2.1 Estructura i característiques fisicoquímiques 

La seva estructura química està formada per monòmers d’àcid β-D-manuronat (M) i àcid α-L-guluronat 

(G), units per un enllaç (1-4) glicosídic. Aquests monòmers es distribueixen en seccions formant tant 

homopolímers amb blocs G o blocs M, com heteropolímers on els blocs G i M s’alternen. Depèn de la 

font d’on s’hagi obtingut l’alginat, el contingut de cada un dels blocs que el formen, pot variar, així com 

la llargada de cada un (34). A la Figura 7, es pot observar com s’enllacen els blocs M i G entre ells 

mateixos i com ho fan quan s’alternen. 

 

Figura 7. Estructura química alginat (33) 

La massa molecular dels diversos alginats de sodi que es venen comercialment, es troba dins del rang 

32000 – 400000 g/mol (34). Pel que fa a la viscositat, les diverses dissolucions d’alginat tenen en comú 

que incrementa el seu valor a mesura que el pH disminueix, arribant al seu punt màxim de viscositat al 

voltant d’un pH 3 – 3,5, moment en el qual els grups carboxilats (R-COOH) de la cadena principal 

formen enllaços d’hidrogen degut a la protonació que ha tingut lloc (34). 
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4.2.2 Aplicacions 

L’alginat és un dels polímers més utilitzats en microencapsulació, ja que genera una matriu gelificada 

molt versàtil, i com s’ha dit, biocompatible i no tòxica (33). Això fa possible que els components actius 

que s’introdueixin al seu interior estiguin protegits de factors externs com la temperatura. Per tots 

aquests motius i, els presentats en l’apartat anterior, s’ha utilitzat en nombroses ocasions en 

aplicacions biomèdiques, tals com en medicina regenerativa, suplements nutricionals o en transport 

de medicaments (33), (34). En quant a utilitzar apòsits d’alginat, aquests minimitzen les infeccions 

bacterianes al lloc de la ferida i faciliten la seva curació. En el cas del transport de medicaments, des de 

petites drogues químiques fins a proteïnes macromoleculars, poden ser alliberades de manera 

controlada des dels gels d’alginat (34). Per altra banda, aquests gels es poden administrar oralment o 

injectar-se de la manera menys invasiva possible. Per últim poden utilitzar-se per a alliberar cèl·lules al 

lloc desitjat, proporcionar espai per a la formació de teixits i controlar l’estructura i funció d’aquests 

(33), (34). 

Un dels altres camps on l’alginat s’utilitza més, és la indústria alimentària. En aquest cas les 

microcàpsules d’alginat es poden utilitzar per a emmascarar o preservar sabors i aromes, tot i que ha 

de tenir en compte que no pot interferir en la textura ni en el sabor dels aliments.  Els principis actius 

més utilitzats són vitamines, minerals, àcids grassos, microorganismes probiòtics, proteïnes, 

aminoàcids, polifenols, fibres i enzims (35). Al formar gels pràcticament independents de la 

temperatura, s’ha utilitzat en la creació de cremes, formatges, salses, etc. Alguns alginats modificats 

químicament s’han utilitzat en l’elaboració de cerveses, degut a l’alta solubilitat a pH baixos. I també 

s’utilitza en la tècnica de l’esterificació, on aquest cas el propòsit sí que és modificar la textura de 

l’aliment per tal de crear noves sensacions en els comensals (35). 

A part d’aquestes dues indústries, l’alginat també té gran protagonisme en el tractament d’aigües i hi 

ha una gran varietat d’estudis sobre el seu ús en aquest àmbit, alguns dels quals ja s’han citat amb 

anterioritat: Park et al. (6), Sadiq et al. (7), Papageorgiou et al. (19) i Deze et al. (36) entre d’altres. De 

fet, aquesta és l’aplicació que se li dona a l’alginat en el present treball. Les seves característiques 

permeten encapsular el compost actiu (extracte de rapa de raïm), de tal manera que aquest també 

queda protegit davant de les característiques fisicoquímiques del medi extern. A més a més, tal i com 

es presentarà més endavant, forma una estructura que beneficia l’intercanvi iònic amb metalls pesants 

de tal manera que aquests queden units en els llocs de sorció. 

  



  Annexos 

14   

4.2.3 Hidrogels d’alginat 

El mètode més utilitzat per a la formació d’hidrogels d’alginat, és mesclar cations divalents amb 

l’alginat. Dins del camp del tractament d’aigües, un dels cations més utilitzats és el Ca2+, ja que l’ús de 

pols d’alginat de sodi (forma en la que s’acostuma a vendre comercialment) dificulta la mobilitat dels 

metalls pesants dins del lloc de sorció. A més a més, aquest compost ha demostrat tenir una capacitat 

i ràtio de biosorció petites. Per aquest motiu s’utilitza l’ió Ca2+ per substituir l’ió Na+ (6). 

La formació del gel (gelificació), consisteix en la dispersió d’un líquid en un altre. En el cas dels hidrogels 

d’alginat, aquest compost es troba dissolt, juntament amb el compost actiu, si n’hi ha, i quan la 

gelificació és induïda, l’alginat forma la matriu polimèrica de tal manera que el compost actiu queda 

atrapat al seu interior. En el present treball, el compost actiu utilitzat és l’extracte de rapa de raïm (37). 

El procés pot tenir lloc externament o internament. En el primer dels casos, el qual s’utilitza en el 

present treball, els ions de Ca2+ es dispersen des de la font externa (CaCl2 en aquest cas) cap a la solució 

d’alginat. Aquest mètode permet un procés de gelificació ràpid, però el gel resultant acostuma a no ser 

homogeni. En canvi, en la gelificació interna, una salt de calci insoluble (CaCO3) ja es troba dins les 

gotes, i els ions de Ca2+ s’alliberen quan el medi en el que es troben es torna més àcid (37), (32). 

La gelificació en general, es pot explicar a partir del model “caixa d’ous” o “ouera”. Actualment es creu 

que només els blocs G participen en l’encreuament intermolecular amb els ions divalents Ca2+, ja que 

l’estructura dels blocs G permet una millor coordinació amb aquests ions (34). És per això que en el 

mètode de formació d’hidrogels, els ions de sodi dels blocs G s’intercanvien amb els ions de calci i 

s’obté una forma que recorda a una ouera, tal i com es pot observar en la Figura 8 (34). Les cadenes de 

blocs G formen les cavitats electronegatives on els cations queden atrapats gràcies a les interaccions 

iòniques (19). 

 

Figura 8. Estructura alginat de calci, model ouera (38) 

Segons el contingut que el gel tingui de blocs G i M, la seqüència, la llargada dels blocs G i la massa 

molecular de la partícula, el gel resultant pot tenir unes característiques o unes altres. En el cas de que 
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tingui un alt contingut de blocs G, el gel tindrà una tendència a ser més fort, rígid i per tant més fràgil. 

Per altra banda, si té més quantitat de blocs M, tendirà a ser més elàstic i dèbil (32), (34). 

Respecte a la interacció d’aquest gel amb les dissolucions de metalls, el que té lloc és un intercanvi 

d’ions quan els metalls pesants s’uneixen a llocs de sorció desplaçant el Ca2+ de l’anomenada ouera. En 

el cas de que hi hagi una gelificació excessiva, la capacitat d’eliminació de metalls pesants disminuiria, 

degut a que l’augment de la densitat impediria el pas dels ions cap als llocs de sorció (6). 

4.3 Cinètica de la biosorció 

Per tal de caracteritzar la cinètica que segueix el procés de sorció, es posen en contacte les perles amb 

les dissolucions dels diferents metalls durant intervals de temps diversos, des de 1 minut fins a 72 hores 

com a màxim. Passat el temps corresponent, s’analitza la concentració dels metalls en les dissolucions 

restants. Es decideix representar els resultats utilitzant el model de pseudo-segon ordre proposat per 

Ho et al. (39), ja que és el model utilitzat en l’estudi de Fiol et al. (40), en el qual realitzen una 

metodologia semblant a la utilitzada en aquest projecte. En l’anàlisi de resultats es podrà corroborar 

com les dades obtingudes segueixen el model de pseudo-segon ordre. L’equació diferencial que 

descriu aquest model és la següent: 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝐾 · (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2 ( 8 ) 

on qt és la quantitat de metall adsorbit en el temps t (mol/perla), K és la constant de l’índex de sorció 

(perla/mol·h) i qe és la quantitat de metall adsorbit en arribar a l’equilibri (mol/perla). El càlcul de qt es 

realitza mitjançant l’equació ( 9 ): 

𝑞𝑡 = (𝐶𝑜 − 𝐶𝑡) ·
𝑉

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑠
 ( 9 ) 

En l’anterior expressió, els termes Co i Ct fan referència a les concentracions inicial i al temps t del metall 

en la dissolució. V representa el volum de la dissolució (L) i en el denominador hi apareixen el nombre 

de perles utilitzades, en aquest cas 40 perles. 

Si es reordena i s’integra l’equació anterior per a les condicions inicials t = 0 i q0 = 0, s’obté: 

1

𝑞𝑒 − 𝑞𝑡
=

1

𝑞𝑒
+ 𝐾 · 𝑡 ( 10 ) 

Finalment, es reordena l’equació i se n’obté una de lineal que posteriorment, permet calcular la resta 

de variables: 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝐾 · 𝑞𝑒
2

+
1

𝑞𝑒
𝑡 ( 11 ) 
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Si es substitueix l’expressió ( 12 ) de l’índex de sorció inicial (h) en l’anterior equació, s’obté finalment  

l’equació ( 13 ). 

ℎ = 𝐾 · 𝑞𝑒
2 ( 12 ) 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

ℎ
+

1

𝑞𝑒
𝑡 ( 13 ) 

Un cop calculades les quantitats de metall adsorbides en cada instant mitjançant l’expressió ( 9 ), es 

poden representar les dades obtingudes per tal d’obtenir una línia de tendència que s’ajusti a l’equació 

( 13 ). Per tant, es representen els valors t/qt en funció de t i, substituint els valors del pendent i de 

l’ordenada a l’origen en l’equació ( 13 ), s’obtenen la resta de variables: K i qe. 

4.4 Isotermes d’equilibri de sorció 

La isoterma de sorció defineix la relació entre la concentració restant en la dissolució en arribar a 

l’equilibri i la concentració del metall adsorbida per les perles (41). En aquest treball s’utilitzen els 

models de les isotermes de Langmuir i Freundlich per a estudiar el procés d’adsorció. Tal i com s’ha 

definit en l’estudi de la cinètica, la metodologia seguida en aquest projecte és semblant a la utilitzada 

en l’estudi de Fiol et al. (40), per aquest motiu s’escull inicialment el model de Langmuir degut a que 

les dades obtingudes en l’estudi citat s’adapten a la seva equació. 

Per tal d’adaptar les dades experimentals a la isoterma de Langmuir, cal que s’arribi a l’equilibri de la 

reacció i que la resta de paràmetres físico-químics siguin constants. Aquesta isoterma segueix la 

següent equació: 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑎𝑥 · 𝑏 · 𝐶𝑒

1 + 𝑏 · 𝐶𝑒
 ( 14 ) 

on la qe és la quantitat de metall adsorbit (mg/perla), qmax la màxima quantitat de metall que es pot 

adsorbir (mg/perla), Ce és la concentració d’equilibri de sorbat (metall) en la dissolució (mg/L) i b és la 

constant de Langmuir (L/mg), relacionada amb l’energia de sorció i que permet  determinar l’afinitat 

entre el sorbent i el sorbat. El càlcul de qe es realitza amb la mateixa formula utilitzada per a la cinètica 

( 9 ). 

En linealitzar l’equació ( 14 ), s’obté l’expressió ( 15 ), i les dades experimentals es representen per tal 

d’obtenir aquesta línia de tendència, on l’eix de les abscisses representarà els valors de Ce i l’eix de les 

ordenades representarà Ce/qe. 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
· 𝐶𝑒 +

1

𝑞𝑚𝑎𝑥 · 𝑏
 ( 15 ) 
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D’aquesta manera, substituint els valors del pendent i de la ordenada en l’origen en l’equació ( 15 ), 

s’obtenen la resta de variables: qmax i b. 

En el cas de Freundlich, el model es defineix amb la següent equació: 

𝑞𝑒 = 𝑘 · 𝐶𝑒
1/𝑛 ( 16 ) 

on k i n són constants empíriques que donen informació sobre la capacitat i intensitat de sorció 

respectivament. Les dades experimentals es representen de tal manera que la línia de tendència pren 

la forma de l’equació ( 16 ) linealitzada: 

ln(𝑞𝑒) = ln(𝑘) +
1

𝑛
· ln(𝐶𝑒) ( 17 ) 

Utilitzant els valors del pendent i la ordenada en l’origen obtinguts amb l’equació ( 17 ), es poden 

calcular els paràmetres k i n. 

4.5 Tècniques de caracterització  

A continuació es descriuen la sèrie de tècniques que s’utilitzen per a caracteritzar tant les perles, com 

les dissolucions amb metalls, com l’extracte de la rapa de raïm. 

Per tal de determinar el diàmetre mitjà de les perles obtingudes, es fa ús del microscopi òptic Olympus 

SZX16. Col·locant deu perles en un portaobjectes, el software (Twain 9) permet mesurar el diàmetre 

de cada una d’elles, d’aquesta manera es pot calcular una mitjana representativa. També permet 

guardar fotografies del que es visualitza en el microscopi. 

Per tal de determinar la concentració de metalls en les dissolucions abans i després d’entrar en 

contacte amb les perles d’alginat (amb o sense extracte de rapa de raïm), s’utilitza la tècnica d’anàlisi 

ICP-OES i ICP-MS. Aquest equip està format per el plasma d’acoblament inductiu (ICP) i un 

espectrofotòmetre d’emissió òptic (OES) o espectrofotòmetre de masses (MS) (42). Al introduir una 

corrent d’argó en un camp de radiofreqüència, l’energia cinètica dels seus ions genera temperatures 

de fins a 8000ºC (43). Això fa que els àtoms i ions de la mostra s’excitin i emetin radiació. Mesurant la 

radiació emesa en el plasma, s’obté l’espectrometria d’emissió òptica; si en canvi, es mesuren les 

relacions entre massa i càrrega dels ions produïts en el plasma, s’obté l’espectrometria de masses (42), 

(43). La principal diferencia són els límits de detecció, ja que el ICP-MS pot mesurar concentracions 

entre ng/L fins a mg/L; en canvi el ICP-OES només pot detectar concentracions de mg/L (42). 

També s’analitza el contingut de polifenols en els extractes, per tal de determinar-ne la quantitat en 

cada una de les dissolucions amb diferents percentatges de rapa de raïm. Per dur a terme l’anàlisi, es 

segueix el mètode espectrofotomètric amb el reactiu Folin-Ciocalteau. En apartats posteriors es 

detallarà el procediment dut a terme, però principalment es mesura l’absorbància, mitjançant 
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l’espectrofotòmetre UV-Vis Ocean Optics Flame S, de diferents patrons d’àcid gàl·lic per tal d’obtenir 

una recta de calibratge. Posteriorment s’analitzen les mostres preparades aquest cop amb l’extracte 

de rapa i s’anoten les absorbàncies obtingudes. Un cop es té això, ja es pot procedir a calcular el 

contingut de polifenols, expressat en mg d’àcid gàl·lic equivalent/L, tal i com s’explicarà més endavant. 
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5. Metodologia experimental 

En aquest apartat s’exposen pas a pas els procediments duts a terme tant per a l’obtenció de l’extracte 

com per a la formació de les perles, així com la metodologia seguida per a posar en contacte les perles 

amb les diverses dissolucions amb metalls dissolts i tota la sèrie de caracteritzacions realitzades. 

5.1 Reactius i materials 

A continuació es presenten els reactius i materials utilitzats en diversos procediments experimentals. 

Començant per els reactius tenim: 

• Rapa de raïm de Subirats (Alt Penedès), triturada i tamisada de diverses mides: partícules més 

grans d’1 mm, entre 1 mm i 0,8 mm, entre 0,8 mm i 0,5 mm i més petites de 0,5 mm. 

• Grassa de silicona per juntes esmerilades labkem LBSil 25 (44). 

• Clorur de calci dihidratat  (CaCl2·2H2O) de la casa Scharlab S.L. (Sentmenat, Barcelona, Espanya) 

com a solució fixadora (45). 

• Alginat de sodi per a l’encapsulació de la casa VWR Chemicals (Lovaina, Bèlgica) (46). 

• Per a les dissolucions de metalls es parteix dels següents estàndards: Cu, Cd i Pb de 1000 mg/L 

de la casa Panreac Applichem (47) (Castellar del Vallès, Espanya), As (III) de 1,003 g/L i As (V) 

de 0,995 g/L de la casa Sigma Aldrich (48) (Missouri, Estats Units). 

• El reactiu Folin-Ciocalteau de PanReac AppliChem (47) (Castellar del Vallès, Espanya). 

• Àcid gàl·lic pur de Sigma Aldrich d’una puresa entre 97,5 i 102,5% (49).  

• Carbonat sòdic pur de Panreac (50). 

En quant als materials utilitzats, a continuació es detallen les característiques importants d’alguns 

d’ells, ja que també es fa ús de diversos estris de laboratori comuns com poden ser vasos de precipitats, 

matrassos, provetes, pipetes, espàtules etc. 

• Per a determinar el pes dels diversos compostos involucrats en un procediment, s’utilitza la 

balança analítica model 125D-1S de Sartorius Quintix (Göttingen, Alemanya) (51). 

• Per a escalfar dissolucions dins d’un baló, s’utilitza la manta calefactora Fibroman-C de la casa 

J.P. Selecta (Abrera, Espanya) (52). 

• Per tal de centrifugar les diverses dissolucions d’extracte s’utilitza la centrifugadora digital 

Centronic BLT de la marca J.P. Selecta (53). 

• Es mesura el pH de les diverses dissolucions mitjançant el pH-metre model GLP 22 de la casa 

Crison (Barcelona, Espanya) (54). 
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• Per a agitar i/o escalfar les dissolucions s’utilitzen els agitadors de J.P. Selecta Agimatic-N i 

Agimatic-E (55), (56). 

• Per a la formació de les perles és necessari l’ús de la bomba peristàltica Minipuls 3 de Gilson 

(Mollet del Vallès, Espanya) (57). 

• Per a pipetejar petites quantitats de manera precisa s’utilitzen pipetes Eppendorf Xplorer 

(Hamburgo, Alemanya) amb capacitats diverses segons necessitat (58). 

• Durant el contacte de les perles amb les dissolucions de metalls, s’agita la mescla amb l’ajuda 

de l’agitador Elmi Intelli-Mixer RM-2M, que permet tenir fins a 10 tubs en agitació (59). 

• Quan en algun cas és necessari triturar la rapa de raïm, es fa ús de la picadora-trituradora 

WCG75 Pro Prep de Waring (Figura 9) (Stamford, Etats Units) (60). 

 

Figura 9. Picadora-trituradora WCG75 Pro Prep de Waring 

• Un cop triturada la rapa, és necessari separar-la per fraccions, procés que es duu a terme 

gràcies a la tamisadora electrònica digital Filtra (Badalona, Espanya) model IRIS FTL-0200, ja 

que permet acoblar una sèrie de tamisos amb dimensió de porus diferents, els quals són de 

la casa comercial Filtra (61). 

A part d’aquest material esmentat, també s’utilitza el microscopi Olympus SZX16, l’espectrofotòmetre 

UV-Vis Ocean Optics Flame S i l’aparell per a l’anàlisi ICP-OES (Perkin Elmer model Optima 3200, 

Waltham, MA, United States) o ICP-MS (Agilent model 7500cx, Santa Clara, CA, United States). A més 

a més, les diverses dissolucions es preparen amb aigua ultrapura (18,2 MΩ·cm) obtinguda de l’equip 

Milli-Q plus 185 (Millipore, Burlington, MA, USA). 
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5.2 Variables a estudiar 

A partir de les conclusions extretes de la bibliografia ja presentada en apartats anteriors, s’han establert 

una sèrie de variables a estudiar en aquest projecte, les quals es presentaran a continuació. També es 

presenten els valors i marges a estudiar de cada variable. 

Una de les principals variables que es vol estudiar és la grandària de les perles a fabricar, per tal de 

veure si en posar en contacte les perles amb les dissolucions metàl·liques, hi ha millores en l’adsorció 

segons la mida utilitzada. Fiol et al. (8) utilitzen perles de 3 mm de diàmetre aproximadament, Park i 

Lee (6) n’obtenen amb diàmetres entre 2 i 4 mm, en canvi Sadiq et al. (7) treballen amb nanopartícules 

d’entre 50 i 350 nm. Es planteja estudiar els resultats variant la mida de les partícules entre petita, 

mitjana i gran, més endavant s’especificaran els diàmetres obtinguts. 

Per altra banda també es vol veure quins efectes genera la concentració o quantitat de rapa de raïm 

en l’eficiència de l’adsorció. Fiol et al. (8) observen que com més quantitat de rapa contenen les perles, 

més eliminació de crom s’aconsegueix. Es decideix variar la concentració entre 0,5 % i 3 % (p/v), sent 

1,75 % el valor centrat.  

La tercera variable que es decideix estudiar és la concentració inicial de metalls en la dissolució que es 

posa en contacte amb les perles. Segons presenten diversos estudis, cada metall té una concentració 

òptima. Per exemple, Park i Lee (6) observen que l’eficiència d’eliminació del Cu es manté constant al 

98 % si la concentració inicial del propi metall es troba entre 0,1 i 20 mg/L, i que si aquesta augmenta 

fins a 100 mg/L, l’eficiència disminueix fins al 78 %. En el cas del Cd, l’eficiència és del 93 % quan la 

concentració inicial es troba entre 0,1 i 1 mg/L, i disminueix fins al 60 % quan aquesta concentració 

arriba als 5 mg/L. Sadiq et al. (7) estudien l’efecte de la concentració inicial de Cr, i veuen que com més 

elevada és la concentració inicial, més quantitat de metall s’adsorbeix. Com que es treballa amb Cu, Pb 

i As, es proposa variar la concentració dins de l’interval de 1 mg/L – 49 mg/L, obtenint així un valor 

centrat de 25 mg/L. Com es veurà en altres apartats, la concentració inicial del cadmi queda fixada en 

1 mg/L. 

També es planteja fer un estudi previ del temps de contacte òptim. En aquest cas, tots els estudis que 

determinen el temps de contacte òptim coincideixen en que durant les primeres 1 – 3 h de contacte 

l’adsorció s’estabilitza (8), (6), (7). Per a l’estudi del temps de contacte es decideix fixar el tamany de 

les perles en mitjà, ja que són les perles amb el diàmetre més semblant al de les perles utilitzades en 

els estudis de Fiol et al. (8), treball amb metodologia semblant a la d’aquest projecte; el percentatge 

de rapa utilitzat serà el del 3 %, ja que en un principi permetrà una millor adsorció; i la concentració 

inicial del metall es fixarà en 25 mg/L, valor central escollit per a la matriu experimental. Es decideixen 

estudiar els temps de contacte següents: 1 min, 3 min, 6 min, 10 min, 15 min, 25 min, 30 min, 1 h, 2 h 

i 24 h. Posteriorment també s’allarguen els temps de contacte a 48 i 72 h en alguns dels experiments, 
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per tal d’obtenir més punts a l’hora de construir les rectes per a l’estudi de la cinètica i les isotermes 

d’adsorció. 

5.3 Obtenció extracte de rapa de raïm 

D’altres projectes es tenen certes quantitats de rapa de raïm separades per grandària: partícules més 

grans d’1 mm, entre 1 mm i 0,8 mm, entre 0,8 mm i 0,5 mm i partícules més petites de 0,5 mm. La 

mida de les partícules de rapa de raïm que s’utilitzen en aquest treball forma part del segon interval (1 

mm – 0,8 mm). Es decideix utilitzar la rapa d’aquesta fracció en concret degut a que diversos projectes 

anteriors van concloure que era la fracció òptima per a l’eliminació de metalls en dissolució (62). Per 

tal de tenir suficient quantitat d’aquesta fracció, es poden triturar les partícules més grans d’1mm i 

separar els residus obtinguts en les diverses fraccions ja anomenades. Per fer-ho s’utilitza la trituradora 

i la tamisadora amb els sedassos acoblats un damunt de l’altre en ordre descendent de porus, tal i com 

es pot observar en la Figura 10.  

 

Figura 10. Tamisadora electrònica digital Filtra IRIS FTL-020 i sedassos Filtra 

Un cop separats per grandària, es pesen els grams necessaris de rapa de raïm per tal que es compleixi 

la fracció corresponent segons si es vol obtenir extracte del 0,5, 1,75 o 3 %. Les primeres proves es 

realitzen amb l’extracte del 3 %, així doncs es pesen 3 g de rapa de raïm per cada 100 mL d’aigua. 

S’introdueixen l’aigua i el sòlid al baló, el qual es col·loca en la manta calefactora. Es prepara el 

muntatge per al reflux, tal i com es veu en la Figura 11, amb un serpentí o condensador connectat per 

un dels extrems a la xarxa d’aigua i per l’altre tub fent marxar l’aigua per el desguàs, un suport amb 

una pinça per mantenir estable el serpentí i un termòmetre per poder controlar la temperatura, la qual 

ha de ser propera als 100 ºC, per tal de que la dissolució bulli. Les juntes que connecten el serpentí, el 
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baló i el termòmetre, s’unten amb grassa de silicona, per tal de facilitar la separació dels elements al 

finalitzar el procés. 

 

Figura 11. Muntatge del reflux de la rapa de raïm 

Un cop comença a bullir la dissolució es cronometren uns 10 minuts, es treu el baló de la manta i es 

deixa refredar. Posteriorment es filtra al buit, començant per connectar el matràs Kitasato al buit, tal i 

com es veu en la Figura 12. Es retalla paper de filtre del diàmetre de l’embut Büchner, de tal manera 

que al col·locar-lo tapi tots els forats sense que arribi a recolzar-se a les parets de l’embut (veure Figura 

12). Es mulla el paper amb aigua mili-Q, es col·loca tal i com s’ha indicat, s’obre l’aixeta del buit i es va 

abocant l’extracte ja refredat. Si el filtre queda obstruït es substitueix el filtre per un de nou, vigilant 

que el sòlid no passi a través de l’embut. 
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Figura 12. Muntatge filtració al buit i demostració de com es col·loca el paper de filtre 

Amb la dissolució filtrada s’omplen tubs de plàstic Falcon de 45 mL. Aquests tubs es col·loquen de 4 en 

4 en torns de 15 minuts a la centrifugadora, la qual gira a 4200 rpm. Si cal es fa contrapès amb tubs 

plens d’aigua. Aquest procediment permetrà que els sòlids que puguin quedar a la solució es precipitin 

al fons dels tubs. Passats aquests 15 minuts, s’extreu el sobrenedant amb una pipeta aforada de 50 mL 

i s’avoca la solució en un vas de precipitats. Es mesura el pH i el potencial de reducció de les dissolucions 

resultants, que es poden guardar en refrigeració o congelar-les segons si s’utilitzaran properament o 

no. 

5.4 Determinació contingut de polifenols 

Per tal de determinar quin és el contingut de polifenols en els 3 extractes obtinguts, cada un amb un 

percentatge diferent de rapa, primerament s’ha de dur a terme una recta de calibratge, i és important 

que l’anàlisi dels extractes es realitzi a continuació de l’obtenció d’aquesta recta. 

Primerament, es preparen 100 mL d’àcid gàl·lic amb una concentració de 2 g/L, pesant 0,2 g i enrasant 

amb aigua destil·lada fins als 100 mL. A partir d’aquesta dissolució més concentrada, es preparen 5 

dissolucions de 10 mL amb concentracions vàries: 0,8 g/mL, 1,0 g/mL, 1,2 g/mL, 1,4 g/mL i 1,8 g/mL. 

Tal i com s’explica a l’annex A1, mitjançant l’equació ( 22 ) es calcula el volum necessari (V1) d’àcid 

gàl·lic amb concentració 2 g/L que cal afegir a cada un dels matrassos per després enrasar fins als  

10 mL i obtenir així les diverses concentracions. 

Es preparen 6 matrassos més de 10 mL, els quals corresponen als patrons per a la recta de calibratge. 

En els 5 primers s’hi afegeixen 0,2 mL d’alguna de les dissolucions preparades anteriorment. El sisè 
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matràs correspon al patró utilitzat com a blanc, per tant, s’hi afegeixen 0,2 mL d’aigua destil·lada. 

Paral·lelament es preparen 3 matrassos més per a les mostres d’extracte. En aquests s’hi afegeixen 0,2 

mL de l’extracte corresponent (0,5 %, 1,75 % o 3 %). Seguidament, s’afegeixen 4 mL d’aigua destil·lada 

en cada un dels 9 matrassos i, a continuació, 1,2 mL del reactiu de Folin – Ciocalteu. Es deixa reaccionar 

la mescla actual entre uns 2 i 5 minuts, durant els quals es preparen 25 mL de carbonat sòdic al 10% 

en pes, seguint les instruccions de l’annex A2. 

Un cop passats els minuts indicats, s’afegeixen 1,8 mL de la dissolució de carbonat preparada a cada 

un dels matrassos. Finalment, s’enrasen cada un d’ells amb aigua destil·lada fins als 10 mL i es deixa 

reaccionar durant 2 hores. A continuació, es resumeixen les addicions descrites anteriorment de forma 

esquemàtica: 

 
Figura 13. Esquema addicions mètode espectrofotomètric amb el reactiu Folin-Ciocalteau 

 

0,2 mL d'alguna 
dissolució amb àcid 

gàl·lic, d'aigua 
destil·lada o d'extracte 

(0,5%, 1,75% o 3%).

4 mL 
d'aigua 

destil·lada.

1,2 mL reactiu de

Folin-Ciocalteu.

1,8 mL carbonat 
sòdic 10% en pes.

Aigua destil·lada 
fins enrasar als 

10 mL.
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Figura 14. Patrons recta de calibratge 

 

Figura 15. Dissolucions preparades amb extracte  

Abans d’analitzar l’absorbància dels patrons, es dilueixen les mostres a 1:5 per tal de que les mesures 

siguin menors a 2 unitats d’absorbància. Per tant, en cada una de les cubetes s’hi afegeixen 200 µL de 

la mostra i 1000 µL d’aigua destil·lada. Es col·loquen les cubetes a l’espectrofotòmetre i es mesura 

l’absorbància. Un cop representats els valors de l’absorbància (y) en funció de la concentració d’àcid 

gàl·lic (x), s’obté la recta de calibratge (equació ( 18 )). 

𝑦 = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏 ( 18 ) 

Obtingut un bon coeficient de correlació R2, es procedeix a analitzar les mostres amb extracte, fent una 

dilució prèvia 1:2, agafant 500 µL de mostra i 1000 µL d’aigua destil·lada. Un cop mesurats els valors 

d’absorbància dels extractes, es procedeix a determinar el contingut de polifenols en cada un. 

L’equació per a obtenir aquests valors és la següent: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑠 =
𝐴 − 𝑏

𝑎
 (

𝑚𝑔 à𝑐𝑖𝑑 𝑔à𝑙 · 𝑙𝑖𝑐

𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
) ·

2𝑚𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

1𝑚𝐿 𝑚𝑎𝑡𝑟à𝑠
·

10𝑚𝐿 𝑚𝑎𝑡𝑟à𝑠

0,2𝑚𝐿 à𝑐𝑖𝑑 𝑔à𝑙 · 𝑙𝑖𝑐
 ( 19 ) 

on la variable A fa referència al valor de l’absorbància calculada de la mostra en qüestió i, les variables 

a i b corresponen al pendent i a la intersecció de l’eix y, tal i com es mostra en l’equació ( 18 ). 
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5.5 Preparació i caracterització de les perles 

Per a formar les perles, per una banda és necessària la dissolució d’alginat de sodi al 1% (p/v). Si les 

perles es volen sense extracte, es fa la mescla amb aigua mili-Q, si per el contrari les perles han de 

contenir extracte, s’utilitza la dissolució amb el percentatge de rapa que convingui.  

Primerament s’escalfa el líquid corresponent (aigua o extracte) col·locant el vas de precipitats en un 

dels agitadors amb control de temperatura. Quan aquesta arriba al voltant dels 50 o 60ºC, s’hi 

afegeixen els grams corresponents d’alginat de sodi i s’activa l’agitació al voltant de les 1000 rpm 

(Figura 16 i Figura 17). Es va controlant la temperatura per tal de que oscil·li entre els 65 i 75ºC i, és 

deixa en agitació durant aproximadament 2 hores, fins que s’observi una mescla homogènia (Figura 

18). Després es deixa refredar. 

 

Figura 16. Muntatge per a preparar l’alginat 1% 
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Figura 17. Dissolució heterogènia d’alginat amb aigua 

 

Figura 18. Dissolució homogènia d’alginat amb aigua 

D’altra banda, es prepara la solució fixadora amb clorur de calci, la qual ha de ser 0,1 M. Es calculen els 

grams necessaris (equació ( 20 )) i es posen en agitació amb la quantitat d’aigua mili-Q desitjada fins a 

observar la completa dissolució. 

𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑜 ·
1𝐿

1000𝑚𝐿
·

0,1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑙2 · 𝐻2𝑂

1𝐿 𝑑𝑖𝑜
·

147,02𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
𝐶𝑎𝐶𝑙2 · 𝐻2𝑂 = 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑙2 · 𝐻2𝑂 ( 20 ) 

Un cop llestes les dues dissolucions necessàries, es posa a punt el muntatge amb els dos agitadors i la 

bomba peristàltica, tal i com s’observa en la Figura 22. S’utilitzen 2 puntes de pipeta amb diàmetres de 

sortida diferents. En la Figura 19 i la Figura 20 s’observen les puntes de pipeta utilitzades per a obtenir 

les perles grans (diàmetre aproximat de 2 mm) i les petites (diàmetre aproximat de 0,5 mm). Per a la 

formació de les perles de mida mitjana s’utilitza directament el tub de la bomba, presentat a la Figura 

21 (diàmetre aproximat de 1 mm). 
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Figura 19. Punta de pipeta gran 

 
Figura 20. Punta de pipeta petita 

 
Figura 21. Sortida tub bomba peristàltica 

 

 

Figura 22. Muntatge per a la formació de les perles 

Així doncs, mantenint l’agitació en les dues dissolucions, s’activa la bomba i la dissolució d’alginat (amb 

o sense extracte) va passant pel tub fins a caure gota a gota en la dissolució de CaCl2, així és com es van 

formant les perles. Fent diverses proves de velocitat de la bomba, s’observa que sense extracte es pot 

fixar la velocitat al 6. Es poden veure en la Figura 23 uns exemples de les perles formades sense extracte 

de mides mitjana i petita. En canvi en la formació de les perles amb extracte, s’ha de fixar la velocitat 

al 15 per tal de que les perles no resultin amb una forma poc esfèrica, tal i com es pot veure en la Figura 

24. 
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Figura 23. Perles sense extracte de les mides mitjana i petita (d’esquerra a dreta) 

 

 

Figura 24. Comparació entre dues perles amb extracte: una esfèrica i una en forma de gota 

Un cop obtingudes les perles necessàries, s’atura la bomba i, fent ús d’un colador, es separen les perles 

de la dissolució per tal de guardar-les en la mateixa solució de clorur de calci. Algunes s’emmagatzemen 

en aigua, per tal d’observar si hi ha alguna diferència. 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, s’utilitza el microscopi Olympus SZX16 per a determinar el 

diàmetre mitjà de les perles. Primerament s’extreu el nombre de perles desitjat de la dissolució de 

conservació, i s’asseca el líquid sobrant per tal de obtenir una millor imatge. Es col·loquen en un 

portaobjectes i s’observen amb el microscopi abans nombrat (Figura 25). 
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Figura 25. Perla mitjana observada en el microscopi (en contacte amb Cd durant 6 min) 

5.6 Estudi del temps de contacte òptim 

Per tal d’estudiar quin és el temps de contacte òptim entre les perles i les solucions dels metalls, es 

fixen algunes variables: s’utilitzen perles de mida mitjana, amb un 3 % d’extracte i la concentració inicial 

dels metalls és 25 mg/L. 

Així doncs, el primer és realitzar aproximadament 1 L de cada una de les dissolucions metàl·liques amb 

una concentració de 25 mg/L, diluint amb aigua mili-Q la quantitat necessària dels estàndards, la 

majoria amb una concentració de 1000 mg/L. Un cop es tenen les dissolucions i s’ha anotat el valor del 

pH, es pipetegen 10 mL i s’aboquen en un tub Falcon de 45 mL. A continuació s’hi addicionen 40 perles 

i s’anota l’hora exacte de l’addició. Ara ja es pot tapar el tub i col·locar-lo en l’agitador (F= 6 i 99 rpm), 

tal i com s’observa en la Figura 26. 
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Figura 26. Contacte perles i metalls: Tubs Falcon en l’agitador 

Un cop transcorregut el temps corresponent es separen les perles de la dissolució i s’anota el valor del 

pH final. La dissolució es filtra mitjançant una xeringa de 5 o 10 mL i un filtre de xeringa de 0,22 µm 

(veure Figura 27) per tal d’estar preparades per a l’anàlisi ICP, amb el qual s’espera saber la 

concentració de metalls presents després d’entrar en contacte amb les perles. Es preparen de la 

mateixa manera mostres de les dissolucions de cada un dels metalls amb la concentració inicial, per tal 

d’obtenir el valor real de la concentració inicial abans del contacte amb les perles. 

 

Figura 27. Filtració dissolució metàl·lica amb xeringa i filtre 
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5.7 Matriu experimental 

Un cop determinat el temps de contacte òptim, ja es pot procedir a estudiar les variables anunciades 

anteriorment. Primerament s’utilitza el model esfera, plantejat en una fulla d’Excel, per tal de 

determinar les característiques dels diversos experiments a realitzar i així poder estudiar les 3 variables. 

 

Figura 28. Excel on es planteja el model esfera per al plom i el coure 

Tal i com es pot veure en la Figura 28, s’introdueixen els extrems (valors menor i major) de cada una 

de les variables i es calcula el valor centrat corresponent. Posteriorment la matriu queda determinada 

(Taula 2) de tal manera que cada experiment, identificat amb una lletra (A, B, C, D...), té detallada la 

mida de les perles a utilitzar, la concentració de la dissolució metàl·lica i el percentatge d’extracte que 

tenen les perles. Aquesta matriu determina els experiments a realitzar per al plom i el coure. 
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Taula 2. Matriu experimental per al plom i el coure 

Identificació 
mostra 

Concentració 
inicial teòrica del 

metall (mg/L) 

Tamany 
perles 

% Extracte 

A 1  Petites 0,5 

B 1  Grans 0,5 

C 49  Petites 0,5 

D 49  Grans 0,5 

E 1  Petites 3,00 

F 1  Grans 3,00 

G 49  Petites 3,00 

H 49  Grans 3,00 

I 25  Mitjanes 1,75 

J 25  Mitjanes 1,75 

K 25  Mitjanes 1,75 

L 25  Petites 1,75 

M 25  Grans 1,75 

N 0  Mitjanes 1,75 

O 65  Mitjanes 1,75 

P 25 Mitjanes 0,00 

Q 25 Mitjanes 3,85 

Com es veurà en apartats posteriors, en el cas dels experiments amb cadmi la concentració inicial del 

metall ha de ser igual o inferior a 1mg/L per tal d’obtenir adsorció. Per aquest motiu, es decideix 

construir una matriu experimental utilitzant el model estrella (Figura 29) on només es tenen dues 

variables, en aquest cas el tamany de les perles i el percentatge d’extracte. Així doncs la concentració 

del metall es fixa en 1 mg/L. 
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Figura 29. Excel on es planteja el model estrella per al cadmi 

Finalment la matriu experimental del cadmi queda establerta de la següent manera: 

Taula 3. Matriu experimental per al cadmi 

Identificació 
mostra 

Tamany perles % Extracte 

A Petites 0,5 

B Grans 0,5 

C Petites 3,00 

D Grans 3,00 

E Mitjanes 1,75 

F Mitjanes 1,75 

G Mitjanes 1,75 

H Petites 1,75 

I Grans 1,75 

J Mitjanes 0,00 

K Mitjanes 3,50 

Amb cada un dels experiments, es realitza el mateix procediment utilitzat per a estudiar el temps de 

contacte òptim, però aquest cop totes les mostres utilitzaran el temps de contacte òptim determinat. 

Per tal d’evitar que es doni per vàlid un resultat erroni, els diversos experiments plantejats es realitzen 

per duplicat per a cada un dels metalls, d’aquesta manera es poden comparar els valors obtinguts, els 

quals haurien de ser equivalents. 
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6. Resultats i discussió 

6.1 Caracterització extractes 

Tal i com s’explica en l’apartat 5.3, es mesura el pH i el potencial de reducció dels 3 extractes obtinguts: 

Taula 4. Valors de pH i de potencial de reducció dels extractes 

% Extracte pH Potencial redox 

0,50 % 4,19 314,3 mV 

1,75 % 4,01 310,3 mV 

3,00 % 4,37 319,3 mV 

Seguint les instruccions de l’apartat 5.4 es mesuren les absorbàncies dels patrons preparats: 

Taula 5. Concentracions de les diverses dissolucions d’àcid gàl·lic i l’absorbància mesurada 

[ ] inicial àcid gàl·lic [ ] final àcid gàl·lic [ ] àcid gàl·lic diluït Absorbància 

0,0 g/L 0,0 mg/L 0,0 mg/L -0,0075 

0,8 g/L 16,0 mg/L 3,2 mg/L 0,2309 

1,0 g/L 20,0 mg/L 4,0 mg/L 0,3281 

1,2 g/L 24,0 mg/L 4,8 mg/L 0,4053 

1,4 g/L 28,0 mg/L 5,6 mg/L 0,4557 

1,8 g/L 36,0 mg/L 7,2 mg/L 0,5737 

D’esquerra a dreta es mostren la concentració inicial d’àcid gàl·lic, en els primers matrassos de 10 mL, 

d’on s’agafen els 0,2 mL; la concentració final d’àcid gàl·lic en els segons matrassos de 10 mL, on s’hi 

han afegit els 0,2 mL i la resta de reactius; concentració després de diluir al introduir a les cubetes, i 

finalment l’absorbància mesurada. 

A continuació es representen els punts de l’absorbància en funció de la concentració d’àcid gàl·lic un 

cop diluït. 
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Figura 30. Representació de la recta de calibratge Absorbància vs Concentració àcid gàl·lic 

Si es segueixen les instruccions donades en l’apartat 4.5 i s’utilitza l’equació ( 19 ), es poden calcular les 

quantitats de polifenols en mg d’àcid gàl·lic equivalent/L: 

Taula 6. Absorbància i quantitat de polifenols en cada un dels extractes 

% Extracte Absorbància Polifenols 

3,00 % 0,3039 380,45 mg/L 

1,75 % 0,1708 218,83 mg/L 

0,50 % 0,0414 61,85 mg/L 

Tal i com es descriu en l’apartat 4.1.2, els polifenols beneficien l’eliminació de metalls pesants en 

dissolució. Alguns estudis també determinen que aquestes substàncies participen en el propi procés 

de sorció (63). Per aquests motius, s’espera que les perles amb un contingut més elevat de polifenols 

obtinguin uns millors resultats en quant a l’eliminació de metalls en dissolució. Per tant, en aquest 

projecte s’esperaria que les perles amb un 3 % d’extracte siguin més efectives en quant a adsorció 

d’ions metàl·lics. 

6.2 Diàmetres de les perles 

Durant la seva caracterització s’observa que un cop extretes de la seva solució de conservació (aigua o 

CaCl2) i a mesura que passa el temps, les perles s’assequen i, en aplicar-hi pressió, la seva forma es 

modifica i no retorna a l’aparença original. També s’observa que les que estaven emmagatzemades en 

CaCl2, no presentaven tanta degradació en extreure-les de la dissolució. Per aquest motiu, es decideix 

emmagatzemar totes les perles en aquesta dissolució fixadora. 
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Fent ús del microscopi, tal i com s’ha descrit, es pot mesurar el diàmetre mitjà de les diverses perles 

formades, agafant-ne 10 de cada com a mostra representativa. 

Taula 7. Diàmetres mitjans perles petites 

Perles petites 

% Extracte Diàmetre mitjà 

Sense extracte 2,20 ± 0,08 mm 

0,50 % 2,41 ± 0,05 mm 

1,75 % 2,48 ± 0,05 mm 

3,00 % 2,48 ± 0,05 mm 

Taula 8. Diàmetres mitjans perles mitjanes 

Perles mitjanes 

% Extracte Diàmetre mitjà 

Sense extracte 2,33 ± 0,08 mm 

1,75 % 2,70 ± 0,07 mm 

3,00 % 2,74 ± 0,08 mm 

Taula 9. Diàmetres mitjans perles grans 

Perles grans 

% Extracte Diàmetre mitjà 

Sense extracte 3,11 ± 0,08 mm 

0,50 % 3,54 ± 0,06 mm 

1,75 % 3,54 ± 0,11 mm 

3,00 % 3,46 ± 0,12 mm 

En el cas de les perles amb un 0,5 % d’extracte, només se’n van realitzar de grans i petites, ja que com 

es pot veure en la Figura 28, no apareixien perles mitjanes amb 0,5 % d’extracte en la matriu 

experimental. 

Es pot observar que entre les boles amb extracte, sigui quin sigui el percentatge, els diàmetres són 

bastant semblants entre ells, seguint la tendència de quant menys extracte, més petites són les perles. 

Excepte en el cas de les perles petites amb 1,75 % d’extracte, les quals tenen una mitjana més elevada 

que les perles amb 3 % d’extracte. On es veu una diferència més marcada és en les perles sense 

extracte, que en tots els casos són lleugerament més petites que les altres. 
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6.3 Optimització del temps de contacte 

Per tal de realitzar els experiments determinats amb la matriu experimental (Figura 28), primer de tot 

cal determinar el temps de contacte òptim, en el qual les perles hauran adsorbit la majoria dels ions 

metàl·lics. Els resultats que s’obtinguin d’aquests experiments previs permetran no només fixar la 

variable del temps de contacte, sinó observar la utilitat de les perles com a biosorbent en diversos 

metalls, i així poder centrar l’estudi ens els metalls amb els que s’obtinguin bons resultats d’adsorció. 

Aquests experiments en els que es fixen totes les variables i només es varia el temps de contacte, seran 

útils per determinar la cinètica de les reaccions entre els diversos ions metàl·lics i les perles, tal i com 

s’ha explicat en l’apartat 4.3. 

A continuació es presenten les mesures de pH i les concentracions inicials analitzades amb ICP de les 

dissolucions amb metalls abans del contacte amb les perles. Es pot observar que la concentració del 

cadmi és 1 mg/L en comptes del valor fixat inicialment de 25 mg/L. Els resultats d’adsorció presentats 

a l’estudi realitzat per Park i Lee (6) determinaven que l’eficiència d’eliminació del cadmi es trobava 

per sota del 60 % quan la concentració inicial del metall era superior a 5 mg/L, i que els valors més 

elevats d’eficiència s’obtenien quan la concentració inicial es trobava entre 0,1 mg/L i 1 mg/L. Per 

aquesta raó es decideix utilitzar 1 mg/L com a concentració inicial en el cas del cadmi. 

Taula 10. Concentracions i valors de pH abans del contacte amb les perles 

Metall 
Concentració 

teòrica (mg/L) 
pH 

Concentració 

ICP (mg/L) 

Cu 25 4,19 23,88 

Pb 25 2,66 27,05 

Cd 1 3,31 1,09 

As (III) 25 1,9 26,27 

As (V) 25 3,5 25,59 

Un cop posades les dissolucions en contacte amb les perles, s’analitzen les dissolucions finals amb la 

tècnica ICP-OES. Amb els valors de les concentracions obtinguts inicialment (C0) (Taula 10) i al final de 

l’experiment (Ct) (Annex A, Taula 23), es calculen, seguint l’equació ( 21 )( 22 ), els percentatges de 

metall eliminat per cada un dels temps de contacte per cada un dels metalls estudiats. 

% 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙 =
𝐶0 − 𝐶𝑡

𝐶0
· 100 ( 21 ) 
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Els valors calculats d’adsorció es representen en funció del temps de contacte, d’aquesta manera es 

pot visualitzar l’eficiència de l’adsorció en cada un dels casos.  

 

Figura 31. Representació del percentatge d’adsorció en funció del temps de contacte fins 4320 minuts (72 h) 

En la Figura 31, es poden observar els valors d’adsorció obtinguts per cada un dels metalls estudiats en 

funció del temps de contacte.  

En el cas del plom i el coure es realitzen estudis fins a 4320 minuts (72 hores), per al cadmi s’estudia 

fins a 2880 minuts (48 hores) i en els altres casos només fins a 1440 minuts (24 hores). 

El metall que presenta una millor eficiència d’eliminació és el plom, el qual arriba gairebé al 100 % 

d’adsorció al cap de 24 hores d’estar en contacte amb les perles. Es pot observar com en tots els casos, 

a partir de les 24 hores els valors s’estabilitzen, així doncs, per tal de visualitzar la part de la gràfica on 

s’aprecia la corba d’adsorció dels metalls, es representen els punts fins les 2 hores (Figura 32).  
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Figura 32. Representació del percentatge d’adsorció en funció del temps de contacte fins a 120 minuts (2 hores) 

En aquesta gràfica ja es pot observar més clarament com l’adsorció dels ions metàl·lics va augmentant 

com més elevat és el temps de contacte amb les perles. En els casos de l’arsènic (III) i (V), el percentatge 

d’adsorció es manté molt baix en els diversos experiments. Això pot ser degut a que la concentració 

inicial de 25 mg/L no propicia la correcta adsorció del metall. Es decideix centrar l’estudi en els altres 

tres metalls que presenten bons resultats d’adsorció. En aquests tres casos, el 50 % de l’adsorció 

s’assoleix entre els 10 i els 30 primers minuts de contacte amb les perles. 

Els resultats obtinguts permeten fixar un temps de contacte de 60 minuts (1 hora) per a la realització 

dels experiments plantejats en la matriu experimental. Aquest temps de contacte assegura una bona 

adsorció dels ions metàlics (entre el 60 i el 80 % segons el metall), i a més a més agilitza la realització 

dels experiments de la matriu experimental. 

En quant als estudis d’equilibri, el temps de contacte es fixa en 24 hores, ja que cal que la reacció arribi 

a l’equilibri i com es pot veure en la Figura 31, al cap de 24 hores de contacte, l’augment d’adsorció és 

mínim. 
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6.4 Matriu experimental 

Un cop finalitzats els experiments plantejats en les matrius experimentals, s’analitzen les dissolucions 

finals amb la tècnica ICP-OES. D’aquesta manera s’obtenen les concentracions de cada un dels metalls 

després d’estar en contacte durant 1 hora amb les perles. Tal i com s’ha realitzat en l’estudi del temps 

de contacte, els resultats es presenten a través del percentatge de metall adsorbit. Cada experiment 

s’ha realitzat per duplicat, per tant, els resultats presentats s’obtenen de la mitjana dels valors de les 

dues experiències realitzades per cada experiment. Tant els valors de les concentracions inicials com 

els valors finals de les dissolucions amb ions metàl·lics es determinen amb la tècnica ICP-OES per cada 

un dels experiments, i es troben resumits a l’Annex A, on també hi ha resumides la resta de gràfiques 

on es plasmen els resultats comentats en aquest apartat. Les variables utilitzades en cada un dels 

experiments estan identificades a la Taula 2 . 

Taula 11. Percentatges d’adsorció del plom i el coure 

Identificació 
mostra 

% Eliminació 
Pb 

% Eliminació 
Cu 

A 82,35 54,49 

B 98,03 77,81 

C 44,94 63,80 

D 78,98 74,85 

E 63,01 24,97 

F 64,37 7,66 

G 36,65 49,32 

H 72,28 64,95 

I 77,95 58,03 

J 77,95 58,03 

K 77,95 58,03 

L 69,88 58,67 

M 91,96 67,01 

N NA NA 

O 34,71 2,72 

P 69,54 75,76 

Q 83,27 63,93 

Mitjana 70,24 53,75 

Desviació 
estàndard 

18,14 22,61 

NA: No aplica 

En la Taula 11 es presenten els resultats dels experiments de la matriu experimental del plom i el coure. 

Es pot veure que hi ha un experiment que no té resultat numèric en cap dels dos casos. Això es deu al 

fet de que la concentració inicial era 0, però en canvi, en l’anàlisi amb ICP va revelar una petita 
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concentració del metall, de menys de 1 mg/L. Per tant, el càlcul del percentatge d’adsorció no es pot 

aplicar en aquests dos casos. 

Per tal d’analitzar els resultats obtinguts, es fixen dues de les variables per tal de determinar el valor 

òptim de la tercera variable. D’aquesta manera, per estudiar per exemple el tamany de les perles, es 

pot fixar 1 mg/L de concentració inicial teòrica del metall i 0,5 % d’extracte. En aquest cas concret es 

conclou que les perles de tamany gran permeten obtenir un percentatge més elevat d’adsorció. Aquest 

anàlisi es realitza amb cada un dels diferents casos per cada un dels dos metalls. 

Per una banda, es conclou que el tamany de perla més adequat per a l’adsorció tant del plom com del 

coure és el més gran dels tres. Pel que fa al plom, en un cas (1 mg/L i 3 % extracte) només hi ha un 1 % 

més d’adsorció utilitzant perles grans en comptes de petites. En els altres casos la diferència es mou 

entre el 14 % i el 35 %. En el cas del coure, quan la concentració del metall és 1 mg/L i el percentatge 

d’extracte és del 3 %, les perles petites obtenen aproximadament un 15 % més d’adsorció, tot i que el 

propi valor d’adsorció, com es pot veure en la Figura 33, no és molt elevat (aproximadament 2 5%). En 

els altres casos, les diferències entre els diversos valors es troben entre un 10 % i un 23 %. 

 

Figura 33. Eliminació del Pb i el Cu en funció del tamany de les perles - 1 mg/L 

Per una altra banda, en gairebé tots els casos el contingut d’extracte òptim per a l’adsorció és 0,5 %, 

tant per al plom com per al coure. Tant en la Figura 33 com en la Figura 35 es pot veure com es compleix 

aquesta afirmació, obtenint una major diferència en comparació al 3% d’extracte quan la concentració 

inicial del metall és 1 mg/L. En canvi, amb 49 mg/L inicials del metall, els percentatges d’eliminació amb 

un 0,5% i un 3% d’extracte són més propers, com es pot veure en la Figura 35. Aquests resultats no són 
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els inicialment esperats, ja que, tal i com s’ha dit en l’apartat 6.1, s’esperava que com més extracte hi 

hagués present, més percentatge d’eliminació de metall hi hauria. 

En l’únic cas (25 mg/L i perles mitjanes) que per als dos metalls el valor òptim no resulta ser 0,5% 

d’extracte, es deu a que aquest valor no era una de les opcions a valorar, tal i com s’observa en la Figura 

34. Els valors òptims en aquestes condicions (25 mg/L i perles mitjanes) per al plom i el coure són 3,85 

% i 0 % d’extracte respectivament. 

 

Figura 34. Eliminació del Pb i el Cu en funció de la quantitat d’extracte – Perles mitjanes 

Per últim, l’estudi de la concentració inicial del plom determina que en 3 casos la concentració òptima 

és 1 mg/L . En un cas (perles grans amb 3 % d’extracte) la opció de 49 mg/L com a concentració inicial 

del plom obté un 8 % més d’adsorció, tal i com s’observa en la Figura 35. En l’altre cas (perles mitjanes 

amb 1,75 % d’extracte) on la concentració inicial òptima resulta ser 25 mg/L, la concentració de 1 mg/L 

no es trobava dins de les opcions a tenir en compte. 
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Figura 35. Eliminació del Pb i el Cu en funció de la quantitat d’extracte – Perles grans 

Pel que fa a la concentració inicial del coure, els resultats són més variats. En dos casos el valor òptim 

coincideix amb el del plom (1 mg/L), amb unes diferències entre 5 i 10 %. En dos altres casos, en els 

que el contingut d’extracte era del 3 %, el valor òptim resulta ser 49 mg/L, on les diferències respecte 

1 mg/L són més elevades (20 % i 50 %). Tot i això, els valors d’adsorció obtinguts utilitzant una 

concentració inicial de 1 mg/L són més elevats que els obtinguts amb 49 mg/L inicials. Per últim , tal i 

com s’observa per al plom, la configuració de perles mitjanes i 1,75 % d’extracte no contempla ni  

1 mg/L ni 49 mg/L com a concentracions inicials del coure, en aquesta situació, la opció que genera 

una millor adsorció és utilitzar una concentració inicial de 25 mg/L. 

En resum, per al cas del plom, els valors de les tres variables estudiades que han permès obtenir uns 

millors resultats són l’ús de perles grans amb 0,5 % d’extracte i una concentració inicial del metall de 1 

mg/L . Aquesta configuració coincideix amb l’experiment (B) que més adsorció presenta (98,03 %). 

Altres configuracions que presenten una adsorció superior al 80 % són: 

- Ús de perles grans amb 1,75 % d’extracte i una concentració inicial de metall de 25 mg/L. 

- Ús de perles mitjanes amb 3,85 % d’extracte i una concentració inicial de metall de 25 mg/L. 

- Ús de perles petites amb 0,5 % d’extracte i una concentració inicial de metall de 1 mg/L. 

En el cas del coure, els valors i característiques òptimes de les tres variables han resultat ser l’ús de 

perles grans amb 0,5 % d’extracte i una concentració inicial del metall de 1mg/L. Tal i com passa amb 

el plom, aquesta configuració coincideix amb l’experiment (B) que més adsorció presenta (77,81 %). 

Altres experiments que permeten obtenir uns valors acceptables d’adsorció  són els següents: 

- Ús de perles mitjanes sense extracte i una concentració inicial de metall de 25 mg/L. 

- Ús de perles grans amb 0,5 % d’extracte i una concentració inicial de metall de 49 mg/L. 
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A continuació, es presenten els resultats obtinguts de la matriu realitzada per estudiar el 

comportament de les variables amb el cadmi. A la Taula 3 apareixen quines són les variables de cada 

un dels experiments realitzats. 

Taula 12. Percentatges d’adsorció del cadmi 

Identificació 
mostra 

% Eliminació 
Cd 

A 65,97 

B 59,94 

C 52,45 

D 55,50 

E 60,25 

F 60,25 

G 60,25 

H 65,35 

I 69,30 

J 57,03 

K 54,89 

Mitjana 60,11 

Desviació 
estàndard 

5,13 

Per tal d’analitzar els resultats obtinguts, en aquest cas només cal fixar una variable per tal d’analitzar 

l’impacte de l’altra en els valors d’adsorció. Per aquest motiu el següent gràfic permet avaluar totes les 

variables: 

 

Figura 36. Eliminació del Cd en funció del tamany de les perles - 1 mg/L 
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Començant per el tamany de les perles, en dos casos les perles grans han permès obtenir uns valors 

més elevats d’adsorció, tot i que les diferències amb les perles petites i mitjanes són d’entre el 3 % i el 

9 % respectivament. En l’altre cas, on el contingut d’extracte és del 0,5 %, l’ús de perles petites 

aconsegueix un valor d’adsorció més elevat en comparació a l’ús de perles grans, tot i que només amb 

un 6 % de diferència. Tot i això, es pot observar que el percentatge d’adsorció més elevat s’obté quan 

s’utilitzen perles de tamany gran. 

Si s’analitza el contingut d’extracte, es pot veure que en dos casos l’ús de perles amb un 1,75 % 

d’extracte permet obtenir uns millors resultats en quant a percentatge d’adsorció del metall, tot i que 

amb unes diferències amb les altres concentracions d’entre un 3 % i un 13 %. En el cas en que el tamany 

de les perles es fixa en petit, el percentatge d’adsorció més elevat s’aconsegueix amb una concentració 

d’extracte del 0,5 %. No obstant això, el contingut d’extracte que permet obtenir el valor d’adsorció 

més alt és 1,75 %. 

Com a resum de l’anàlisi dels resultats obtinguts dels experiments plantejats en la Taula 12, es pot dir 

que les opcions que han permès obtenir uns resultats d’adsorció més elevats són l’ús de perles de 

tamany gran amb 1,75 % d’extracte. Aquesta configuració un cop més coincideix amb l’experiment (I) 

que més adsorció ha presentat (69,30 %). Una altra configuració que permet obtenir un valor semblant 

d’adsorció és la que utilitza perles petites amb un 0,5 % d’extracte. 

Cal destacar que en els experiments per als 3 metalls, hi ha alguns experiments de la matriu que no 

permeten comparar valors. Per exemple, si es vol estudiar el tamany de les perles per al plom o el 

coure, quan la concentració del metall és 65mg/L i les perles tenen un 1,75 % d’extracte, l’únic tamany 

a avaluar és el  mitjà. 

Si s’analitza tot el conjunt de resultats, es pot dir que en general per els tres metalls estudiats, el tamany 

de perla que permet una millor adsorció és el tamany gran, al voltant de 3,4 mm de diàmetre. Per els 

metalls plom i coure, la quantitat òptima d’extracte present en les perles és del 0,5 %. En canvi, en el 

cas del cadmi, un 1,75 % d’extracte permet obtenir uns millors resultats. Per últim, en els casos del 

plom i el coure, la concentració inicial que més beneficia l’adsorció és de 1 mg/L. 

Observant els resultats obtinguts per el plom, el coure i el cadmi en els experiments on les perles no 

contenien extracte (0 %), es pot concloure que les pròpies perles d’alginat i clorur de calci adsorbeixen 

els ions metàl·lics obtenint uns percentatges d’adsorció elevats (70 %, 75 % i 57 % respectivament). 

D’aquesta manera es pot concloure que l’efecte en l’eliminació dels metalls que presenta la rapa de 

raïm, es suma a l’efecte de la pròpia matriu que conté la rapa. 
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6.5 Cinètica del sistema 

Tal i com s’explica en l’apartat 4.3, la cinètica del procés de sorció es descriu mitjançant el model de 

pseudo-segon ordre. Per als experiments, igual que per l’estudi del temps de contacte, s’utilitzen perles 

de tamany mitjà amb un 3 % d’extracte de rapa de raïm i una concentració inicial del metall de 25 mg/L, 

excepte per al cas del cadmi, on la concentració inicial és 1 mg/L. 

Seguint els passos indicats en l’apartat nombrat, es calculen els valors de qt i posteriorment t/qt amb 

cada un dels tres metalls escollits en l’apartat anterior. Els valors de les concentracions finals 

determinades amb la tècnica ICP-OES es troben a l’Annex A. Es representen aquests últims valors en 

funció de t i s’obtenen les següents rectes: 

 

Figura 37. Cinètica del procés de sorció del plom, el coure i el cadmi 

El valor del coeficient de determinació (R2) constata que en els tres casos el sistema es regeix per la 

cinètica de pseudo-segon ordre. Amb els valors del pendent i de l’ordenada a l’origen, es calculen per 

cada un dels casos les variables qe i K: 

Taula 13. Paràmetres cinètics del model de pseudo-segon ordre per a Pb, Cu i Cd 

 qe (mol/perla) K (perla/mol·h) 

Pb 0,00140 5,04E+08 

Cu 0,00038 8,68E+07 

Cd 0,00003 3,31E+09 

Es pot observar amb els valors de qe que la capacitat d’adsorció a l’equilibri és superior en el cas del 

plom. A la Figura 37 també es pot veure clarament la cinètica de cada un dels metalls, així com les 
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diferències en les capacitats d’adsorció de cada un. La cinètica del procés de sorció demostra que, dels 

tres metalls estudiats, el cadmi és el que menys capacitat d’adsorció presenta. 

Si es representa la quantitat de metall adsorbida en el temps t (qt) en funció del temps (t), es poden 

observar els següents comportaments: 

 

Figura 38. Capacitat d’adsorció per al plom en funció del temps 

 

Figura 39. Capacitat d’adsorció per al coure en funció del temps 
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Figura 40. Capacitat d’adsorció per al cadmi en funció del temps 

Es pot observar com els resultats obtinguts per els tres metalls segueixen la mateixa tendència: gran 

augment de la quantitat de metall adsorbida en les primeres dues hores i estabilitat en arribar a les 24 

hores de contacte. 

6.6 Estudis d’equilibri – Isotermes de sorció 

Els resultats obtinguts dels estudis d’equilibri de cada un dels tres metalls estudiats es presenten en 

aquest apartat. Els valors de concentració inicial i final analitzats es torben a l’Annex A. 

A partir de les conclusions extretes amb els experiments de les matrius experimentals, es decideix 

utilitzar perles de tamany gran amb un 0,5 % d’extracte per a l’estudi de l’equilibri, ja que és la 
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d’extracte) que en l’apartat anterior s’ha conclòs que permet obtenir més percentatge d’adsorció.  

Tal i com s’explica en l’apartat 4.4, les dades obtingudes s’adapten al model de Langmuir. A continuació 

es presenten els valors obtinguts representats utilitzant l’equació ( 15 ) per cada un dels tres metalls. 
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Figura 41. Model de Langmuir per al plom 

 

Figura 42. Model de Langmuir per al coure 
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Figura 43. Model de Langmuir per al cadmi 

Es pot observar que les dades obtingudes del plom (Figura 41) i el coure (Figura 42) s’adapten al model 

de Langmuir, a diferència de les dades del cadmi (Figura 43), que no presenten cap relació lineal. Els 

coeficients de determinació (R2) obtinguts recolzen aquesta conclusió, ja que presenten valors més 

grans que 0,99 en els casos del plom i el coure, i un valor molt menor per al cadmi. 

Si es representa la quantitat de metall adsorbida (qe) en funció de la concentració de metall restant (Ce) 

s’obtenen les següents isotermes de sorció: 

 

Figura 44. Isoterma de Langmuir per al plom 
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Figura 45. Isoterma de Langmuir per al coure 

 

Figura 46. Isoterma de Langmuir per al cadmi 
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Figura 47. Model de Freundlich per al plom 

 

Figura 48. Model de Freundlich per al coure 
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Figura 49. Model de Freundlich per al cadmi 

Les gràfiques obtingudes demostren que les dades del plom i el coure s’adapten millor al model de 

Langmuir. En canvi, les dades del cadmi s’adapten millor al model de Freundlich, tal i com també 

demostren els valors del coeficient de determinació (R2), resumits en la Taula 14. 

A partir de les equacions obtingudes de les línies de tendència il·lustrades tant per al model de 

Langmuir (Figura 41, Figura 42, Figura 43) com per al model de Freundlich (Figura 47, Figura 48, Figura 

49), es poden calcular els paràmetres de les isotermes: 

Taula 14. Paràmetres isoterma de Langmuir i de Freundlich 

 Isoterma de Langmuir Isoterma de Freundlich 

 qmax ·10-3 

(mg/bead) 
b (L/mg) r2 K · 10-3 1/n r2 

Pb 12,42 2,04 0,998 4,59 0,47 0,931 

Cu 2,99 0,48 0,999 0,71 0,42 0,888 

Cd -0,20 -1,06 0,461 0,45 1,25 0,991 
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7. Anàlisi de l’impacte ambiental 

És important tenir en compte l’impacte ambiental a l’hora de dur a terme un projecte, tant per l’ús de 

reactius o materials que puguin generar residus, com per  el consum d’energia dels equips utilitzats. 

Mitjançant l’anàlisi del seu impacte es poden identificar i prevenir certes actuacions que poden acabar 

alterant el medi ambient i fins i tot afectant als esser humans i la resta d’essers vius. 

En la realització d’aquest treball s’han utilitzat reactius i materials d’un sol ús que s’han dipositat al 

contenidor corresponent, tal i com es pot veure en la Taula 15. 

Taula 15. Reactius utilitzats en la realització del projecte 

Reactiu o material Gestió del residu 

Extracte de rapa de raïm Contenidor de solucions orgàniques 

Clorur de calci dihidratat 
Contenidor de solucions aquoses 

inorgàniques bàsiques 

Alginat de sodi Contenidor de solucions orgàniques 

Metalls pesants 

(Pb, Cu, Cd, As (V), As (III)) 

Contenidor de solucions aquoses 

inorgàniques àcides amb metalls pesants 

Pipetes Pasteur Contenidor de vidre 

Xeringues de plàstic 
Contenidor de sòlids absorbents 

contaminats 

Guants de plàstic 
Contenidor de sòlids absorbents 

contaminats 

Parafilm 
Contenidor de sòlids absorbents 

contaminats 

Puntes de pipeta 
Contenidor de sòlids absorbents 

contaminats 

Vidres trencats Contenidor de vidre 

Filtres 0,22µm 
Contenidor de sòlids absorbents 

contaminats 

 

  



Eliminació de metalls en dissolucions aquoses mitjançant extracte de rapa de raïm encapsulat  
en perles d’alginat de Ca   

  57 

També s’ha volgut fer un estudi del consum energètic aproximat del projecte, a partir del qual s’han 

pogut determinar  les emissions de CO2, SO2 i NOx, utilitzant els factors d’emissió publicats en  

l’Observatori de la Electricitat per la organització World Wildlife Fund (WWF) (64). 

Taula 16. Consum energètic dels aparells utilitzats 

Aparell Potència (W) Hores d'ús (h) Energia consumida (kWh) 

Espectrofotòmetre Ocean Optics 2,00 3 0,01 

Balança analítica 4,50 7 0,03 

Font de llum Ocean Optics 15,00 3 0,05 

Manta calefactora 130,00 15 1,95 

Mesurador de pH 3,30 35 0,12 

Bomba peristaltica 100,00 60 6,00 

Agitador 660,00 35 23,10 

Agitador tubs falcon 12,00 130 1,56 

Picadora/Trituradora 420,00 7 2,94 

Tamisadora 400,00 1 0,20 

Centrifugadora 440,00 2 0,88 

Estufa 600,00 1 0,60 

Total 37,43 

Mitjançant els  factors abans nombrats,  s’obtenen els valors de les emissions dels diversos gasos 

d’efecte hivernacle. 

Taula 17. Emissions totals de cada gas d'efecte hivernacle 

Gas 
Factor d'emissió 

(g gas/kWh consumit) 
Emissions totals 

(g gas)  
CO2 174,000 6512,47  

SO2 0,366 13,70  

NOx 0,261 9,77  
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Conclusions 

Els diversos estudis realitzats han permès el compliment dels objectius plantejats a l’inici del projecte. 

Per una banda, s’ha pogut determinar que l’ús d’extracte de rapa de raïm encapsulat en perles d’alginat 

de calci com a mètode plantejat de biosorció, és una tècnica eficaç i permet obtenir uns bons resultats 

d’eliminació de metalls pesants. Tal i com s’ha pogut veure, els millors resultats d’adsorció s’han 

registrat amb el plom, arribant gairebé al 100 % d’adsorció en algun cas. Els valors d’adsorció obtinguts 

per al coure també són positius, arribant gairebé al 80 % d’eliminació. En canvi, el cas del cadmi no ha 

permès una adsorció més elevada que del 70 %. 

Per altra banda, s’han pogut determinar quins són els valors òptims de les diverses variables 

estudiades: temps de contacte entre les perles i la dissolució amb ions metàl·lics,  tamany de les perles, 

contingut d’extracte i concentració inicial de metall. S’ha vist que el plom i el coure comparteixen els 

mateixos valors òptims: perles grans amb 0,5 % d’extracte i una concentració inicial del metall de  

1 mg/L. Pel que fa el cadmi, s’obtenen millors resultats amb perles de tamany gran i amb 1,75 % 

d’extracte. 

S’ha observat que els sistemes dels tres metalls estudiats es veuen definits per la cinètica de pseudo-

segon ordre, seguint tots la mateixa tendènciam, on l’eliminació dels ions metàl·lics és màxima durant 

les primeres dues hores i s’estabilitza fins les 48 o 72 hores. En quant a les isotermes de sorció, el plom 

i el coure presenten uns resultats que s’adapten al model de Langmuir. En canvi, les dades obtingudes 

pel cadmi s’adapten millor al model de Freundlich. 

La obtenció d’unes característiques òptimes permet proposar el mètode de biosorció estudiat com una 

alternativa eficaç i sostenible per a l’eliminació de metalls en dissolució, concretament per a 

l’eliminació de plom, coure i cadmi. 
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Futurs projectes 

Com a futurs estudis es podria plantejar caracteritzar les perles utilitzant el microscopi electrònic de 

rastreig (MER, o SEM en anglès), el qual permet generar una imatge detallada de la superfície de la 

mostra en tres dimensions, revelar l’estructura i orientació dels materials que la formen, i fins i tot la 

seva composició química (65), (66). 

També es podria plantejar estudiar el procés de desorció per tal de recuperar tant el biosorbent com 

el propi metall, tot i que alguns estudis conclouen que no val la pena investigar-ho, ja que el sorbent 

és barat i biodegradable (8). 

Per últim, també es podria estudiar la competència en l’adsorció entre diferents metalls, realitzant els 

estudis amb una dissolució amb diverses concentracions de metalls pesants. 
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Anàlisi Econòmica 

En aquest apartat s’analitzen els costos associats al projecte, tant pel que fa al cost dels reactius i el 

material utilitzats com als recursos humans. 

Començant per els reactius utilitzats, s’ha calculat el seu cost associat al projecte tenint en compte la 

quantitat aproximada utilitzada de cada un d’ells. El preu indicat per cada un s’ha extret de les pàgines 

webs de les diferents cases comercials, indicades a l’apartat 5.1. 

Taula 18. Costos associats al projecte - Reactius 

Reactius Cost (€) 
Quantitat a 

la venta 
Quantitat 
utilitzada 

Cost associat 
al projecte (€) 

Grassa silicona 10,82 100 g 3 g 0,32 

CaCl2 · H2O 99,26 5 kg 40 g 0,87 

Alginat de sodi 34,40 5 kg 40 g 0,28 

Estàndard Cu 108,70 100 mL 10 mL 10,87 

Estàndard Cd 110,20 100 mL 10 mL 11,02 

Estàndard Pb 131,90 100 mL 10 mL 13,19 

Estàndard As (III) 80,00 100 mL 10 mL 8,00 

Estàndard As (V) 80,00 100 mL 10 mL 8,00 

Folin-Ciocalteau 56,20 250 mL 10 mL 2,25 

Àcid gàl·lic 74,90 100 g 300 mg 0,22 

Carbonat sòdic 41,80 500 g 69 g 5,73 

Subtotal 60,76 

Per el que respecte al material utilitzat, s’ha tingut en compte per una banda tot aquell material d’un 

sol ús o d’una vida útil tal que no se li pugui aplicar una amortització (Taula 19). Per altra banda 

materials i aparells reutilitzables i amb una vida útil que permeti calcular una amortització aproximada 

de 10 anys (Taula 20). 
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Taula 19. Costos associats al projecte - Material de laboratori 

Material Cost (€/ut) Unitats 
Cost associat 
al projecte (€) 

Espàtula 3,75 2 7,50 

Vidre de rellotge 2,35 2 4,70 

Baló 31,25 1 31,25 

Termòmetre esmerilat 1,94 1 1,94 

Termòmetre 11,60 1 11,60 

Suport 30,20 3 90,60 

Proveta 250mL 19,80 1 19,80 

Vas precipitats 50mL 36,27 10 362,70 

Pipeta aforada 50mL 16,83 1 16,83 

Embut büchner 85,00 1 85,00 

Matràs kitasato 202,00 1 202,00 

Vas precipitats 250mL 39,72 2 79,44 

Vas precipitats 600mL 42,03 2 84,06 

Matràs aforat 250mL 19,45 1 19,45 

Matràs aforat 1000mL 39,40 2 78,80 

Pipeta aforada 20mL 16,83 1 16,83 

Pipeta aforada 5mL 11,68 1 11,68 

Pipeta aforada 10mL 12,36 1 12,36 

Pipeta aforada 15mL 13,04 1 13,04 

Xeringues 5mL B Braun 0,16 175 28,00 

Cubetes de plàstic - Espectrofotometria 12,00 10 120,00 

Guants 14,95 1 14,95 

Parafilm 26,20 1 26,20 

Puntes de pipeya de vàries mides 24,70 1 24,70 

Filtres 0,22µ Fisher Scientific 3,52 175 615,78 

Tubs d'assaig 10mL 0,33 175 57,87 

Matràs aforat 10mL 14,55 10 145,50 

Matràs aforat 25mL 16,98 3 50,93 

Matràs aforat 100mL 23,05 2 46,10 

Micropipetes 10mL 0,12 180 22,32 

Micropipetes 1mL 0,11 180 19,78 

Cubetes 0,09 9 0,85 

Tubs falcon 0,07 200 14,00 

Pipeta 10mL 7,64 1 7,64 

Proveta 1L 32,35 1 32,35 

Subtotal 2.376,55 € 
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Els preus per al material amortitzable s’han extret de les pàgines web de les diverses cases comercials, 

esmentades en l’apartat 5.1. S’han tingut en compte 6 mesos de feina, i s’ha calculat que el temps 

d’amortització total seria de 10 anys. 

Taula 20. Costos associats al projecte - Material amortitzable 

Aparell Cost (€) 
Amortització 

(€/mes) 
Cost associat 
al projecte (€) 

Manta calefactora 172,40 1,44 8,62 

Balança analítica 5385,93 44,88 269,30 

Centrifugadora 2871,36 23,93 143,57 

Mesurador de pH 913,00 7,61 45,65 

Agitador Agimatic-N 360,95 3,01 18,05 

Agitador Agimatic-E 455,06 3,79 22,75 

Bomba peristàltica 2847,00 23,73 142,35 

Pipetes electròniques 1740,00 14,50 87,00 

Agitador tubs falcon 690,45 5,75 34,52 

Picadora/Trituradora 1311,85 10,93 65,59 

Tamisadora 2328,74 19,41 116,44 

Espectrofotòmetre 3747,76 31,23 187,39 

Font de llum i cable de 
fibra òptica Ocean Optics 

2405,00 20,04 120,25 

Subtotal  1261,48 

Per últim, s’ha fet un càlcul aproximat dels recursos humans utilitzats per aquest projecte, tant de feina 

de redacció com experimental. 

Taula 21. Costos associats al projecte - Recursos humans (67), (68) 

Tipologia de feina Categoria laboral 
Hores 

dedicades 
(h) 

Cost (€/h) 
Cost associat 
al projecte (€) 

Bibliografia Becari 60 8,5 510 

Redacció Enginyer junior 230 20 4600 

Supervisió Enginyer senior 60 40 2400 

Laboratori Analista 300 15 4500 

Subtotal 12010 

Si es tenen en compte tots els costos directes desglossats en aquest apartat, resulta un cost total 

d’aproximadament 15700€, tal i com s’observa en la Taula 22. En aquest cost total no es tenen en 

compte altres costos indirectes, que també es podrien tenir en compte a l’hora de calcular el cost total 

del projecte. Aquests costos indirectes, com llum, aigua, gestió de residus, etc, s’han comptabilitzat 

com un 10% del total de costos directes calculat. Per últim, s’ha aplicat el 21% d’IVA, per tal d’obtenir 

el cost total del projecte, aproximadament 36600€. 
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Taula 22. Cost total associat al projecte 

Tipo de cost 
Cost associat al 

projecte (€) 

Material amortitzable 1261,48 

Material laboratori 2371,85 

Reactius 60,76 

Recursos humans 12010,00 

Total costos directes 15704,08 

Costos indirectes (10%) 1570,41 

IVA (21%) 3627,64 

TOTAL   36606,22 
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Annex A 

A1. Càlcul volum solució concentrada 

Aquest càlcul s’utilitza en la metodologia experimental per determinar quin volum (V1) de la solució 

concentrada cal agafar per tal d’obtenir un volum V2 amb una concentració C2, menor a la inicial (C1). 

𝑉1 · 𝐶1 = 𝑉2 · 𝐶2 ( 22 ) 

A2. Càlcul massa de carbonat sòdic 

A continuació es presenta l’equació utilitzada per a calcular els grams de carbonat sòdic necessaris per 

a obtenir els 25mL amb un 10% en pes. 

25 𝑚𝐿 ·
1𝑔

1𝑚𝐿
·

10𝑔

100𝑔
= 2,5𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑠ò𝑑𝑖𝑐 ( 23 ) 

A3. Concentracions determinades per ICP-OES 

Es presenten els diversos valors de concentració obtinguts en els diferents experiments, determinats 

per la tècnica d’anàlisi ICP-OES. 

Taula 23. Concentracions finals determinades per ICP-OES – Estudi del temps de contacte òptim i cinètica 

 
As (V) As (III) Pb Cu Cd  

Temps de 
contacte 

(min) 

Conc. 
(mg/L) 

DE 
(mg/L) 

Conc. 
(mg/L) 

DE 
(mg/L) 

Conc. 
(mg/L) 

DE 
(mg/L) 

Conc. 
(mg/L) 

DE 
(mg/L) 

Conc. 
(mg/L) 

DE 
(mg/L) 

4320  NA NA NA NA 2,19 0,00 3,79 0,06 NA NA 

2880  NA NA NA NA 2,16 0,00 4,06 0,07 0,00 0,00 

1440  25,18 0,11 25,39 0,12 2,09 0,00 3,96 0,05 0,41 0,01 

120  25,09 0,09 25,52 0,15 3,38 0,00 6,30 0,11 0,46 0,01 

60  25,27 0,13 25,46 0,11 4,97 0,00 7,70 0,13 0,48 0,01 

30  25,14 0,10 25,53 0,11 7,42 0,00 10,09 0,13 0,56 0,01 

25  25,12 0,07 25,21 0,11 7,82 0,00 9,94 0,17 0,60 0,01 

15  25,24 0,12 25,62 0,12 11,07 0,00 15,84 0,24 0,71 0,02 

10  25,42 0,14 25,60 0,11 13,84 0,00 10,51 0,17 0,55 0,01 

6  25,20 0,11 25,76 0,05 16,39 0,00 15,92 0,31 0,67 0,01 

3  25,70 0,14 25,78 0,08 20,26 0,00 19,45 0,36 0,87 0,01 

1  25,36 0,13 26,15 0,12 23,55 0,00 NA NA 1,04 0,01 

NA: No aplica 
DE: Desviació estàndard 
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Taula 24. Concentracions inicials determinades per ICP-OES – Isotermes de sorció coure i plom 

 Cu Pb 

Concentració inicial 
teòrica (mg/L) 

Conc. 
(mg/L) 

Desviació 
estàndard (%) 

Conc. 
(mg/L) 

Desviació 
estàndard (mg/L) 

1 0,91 0,03 0,82 0,06 

2,5 2,58 0,04 2,45 0,08 

5 5,30 0,08 5,19 0,14 

10 10,78 0,11 10,36 0,26 

30 32,24 0,38 31,41 0,88 

50 52,38 0,66 52,21 1,49 

65 67,79 0,70 67,29 1,83 

Taula 25. Concentracions inicials determinades per ICP-OES – Isotermes de sorció cadmi 

 Cd 

Concentració inicial 
teòrica (ppb) 

Conc. (ppb) 
Desviació estàndard 

residual (%) 

50 21,88 2,99 

75 50,57 2,50 

100 157,77 0,83 

250 363,21 3,08 

750 601,33 1,45 

1000 1090 0,00 

Taula 26. Concentracions finals determinades per ICP-OES – Isotermes de sorció coure i plom 

 Cu Pb 

Concentració inicial 
teòrica (mg/L) 

Conc. 
(mg/L) 

Desviació 
estàndard (mg/L) 

Conc. 
(mg/L) 

Desviació 
estàndard (mg/L) 

 1 0,14 0,00 <LOD NA 

 1 V2 0,15 0,00 0,00 0,00 

 2.5 0,42 0,01 0,01 0,00 

 2.5 V2 0,48 0,01 0,04 0,00 

 5 1,07 0,04 <LOD NA 

 5 V2 1,15 0,04 0,03 0,00 

 10 3,14 0,07 0,14 0,03 

 10 V2 3,34 0,09 0,08 0,00 

 30 20,87 0,48 0,92 0,05 

 30 V2 21,29 0,48 1,37 0,01 

 50 41,72 0,98 7,18 0,08 

 50 V2 41,37 1,01 9,34 0,32 

 65 55,73 1,32 17,10 0,25 

 65 V2 56,21 1,31 19,20 0,24 

NA: No aplica 
<LOD: Per sota del límit de detecció 
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Taula 27. Concentracions finals determinades per ICP-OES – Isotermes de sorció cadmi 

 Cd 

Concentració inicial 
teòrica (mg/L) 

Conc. (mg/L) 
Desviació 

estàndard (mg/L) 

50 22,16 0,65 

75 30,23 1,87 

100 73,01 3,25 

250 168,09 1,63 

750 254,22 2,49 

1000 460,00 0,01 

 

Taula 28. Concentracions inicials determinades per ICP-OES – Matriu experimental coure i plom 

 Cu Pb 

Concentració inicial 
teòrica (mg/L) 

Conc. (mg/L) 
Desviació 

estàndard (mg/L) 
Conc. (mg/L) 

Desviació 
estàndard (mg/L) 

1 0,91 0,03 0,82 0,03 

25 23,88 0,43 27,05 0,00 

49 49,66 1,36 49,44 0,29 

65 65,15 0,97 66,73 0,42 

Taula 29. Concentracions inicials determinades per ICP-OES – Matriu experimental cadmi 

 Cd 

Concentració 
teòrica (mg/L) 

Conc. (mg/L) 
Desviació 

estàndard (mg/L) 

1 1,09 0,00 
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Per tal d’identificar les característiques de cada mostra, veure la Taula 2 i la Taula 3. 

Taula 30. Concentracions finals determinades per ICP-OES - Matriu experimental plom i coure 

 Cu Pb 

Identificació 
mostra 

Conc. (mg/L) 
Desviació 

estàndard (mg/L) 
Conc. (mg/L) 

Desviació 
estàndard (mg/L) 

A 0,66 0,02 0,27 0,03 

A V2 0,17 0,00 0,02 0,00 

 B 0,22 0,01 0,01 0,00 

 B V2 0,18 0,01 0,02 0,00 

 C 18,02 0,54 27,36 0,46 

 C V2 17,94 0,54 27,08 0,55 

 D 11,99 0,37 10,51 0,35 

 D V2 12,98 0,48 10,27 0,46 

 E 0,69 0,02 0,31 0,00 

 E V2 0,68 0,02 0,30 0,02 

 F 0,83 0,03 0,30 0,01 

 F V2 0,85 0,03 0,28 0,03 

 G 24,11 0,82 31,23 1,22 

 G V2 26,23 0,87 31,40 1,35 

 H 16,28 0,56 13,29 0,43 

 H V2 18,54 0,64 14,12 0,54 

 I 10,08 0,31 6,08 0,27 

 I V2 9,65 0,33 5,89 0,29 

 J 9,92 0,40 5,91 0,35 

 J V2 10,16 0,35 5,96 0,33 

 K 10,56 0,38 6,01 0,30 

 K V2 9,77 0,37 5,94 0,34 

 L 9,74 0,43 7,88 0,54 

 L V2 10,00 0,35 8,42 0,46 

 M 7,83 0,34 2,27 0,14 

 M V2 7,93 0,36 2,08 0,07 

 N 0,41 0,02 0,27 0,02 

 N V2 0,39 0,01 0,25 0,04 

 O 63,52 0,98 43,62 0,33 

 O V2 63,22 0,92 43,52 0,46 

 P 5,57 0,23 8,76 0,68 

 P V2 6,01 0,27 7,72 0,63 

 Q 8,54 0,13 4,75 0,20 

 Q V2 8,69 0,22 4,30 0,15 
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Taula 31. Concentracions finals determinades per ICP-OES - Matriu experimental cadmi 

Identificació 
mostra 

Conc. (mg/L) 
Desviació 

estàndard (mg/L) 

 A 0,36 0,01 

 A V2 0,38 0,01 

 B 0,44 0,01 

 B V2 0,44 0,01 

 C 0,52 0,01 

 C V2 0,52 0,01 

 D 0,48 0,01 

 D V2 0,49 0,01 

 E 0,42 0,01 

 E V2 0,43 0,01 

 F 0,43 0,01 

 F V2 0,44 0,01 

 G 0,45 0,01 

 G V2 0,43 0,01 

 H 0,38 0,01 

 H V2 0,37 0,01 

 I 0,34 0,01 

 I V2 0,33 0,01 

 J 0,47 0,01 

 J V2 0,47 0,01 

 K 0,5 0,01 

 K V2 0,49 0,01 
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A4. Gràfiques - Matriu experimental 

A continuació s’afegeixen les gràfiques realitzades a partir dels resultats de la matriu experimental del 

plom i el coure per tal de complimentar la seva comprensió. 

 

Figura 50. Eliminació del Pb i el Cu en funció del tamany de les perles - 49 mg/L 

 

Figura 51. Eliminació del Pb i el Cu en funció del percentatge d’extracte - 25 mg/L 
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Figura 52. Eliminació del Pb i el Cu en funció del percentatge d’extracte – Perles petites 
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